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 اشت:دیاد
مقاله رسامً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلصص، رتهصه مل،صمن، تصل تنل ص ا، ی ا ،نص   -

 آدرس ن  سنده به اداره اکادممن مل م فرستاده ش د.
 باشد. ی مطابق معنارهای پذ رفته شدۀ مل،من بکر ،قمنتحقن –مقالۀ ارسالمن با د  مل،من  -

 باشد. شدهد گری چاپ ن جایدر   مقاله با د قهالً -

 من اا مقاله مخترص ی با محت ا مطابقت داشته باشد. -

پرسشصمن  گ  صایی کل،صه بص ده،    088المن  08حد اق  حایی  ۀبا د دارای خالصمقاله  -
-ه،چناا خالصه با د به  کمن از زباا ست.اصلمن باشد که مقاله در پمن پاسخ دهمن به آا ا

 های   نسک  ترج،ه شده باشد.

دسصت ه تحقنق، نتا ج بص سؤال تحقنق، ریشملمنت، هدف،  دارای مقدمه،مقاله با د  -
 آمده ی فهرست منابع ب ده ی در منت به منهع اشاره شده باشد.

سص  منطقصمن تسل ،من بصا رما صت مصام نکصات دسصت ر زبصاامقاله با د بصدیا االصالت تصا   -
 شده باشد.تنظنم   wordدر برنامۀ   A4کاالذ  ک ری ه در ص حۀ م ض مات 

 ،تا ص  شص د 51بص ده، بصا ف نصت  معنصاریصص حه 51ی حد اکرث  7حجم مقاله حد اق   -
 باشد ی به شک  هارد ی سافت کاپمن فرستاده  ش د.  (Single)فاصله بنن سطر ها یاحد

   حصۀ اشصتد صصال  مقصا ت را بصا در نظصرهنأت تحر ر مجله صصالحنت رد، قهص ل ی ا  -

 اکادممن مل م دارد. نرشاتمن

های ارائه شده بنانگر نظر ات محقق ی ن  سنده ب ده، الزاماً ربطصمن  تحلن  ها ی اند شه -
 .به م قف اداره ندارد

مح ص   بص ده، فقصر در صص رت ذکصر مأخصذ از آا  منترشهحق کاپمن مقا ت ی مضامنن  -
 اند.است اده نرشاتمن شده ممن ت  

 .گرددیارده دیباره مسرتد تمن مقالۀ  -
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 افغانستاا ر است اطالمات ی ارتهات مامه اکادممن مل م نارش:
 صد قمن خ اجه ذاکررسمحقق  معایا مدیر مسؤول:

 ٔیف هجرتمهدالر محقق رس معایا  مهتمم:
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 فضلمن ر ممهدالکرسمحقق 

   سف حازممنمحقق مح،درس 
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 الهی دارشا

 

 

بِّکْم َیِشَ اء لِّاَم فِ   ْ ِمظٌَة مِّن رَّ ُدیِر َیُهًدی  ا أَ َها النَّاُس قَْد َجاءتْکم مَّ من الصُّ
لُْ،ؤِْمِنننَ  (س ره   نس 17آ ه  .)َیرَْحَ،ٌة ل ِّ

 

ای مردم به  قنن برای شام از جانب پریردگارتاا اندرزی ی درمانمن  
برای آنچه در سننه هاست ی رهن، د ی رح،تمن برای گریندگاا ]به خدا[ 

 .آمده است
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 پوهنوال امین هللا معتصم
 

 کریم برخی از اعجاز علمی قرآن
 

 ملخص البحث
الشص،س یلکصن نحصن نصری رشذمصة مصن  القرآا کالم هللا یهذا امل ض ع أظهر مصن

النصصاس  هنصص ا یبصصدیافع مختل صصة حصص ل هصصذا الکتصصاب العز صصز أن امصصاً مصصن الشصصههات 
ی قصدیا بذلک زمزمة مقندة املسل،نن بکتاب هللا من جانب ی سع ا مصن جانصب 
آخر أا  ح ل ا النر املسل،نن دیا اإل اما بهذا الکتاب. من أج  ذلک یجصب ملصمن 

لهصصاحننن مصصنهم أا  ق لصص ا ی کتهص ا مصصن هصصذا الکتصصاب ی نهتصص ا املسصل،نن ی  سصصنامً ا
بلاهنن مل،نة ق  ة ملمن أا القرآا کالم هللا یملمن أا مریر األزمنة مل  غنر حرفصاً مصن 

 حریف هذا الکتاب.
الکر م کتاب هللا الصذی نصزل  سعمن الهاحث فمن هذه املقالة أی ً أا  نهت أا القرآا

یسصلم أی دیر فصمن تدی نصه  ملنه هللا لنس للنهمن صلمنیسلم ی  ملنه هللا ملمن مح،د صلمن
الکصصصر م منصصصذ نزیلصصصه ملصصصمن قلصصصب نهننصصصا مح،صصصد  یتألن صصصه. ثصصصم بصصصنن تصصصار خ القرآا

یسلم یملمن أا ضهر القرآا تم بطصر قتنن: أحصدها ضصهطه فصمن صصدیر  ملنه هللا صلمن
الناس یالنانمن ضهطه ملمن ال سائ  یاألدیات التمن کاا  سصتخدمها اإلنسصاا لضصهر 

اته فمن ط ال تار خصه. یفصمن املحص ر النالصث بصنن الهاحصث د ئص  مصدم تحر صف کتاب
الکر م یبنن کنف ات قت آراء ج،نع الهاحننن من املسل،نن یالنر املسصل،نن  القرآا

 ملمن أا هذا الکتاب ما شاهد فمن تار خه الط    أی ن ع من التغننر یالتحر ف.
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راءه بالصد ئ  یالشص اهد سعمن الهاحث أا  کتب املقالة بشک  تحقنقصمن  نهصت آ 
 العل،نة التمن تک ا مقه لة لدی العلامء یالهاحننن.

الکر م کالم  یفمن ختام مهاحث املقالة نص  إلمن نتنجة یاحدة یهمن أا القرآا
هللا الذی تم ضهطه بالطرق العل،نة النابتة التمن   هقمن معها أی شک ی  شههة 

 مقدمهیفمن مریر الزمن 
 هد  .   أتنه أی تغننر ی ت

 خالصه
تر از آفتاب است، اما ه،نشه  کر م ریشن هرچند مسألة کالم هللا ب دا قرآا

طرف بایر  کنند از  ک های مختلف سعمن ممن خنزند ی با انگنزه کسانمن برممن
ک شند مناا  دار تا ند ی از س  من ممن مسلامناا را به کتاب الهمن خدشه

الهمن فاصله ا جاد کنند.  ج  ندگاا حقنقت از النر مسلامناا ی کتاب ریشنگر
خص ص اه  تحقنق ه،نشه در  به ه،نن دلن   زم است که مسلامناا به

که قرآا کتاب الهمن است ی در ط ل هزار ی چهارصد سال  راستای اثهات ا ن
 تار خ زمننمن خ د دچار تحر ف ی تغننری نشده است بگ  ند ی بن  سند.

ل،من ثابت ش د که در مقالة حارض سعمن شده است ابتدا با د    م
یسلم فقر رایی ی  ملنه هللا کر م کتاب هللا است ی رس ل هللا صلمن قرآا
کر م پرداخته شده  اند. س س به تار خچة قرآا ها ب ده کنندة آا به انساا بناا

کر م بعد از نزیل بر سننة مح،د  ی بناا گرد ده است که قرآا
ت،  کمن در سننة یسلم به دی شک  ثهت ی ضهر شده اس ملنه هللا صلمن
های  ها الالهاً  ادداشت ها ی د گری بر ریی اسهاب ی یسا لمن که انساا انساا

کنند. س منن مح ر بحث بناا د    مدم تحر ف  خ د را بر آا ثهت ممن
کر م است که در ا ن م رد مام دانش،نداا ی محققاا مسلاما ی  قرآا

 النرمسلاما ات اق نظر دارند.
ت مقاله را به شک  تحقنقمن تحر ر ت ده ی هر رأی نگارنده سعمن ت ده اس

 ی نظر را با د    ی ش اهد مل،من ی پذ رفته شده ثابت تا د.

 تبیان
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کر م  رسنم که قرآا باآلخره در پا اا مطالعه مهاحث مقاله به ا ن نتنجه ممن
های مل،من محکم ی است ار ثهت ی ضهر شده  کالم هللا متعال ب ده که با ریش

 ر خ هنچ ن ع تغننر ی تهد لمن در آا راه ننافته است. ی در امتداد تا
گر برش، قان ا اسايس مسلامناا ی رمز  قرآا كريم، كتاب هللا، هدايت

یحدت امت اسالمي، در ط ل تاريخ هزار ی چهارصدسالة اسالم به بهرتين 
یجه م،كن نقش خ د را اي ا ت ده است. بنابرا ن با د ه،ة مسلامناا در 

کر م، تاريخچة آا ی سالمت ا ن کتاب بزرگ از   ب دا قرآام رد كالم هللا
تحريف ی تغيري معل مات كايف داشته باشند؛ چ ا معرفت صحيح ی دقيق 

هاي انساا مسلاما را در راه امياا آگاهانه،  نسهت به كتاب هللا، از طريف قدم
 ك دارد ی از س  ي شك مي فهم درست، ی پايهندي به مطالب قرآين است ار نگه 

ی شههايت را كه از طرف دش،ناا قرآا نسهت به اين كتاب مقدس پخش ی 
 زند. گردد كنار مي نرش مي

مقابله با قرآا ی اتخاذ م قف خصامنه نسهت به كالم الهي تنها سخن امریز 
ننست كه ما ایلني مدافعاا كتاب هللا باشيم ی نه هم پاية مل،ي دارد كه اه  

آيد، بلكه اين پديده ه،زماا با نزیل قرآا آالاز  امياا را دالدالة جدي به حساب
شده ی در جرياا تاريخ اسالم ه،يشه ب ده ی تا پا اا م،ر انساا در ا ن کرة 

 خاکمن ادامه خ اهد داشت.
اه  امياا ی كساين كه به جهاا ديگر ی پاداش اخریي امتقاد جازم دارند، 

اط  دانسته ی آا را درگريي مياا حامياا قرآا ی مخاصاما آا را نلد حق ی ب
كنند ی يقني دارند كه ح اظت  آیري اجر ی پاداش تص ر مي فرصتي براي ج،ع

که  کند چناا قرآا یظي ة آناا نيست، بلکه هللا متعال خ د آا را ح اظت ممن
 فرم ده است:

 (۲)}إِنَّا نَْحُن نَزَّلْنَا الذِّكَْر َیإِنَّا لَُه لََحاِفظُ َا{ 
ايم ی قطعاً نگههاا آا خ اهيم  ا را به تدريج نازل كردهترديد ما اين قرآ  )ىب 
 ب د(.

 برخی از اعجاز علمی...
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مقالة حارض گام ك چكمن در اين راستا خ اهد ب د تا به م ا ی ک،ک الهمن 
كريم براي ج يندگاا حق ی حقيقت  نكايت چند را در م رد شناخت قرآا

 ریشن تايد.
 ها مربمیت

، ز را امریز کر م در رشا ر کن نمن  ک نناز است شناخت مل،من قرآا
متأس انه رسزمني اسالمي افغانستاا به صحنة تقاب  افكار ی معتقدات 
ها  گ ناگ ا مهدل گرد ده ی آزادي به اصطال  انديشه، در مطه مات ی رسانه

آفريند،  کمن از یظا ف م،دة اه  تحقنق است که بايد  هر ریز بل ايي تازه مي
لت ن رزيده زمينه را براي رشد از مسؤیليت امياين خ د نسهت به كالم الهي ال 

افكار باط  خايل نگذارند، چ ا در ص ريت كه حق مدافعي نداشته باشد 
باط  رشد خ اهد ت د، اما اگر اه  حق به پا خيزند باط  ناب د خ اهد شد، 

 فرما د: که هللا متعال ممن چناا
 (۰)زَُه قًا{  }َیقُْ  َجاَء الَْحقُّ َیزََهَق الْهَاِطُ  إِاَّ الْهَاِطَ  كَااَ 

 .)ی بگ  حق آمد ی باط  ناب د شد آرى باط  ه، اره ناب دشدىن است(
 هدف

هدف نگارنده از تحر ر مقالة حصارض اثهصات رضیرت ا صن امصر اسصت کصه در 
رشا ر کن نمن که متأس انه دش،ناا اند شة اسالممن با است اده از مام ابزار ی 

ج اا را نسصهت بصه معتقصدات ک شند مسلامناا به ی ژه نس   یسا   مدرا ممن
بایر سازند، با د ملصام ی دانشص،نداا امصت اسصالممن سصعمن تا نصد تصا  د نمن بمن

های مل،من ی به زباا ساده ی بنصاا رسصا بصه م،ص م  معتقدات اسالممن را با ریش
ها ی  خل از ت طئصصصه مسصصصلامناا معرفصصصمن تا نصصصد، تصصصا در نتنجصصصه ج انصصصاا بصصصمن

 های ضدد نمن نگردند. ار ی اند شههای دش،ناا به سادگمن شکار افک دسنسه
 روش تحقیق

ای دارد ی محقق سعمن ت ده تا  خانه ریش تحقنق در ا ن مقاله جنهة کتاب
 های ک، ن تری ی انرتنتمن است اده بلد. خانه های فز کمن ی کتاب خانه از کتاب

 تبیان
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 ش د: پس ا ن م ض ع طمن منای ن ذ   به بررسمن گرفته ممن
 جالله . قرآن كالم هللا جل۱

یسلم كه چهارده قرا پنش در مكة مكرمه ديده به  ملنه هللا مح،د صلمن
كريم را تالیت ت ده ی به مردم مكه  جهاا گش دند، ایلني كيس ب دند كه قرآا

گ تند اين كتاب از نزد پریردگار ماملياا براي من فرستاده شده است؛ رس ل 
دانستند   شنت را تيب ده ی خ اندا ی ن« امي»یسلم شخيص  ملنه هللا هللا صلمن

كه ادماي پياملي كنند مدت چه  سال را به حيث يك انساا  ی قه  از اين
گي كرده ب دند ی ه،ه به شايستگي ی  محرتم در مياا مردم مكه زند

 لقب داده ب دند.« امني»شاا امرتاف داشتند ی ا شاا را  لياقت
يخ م ج د در ترين تار تاريخ صدر اسالم كه به گ تة دیست ی دش،ن دقيق

یسلم مطالب  ملنه هللا دهد كه پنامل صلمن ها است گ اهي مي اختنار انساا
جالله به دست  قرآا مجيد را نه خ دشاا گ تند ی نه از كيس جز هللا ج 

ت اا مطالب ذي  را نام  کر م مي آیردند. از ج،لة د    كتاب هللا ب دا قرآا
 برد:
وسلم نسبت به مطالب  علیه هللا . قاطعيت پيامرب صلی۱. ۱ 
 کریم قرآن

یسلم  ملنه هللا آيد كه رس ل هللا صلمن از تاريخ صدر اسالم به خ يب برمي
اي كه در  گ نه ای داشتند به نسهت به آيات قرآا مجيد قاطعيت ف ق العاده

كردند؛ در حايل كه اگر  ت جهي تي اي يب م رد هيچ آيتي از آيات آا زره
آا در كتاب هللا م ج د نه د رس ل هللا  آمد ی حكم م ض مي پيش مي

گذاشتند ی طهق نظر ی  یسلم آا را با  اراا خ يش به مش ره مي ملنه هللا صلمن
كردند، ی يا در م رد ح اديث كه خ د به تنهايي تص،يم  رأي اكرثيت م،  مي

ب د به رأي ی نظر  شنيدند ی اگر معق ل ممن گرفته ب دند د    صحابه را مي
چه در الزیة بدر از رأی خ د در مقاب  نظر حهاب  كردند، چناا ميآناا رج ع 

اما در م رد مطالب قرآين نه با كيس  (۰) منه منرصف شدند. هللا بن منذر رضمن

 علمی...برخی از اعجاز 
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چه مادت  پذ رفتند؛ چناا كردند ی نه رأی ی نظر کسمن را ممن مش رت مي
داد از پيامل  اي رخ مي منهم ب د هرگاه حادثه هللا صحابه رضمن

پرسيدند که اين مطلب از جانب هللا تعالمن نازل شده  یسلم مي ملنه هللا صلمن
است يا رأي شخيص خ دشاا است؟ اگر رأي شخيص ب د آنها نيز به ابرازنظر 

شد هللا تعالمن یحي فرستاده است ه،ه ساكت  پرداختند ی اگر گ ته مي مي
 آیردند. شده ی به حکم هللا متعال رس تسلنم فرید ممن

 اختالف و تضاد در ميان مطالب قرآين . عدم۲. ۱
كريم كتايب است كه براي هدايت برش نازل شده است ی م ض ع  قرآا

س ي رستگاري دنيا ی آخرت است، اما در م قع  مح ري آا رهناميي انساا به
رضیرت در م رد مسا   مختلف اجتاممي، سيايس، فرهنگي، خان ادگي، 

، نکتة مهم ی اساسمن ا ن است که نظامي، مل،ي ی النره ننز سخن گ ته است
در ط ل هزار ی چهارصد سال كيس نت انسته است مياا مطالب م ج د در 

هاي  قرآا تضاد ی اختاليف پيدا كند؛ اين در حايل است كه اشخاص ی گریه
مختل ي در جهاا در صدد پيدا كردا تضاد ی اختالف مياا آيات م ج د در 

 هارصد سال قه  فرم ده است:اند. هللا متعال هزار ی چ قرآا شده
ِ لََ َجدُ      یا ِفيِه اْختِاَلفًا }أَفاََل يَتََدبَُّریَا الُْقرْآَا َیلَْ  كَاَا ِمْن ِمنِْد اَلرْيِ هللاَّ
 (۰)كَِنريًا{

انديشند اگر از جانب الري هللا ب د قطعاً در آا  )آيا در ]معاىن[ قرآا تى
 .يافتند( اختالف بسيارى مى

 الف و تضاد ميان آيات قرآين و اكتشافات علمي. عدم اخت۳. ۱
كريم مسا   مختل ي را در رابطه با مل م تجريب طر  كرده است كه  قرآا

فهم ی درك آا در زماا نزیل قرآا براي بسناری از مردماا آا زمانه مقدیر 
كه تا به حال  هاي مل،من كشف شده در مرص حارض نه اين نه د، اما یاقعيت
رآين را نقض نن، ده كه هر ریز بر تأييد مطلهي از مطالب آا ييك از مطالب ق
امجاز مل،ي »هاي زيادي به نام  اي كه در زمانة ما كتاب گ نه افزیده است، به

 تبیان
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ن شته شده ی بسياري از ملامي الريمسلاما كه در مل م مختلف « كريم قرآا
ی در  كريم در اين مرصه سخن گ ته رقيب ب دا قرآا تخصص دارند در م رد يب

 اند. نتنجة ا ن حقنقت تعداد كنريي از آناا به اسالم گری ده
 وسلم علیه هللا . فرق واضح آيات قرآن با احاديث پيامرب صلی۴. ۱

كنندة  کر م اين است كه ایلني بياا ييك ديگر از د    كالم هللا ب دا قرآا
یسلم  ملنه هللا یسلم ب دند؛ يعني از پيامل صلمن ملنه هللا آيات قرآا مح،د صلمن

شاا دی ن ع كالم صادر شده است: كالمي  در مدت بيست ی سه سال پياملي
یسلم آا را به هللا تعالمن نسهت داده ی ج،عي از  ملنه هللا كه رس ل هللا صلمن

ت دند ی ه،ه را به ح ظ آا تش يق  صحابه را مأم ر به ن شنت آا ممن
چند شهيد را در يك قل  که در الزیة احد یقتي قرار شد كردند، چناا مي

پرسيدند كدام يك از آناا بيش از  یسلم مي ملنه هللا بگذارند پنامل صلمن
هاي بنشرت را ایل در قل  گاه حافظ س ره د گراا قرآا ح ظ دارد ی آا

 شدند. يعني به حافظ قرآا كريم فضيلت قا   مي( ۰)گذاشتند.  مي
یسلم گ تاري ب د كه ا شاا در  ملنه هللا اما ن ع ديگر از سخناا پيامل صلمن

كردند كه نه  رابطه با مسا   مختلف ديني ی دني ي خ د ی ديگراا ايراد مي
كيس مأم ر به ن شنت آا ب د ی نه هم تش يق ی تراليهي نسهت به ح ظ آا 

 یج د داشت.
باشنم اين است كه به ات اق مام اه   چيزي كه ما در صدد آا ممن

ن ع كالم صادر شده از زباا پيامل تخصص ی بصريت مياا اين دی 
دانند كه كالم هللا  یسلم ت ایت زيادي یج د دارد، ملام ه،ه مي ملنه هللا صلمن
جالله در فصاحت ی بالالت ی بار معن ي به مراتب از كالم پيامل  ج 
یسلم بلندتر است؛ ا ن در حالمن است که گ تار رس ل هللا  ملنه هللا صلمن
از کالم مام شعرا ی ادبا، فصاحت ی بالالت بنشرتی  یسلم ننز ملنه هللا صلمن
 دارد.

 

 برخی از اعجاز علمی...
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 كريم . تاريخچة قرآن۲
كريم هر دی از جانب  مسلامناا جهاا مقيده دارند كه ل ظ ی معناي قرآا

جالله ی قديم ی ازيل است. اما اين كتاب مجيد كه فعالً در دست برش  هللا ج 
متعال براي آخر ن پنامل )مح،د  ای از تار خ از جانب هللا قرار دارد، در برهه

كريم ی قرار گرفنت آا در  یسلم( نازل شده است. يعني نزیل قرآا ملنه هللا صلمن
اختنار برش تاريخي دارد كه آشنايي با آا امتقاد ی امتامد انساا را نسهت به 

كريم در چند نكته م،ده  كند. در ادامه تاريخ قرآا تر مي كتاب الهي م،يق
 ش د: بياا مي

 وسلم علیه هللا . نزول قرآن كريم بر محمد صلی۱. ۲
یسلم ایلني ظرف پنام الهمن در  ملنه هللا بنا به ارشاد الهمن قلب مح،د صلمن

 باشد: ریي زمني ممن
 (۶)}نَزََل ِبِه الرُّیُ  اأْلَِمنُي. َمََل قَلِْهَك لِتَُك َا ِمَن الُْ،نِْذِريَن{ 

 ا از ]ج،لة[ هشداردهندگاا باىش(.)ری  ا مني آا را بر قلهت نازل كرد ت
یسلم در ریايات متعدد  ملنه هللا چگ نگمن نزیل یحي بر قلب مح،د صلمن

هللا در كتاب ارزش،ند زاد املعاد ه ت ن ع  آمده است كه امام ابن قيم رح،ه
 ذي  را براي نزیل یحي برش،رده است:

 ریياي صالحه )خ اب نيك(: یحمن در ابتداي نزیل بر پيامل -ایل
آمد ی مانند س يدي صهح به  یسلم بيشرت به شك  خ اب نيك مي ملنه هللا صلمن

 پي ست. ظه ر مي
فرشصصصصتة یحصصصصي )جلئيصصصص  امصصصصني( یحصصصصي را در ذهصصصصن پيصصصصامل  -دیم
كصه  كه آا حرضت ای را بهيننصد، چناا كرد، بدیا اين یسلم القا مي ملنه هللا صلمن

 در حديث رشيف آمده است:
َ َث يِف ُریِمي أَاَّ نَْ ًسا لَْن َمُ َت َحتَّى تَْستَْكِ،َ  ِرزْقَهَا، إِاَّ ُریَ  الُْقُدِس نَ »

َ، َیأَْجِ،لُ ا يِف الطَّلَِب   ( ۲)«. أَ  فَاتَُّق ا هللاَّ

 تبیان
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مريد تا  )هر آئينه ری  القدس در ذهن من انداخت كه هيچ انساين تي
لب ]دنيا[ اش كام  گردد، بناًء پرهيزگاري پيشه كرده ی در ط كه ریزي اين
 گرييد(. ترين ریش را در پيش نيك

ظاهر شدا ملك به شك  انساا ی سخن زدا با پيامل  -س م
که در حديث مشه ر جلئي  اين مطلب به یضاحت   یسلم. ط ری ملنه هللا صلمن

 (۸)آمده است. 
یسلم  ملنه هللا مانند صداي زنگ: اين حالت یحي بر رس ل هللا صلمن -چهارم

اي كه در ریز بسيار رسد زمستاين از پيشاين  گ نه شد به ام ميبسيار دش ار م
ب دند،  گرد د ی اگر بر اس  ی يا شرت س ار مي مهارك ا شاا مرق جاري مي

خ ابيد ی صحابه نيز شاهد اين صحنه ب دند ی صدايي  حي اا بر ریي زمني مي
 رسيد. شاا مي مانند آیاز زنه ر به گ ش

یاقعي خ د: اين ن ع یحي دی مرتهه در  ظاهر شدا ملك به ص رت -پنجم
 یسلم رخ داده است. ملنه هللا حيات پيامل صلمن

یسلم در حايل كه ا شاا در شب معراج  ملنه هللا یحي بر پيامل صلمن -ششم
گانه بر پنامل ی  ج،له تازهای پنج ها حض ر داشتند ی از آا ف ق آساما

 شاا فرض گرد د. امت
یسلم بدیا یاسطة  ملنه هللا الله با پيامل صلمنج سخن زدا هللا ج  -ه تم

السالم به د    قطعي ثابت  ملك: اين نح ة كالم هللا با حرضت م يس ملنه
ش د كه در شب ارساء ی  یسلم گ ته مي ملنه هللا است ی در م رد مح،د صلمن

 معراج هللا تعالمن به ط ر مستقنم با پنامل خ د سخن گ ته است.
كنند  گ يد: برخي از ملام ن ع هشت،ي نيز اضافه مي مي اهللابن قيم رح،ه

جالله با پياملش بدیا یاسطه ی  كه آا مهارت است از سخن زدا هللا ج 
گ يند پيامل  بدیا حجاب. اين نظر مرب ت به كساين است كه مي

پرده سخن  یسلم در شب معراج هللا تعالمن را ديده ی با ای يب ملنه هللا صلمن
 (۰)باشند.  ه ج،ه ر صحابه با اين نظر مخالف مياند. الهت گ ته

 برخی از اعجاز علمی...
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 كريم . ثبت و ضبط قرآن۲. ۲
یسلم تا به امریز در نح ة  ملنه هللا مسلامناا از زماا حرضت مح،د صلمن

 اند: كريم به دی طريقة مشه ر امتامد ت ده ثهت ی ضهر قرآا
 ها کر م در حافظه . ثهت قرآا۲. 0. ۰

شد،  یسلم نازل مي ملنه هللا  م بر پنامل صلمنکر یقتي تعدادی از آ ات قرآا
یسلم آا را بر اصحاب خ يش قرائت کرده ی آناا را به  ملنه هللا رس ل هللا صلمن

ت دند كه در نتنجه تعداد زيادي از  هاي مختلف تش يق به ح ظ آا مي شن ه
کر م به امام رسيد تعداد  كردند ی زمانمن که نزیل قرآا ح ظ مي آا راصحابه 

 ز ادی از صحابه حافظ ك  قرآا مجيد ب دند.
 کریم در مصاحف . ثبت قرآن۲. ۲. ۲

یسلم براي ح ظ قرآا مجيد به كار  ملنه هللا ریش دیمي كه رس ل هللا صلمن
بستند ثهت ی ضهر آا به شک  ن شته بر ریي اشيا ي ب د كه در آا زماا مردم 

ت حي انات، پ ست كردند، مانند پ س هاي خ د را بر آنها ثهت مي ن شته
هاي صاف ی النره. پيامل  درختاا خرما، استخ اا شانة حي انات، سنگ

كريم بر ریی اشنای  یسلم تعدادي از صحابه را براي ن شنت قرآا ملنه هللا صلمن
متذکره مؤظف ت ده ب دند، از ج،له: مهدهللا بن سعد، مناما بن م اا، ميل 

 (۲۵)معایيه بن ايب س ياا ی النره. بت،بن ايب طالب، ايب بن كعب، زيد بن ثا

که به حالت کن نمن آا رسنده ننز  کر م در مصاحف تا ا ن ثهت ی ضهر قرآا
 ش د. مراح  متعددی را طمن ت ده است که در ادامه به آا اشاره ممن

 وسلم  علیه هللا . در زمان حيات پيامرب صلی۱. ۲. ۲. ۲
ر ریي اشنای مختلف كريم ط ری که قهالً ذكر شد ب در اين زماا قرآا

شد، ی طهعاً در يك مصحف ج،ع نشده بلكه به شك  پراكنده ی بر  ن شته مي
آیری شده ب د، اما در حافظة صدها صحابه به  ریی اشنای مختلف ج،ع

ش د ثهت شده ب د ی اين ترتيب را  ترتيهي كه هم اكن ا تالیت ی ن شته مي

 تبیان
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ا حرضت به صحابه تعليم یسلم ی آ  ملنه هللا جلئي  امنن به پيامل صلمن
 دادند. مي

 وسلم علیه هللا . در زمان خالفت ابوبكر صديق صلی۲. ۲. ۲. ۲
منه جنگي به نام نلد ميامه ص رت  هللا در زماا خالفت اب بكر صديق رضمن

كريم به شهادت رسيدند، م،ر  گرفت كه در آا تعداد زيادي از ح ا  قرآا
ترسم  منه آمده به ای گ ت مي هللا رضمنمنه پس از جنگ نزد اب بكر  هللا رضمن

كريم به رسن شت كتب  كشت ی كشتار در مياا مسلامناا زياد ش د ی قرآا
آسامين ديگر دچار گردد، بناًء بهرت است امر كني قرآا به شك  يك كتاب 

منه ابتدا به دلي  اين كه پيامل  هللا ن شته ش د، حرضت اب بكر رضمن
اند، ارصار داشت كه نهايد قرآا در يك  را نكرده یسلم اين كار ملنه هللا صلمن

منه م افقت  هللا مصحف ن شته ش د، اما باآلخره با درخ است حرضت م،ر رضمن
یسلم از  ملنه هللا منه را كه در زماا پيامل صلمن هللا ت ده، زيد بن ثابت رضمن

كريم مأم ر ساخت. ت ایت ا ن  ن يسندگاا یحي ب د، به ج،ع ی تدیين قرآا
یسلم در ا ن ب د که حا  مام آ ات  ملنه هللا زماا پنامل صلمن   شته با ن شتةن

 آیری شده ب د. کر م در  ک نسخه ی به شک  کتاب ج،ع قرآا
 عنه هللا . در زمان خالفت عثامن غني رضی۳. ۲. ۲. ۲. ۳

یسلم در مدينة  ملنه هللا دامنة فت حات اسالمي از زماا استقرار پيامل صلمن
كه در زماا خالفت حرضت مناما  شد تا اين تر مي ریز گسرتده ریزبه من ره
منه قس،ت زيادي از جهاا آا ریز زير سيطرة خالفت اسالمي درآمده  هللا رضمن

یسلم در مناطق مختلف جهاا به من اا  ملنه هللا ب د ی اصحاب رس ل هللا صلمن
قي كه به كشيدند. ييك از مناط دیش مي الازي ی مجاهد پرچم جهاد را به

ترصف مسلامناا در آمده ب د آزربايجاا ب د ی ييك از س اهياا نامدار اسالم 
به نام حذي ه در آزربايجاا مشغ ل جهاد ب د كه مت جه مشكيل گرديد، یقتي 
از مأم ريتي كه به ای س رده شده ب د به مدينه برگشت براي حرضت مناما 

یسلم به  ملنه هللا ل صلمنكريم كه اصحاب پيام های مختلف قرآا گ ت، لهجه

 برخی از اعجاز علمی...
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ش د كه  زم نيست  دهند بامث مناقشايت مي مردم الري مرب آم زش مي
كريم را به  مسلامناا خ د را به آا مرصیف كنند. بهرت است دست ر دهيد قرآا

یسلم ی بهرت ن لهجة مربمن است  ملنه هللا لهجة قريش که زباا رس ل هللا صلمن
ه تعليم ی تعلم آا گردند كه اين درخ است از بن  سند ی ه،ة مسلامناا مأم ر ب

طرف حرضت مناما ی ه،ة بزرگاا صحابه م رد تأييد ی پذيرش قرار گرفت، ی 
هامنند دیرة گذشته زيد بن ثابت مأم ر شد تا از ریي قرآا ن شته شده در 

منه شش نسخه به لهجة قريش بن يسد ی بعداً  هللا زماا حرضت اب بكر رضمن
ها را در مدينه نزد خ د نگهداشت ی  منه ييك از نسخه هللا حرضت مناما رضمن

هاي ديگر را به مناطق مختلف اسالمي فرستاد ی دست ر داد تا  نسخه
آیري ش د.  كريم در مياا مردم قرار داشت ج،ع هاي ديگري كه از قرآا ن شته

 کر م براي آخرين بار تدیين گرديد. به اين ترتيب قرآا
 كريم رآن. دالیل عدم تحريف ق۳

كريم يگانه كتايب است كه از زماا پيداشدا آا در تاريخ برش تا به  قرآا
ت اند  گريد مي امریز هر كس در هر زماا ی هر مكاين كه آا را در دست مي

اط،يناا كام  داشته باشد كه اين كتاب هاما كتاب چهارده قرا پيش است 
ختنار داشتند ی در اين مدت یسلم آا را در ا ملنه هللا که صحابة رس ل هللا صلمن

 ن ع تغيري ی تهديلمن در آا راه نيافته است. ط  ين هنچ
كريم تحريف نشده است، ضامنتي است كه  كه قرآا ترين دلي  اين بزرگ

 دار آا گرد ده ی فرم ده است: هللا تهارك ی تعايل مهده
 (۲۲)}إِنَّا نَْحُن نَزَّلْنَا الذِّكَْر َیإِنَّا لَُه لََحاِفظُ َا{ 

ايم ی قطعاً نگههاا آا خ اهيم  ترديد ما اين قرآا را به تدريج نازل كرده )ىب
 .ب د(

اما ط ري كه معل م است پذيرش اين امر كه هللا تعالمن ضامنت ح اظت 
اي است مقيديت كه الريمعتقداا به اسالم آا را  قرآا را ت ده است مسأله

انند به ه،ني خاطر ما یقتي خ   اساس مي قه ل ندارند، ی آا را يك ادماي يب
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خ اهيم از مدم تحريف قرآا صحهت  ش يم ی مي ری مي با الريمسلامناا ریبه
كنيم بايد ریيش را در پيش گرييم كه طرف مقاب  يا قنامت كند ی يا حداق  
ساكت ش د، بنابراين در قس،ت مدم تحريف كتاب هللا متعال چند دلي  

ت اند از پذ رش آا  ماقلمن تمنمحكم مل،ي یج د دارد که هنچ انسانمن 
 خ دداری تا د، از ج،له:

 . عدم اختالف مسلامنان در مورد آن۱. ۳
ها ن ر در ریي زمني به آا معتقداند  كريم يگانه كتايب است كه ملي ا قرآا

ی در م رد يك حرف آا با هم اختالف نظر ندارند؛ الهته ه،يشه در ط ل تاريخ 
اند ی هم در م رد ا ن کتاب  امياا به قرآا داشتهاند كه هم ادماي  كساين ب ده
اند ی به زمم ناقص خ د خ استند مقيدة راسخ  ها كرده رسايي آسامنمن يایه

مسلامناا را به چالش بكشند، اما اين ادماها چ ا از پشت انة مل،ي ی مقيل 
 اند در مياا مسلامناا شگافمن ا جاد تا ند. گاه نت انسته برخ ردار نه ده، هيچ

 .  شهادت محققان غري مسلامن۲. ۳
تعداد ز ادی از دانش،نداا ی محققاا الريمسلاما در نتنجة تحقنقاتمن که 

دهند  اند، شهادت مي ديگر انجام داده  كريم ی مقايسة آا با كتب در م رد قرآا
كريم يگانه كتايب است كه اين تاريخ ط  ين را پشت رس نهاده بدیا  که قرآا

تغيري ی تهديلمن در آا راه  افته باشد. اينك جهت پرهيز از تر ن  كه ک چک اين
هاي برخي از دانش،نداا الريب اشاره  اطالة كالم به چند م رد از قضایت

  كنيم: مي
از یفات »گ يد:  مي« زندگي مح،د»یليم مي ر، در كتاب خ د به نام  -الف

هاي  يیسلم يك ربع قرا بيشرت نگذشته ب د كه درگري  ملنه هللا مح،د صلمن
منه خ د ييك از  هللا هاي اسالمي به راه افتاد ی مناما رضمن سختي مياا گریه
ها ه،چناا ادامه يافت، اما قرآا يگانه  ها ب د؛ اين درگريي قربانياا اين فتنه
كه ه،ه ط ا ف اسالمي  آمد؛ ی اين هاي اسالمي به حساب مي كتاب ه،ه گریه

كردند دلييل قاطع است بر اين  مي به اين كتاب امتامد داشته ی آا را تالیت
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مناما »كه كتاب م ج د در دستاا ما هاما كتايب است كه خلي ة مظل م 
ساخت؛ شايد قرآا در دنيا   صحابه را به ج،ع ی تدیين آا مكلف« منه هللا رضمن

سال از تحريف مح    مانده  ۲۰۵۵يگانه كتايب است كه منت آا حدید 
 «. است

قرآا كريم مطلقاً »گ يد:  م رد قرآا كريم دارد مي یهريي در ت سريي كه در
تر ی  دیر مانده ی از ه،ه صحيح هاي قدميي از خلر ی اضافات به از مام كتاب

 «. تر است اصي 
هاي ديگر  بيشرتين چيزي كه قرآا را از كتاب»گ يد:  لني ب ل مي -ب

ر ماند؛ ه متاميز ساخته اين است كه هيچ شيك در اصالت آا باقي تي
ت انيم با اط،يناا بگ يم كه در  خ انيم مي حريف را كه ما امریز از قرآا مي

 «.سال هيچ تغيريي در آا یارد نشده است ۲۰۵۵ط ل 
منت »گ يد:  مي (Islamic Faith)پریفيس ر آرنلد در كتاب خ د به نام  -ج

 یسلم آا را تالیت ملنه هللا قرآا دقيقاً هاما ال اظي است كه نهي كريم صلمن
 (۲۰)«. كرده است

داكرت ج يل س، س رئيس بخش نسايئ كالج بيلر دانشگاه ایسنت  -د
مام آيات قرآين ی احاديث نه ي در »آمريكا در يك لكچر خ د گ ته است: 

م در ساينس به خص ص جنني نه تنها مرتادف بلكه به مراتب ماف ق ملم 
است براي كشف امریزي است. آيات قرآا ی احاديث به منزلة رهنامي هللا 

حقايق ساينيس. پس بايد اقرار كرد كه قرآا ی حديث گ تار خ د مح،د 
 (۲۰)«. باشد یسلم نه ده بلكه احكام الهي مي ملنه هللا صلمن

 . اعجاز علمي و بياين قرآن۳. ۳
ها را به مهارزه  سال قه  آمد ی انساا ۲۰۵۵كريم كتايب است كه  قرآا

ها خ است تا اگر در م رد كالم  ة انسااطلهيد ی بسيار یاضح ی رصيح از ه،
خدا ب دا آا شك دارند، مانند يك س رة آا بيایرند، كه طهعاً تا به حال مام 

ترين س ره از  اي هامنند ك چك اند س ره هاي ریي زمني نت انسته انساا

 تبیان



   

15 
 

ش د،  كريم تعهري مي كريم بسازند، از اين مسأله به امجاز قرآا هاي قرآا س ره
اي  ت اند س ره هللا از آیردا كالمي من  قرآا ماجز است نه َملَك مييعني الري 
 هاي قرآا تدیين كند، نه جن ی نه هم انساا. مانند س ره

كريم در دی بُعد بنانمن ی مل،من قاب   ملام به اين نظراند كه امجاز قرآا
 برريس است.

 كريم . اعجاز بياين قرآن۱. ۳. ۳
د كه در شعر ی شامري ی مل م فصاحت قرآا كريم در مياا مردمي نازل ش

كردند كه پيامل  ی بالالت زبانزد زمانة خ د ب دند؛ آنها ادما مي
گريد ی افراد  یسلم اين ال ا  م زیا را از انساين تعليم مي ملنه هللا صلمن
 فريهد: ل   را به یسيلة آا مي ساده

َا يَُعلِّ،ُ  ُه برََشٌ لَِساُا الَِّذي يُلِْحُدیَا إِلَيِْه أَْمَجِ،يٌّ }َیلََقْد نَْعلَُم أَنَّهُْم يَُق لُ َا إِتَّ
 (۲۰)َیَهَذا لَِساٌا َمَريِبٌّ ُمِهنٌي{ 

آم زد  گ يند جز اين نيست كه برشى به ای مى دانيم كه آناا مى )ی نيك مى
دهند الري مرىب  ]نه چنني نيست زيرا[ زباا كىس كه ]اين[ نسهت را به ای مى

 .زباا مرىب ریشن است(است ی اين ]قرآا[ به 
گ ييد ی به  قرآا چندين مرتهه خطاب به آناا گ ته است كه اگر راست مي

یسلم انساا  ملنه هللا اين گ تة خ د دلييل داريد ی شام هم مانند مح،د صلمن
یسلم قرآا را از آناا  ملنه هللا گ ييد مح،د صلمن هستيد ی كساين را كه مي

ند ی حتمن شام به مراتب از مح،د ا تعليم گرفته است آنها هم انساا
یسلم باس ادترايد، پس چند مهارت هامنند آيات قرآا بسازيد.  ملنه هللا صلمن

گاه كيس نت انسته است حتمن يك ج،لة مانند آيات قرآا بيایرد؛ اين  یيل هيچ
 ها قرار دارد. ریي انساا طلهي امریز هم پيش مهارزه
 . اعجاز  علمي۲. ۳. ۳

اي  گ نه  براي انساا قدرت مجيهي مطا ت ده است بههللا تهارك ی تعايل
ترين م ج دات طهيعت را رام  ت اند ق ي كه اين مخل ق به ظاهر ضعيف مي
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 برداري كند. خ د ت ده از آنها بهره
مام دستایردهاي كه انساا دارد محص ل قدرت مل،ي ای است نه ت اا 

رين حي انات درنده در انساا است كه قدرمندت  گي اش، ی ه،نن یيژ بدين
ریز در حال افزايش است ی  آیرند. ملم انساا ریزبه پيش ای رس تسليم فرید مي

گريند ی چيزي  شاا را مي هاي قهيل تجارب هاي بعدي از انساا ه،يشه انساا
افزايند تا زماين كه ارادة هللا فرا رسد ی بسات انساا را از ریي زمني  بر آا مي

 برچيده ش د.
یسلم به پياملي مهع ث شدند،  ملنه هللا كه رس ل اكرم صلمن در زماين

آثاري از مسا   مل،ي كه در مرصهاي بعدي كشف گرديده است، م ج د 
نه د؛ در چنني حالتي خدایند متعال كتاب خ د را بر مح،د 

یسلم نازل كرده ی ض،ن برريس حالت اجتامع ی يا ايراد  ملنه هللا صلمن
نگام طر  مسا   امتقادي، اخالقي ی مهادي به هاي گذشته ی يا ه داستاا

برخي از مسا   مل،ي نيز اشارايت داشته است؛ اينك ه،ه ریزه ملام به 
برند ی تا  مي  كريم پي كند با آيات قرآا چه ملم كشف مي م ردي از مطابقت آا

اند كه  به حال به يك م رد از تضاد مياا اكتشافات مل،ي ی آيات قرآا برنخ رده
 كريم است.  د بيانگر كالم هللا ب دا قرآااين خ

فرض ی با جديت  بدیا كدام پيش»گ يد:  م ريس ب كاي مامل فرانس ي مي
كريم را م رد تحقيق قرار دادم ی قصدم اين ب د تا از ميزاا  كام  قرآا

هامهنگي نص ص قرآا با دستایردهاي ملم جديد مطلع ش م، باآلخره به اين 
كه از نظر ملم در مرص حارض   اي ريم حایي هيچ مق لهك نتيجه رسيدم كه قرآا
 (۲۰)«. قاب  نقد باشد نيست

كريم بر ما منت نهاده ی ما  بنابراين ما مسلامناا كه هللا متعال با نزیل قرآا
را ت فيق امياا آیردا به آا مطا ت ده است، بايد به شكرانة اين نع،ت بزرگ 

خ د به احكام كتاب هللا پايهند الهي از طريف سعي كنيم تا در حد ت اا 
باشم، ی از س ي د گر در جهت پخش ی نرش مطالب كتاب هللا به برشيت 
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هاي  اي تغاف  نكنيم، ی از جانهي هم با جديت كام  ت طئه رسگرداا لحظه
كريم،  هاي قرآا دش،ناا برشيت را تحت پيگرد ی تعقيب قرار داده با رهناميي

هاي م سداا مياا  گاا آشكار كنيم تا ت طئهاسايس آا را بر ه، پ چي ی  يب
  طالهاا حقيقت ی كتاب هللا فاصله ايجاد نكند.

 گیری نتیجه
کر م ی کالم هللا ب دا آا در ا ن ن شته  چه در م رد قرآا از مطالعة آا

  ابنم: خ اننم به نتا ج ذ   دست ممن ممن
باشند چه با د مؤمناا در م رد ا ن کتاب الهمن معل مات مل،من داشته  -۲

های النر مل،من قرار  پراکنمن در النر آا م،کن است به سادگمن تحت تأثنر شههه
گنرند که از جانب دش،ناا اسالم ی قرآا به ط ر مست،ر پخش ی نرش 

 گردد. ممن
  کر م کالم هللا متعال ب ده ی هنچ کند که قرآا د    قاطع ثابت ممن -۰

 شته است.تر ن نقشمن ندا برشی در ترتنب ی تدی ن آا ک چک
کر م هرچند کالم ازلمن هللا متعال است، اما از زماا نزیل آا بر  قرآا -۰

ها ی از  طرف بر سننة انساا ریی زمنن تار خمن دارد که در آا فرید آمده، از  ک
 جانهمن بر ریی م اد م ج د در ریی زمنن به دقت ثهت ی ضهر شده است.

م در ط ل هزار ی چهارصد کر  د    ی ش اهد ز ادی یج د دارد که قرآا -۰
ن ع تغننر ی تحر  من قرار نگرفته ی هللا تعالمن ضامنت  سال گذشته دچار هنچ

 ت ده است که تا آخر دننا آا را از دستلد بدخ اهاا مح    خ اهد داشت.
 مآخذ

 [۰( ]الحجر:۲)
 [۸۲( ]اإلرساء:۰)
ن م(. السرية النه ية  ب۲۰۰۰ -هص ۲۰۲۰( ابن هشام، مهدامللک. )۰)

 ۲هشام. تحقيق مصط ى السقا یإبراهيم األبياري یمهد الح يظ الشلهي. ج: 
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، چاپ دیم، مرص: رشكة مكتهة یمطهعة مصط ى الهايب الحلهي یأی ده، ۰ی 
 .۰۸. ی ص: ۶۰۵ص:
 [۸۰( ]النساء:۰)
 [۲۰۰، ۲۰۰( ]الشعراء:۰)
م(. مسند الشهاب. ۲۰۸۶ –هص ق ۲۰۵۲( قضاممن، مح،د بن سالمه. )۶)

، چاپ دیم، بنریت: مؤسسة ۰ح،دي بن مهد املجيد السل ي. ج:تحقنق 
 .۲۸۰الرسالة، ص:

، بنریت: دار ۲( نيشاپ ری، مسلم بن حجاج. )ب ت(. صحيح مسلم. ج:۲)
 .۰۸األفاق الجديدة، ص:

م(. زاد املعاد يف ۲۰۰۰ -هص ۲۰۲۰( ابن قيم، مح،د بن ابمن بکر. )۸)
ریت: مؤسسة الرسالة، ، چاپ بنست ی ه تم، بن۲هدي خري العهاد. ج:

 .۲۲ص:
هص ق(. ج،ع القرآا الكريم ح ظا ۲۰۰۲( مهند، ملمن بن سلناما. )۰)

 .۰۰یكتابًة. سع دی: مج،ع امللك فهد لطهامة املصحف الرشيف، ص:
 [۰( ]الحجر:۲۵)
( ندیی، اب الحسن ملمن الحسنمن. )ب ت(. ص رتاا متضادتاا مند ۲۲)

 .۲۲رة احناء الرتاث اإلسالممن، ص:ادا  أه  السنة یالشيعة اإلمامية. قطر:
هص ش(. قرآا ی ساينس جديد از خلقت تا ۲۰۸۲( فنض، خلن  هللا. )۲۰)

 به مدم کائنات. پنشایر: م سسه انتشارات خایر.
 [۲۵۰( ]النح : ۲۰)
( خلي ، مامد الد ن. )ب ت(. قال ا من القرآا الكريم؛ املكتهة ۲۰)

 .۰الشاملة، ص:

*** 
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 ق حبیبی صالحیمدرس عبدالح 
 

ابن عابدین شامی واندیشه های سیاسی آن در کتاب 
 رداملحتار

 
 ملخص البحث

ا سالم ه : د ن جامع  حت ی ج،نع أجزاء الحناة الهرش ة، یهذه الحناة 
همن: مج، مة   انقسام لها یکلنة النر قابلة للتجز ة. ی شک أا التعالنم 

املة التمن تح ی ج،نع أنحائها، یمن الد ننة لها تعابنر یتعار ف شاملة لحناة ک
ج،لة هذه التعالنم لطاملا قضنة السناسة فمن طلنعة املغامرات الهحننة 
املتن مة  یاهتّم بها املحق ق یالهاحن ا فمن مهاحنهم العل،نة یلهم فمن هذا 
امل ض ع مقا ت یرسائ ، کام إهتم بها من اه  العلم، فقهاء ا مة ا سالمنة 

ه ا سالممن أق ال خاصة ح ل امل ض ع، یمن ال قهاء الذ ن یلهم فمن قسم ال ق
إهتم مبسئلة السناسة ه  السند إبن مابد ن الشاممن ال قنه املحقق الشهنر 
الذی له معلقات یمستشارات فمن مجال املسائ  ال قهنة، إنه تعرّض باملسئلة 

تعر  اً  ، إنه قدم«ال تایی الشاممن»املعریف بص « رداملحتار»یتنایلها فمن کتابه 
دقنقاً لها یبنن مسائلها یقضا اها، ینتا ج هذا الهحث تشنر إلمن أا ابن مابد ن 
الشاممن قام بتعر ف هذه املسئلة یتهننن أقسامها یمسائلها، کام قام لهناا 
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مدی فسحتها فمن املسائ  ال قهنة، ثم یص  فمن ض ء السناسة ال قهنة المن 
 ز رات یالنرها.کننرا من ا حکام ال قه السناسمن، من التع

ابن مابد ن، ال قه یال قهاء، السناسة، الد ن، الکلامت االساسیة: 
 .رداملحتار، التعز رات

 خالصه
های زندگمن انساا است. یا ن زندگمن  اسالم، د ن فراگنر ه،ه بخش

ی بخش ناپذ ر یکلنتمن تقسنم ناشدنمن است. آم زه های اسالم بدیا  مج، مه
ی از زندگمن کام  ی ه،ه جانهه دارد، در مناا   نهترد د تعر ف یتعهنری برای گ

های پژیهشگراا در  ها از د ر باز پد ده سناست در  بالی پژیهش ا ن آم زه
های دارند،  باشد، ی هر ک پنرام ا آا گ تنمن گ ا پرماجرا ممن ابعاد گ نه

فقنهاا اسالممن ننز در کنار د گر ماملاا در م رد سناست در ح زه فقه 
اشته اند، در ا ن مناا ابن مابد ن شاممن  کمن از فقنهاا محقق ها د گ تنمن

ینامداِر است که در هر مسئله نظر ه پردازی ت ده یدر کتاب رداملحتار که 
فتایای شاممن معریف است به مسئله سناست ننز پرداخته یآا را تعر ف کرده 

ز آا های ا ن پژیهش حاکمن ا یدقائق یمسائ  آا را تهننن ت ده اند،  افته
است که ابن مابد ن شاممن ا ن مسئله را تعر ف ت ده یان اع سناست را 

رفته به گسرتدگمن م ض ع سناست پرداخته اند یدر  بررسمن کرده اند یریی هم
پرت  سناست فقهمن به خنلمن از احکام فقه سناسمن مانند تعز رات یالنره 

 است. رسندگمن کرده
ست، د ن، رداملحتار، ابن مابد ن، فقه یفقهاء، سنا کلامت کلیدی:

 تعز رات.
 مقدمه

ی سناست   ی ابحاث شاا از مق لهفقهای مذاهب مختلف فقهمن در  به
سخن گ ته اند، دانش،نداا مذهب حن من ننز به مناسهت های مختلف به 
هنگام طر  م ض مات فقهمن مهادی ی معامالت از م ض ع سناست سخن به 

تبیان

 تبیان
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فقه حن من مح،د أمني بن م،ر بن مهد مناا آیرده اند.  کمن از فقنهاا نامدار 
العزيز دمشقي حن ي مشه ر به ابن مابد ن شاممن است. ابن مابد ن شاممن 

رداملحتار ملمن »به مناسهت بررسمن مسائ  فقه تعز رات در کتاب مشه ر خ د 
ی سناست پرداخته ی  کمن از منای ن خ  ش را چننن  به مسئله« الدراملختار

يَاَسةِ  َمطْلٌَب »کند:  نامگذاری ممن ا شاا ز ر ا ن من اا به «. يِف الَْكاَلِم َمََل السِّ
ط ر فرشده مسئله سناست را م شگافمن کرده که نناز به بررسمن ت صنلمن 
د دگاه یی در خص ص ا ن زمننه د ده منش د، از ن که د دگاه شاممن تا حال 
ن م رد بررسمن قرار نگرفته ب د،  بنابرا ن، ا ن نهشته دنهال بررسمن یتهنن

 د دگاه ا ن مامل فقنه حن من در باره ا ن مسئله ممن باشد.
 اهمیت تحقیق

اه،نت م ض ع تحقنق از ا نجا ریشن ممن گردد که خ اننده پنرام ا 
م ض ع سناست از منظر  ک فقنه محقق معل مات  زم یمناسب به دست 

ندگمن داند که ا ن فقنه نامدار دامنه سناست را در کدام ابعاد ز  منایرد، ننز ممن
 داند.   گسرتده ت ده یدر چه م ض ماتمن سناست را دخن  ممن

 مربمیت موضوع
سناست  کمن از م ض مات کاربردی ریزگار ماست، بسناری به ا ن مهحث 

کنند، ریزگار ما شاهد  ی ابحاث شاا از آا  اد ممن پردازند ی ا در  بهممن
ها،  فر ب کاریها ی  گ ئمن جع  یدال  یفر ب یاستهداد است، استهداد، دریغ

ها را ز ر پ شش خ د قرار داده یپد ده ظلم یفر ب یدریغ در  خنلمن از چنز
تر ن بازار را دارد، نناز بحث یتحقنق در ا ن  منداا سناست امریزی گرم

های راستنن  م ض ع، نشاندهمن حقا ق سناست، جداسازی سناست
یبخص ص از یدریالنن، تهننن یاقعنت در ا ن منداا از منظر فقهای اسالممن 

ای مخص ص یی، ملمنت یرضیت م ض ع را  منظر فقنه خاص در ن شته
 سازد. ریشن ممن
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 پیشینه موضوع
بحث سناست قدامت خنلمن ز ادی دارد، پنشننه سناست را به ط ر مام 

گردد، اما سناست  ممن ت اا گ ت که به آالاز زندگمن ج،عمن یگریهمن برش بر ممن
همن یاحاد ث گهربار پنامل اکرم صلمن هللا در ح زه ای اسالم ر شه در کتاب ال

ها  گذرد، ده ها سال ممن ملنه یآله یسلم دارد، یاز مرص گذشته تا کن ا که صد
ای خ رد یبزرگ در ا ن م ض ع نگاشته شده، اما به سناست از  کتاب یرساله

منظر فقهاء شا د خنلمن کم پرداخته شده باشد، به نظرمن به م ض ع سناست 
مابد ن شاممن تا حال پرداخته نشده است،  بنابرا ن، ا ن ن شته  از د دگاه ابن

دنهال آا است که پد ده سناست را خاص از د دگاه ابن مابد ن شاممن ا ن 
فقنه یارسته م رد بررسمن قرار داده نظر ا شاا را پنرام ا ا ن م ض ع بناا 

 تا د.
 هدف تحقیق

قنه نام ر مذهب هدف تحقنق، تهننن د دگاه ابن مابد ن شاممن ا ن ف 
حن من در رابطه به م ض ع سناست است، ن  سنده بر آا است که ماهنت 

های سناست را بر اساس د دگاه ا شاا در کتاب مخص ص ای  یگ نه
، بررسمن ت ده یگسرتش قل،ری سناست را در سائر ابعاد مسائ  «رداملحتار»

 فقهمن از د د یی ریشن تا د.
 روش تحقیق

است، چ ا م ض ع به  ک فرد خاص یکتاب خاص  ای ریش بحث کتابخانه
ا شاا ارتهات دارد، مطالب با الهام از کتاب رداملحتار یبرخمن کتب مرب طه 

 به مسائ  تحقنق، به ص رت ت صن من یتحلنلمن بررسمن شده است.
 شناخت ابن عابدین شامی

ای آفاق است، باز هم در ا ن  هرچند ابن مابد ن شاممن شخصنت شهره
 من از زندگمن ا ن مامل نامدار اشاره خ اهنم داشت.قس،ت به برخ
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 نام ونسب
نجم الد ن   بن  مهدالرحيم  اح،د بن  مهدالعزيز بن  بن م،ر  بن  مح،دامني

  به  انتساب  جهت  ای به.  شام  حن ياا  ی پيش اي  الدين، فقيه بن مح،د صال 
 يافته  شهرت  مابدين  ابن  ، به مابدين  به  معریف  الدين مح،د صال   جد اماليش

رضمن هللا منه   جع ر صادق  امرج فرزند امام  اساممي   را به  یي  نسب ی
 (5)رسانند. مى

 آموزش وپرورش
ق در دمشق س ر ه چشم به جهاا 5590شاممن در سال   مابدين  ابن

گش د یدر ک دکمن قرآا کر م را ح ظ کرد، پس از ح ظ قرآا ه،راه با پدرش 
مرصیف شد، یی ریزی در دیکاا نشسته ب د یقرآا تالیت در کارهای تجاری 

ممن کرد، شخص ناشناسمن از آنجا مه ر ممن کرد د د که شاممن در دیکاا قرآا 
ممن خ اند، ای را سخت نک هش کرد یگ ت: ای ً ا ن بازار جای تالیت قرآا 
ننست؛ ز را ت  تالیت ممن کنمن یمردم تمن شن ند یبد ن یسنله آناناا مرتکب 

من ش ند. ثانناً ا نکه اشتهاه تالیت ممن کنمن یدر قرائت شام اشتهاهات گناه م
ز ادی یج د دارد. آا شخص ا ن سخناا را گ ت یرفت، اما شاممن ف را از 
جا ش برخاست ینزد قاری مشه ر یقت شنخ سعند ح، ی ترش ف برد یبه 

از یی پرداخت، یپس از تحصن  مهارت در فن قرائت   آم زش تج يد ی قرائت
  هنگام  د ح، ی به تعلنم نح  یرصف یفقه شافعمن از یی آالاز کرد، ی در ايننز 

. س س نزد مامل مشه ر آا ریزگار سندمح،د ب د  امام شافعى  یی بر مذهب
شاکر ساملمن حن من زان ی تل،ذ زد، یاز ای ماممن مل م مقلنه ینقلنه، حد ث 

از شاکر حن من یت سنر یفقه حن من را آم خت، یبا دانش حاص  کرده از شنخ 
در زندگمن   مذهب  كرد ی در اين  مدیل  مذهب حن ى  به  شافعى  مذهب

، یدر دیراا طلهگمن به ن شنت برخمن رشیحات  يافت  استادش شهرت ز ادى
 ادگار ن شته های زماا طلهگمن ایست، هن ز طلهه « رش  منار»دست  افت، 

رائق ،هدا ه سال ب د که از استاذش شنخ مح،د شاکر، الهحرال 04یم،رش 

 ...ابن عابدین شامی و
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یرشیحات آا را آم زش د ده ب د ، پس از یفات شنخ شاکر نزد شاگرد جلن  
القدر یی شنخ مح،د سعند حل،من زان ی تل،ذ زد یسلسله ای تعلنم را نزد یی 

ا ن کتاب جامع « درمختار»به پا ه تک،ن  رساند یپس از پا اا تحصن  بر 
 شت یدر ا ن زمانه ب د که را ن« ردمحتار»یمشه ر فقه حن من حاشنه بمن نظنر 

رسائ  یح اشمن ز ادی را به رشته ای تحر ر درآیرد که برخمن از آا رسائ  
به نرش رسنده است. از نجا به « مج، مه رسائ  ابن مابد ن»تحت من اا 

هند س ر   به  تجارت  ب د ی براي  چ ا بازرگاا  رسيد، پدرش  در فت ي  مرجعيت
 (0)آیرد. مى  ة ای كتابمطالع  كرد ی از آنجا براي مى

 انهامک در علم
شاممن در مام زندگمن با ت جه کام  در مشاال  مل،من مرصیف ب د، اکرث 
قس،ت شب یی در تالنف یتحر ر ممن گذشت یمام ریز را در درس یتدر س، 
یافتاء س ری ممن کرد. در ج،ع آیری کتب خنلمن اشتناق داشت یدر ا ن م رد 

ا ای را  اری ممن کرد یبرا ش گ ته ب د که ط ری که گذشت پدرش تا حد ت ا
هر کتابمن که نناز داری خر د کن یمن پ لش را ممن پردازم، چنانچه کتاب 

نظنر ب د. ا شاا کتاب ها را خنلمن با  منال یبمن خانه شخصمن شاممن خنلمن بمن
شد  کردند، یدر دیراا مطالعه با هر اشکالمن که ریبری ممن ال ر یفکر مطالعه ممن

ن شت یاگر با مهارت مشکلمن م اجه  بر آا  اد داشت ممن ف راً در حاشنه
آمد  ن شت یاگر مهارت اشتهاهمن رس راهش ممن شد ف را برای آا ت ضنح ممن ممن

 (1)ت د. کرد یافاده ای مناسهمن را ننز  ادداشت ممن آا را اصال  ممن
 تبحر ووسعت علمی

د هر خدای متعال شاممن را از فقاهت بلندی برخ ردار ت ده ب د، در م ر 
کرد آا را با دلن  محکم یق ی مستند منساخت، مالمه  مسئله ای بحث ممن

مح،د آفندی جابمن زاده )از قضات مد نه من ره در دیراا خالفت منامنمن( که 
گ  د: م تمن امظم خالفت منامننه شنخ   کمن از شاگرداا یی است ممن

ت منای من ا ن اس»ا سالم مارف مص،ت بنگ چننن اظهار ت ده است: 

 تبیان
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، م تمن امظم بنریت شنخ «که مالمه شاممن بط ر برکت برای من اجازه بدهد
گ  د: من به مانند درس مالمه  مح،د آفندی حل انمن  کمن از شاگرداا یی ممن

شاممن ند ده ام، من قه  از حض ر در درس یی ماممن رشی  یح اشمن یالنره 
پرسش  کردم یطهق فهم یدانش خ  ش ممن گ تم که شا د د گر را مطالعه ممن

یپاسخمن باقمن تانده باشد یلمن یقتمن درس مالمه شاممن آالاز منگرد د، ا شاا 
ری از  کردند که ازفکر ما با تر ب د؛ از ن چناا ف ائد الر ب یافاداتمن را بناا ممن

اطراف یاکناف جهاا ملامی بزرگمِن خدمت ا شاا ترش ف آیرده رشف اجازه 
گرداا یی خنلمن یسنع آیردند یبد ن جهت دائره ای شا مل،من بدست ممن

 (4)یفراخ ب د.
 جایگاه فقهی

شاممن م تمن امظم پذ رفته شده زماا خ  ش ب د، در اطراف جهاا هر 
آمد، در کنار پرسش از سائر ملامء یم تناا  مسئله ای جد دی که ب ج د ممن

بزرگ از ا شاا ننز است سار یاست تاء ص رت ممن گرفت، فت ی ای خنلمن ابهت 
کرد یمظل م فت ای  گر کدام قاضمن اللر فنصله ممنیمظ،ت داشت، حتمن ا

داشت، قاضمن ف راً فنصله خ د را م ض ممن کرد.  مالمه شاممن را با خ د ممن
ن شته های ای در دل های مردم جا داشت، حتمن اگر ن شته یفت ی ا شاا 

رسند مردم آا را مشاهده کرده خام ش  هنگام منازمات به دهات یقصهات ممن
 (1)یچرا آا را ممن پذ رفتند.شدند یبدیا چ ا  ممن

 اخالق وعادات
شاممن انساا نها ت بایقار، بردبار یخ ش اخالق ب د،  کمن از شاگرداا ای 

گ  د: من در ماممن مراح  س ر  ک سخن ناز ها  که ه،س ر حج یی ب ده ممن
را هم از ای نشنندم که رفقای س ر از آا ناراحت ش ند، الهته اگر با کدام امر 

خ رد. شاممن چهره ای  شد، پنشانمن اش چنن ممن اجه ممنمنکر رشممن م  
درخشند، هرکس که با یی  ک بار  ن رانمن داشت که بشاشت یتازگمن از آا ممن

کرد.  مالقات ممن کرد ت اضح یفریتنمن یز ها کالممن ای را برای ه،نش  اد ممن

 ابن عابدین شامی و...
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مجلس ای پر از افادات ب د، هر یارد ش نده در آا مجلس تا حد نهائمن اکرام 
شد، شخصمن که در  از سخن ناز ها یالنهت یالنره ه، اره اجتناب ممن شد، ممن

کرد ،من در نظر شاممن از ای د ای ننز   افت فکر ممن مجلس یی حض ر ممن
بامزت تر هستم. در ام ر د نمن خنلمن جری ب د، هر سخن ی مسئله اشتهاه 

هراسند، از حکام  آمنز را نقد ممن کرد یدر ا ن م رد از مالمت هنچ کسمن تمن
 (6)ترس نداشت، در ح زه تص ف یسل ک با سلسله ای قادر ه منسلک ب د.

 ذوق عبادت
شاممن در کنار مشاال  مل،من، از شائقاا نهائمن مهادت یبندگمن ب د، در هر 
شب ماه رمضاا  ک بار قرآا را ختم ممن کرد، یمالیه برآا در سا ر شب های 

د، یتالش ممن کرد سال ننز شب را با تالیت قرآا یگر ه یزاری س ری ممن کر 
ه،نشه با یض  باشد، در دیراا طلهگمن، مال مهدالغنمن  کمن از ملامی یبزرگاا 
مشه ر هند که به س ر شام رفته ب د، در م رد شاممن گ ت: از پنشانمن ا ن 
ج اا ن ر آل مح،د ممن درخشد، یا ن پرس در زماا خ د قاب  قدر یمظ،ت 

  (7)خ اهد ب د.
 ورع وتقوی

یتق ی از جا گاه مالمن برخ ردار ب د، ماممن زندگمن اش  شاممن از نگاه یرع 
از م ا د  ک تجارت مشرتک به پنش ممن برد یدر استغناء کام  از مردم 
زندگمن اش را س ری ممن کرد،  ک بار بخاطر  ک فت ی بر  ک ق ل النرراجح 
پنجاه خر طه ای م،ل ء از درهم برا ش پنشنهاد شد، به شدت آا ها را رد 

من اش از ننامنداا هد ه ای را ن ذ رفته است یاز مطا ای ایقاف کرد. در زندگ
 (0)ننز اجتناب کرده اند.

 جود وسخا
خدای متعال ا شاا را از ص ت ج د یسخا ننز بهره مند ساخته ب د، 
ه، اره بر فقراء مستحق یبر نزد کاا خ  ش مرصف ممن کرد، یبه خص ص از 

م ممن گرفت، یبه ک،ک اه  ملم خلگنری ممن کرد، در تع،نر مساجد سه
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مساکنن یبن ه ها ممن شتافت، یبرای ننازمند س ارش هم ممن کردند یبا 
 (9)س ارش ا شاا به ننازمنداا خنر ممن رسند.

 حسن سلوک با پدر ومادر
ق 5017شاممن با پدر یمادرش بهرت ن رفتار را داشت، یقتمن که پدرش در 

یت ت ده ث ابش به یفات کرد، هر شب به یقت خ اب قس،تمن از قرآا را تال 
پدرش ممن بخشند، پس از  ک ماه پدرش را در خ اب د د که ممن گ ت: 

پرسم! خدایند متعال در بدل ا ن تحائف که هر شب به من هد ه ممن کنمن، »
مادرش  ک خانم خنلمن مابد یزاهد یصابر «. به شام جزای خنر منا ت فرما د

مادرش ریزانه  ک صد هزار ب د، مادر تا دی سال بعد از یفات شاممن زنده ب د، 
بار س ره اخالص را تالیت ت ده ث ابش به فرزندش )شاممن( ممن بخشند. شنخ 
صالح کاکای شاممن  ک شخص صاحب کشف یکرامات ب د، نام شاممن را 
ه،نن کاکا ش قه  از ی دت بر ای نهاده ب د، یی شاممن را در آال ش ممن 

 (58).گرفت یممن گ ت: من بر رس ت  تاج سنادت ممن گذارم

 
 اساتید وشاگردان

از مهدالقادر ی   ت اا بر دی استاد مذك ر مى  ای مالیه  ی مشايخ  از استاداا
. ی النظائر ياد كرد  ا شهاه  شار   بعَل  ی ههةهللا  نابلىس  اساممي   بن  ابراهيم
،  ميداىن  ، مهدالغنى اح،د مابدين  اش مح، د ی برادرزاده مالءالدين پرسش
  از ای دانش  اح،د مّقاد ی خلق کننر ديگری  ، م،ربن بك  حك،ت  ارف، م آل ىس
 (55)اند. داشته  دريافت  يا اجازه  آم خته

 تألیفات وآثار علمی 
شاممن مالیه از ت ده ای بزرگمن شاگرداا  ئق، تالن ات م ند یگرانسگمن 
 تر دارد که پس از بهرت ن ذخنره ای صدقه جار ه است، کتاب متدایل یمقه ل

است که امریزه در مام « رداملحتار حاشنه دراملختار»از مناا تالن ات یی 
تر ن یمستند تر ن کتاب فقه حن من  جهاا شهره آفاق است یبه حنث جامع

 ابن عابدین شامی و...
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شناخته شده است یقه لنت آا ننز ریشن تر از آفتاب ممن باشد، بدیا شک 
ا پرسش که ا ن کتاب ت نه کام  اخالص شاممن را نشاا ممن دهد. آثار یی ر 

ذکر ت ده که چند تای آا را ذکر « قرة من ا ا خنار»مالء الد ن در تک،له 
 ممن کننم:

بر   است  اي حاشيه  تن ير ا بصار،  رش   الدر املختار ىف  رّداملحتار مَل .1
  كتاب  اين.  بر تن ير ا بصار الزي  است  خ د رشحى  كه  الدراملختار حصك ى

را   ی آا  افزیده  بر آا  اي تك،له  پرسش. ش د مى  ميدهنيز نا  مابدين  حاشية ابن
 . است  رسانده  پاياا  به

  ا ن ننز از مشه رترين  الحامدية، كه  ال تایي  تنقيح  العق د الدرية ىف .2
 رید. شامر مى  به  مابدين  آثار ابن

 . ا سانيد الع اىل  ىف  مق د الآلىل .3

 رساله. 18از   ر بيشب  ، مشت،  مابدين  ابن  مج، مة رسائ  .4

 . الدقائقکنز   رش   ىف  الهحر الرائق  بر كتاب  ، حاشيه منحة الخالق .5

  اي بافاضة ا ن ار، حاشيه  املنار املس،ى  رش   ا سحار مَل  نسامت .6
 .  نس ى  املنار تأليف  بر كتاب  حصك ى  بر رش   است
 . ، در مریض ی العل   الزحاف  القاب .7
 النقاية.  ماىف  يقتحق  ىف  التعليقات .8

 . نهذة ا مراب  برش   ا لهاب  لب  بح اىش  ا رباب  رب  فتح .9

 .ی النظائر  ا شهاه  نزهة الن اظر مَل .11

 حاشنه بر ت سنر بنضایی. .11

 حاشنه بر مط ل. .12

ذکر ماممن آنها بحث را به درازا یخطي كه  شده چاپ د گر اثر ها یده
  (50).کشد ممن
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 وفات
سالگمن  14ا ن آفتاب ملم یم، ، یفقه یافتاء در م،ر ابن مابد ن شاممن، 

در دمشق الریب کرد، یی بنست ریز قه  از یفات شاا قل خ د را در کنار 
شنخ مالء الد ن حصک من صاحب درمختار یشنخ صالح جنننمن تنار کرده ب د 
که در هاما قل دفن گرد د، شنخ سعند حل،من تاز جنازه ای ای را در مسجد 

در تاز جنازه ا شاا ج،عنت بزرگمن حض ر داشت ادات د « پاشاجامع سناا »
که خنلمن کم نظنر ب د، جهت کرثت ج،عنت اشرتاک کنندگاا جسد مهارک 

انگشتاا بلند کردند یبرای کنرتیل ج،عنت مردم از پلنس  رسا شاا را بر 
ک،ک خ استه شد، شهر یمنطقه، خ رد یبزرگ، مرد یزا ه،ه بر ای ممن 

( 51)مناطق مختلف دننا بر ای تاز جنازه ای الائهانه اداء کردند.گر ستند، یدر 

 رح،ه هللا رح،ة یاسعة ین عنا هللا بعل مه. 
 مالءالد ن آفندی، مقدمه تک،له ای رداملحتار،  

 اندی از فتاوای شامی
فتایی شاممن )رداملحتار ملمن الدر املختار( از تالن ات م،ده ابن مابد ن 

به مقه ل تر ن یمستند تر ن کتاب های فقه حن من  شاممن است، ا ن کتاب از
، که در آا فرشده یخالصه ای ماممن ابحاث کتب متقدمنن شامر منرید

یمتاخر ن مذک ر است یشاممن ک شنده است که راجح تر ن ق ل را ارا ه 
بدارد. از تجربه یمشاهده به اثهات رسنده که مصنف آا مح،د ابن مابد ن 

مسئله م رد امتامد هستند،  عنمن مهارات ق( در نق  5010شاممن )م 
یجزئنات را از کتب فقه نق  کرده اند، نق  مطابق اص  است؛ از رنی یزا ا ن 

، مراجعنن مسائ  را از بسناری  کتاب از نظر ملامی احناف خنلمن ز اد است
کتاب های فقه یفتایی مستغنمن ت ده است، م تناا فقه حن من یقتمن که 

بمن  افتند حتامً آا را با فتایای شاممن مقا سه ممن تا ند کدام جزئنه را در کتا
 تا ق ل آخر ن ینظر راجح را معل م کنند.
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امریزه نسخه های ز ادی از فتایای شاممن در دسرتس ملامء قرار دارد، 
بعضمن نسخه ها پنج جلدی، یبعضمن هشت جلدی، یبعضمن دیازده جلدی، 

ه در بنست یدی جلد به ی ک نسخه ای جد د یمحقق که در دمشق آماده شد
 چاپ رسنده است.

بر فتایای شاممن  ک حاشنه خنلمن گرانسنگ ت سر مالمه مهدالقادر 
مشه ر است، « تقر رات الرافعمن»ق( ن شته شده که به نام 5101رافعمن )م 

ا ن حاشنه در دی جلد جداگانه هم چاپ شده یدر نسخه های هشت جلدی 
در ذ   هر ص حه ا ن حاشنه  یدیازده جلدی که در دست ما قرار دارد،

 (54)گنجاننده شده یبر ز هائمن یاه،نت ا ن چاپ ها افزیده است.
 سیاست از نگاه ابن عابدین شامی

 تعریف سیاست -1
گرفته شده « َساَس الَْ ايِل الرَِّميَّةَ »سناست در لغت: مصدر ی از ر شه ای 

نس به رمنت یمردم امر است. َساَس الَْ ايِل الرَِّميََّة به معنای ا نکه حاکم یر 
 (51)ینهمن کند ی بر پابندی بر احکام رش عت ا شاا را ملزم تا د.

سناست چند تعر  من از ابن مابد ن شاممن رح،ه هللا  سناست در اصطال :
 کند: چننن تعر ف ممن کند، در آالاز خ دش ذکر ممن را

يَاَسُة اْسِتْصاَلُ  الَْخلِْق ِبِإرَْشاِدِهْم إىَل الطَّ » -5 نْيَا فَالسِّ ِريِق الُْ،نِْجي يِف الدُّ
پس سناست مهارت است از: اصال  یدرست کردا ام ر مردم از  (56)«.َیاآْلِخرَِة 

 طر ق راهنامئمن شاا به راهکار های نجات بخش در دننا یآخرت.
َمرَّفََها »از برخمن فقهاء در رابطه به تعر ف سناست چننن نق  ممن کند:  -0

برخمن  (57) «يُظ ِجنَايٍَة لََها ُحكٌْم رَشِْميٌّ َحْساًم لاَِمدَِّة الَْ َساِد.بَْعُضهُْم بِأَنََّها تَْغلِ 
فقهاء چننن تعر ف کرده اند که: سناست مهارت از تغلنظ یسخت کردا 

 جنا ِت که حکم رشممن دارد، برای ر شه کن کردا ماده فساد
ا نکه حکم رشممن ممن گ  د، مطلهش ا نست که ا ن حکم سناسمن هم ز ر 

امد رشممن داخ  است، هرچند که در خص ص آا ترص حمن ننامده است. ق  
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چ ا مدار رش عت اسالممن برای بقای جهاا پس از ق امد ا اما بر زدیدا 
 م اد یر شه های فساد است.

از مالمه ابن نجنم مرصی حن من در کتابش بحرالرائق چننن تعر  من را  -1
ٍء ِمْن قَاَل يِف الْهَْحِر: َیظَاِهُر كَ »نق  ممن کند:  يَاَسَة ِهَي ِفْعُ  يَشْ اَلِمِهْم أَاَّ السِّ

در بحرالرائق  (50)«الَْحاكِِم لَِ،ْصلََحٍة يَرَاَها َیإِْا لَْم يُرَْد بَِذلَِك الِْ ْعِ  َدلِيٌ  ُجزيِْئٌّ ا
گ ته است: ظاهر کالم فقها ا نست که سناست مهارت است فع  یانجام 

من که در نظر دارد، اگرچه که در م رد حاکم یفرمانریا چنزی را برای مصلحت
 ا ن فع  دلن  جزئمن هم یارد نشده باشد. 

مالمه اب العهاس اح،د مکمن ح، ی در تعر ف سناست چننن نق  ممن  -4
ٌع ُمَغلَّظٌ »کند:  يَاَسُة رَشْ : السِّ از مالمه ح، ی نق  شده که:  (59)«َمْن الَْحَ،ِ يِّ

 سناست مهارت است از رش عت مغلظ یسخت 

گ  د: تعر ف ایلمن، تعر ف برای سناست  مابد ن در ادامه تعر ف ممنابن 
م، ممن است که ماممن احکام رشممن را که خدایند برای بندگانش  زم قرار 

گنرد یتعار ف د گر، تعر ف برای سناست خاص است که  داده در بر ممن
مهارت است از رش عت مغلظ برای اجرای احکام از جانب حاکم بنا بر 

کند. ت ضنح ا ن مطلب در ادامه  آا در م رد رمنت امامل ممن مصلحت که
 بحث خ اهد آمد.

 انواع سیاست -2
مالمه شاممن سناست را تقسنامت مختلف ت ده اند، در دی قسم جداگانه 

 کند. سناست را به ظاملانه یماد نه، یمام یخاص تقسنم ممن
 سیاست استبدادی ودادگرانه   -الف

کند،  کمن سناسصت ظاملانصه  گ نه تقسنم ممن در ا ن قسم سناست را به دی
یاسصصتهدادی  ی د گصصری سناسصصت ماد نصصه یدادگرانصصه، در ا صصن مصص رد چنصصنن 

 ن  سد: ممن
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َیِهَي نَْ َماِا: ِسيَاَسٌة ظَالَِ،ٌة... َی ِسيَاَسٌة َماِدلٌَة ...؛ سناست به دی گ نه »
 (08) ...«است:  کمن سناست استهدادی... ی د گری سناست دادگرانه 

 سیاست داد گرانه .1
سناست داد گرانه هاما سناست رشممن است که با رش عت اسالممن 

باشد. ظلم یاستهداد را ممن  سازگار ب ده بر پا ه مدل یدادگسرتی است ار ممن
کند، حق ق مظل ماا یست،د دگاا را از  زدا د، ظامل یست،گر را ناب د ممن

کند، یام ر  اب د ممنستا د، فساد یفسادپنشه گاا را ن ظاملاا یست،گراا ممن
 کند. ای نظام خلق را به مقاصد رش عت یص  ممن اداره

 فرما ند: ا شاا در ا ن زمننه ممن
َیِسيَاَسٌة َماِدلٌَة تُْخِرُج الَْحقَّ ِمْن الظَّالِِم، َیتَْدفَُع كَِنريًا ِمْن الَْ،ظَالِِم، َیتَرْدَُع »

ُ  إىَل الَْ،َقاِصِد ا يَعُة تُ ِجُب الَْ،ِصرَي إلَيْهَا أَْهَ  الَْ َساِد، َیتَُ صِّ ِ ِْميَِّة فَالرشَّ لرشَّ
َیاِ ْمِتاَمَد يِف إظَْهاِر الَْحقِّ َملَيَْها؛ ی کمن سناست دادگرانه است که حق را از 
ظامل ممن ستاند، یبسناری را از مظامل یاستهداد ها را از بنن ممن برد، یفساد 

رساند. ی رش عت رج ع ی  پنشه گاا را ناب د ممن کند، یبه مقاصد رشممن ممن
 (05)«.برگشت بداا، یدر اظهار حق امتامد بر آا را  زم ممن گرداند

 قنناً سناست یمد ر ت دادگرانه با رش عت اسالممن ه،خ انمن کام  دارد؛ 
ز را نه تنها سناست دادگرانه با آنچه رش عت اسالممن برای تحققش آمده ساز 

رش عت اسالممن به شامر ممن  گار است، بلکه ا ن سناست بخشمن از احکام
آ د. چراکه مدل یداِد که ا ن سناست به دنهال دارد، چنزی جز مدالت 
یدادگری م رد تا ند خدایند متعال یپناملش صلمن هللا ملنه یسلم ننست. 

 آری، نظم جهاا بر ا ن خصنصه پا دار است.
آری، سناست مادله )دادگرانه( ری  د ن اسالم است، ا ن ن ع سناست 

نمن پاسداری از انگنزه های خنرخ اهمن یرشستنزی، خ د یمردم را با م ام   ع
ننکمن یپرهنزگاری مسلح ت دا، منداا را برای م سداا یپا امل کنندگاا 

 حق ق شهرینداا تنگ کردا است.
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سناست ماد نه در برنامه های داخلمن، دیلت یکارکناا آا را از انرژی 
تا د.  خدمت به رمنت، برخ ردار ممنا امنمن یت انائمن های ریحمن در جهت 

سناست ماد نه، دیلت یکارکناا آا را در مسنر رشد یسازندگمن، یپا داری در 
برابر انگنزه های گ،راه کننده، یبر دا دستاا آل ده به حرام خ اری 

 کند. یناپرهنزگاری، ت جنه ممن
در سناست ماد نه در برنامه های خارجمن، انرژی ا امنمن دیلت یرمنت را  

راستای آبادانمن یدفاع از منهن اسالممن یری اری من با دش،ناا قسم خ رده 
یه،نشه در ک،نن نشسته، یدر راستای از خ د گذشتگمن برای آزادسازی 

های اشغال شده یگرفنت حق ق به تاراج رفته یکرامت های پا امل  رسزمنن
 کند. شده، مرصف ممن

ار ، صادق بخدا یملت سناست ماد نه، نظام های مادل ، دادگر ،درستگ
ای رهنامئمن های قرآا پرچم د نداری  ها را بنناا نهاده یریی ه،رفته در سا ه

 برافراشد. یدانش مداری را ممن
متاس انه که در ریزگار ما سناست ها ماد نه ننست، برمکس آنچه که ذکر 

ت اا سناست ا ن ساست،داراا را  کنند، پس تمن شد سناست،داراا م،  ممن
 یدادگرانه گ ت. ماد نه
 سیاست استبدادی .2

سناست استهدادی هاما سناست سلطه گری، فرهنگ مامنت طلهمن، 
 که تازی، حق تل من، فسادگری ی انجام مظامل است. مالمه شاممن در ا ن 

 زمننه خنلمن ک تاه ممن فرما د:
يَعُة تَُحرُِّمَها؛  کمن سناست ظاملانه یاستهدادی » ِ است ِسيَاَسٌة ظَالَِ،ٌة فَالرشَّ

 (00)که رش عت اسالممن آا را حرام ممن پندارد.
آری، ح زه سناست ظاملانه یاستهدادی، م،ل  از زشتمن ها ی پلشتمن 
هاست. ا نجا اقدامات ظاملانه، النر انسانمن یالنراخالقمن یمش،ئز کننده 

ش د، چنزهای که از آا به خدا با د پناه برد؛ از رنی مالمه در  یرمنده د ده ممن

 ابن عابدین شامی و...
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يَعُة تَُحرُِّمهَا؛ ا ن ن ع سناست را رش عت اسالممن »َما د:  ک ج،له ممن فر  ِ الرشَّ
 عنمن ا ن ن ع سناست مشت،  برچنزهای حرام یناریا ممن « داند حرام ممن

 باشد.
سناست استهدادی،  عنمن فر هکاری، دریالگ  من، دیری من یخنانت کردا، 

همن یرش تهمن کردا پنکر سناست از ری  د ن، ازبنن بردا انگنزه های خنرخ ا
ستنزی، خلع ت دا از م ام  ننکمن یپرهنزگاری، پا امل کردا حق ق 
شهریندی، زمننه سازی یخالمن کردا منداا برای فساد یم سداا، تهانمن با 
اراذل یایباش ها، ت جنه دیلت یکارکناا در راه خنانت، اال اگری، گ،راه گری، 

ناا در کنن حرام خ ری، ناشا ستگمن ها، دست ه،کاری ی اری دادا با دش،
نشسته اسالم یمسل،نن، س ق دادا مردم به بردگمن یازبنن بردا ریحنه 
آزادی، تاراج کردا حق ق مردم یملت ها، پا امل کردا کرامت های انسانمن 

 یی...
ا ن گ نه سناست کار کسانمن است که چشم به متاع ناچنز دننا بسته اند، 

  د ن یانرژی ا امنمن، بر آزادگاا، یاصحاب فکر آدمنت، یرسما ه داراا ری 
ها را طرد  انساا های دلس ز یخنر خ اه به د ن یکش ر  زم است که ا ن

کنند، یا ن اراذل را منداا های تص،نم گنری دیلت یرمنت کنار بزنند، فکر 
کنم که ا ن مسئ لنت ملمن ید نمن ماست ییارد شدا در فضای ا ن ن ع نلد 

ت اا آا را بزرگرت ن جهاد  منش د یم یپنکار از یاجهات رشممن محس ب ممن
 سناسمن تلقمن کرد.

 سیاست عام وخاص -ب 
مالمه شاممن در ذ   ابحاث اش در م رد سناست به قسم د گری ننز اشاره 

 تا د.  کند، یدر ا ن قسم سناست را به سناست مام یخاص بخش ممن ممن
 سیاست عام .1

سناست مام از نظر مالمه شاممن هاما سناست ظاهر یباطنمن است که 
ش د تا آا را برخاص یمام در ظاهر یباطن شاا  مرب ت به انهناء کرام ممن

 تبیان
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امامل کنند،  ا مرب ت سالطنن یبادشاا در ظاهر شاا،  ا مرب ت ملامء 
 ن  سد: یدانش،نداا در باطن شاا، شاممن در ا ن خص ص چننن ممن

يَاَسُة اْسِتْصاَلُ  الَْخلِْق ِبِإرَْشاِدِهْم إىَل الطَِّريقِ  نْيَا  فَالسِّ الُْ،نِْجي يِف الدُّ
ِة يِف ظَاِهرِِهْم َیبَاِطِنِهْم، َیِمْن  ِة َیالَْعامَّ َیاآْلِخرَِة، فَِهَي ِمْن اأْلَنِْهيَاِء َمََل الَْخاصَّ
اَلِطنِي َیالُْ،لُ ِك َمََل كُ ٍّ ِمنُْهْم يِف ظَاِهرِِه َ  اَلرْيُ، َیِمْن الُْعلاََمِء َیرَثَِة اأْلَنِْهيَاِء  السَّ
رِّ  ِة يِف بَاِطِنِهْم َ  اَلرْيُ كَاَم يِف الُْ،ْ رََداِت َیاَلرْيَِها اهص َیِمنْلُُه يِف الدُّ َمََل الَْخاصَّ
 ُ اِدقَِة َمََل َجِ،يعِ َما رَشََمُه هللاَّ ِة الصَّ يَاَسِة الَْعامَّ الُْ،نْتََقى. قُلْت: َیَهَذا تَْعِريٌف لِلسِّ

ِْميَِّة؛تََعاىَل لِِعهَاِدِه ِمْن اأْلَحْ  سناست مهارت است از: اصال   (01)َكاِم الرشَّ
یدرست کردا ام ر مردم از طر ق راهنامئمن شاا به راهکار های نجات بخش 
در دننا یآخرت. ا ن سناست از جانب انهناء برخاص یمام در ظاهر یباطن 
شاا است، یاز طرف سالطنن یبادشاهاا بر هر  کمن در ظاهر شاا فقر، یاز 

ء که یرثه انهناء هستند بر خاص در باطن شاا فقر، ا ن گ نه در جانب ملام
م ردات ید گر کتب آمده است، یمن  آا در الدراملنتقمن آمده. من 

گ  م: ا ن تعر ف سناست مام است که بر ماممن  مابد ن شاممن( ممن )ابن
 کند. احکام مرشیمه خدا برای بندگانش صدق ممن
شاممن درستمن ام ر مردم از طر ق مسلامً هاما ط ری که سناست از نظر 

رهنامئمن یا جاد راهکار نجات در دننا یآخرت است، احکام مرشیع ت ده خدا 
برای بندگانش ننز ه،ه برای ه،نن هدف مرشیع گرد ده اند که نظم ام ر 
زندگمن انساا ها را درست کنند، یدر زندگمن برای ا شاا راهمن را ا جاد 

ب ا کننده آدممن را نجاد دهد یسعادت دننا یرهن، نمن تا ند که از آفت های ز 
 یآخرت انساا را تض،نن تا د.

 سیاست خاص .2

سناست خاص از نظر مالمه شاممن هاما سناست تعز رات، زجر یتاد ب 
ش د تا آا را بر مردم  است که مرب ت به حکام یبادشاهاا در تن نذ احکام ممن

 ن  سد: ممندر ظاهر امر شاا امامل کنند، شاممن در ا ن خص ص چننن 
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َیتُْستَْعَ،ُ  أََخصَّ ِمْن َذلَِك ِمامَّ ِفيِه زَْجٌر َیتَأِْديٌب َیلَْ  ِبالَْقتِْ ، كَاَم قَالُ ا يِف 
ارِِق َیالَْخنَّاِق إَذا تََكرََّر ِمنُْهْم َذلَِك َح َّ قَتْلُُهْم ِسيَاَسًة یَكَاَم َمرَّ يِف  اللُّ ِطيِّ َیالسَّ

اص تر از ا ن هم بکار رفته است، احکاممن که در آا سناست خ(04)الُْ،هْتَِدِع 
کار یدزد ی  زجر یتاد ب هرچند که با قت  باشد، ط ری که در م رد ل اطت

خناق )خ ه کننده( که اگر ا ن کار ها را تکرار کنند، از ریی سناست حکم به 
 قت  آناا کرده اند، یط ری که در باره بدمت کار ننز گذشت.

نق احکام رشممن،  کمن از م ارد سناست فقهمن امامل سناست در تطه
فقهای کرام است، ا ن سناست فقهمن را در بسا م ارد بکار گرفته اند، ط ری 
که در منال های مطر  کرده مالمه شاممن مانند کشنت ل اطت کار، یدزد 
یخناق پنشه ای گذشت. ا ن گ نه سناست را فقهاء بنشرت در باب تعز رات 

د یط ری که بعداً خ اهد آمد ابن مابد ن شاممن ننز م رد بحث قرار داده ان
بایرمند است که تعز رات مرادف ل ظ سناست است یه،ه احکام تعز ری، 

 فرامنن سناسمن فقهمن اند.
 سیاست وتعزیرات -3

شاممن تعز رات را سناست تلقمن ت ده هردی را ال ا  مرتادف  کد گر 
 گ  د:  داند، ای ممن ممن
يَاَسَة َیالتَّْعِزيَر ُمرَتَاِدفَاِا َیلَِذا َمطَُ  ا أََحَدُهاَم َمََل  قُلْت: َیالظَّاِهُر أَاَّ » السِّ

يْلَِعيِّ َیاَلرْيِِهاَم. ممن گ  م که:  (01)اآْلَخِر لِهَيَاِا التَّْ ِسريِ كَاَم َیقََع يِف الِْهَدايَِة َیالزَّ
ظاهر ا نست که سناست ی تعز ر با هم مرتادف هستند ی از ه،نن خاطر 

ناا ت سنر  کمن را بر د گری مطف کرده اند. ه،نن گ نه در هدا ه ی جهت ب
 ز لعمن ی کتب د گر یاقع شده است.

ملامی مذهب حن من در مج، ع در رابطه به تهعند مرد زنا کار النر متأه  
به مدت  ک سال از مح  سک نت که در آنجا جرم را مرتکب شده است، یاژه 

« سناست یتعز ر»ند  کساله را ن ممن ای سناست را بکار برده اند ی آا تهع
ت سنر کرده اند، چنانچه اگر حاکم ی ا قاضمن پرینده در جهت رسزنش زنا کار 

 تبیان
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النر متأه  مصلحت را در آا بهنند که مرد با د تهعند ش د ی از س ی د گر 
نگراا پنامدهای س ء در باره ای خان اده ی زندگمن ای هم نهاشند، چننن 

خ انده اند. در ا ن « سناست رشممن»ی  ا قاضمن اقداممن را از طرف حاکم 
ا نکه  (06)«قَْ لُُه إ َّ ِسيَاَسًة َیتَْعِزيرًا أَْي أَنَُّه لَيَْس ِمْن الَْحدِّ »خص ص ممن گ  د: 

 سناست یتعز ر گ ت مطلهش ا نست که تهعند  کساله حد ننست.
 زمینه های سیاست -4

ر در ح زه جنا ات سناست از منظر ابن مابد ن شاممن هاما تعز رات فق
های زندگمن  ای فراخ دارد که ماممن بخش ای گسرتده یزمننه ننست بلکه دامنه

 گنرد. را دربرممن
اصال  ی »ط ری که در تعر ف سناست فرم د: سناست مهارت است از 

درست کردا ام ر مردم از طر ق راهنامئمن شاا به راهکار های نجات بخش 
داند،  را محدید در چارچ ب تعز رات تمن ، بناء ا شاا سناست«در دننا یآخرت

ای ماممن مرصه های زندگمن  بلکه بد ن بایر است که سناست در برگنرنده
انساا هاست، از مادات، یمعامالت، یمد ر ت، یاقتصاد، یجنگ یصلح، ام ر 
 اجتامممن، یقان ا یمقررات ملمن یبنن املللمن. ابن مابد ن شاممن ممن ن  سد:

ُ تََعاىَل قُلْت: َیَهَذا تَْعرِ » اِدقَِة َمََل َجِ،يعِ َما رَشََمُه هللاَّ ِة الصَّ يَاَسِة الَْعامَّ يٌف لِلسِّ
ِْميَِّة؛ گ  م: ا ن تعر ف برای سناست  من )شاممن( ممن« لِِعهَاِدِه ِمْن اأْلَْحَكاِم الرشَّ

مامه است که بر ماممن احکام رشممن که خدای متعال آا را برای بندگانش 
 کند. ست، صدق ممنمرشیع گرداننده ا

د بن مهدهللا أَبُ  الَْقاِسم  ابن مابد ن از قهستانمن )أَْح،د بن ُمَح،َّ
يَاَسُة َ  تَْختَصُّ ِبالزِّنَا بَْ  »الُْقهْستَايِنّ( نق  ممن کند که:  َیيِف الُْقُهْستَايِنِّ: السِّ

َما يِف الَْكايِف؛ در کتاب تَُج ُز يِف كُ ِّ ِجنَايٍَة، َیالرَّأُْي ِفيَها إىَل اإْلَِماِم َمََل 
قهستانمن آمده که: سناست به م ض ع مجازات زناکار محدید تمن ش د، بلکه 
سناست در ارتهات با هرگ نه جرِم ریا است یهاما گ نه که در کتاب الکافمن 

 (07)«آمده نظر نهائمن در م رد اختنار سناست م  ض به حاکم/قاضمن است.
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رأی حاکم یامام است، م ض مات  هاما گ نه که امر سناست م  ض به
باب تعز رات ننز م  ض به به رأی حاکم یامام است، چ ا قهالً گذشت که 
سناست یتعز ز هردی مرتادف ی ک چنز اند ی در فقه اسالممن متک   بحث 

َیقَالُ ا إاَّ »احکام سناست ه،نن باب تعز رات است، ط ری که ممن ن  سد: 
ُ  التَّْعِزيَر َم ْكُ ٌل إىَل َرأْ  ِي اإْلَِماِم، فََقْد ظَهََر لَك ِبَهَذا أَاَّ بَاَب التَّْعِزيِر ُهَ  الُْ،تََك ِّ
يَاَسِة؛ گ ته اند که: مسلامً تعز ر یاگذار شده به رأی حاکم  (00)«.أِلَْحَكاِم السِّ

است، از نجا ریشن ممن ش د که باب تعز رات مهده دار بحث احکام سناست 
 است

من رح،ه هللا ممن گ  د: برخمن م اردی را فقهاء از مالمه ابن مابد ن شام
ریی سناست امامل کرده اند، یبه م ض ع سناست اه،نت داده اند، مارفاا 
یسالکاا ننز به م ض ع سناست اه،نت داده برخمن مسائ  تص ف یمرفاا را 
از ریی سناست امامل کرده اند، چنانکه فقهاء زناکار النر متأه  را از ریی 

ه تهعند حکم کرده اند، ص فناا ی اه  مرفاا ننز در م رد سناست  کسال ب
مر د یسالک که مغریر ی متکل باشد ی رسکشمن ن س یلجاجت از یی ریتا 
گردد، حکم به تهعند کرده اند، تا ا نکه ن سش بشکند یرسکشمن یتکلش به 

َیَمََل َهَذا »ت اضع یفرمانلی بدل گردد، مالمه شاممن رح،ه هللا ممن ن  سد: 
بُ َا كَ ُ َمنَّا ِبِهْم َیَحرَشَنَا َمَعهُْم يَُغرِّ ِقنَي رَِِضَ هللاَّ لُ ِك الُْ،َحقِّ ِنرٌي ِمْن َمَشايِخِ السُّ

ُة نَْ ٍس َیلََجاٍج لِتَنَْكرِسَ نَْ ُسُه َیتَلنِيَ  بنابرا ن بسناری  (09)«.الُْ،ِريَد إَذا بََدا ِمنُْه قُ َّ
ما یآناا راضمن باشد یما را با  از مشا خ محققنن سل ک یمرفاا _خدای از

ا شاا حرش کند_ یقتمن که ق ت ن س ی لجاجت را در مر داا شاا ممن 
 د دند، آناا را تهعند ممن کردند تا ن س شاا بشکند ینرم ش ند

 احکام سیاسی فقهی -1
ابن مابد ن شاممن ذ   مهحنمن که به سناست پرداخته، برخمن از احکام 

از ج،له احکام سناسمن فقهمن را که  سناسمن فقهمن را ننز بناا کرده اند،
 ا شاا تذکر داده اند، قرار ذ   است:
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تهعند  کساله برای زنا کار النر مجرد اگر از منظر حاکم  ا قاضمن   -الف
مصلحت در آا یج د داشت، چنانچه حرضت فاریق امظم رضمن هللا منه نرص 

یز هائمن بن الحجاج را از مد نه تهعند کرد،  جهت ا نکه زناا بخاطر حسن 
يَاَسُة كاََم »اش در فتنه ممن افتادند. ابن مابد ن شاممن ممن ن  سد:  یَكََذلَِك السِّ

اِج، فَإِنَُّه َیرََد أَنَُّه قَاَل لُِعَ،َر: َما ذَنِْهي يَا أَِمريَ  َمرَّ يِف نَْ ِي ُمَ،َر لِنرَْصِ بِْن الَْحجَّ
َا ا نُْب يِل َحيُْث َ  أُطَهُِّر َداَر الِْهْجرَِة ِمنْك، الُْ،ؤِْمِننَي؟ فََقاَل: َ  َذنَْب لَك َیإِتَّ لذَّ

فََقْد نََ اُه ِ فِْتتَاِا النَِّساِء ِبِه َیإِْا لَْم يَكُْن بُِصنِْعِه، فَُهَ  ِفْعٌ  لَِ،ْصلََحٍة َیِهَي قَطُْع 
سناست  (18)«.اعِ اِ فِْتتَاِا ِبَسهَِهِه يِف َداِر الِْهْجرَِة الَِّتي ِهَي ِمْن أرَْشَِف الِْهقَ 

ه،چننن است، ط ری که در تهعند حرضت م،ر، نرص بن حجاج گذشت. در 
ریا ت آمده که نرص از فاریق امظم رضمن هللا منه پرسند: من چه گناهمن دارم 
ای امنرم مناا؟ فرم د: شام گناه ندار د، در اص  من گنهگارم که دارالهجرت 

از مد نه تهعند کرد که زناا در  را از امنال شام پاک تمن کنم، چنانچه ای را
فتنه نن تند، اگرچه ا ن در فتنه افتادا کار ای نه د. ا ن تهعند یی جهت 
مصلحت ب د ی آا قطع فتنه گری به سهب یی در دارالهجرت است که ارشف 

 .تر ن پاره ای زمنن است
قت  مهتدع،  عنمن کسمن که سهب ا جاد بدمت در د ن ممن ش د،   -ب

 یپخش ممن کند، هرچند که حکم به ک ر یی تمن ش د، یبدمت اش را نرش
یلمن قت  شخص مهتدع را از ریی سناست فقهاء ریا داشته اند. مالمه شاممن 

ُم »ممن ن  سد:  َیالرَّأُْي ِفيَها إىَل اإْلَِماِم َمََل َما يِف الَْكايِف، كََقتِْ  ُمهْتَِدٍع يُتََ هَّ
ی مسئله ای سناست یاگذار شده به  (15)يُْحَكْم ِبُكْ رِهِ  ِمنُْه انِْتَشاُر بِْدَمِتِه َیإِْا لَمْ 

رأی حاکم/ قاضمن است، من  قت  مهتدِع که پخش بدمت از آا گاما برده 
 ممن ش د، اگرچه حکم به ک ر یی تمن ش د.

زدا پرس ده ساله بخاطر تکر تاز،  کمن از احکام فقهمن سناسمن مسئله  -ج
ا ن سنخ اط ال اگر تاز نخ انند رضب یزدا اط ال ده ساله است، چنانکه 

با د یالد ن ی مت لناا ام ر ا شاا از ریی سناست تربنت آناا را بزنند، هرچند 
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تاز بر ا شاا در ا ن مرحله سن فرض ننست، یترک تاز هم از ا شاا گناه 
محس ب تمن ش د، یلمن جهت تربنت بهرت شاا ی مادت یخ  گرفنت برای تاز 

ترک کنند، از ریی سناست زده ش ند، ابن مابد ن شاممن یمهادت، اگر تاز را 
َیَ  يَلْزَُم أَْا يَكُ َا مِبَُقابَلَِة َمْعِصيٍَة َیلَِذا يرُْضَُب ابُْن َمرْشِ »رح،ه هللا ممن ن  سد: 

يَاَسةُ  اَلِة یَكََذلَِك السِّ ؛ تعز ر  زم ننست که در مقاب   (10)«.ِسِننَي َمََل الصَّ
از ن جهت پرس ده ساله بخاطر ترک تاز زده ممن ش د، معصنت یگناه باشد، 

 یسناست ه،چننن ممن باشد
تدایم حهس: گاهمن حالت مجرم ط ری ممن باشد که مصلحت مجرم ی ا  -د

مصلحت اجتامع تقاضای تدایم حهس یی را ممن کند، بنابرا ن از ریی 
سناست حاکم  ا قاضمن مدت حهس ای را تدایم ممن بخشند. مالمه شاممن ممن 

رِّ الُْ،نْتََقى َمْن َمِعنِي الُْحكَّاِم: لِلُْقَضاِة تََعاِطي كَنرِيٍ ِمْن َهِذِه »  سد: ن  َیيِف الدُّ
در در املنتقمن از معنن الحکام نق  شده که:  (11)«اأْلُُم ِر َحتَّى إَداَمُة الَْحهِْس 

قاضناا صالحنت دارند که بسناری از اا ام ر را بدست بگنرند، حتمن 
 ام حهس را هم دارد.صالحنت تدی 

تشد د یسختمن بر رشارت پنشه ها: حکام ی قضات ممن ت انند به هنگام  -ه
برخ رد با رشارت پنشه ها، از ریی سناست بر آنها برخمن تشد د ها ی سختمن 
ها را ا جاد کنند تا ا شاا از رشارت یزمارت شاا بازآ ند ی ا هم ناب د یزدا نده 

ِّ » من ن  سد: ش ند، مالمه شاممن در ا ن خص ص م َیاإْلاِْلاَلُ  َمََل أَْهِ  الرشَّ
 کمن از ن ع سناست حکام یقضات تشد د یسختمن آیری بر  (14)«.ِبالَْقْ،عِ لَهُمْ 

 اه  رشارت است، برای قلع یق،ع ی ر شه کن کرده آنها
تحلنف به طالق یالنره: س گند در م ارد خاص ی به چنزهای خاِص در  -ی

برخمن ایقات کسانمن از خنلمن چنزها هراس  رش عت اسالممن مرشیع است،
تمن داشته باشند، یلمن از طالق یرها من ه،رس شاا خنلمن ممن ترسند، یجز 
تحلنف یس گند به طالق برای خالصمن از معضله د گر راهمن یج د تمن 
داشته باشد، بنابرا ن حاکم ی ا قضای ممن ت اند از ریی سناست متهم را به 
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َیالتَّْحلِيُف ِبالطَّاَلِق »رح،ه هللا ممن ن  سد: طالق س گند دهد، مالمه شاممن 
 کمن از گ نه های سناست فقهمن تحلنف یس گند دادا به طالق ی  (11)«.َیاَلرْيِهِ 

 .النره است
الهننة ملمن املدممن »تحلنف شاهداا: قامده مشه ر فقهمن است که  -ز

النر  ،  عنمن مدممن ملزم به آیردا بننه یشاهد است ی در«یالن،ن ملمن من انکر
آا منکر قضنه با د س گند  اد کند. بر مهنای ا ن قامده س گند ی ژه ای منکر 
مسئله ادما شده است، الهته برخمن ایقات که در م رد شهادت شاهداا ارتناب 
یشکمن ص رت گنرد، ن بت به تحلنف شاهد ممن رسد ید گر راهمن برای تهننن 

سناست شاهداا را  صداقت ای تمن باشد، بنابرا ن قاضمن ممن ت اند از ریی
هُ ِد إَذا ارْتَاَب ِمنْهُمْ »س گند دهد، مالمه شاممن ممن ن  سد:  ( 16)«.َیتَْحلِيُف الشُّ

یاز م ارد فقه سناسمن تحلنف یس گند دهمن شاهداا است، اگر شکمن در م رد 
 شاا ا جاد گردد

تحلنف متهم: متهم به جرم برخمن پنگردهای رشممن یقان نمن دارد که  - 
دش تا یقت ابراء امامل ممن گردد، چ ا حهس متهم، یلمن تحلنف رشماً در م ر 

متهم مسئله رشممن ننست، یلمن اگر به تحلنف متهم نناز باشد، قاضمن یحاکم 
ممن ت انند از ریی سناست متهم را س گند بدهند. مالمه شاممن ممن ن  سد: 

تحلنف متهم به ( 17)«.قٍَة يرَُضُّ ِبِه َیتَْحلِيُف الُْ،تََّهِم ِ ْمِتهَاِر َحالِِه أَْی الُْ،تََّهِم ِبرَسِ »
امتهار حالت اش، ی ا تحلنف متهم به رسقت که از آا مترضر ممن ش د، ننز از 

 م ارد فقه سناسمن است
تعذ ب متهم: متهم تا هنگام اثهات جرم حهس ممن ش د، حهس یی تا  -ت

ا هنگاممن است که قضنه ریشن ش د ی هنچ ن ع تعذ ِب از ریی رش عت بر ای ری 
ننست، یلمن اگر برای ریشن شدا قضنه اتهام شده نناز به تعذ ب یی ب د، 
حاکم یقاضمن ممن ت اند از ریی سناست حکم به تعذ ب ای کرد، مالمه شاممن 

َ  الزَّيْلَِعيُّ قُهَيَْ  »در ا ن م رد ممن ن  سد:  أَاَّ لِلَْقاِِض تَْعِزيَر الُْ،تََّهِم َیرَصَّ
يَاَسِة ُمُق بَتَُه إَذا اَللََب َمََل ظَنِِّه أَنَُّه َسارٌِق َیأَاَّ الَْ،رْسُیَق الِْجَهاِد أَاَّ ِمْن السِّ 
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مسلامً قاضمن صالحنت تعز ر متهم را دارد، امام ز لعمن نزد ک به  (10)«.ِمنَْدُه 
کتاب الجهاد ترص ح ت ده تعذ ب متهم مسئله سناسمن است اگرکه گاما 

 ه مال رسقت شده نزد یی باشدالالب ا ن ب د که یی سارق است ی ا ا نک
قت  به اللهه ای ظن: قت  از خ د احکام مشخص ی ی ژه ای دارد که در  -ی

باب حدید یقصاص به ت صن  ذکر شده است، یهنچگاهمن به گاما ی ا الالب 
گاما کسمن حکم به قت  تمن ش د، یلمن اگر در م رد کسمن به الالب گاما 

کسمن در حالمن که  ثابت شد که یی قات  است، چنانچه شخصمن بر
ش،شنرش از ننام برآمده ی در دستش برکشنده، یارد شد، ا نجا الالب گاما 
ا نست که یارد ش نده برای قت  ای آمده است، فقنهاا اسالم قت  یکشنت ا ن 
ش،شنر برکشنده را از ریی فقه سناست ریا دانسته اند. مالمه شاممن ممن 

، كَاَم إَذا َدَخَ  َملَيِْه رَُجٌ  َشاِهرًا  فََقْد أََجازُیا قَتَْ  النَّْ ِس »ن  سد:  ِبَغلَهَِة الظَّنِّ
فقنهاا کشنت شخص را با الالب گاما  ( 19)«.َسيَْ ُه َیاَللََب َمََل ظَنِِّه أَنَُّه يَْقتُلُهُ 

جا ز قرار داده اند، چنانکه اگر کسمن بر یی یارد شد که ش،شنرش از ننام 
 الب شده که ای را ممن کشد برآمده یدر دست کشنده ب د، یگامنش ال

 نتیجه گیری
در کنار ماملاا یاند ش،نداا د گر، ماملاا مذهب حن من ننز پنرام ا 

ها من دارند که در ا ن مناا د دگاه ابن مابد ن  م ض ع سناست گ تنمن
 شاممن، د دگاه پژیهشمن منحرص به فرد ایست.

مناا ای مرتادف دانسته  ابن مابد ن شاممن تعز ر یسناست را دی کل،ه
ها فرِق قا   ننست، از رنی ماممن احکاممن تعز ری را حکم سناسمن فقهمن  آا
 پندارد. ممن

کند  ای سناست را  در چارچ ب تعز رات محدید تمن مالمه شاممن دامنه
های زندگمن  بلکه به مراتب فراتر از تعز رات دانسته ی بر ماممن مرصه

یجنگ یصلح، ام ر  ها، از مادات، یمعامالت، یمد ر ت، یاقتصاد، انساا
 داند. اجتامممن، یقان ا یمقررات ملمن یبنن املللمن منطهق ممن
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های مختلف تقسنم ت ده مناا سناست  مالمه شاممن، سناست را به گ نه
های مکارانه یدریالنن ،  ای اسالممن یمناا سناست صادقانه یم افق با ریحنه

ت ده از  گذارد، آنگاه سناست متصف به مدل را تقد ر یتا ند فرق ممن
 تا د. های دریالنن برحذر ممن سناست
 مآخذ

آفندی، مالء الد ن بن مح،د امنن بن م،ر شاممن، حاشنة قرة من ا  .5
ا خنار تک،لة رداملحتار م  الدر املختار، تحقنق: مادل اح،د مهدامل ج د، 

 .0ص م.0881-ق 5401یملمن مح،د م ض، دارمامل الکتب، ر اض، 
 .9-0هاما، ص .0
 .58هاما، ص .1
 .50ا، صهام .4
 هاما. .1
 .55هاما، ص .6
 هاما. .7
 .58هاما، ص .0
 .54،  58هاما، ص .9

 .54هاما، ص .58
 .51،  54هاما، ص .55
 .58،  9هاما، ص .50
 .51،56هاما، ص .51
کتب خانه فت ی ن  سمن کمن رهنام اص ل،  چ دیم، منص ر پ ری، مح،د سلاما،  .54

 ، با اندی اضافات.67ص م.0886 –ق 5406نعن،نه د  بند،   پمن، هند، 
مهدالرح،ن خلن  بن اح،د برصی، كتاب العني، تحقنق: مهدي فراهندی، اب   .51

، 116ص 7ج م.0881-هص5404مخزیمي، إبراهيم سامرايئ، دار یمكتهة الهالل، بنریت، 
ازهری، اب منص ر مح،د بن اح،د هریی، تهذيب اللغة، تحقنق: مح،د م ض مرمب، دار 

 .95ص 51ج م.0885إحياء الرتاث العريب، بريیت، چ ایل، 
مابدين شاممن، مح،دامني بن م،ر بن دمشقي حن ي، رد املحتار مَل الدر ابن  .56
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 معاون رسمحقق عبدالرؤف هجرت         

 
 پرتو نصوص رشعیامانت و اهمیت آن در
 

 ملخص البحث
حيل تعتلاألمانة من مكارم األخالق یمن أهّم الص ات التي دما اإلسالم للت 

بها، لعظم مكانتها يف اإلسالم، یأه،يتها بني أبناء املجت،ع كك ، یيف 
املجت،ع اإلسالمي مَل یجه التحديد، یقد منَّلت األمانة يف شخص رس ل 
هللا صَل هللا مليه یسلم، حيث كاا يُلقب بالصادق األمني حتى قه  الهعنة، 

من أه  قريش إ  أنه یبعد الهعنة یرالم اإليذاء الشديد الذي كاا يتعرض له 
كاا يُحافظ مَل أماناتهم التي كان ا يأمن نه مليها، یبقي أه  مكة رالم 
تكذيههم له یإنكارهم ملا جاء به من الحق يرتك ا حاجاتهم الن يسة یأم الهم 

                                                                                                        یالسالم.                                  لديه، ی أنهم لن يجدیا أكرث أمانًة  منه مليه أفض  الصالة
 خالصه

امانت از ج،له اخالق ح،نده  ب ده ی از مه،رت ن ص اتمن است که د ن 
اسالم مؤمناا را به امانت داری دم ت منکند تا ملهس به ا ن ص ت ب ده 

ر د ن اسالم از جا گاه بزرگمن برخ ر دار ب ده، یاه،نت باشند، ز را امانت د
ی امانت به  د،بسزا من در مجت،ع بط ر مام ی در جامعه اسالممن بط ر خاص دار 

بهرت ن یجه در شخصنت رس ل هللا صلمن هللا منه یسلم منن  شده است 
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،چنانچه قه  از بعنت یبعد از بعنت به راستگ  من ی امانت دار ی مشه ر ب د، ی 
یج د از ت ی آزار که از اه  قر ش ب ی ممن رسند، باز هم از امانت های آناا با

که نزد یی گذاشته منشد ی ای را به ح اظت آنها امنن ممن ش،ردند محافظت 
تکذ ب  ی انکارشاا از دم ت پنامل صلمن هللا ملنه  منکرد، یاه  مکه با یج د

اشتند، ز را آناا از  یسلم ام ال گرانههای خ  ش را نزد یی به امانت ممن گذ
 پنامل صلمن هللا ملنه یسلم کرده  امانت دار تمن  افتند.   

 مقدمه 
امانت  از ارزش ی جا گاه یا  من در د ن مهنن اسالم برخ ردار ب ده، به  

طص ری کصه ت نه های فرایانمن از س ارش های نص ص رشممن به چشم ممن 
ممن  امانت یارد شده است، اشاره خ رد،  در ا ن جا به آ صات قرآنمن که دربارۀ

 کننم.      
خصداینصد)ج( در قصرآنکر م نصسصهصت بصه حص ظ امانت ی س ردا آا به دست 
صصاحصهصانشاا ممن فرما د: ﴿ إِاَّ هللّاَ يَأُْمرُكُْم أَا تُؤدُّیاْ األََمانَاِت إىَِل أَْهلِهَا َیإَِذا 

لَْعْدِل إِاَّ هللّاَ نِِعامَّ يَِعظُُكم ِبِه إِاَّ هللّاَ كَاَا َحَكْ،تُم بنَْيَ النَّاِس أَا تَْحكُُ، اْ ِبا
دهد كه امانات را به صاحهاا آنها رد  خدا به شام فرماا مى (  5)َسِ،يًعا بَِصريًا ﴾

كنيد به مدالت دایرى كنيد در حقيقت  كنيد ی چ ا مياا مردم دایرى مى
                                 ا شن اى بيناست.                                                                          دهد خد نيك  چيزى است كه خدا شام را به آا پند مى

در جصای د گر ی دربارۀ خنانت نکردا در امانت ممن فرما د: ﴿ فَِإْا أَِمَن 
ی اگصر کصسمن از   (0)يَتَِّق هللّاَ َربَُّه ﴾بَْعُضكُم بَْعًضا فَلْيُؤَدِّ الَِّذي اْؤُمَِن أََمانَتَُه َیلْ 

شام د گری را امنن دانست، آا کس که امنن دانسته شده امانت را باز دهد ی 
                                    با د از خدا برتسد.                                                                                                           

خصداینصد)ج( در آ ه د گری دربارۀ قه ل ی  رد امانت از اه  کتاب )نصصصاری 
ی  ه د( سخن ممن گ  د ی ممن فرما د: ﴿ َیِمْن أَْهِ  الِْكتَاِب َمْن إِا تَأَْمنُْه ِبِقنطَاٍر 

ْن إِا تَأَْمنُْه ِبِدينَاٍر  َّ يُؤَدِِّه    ( 1)إِلَيَْك إِ َّ َما ُدْمَت َملَيِْه قَآِِئًا﴾يُؤَدِِّه إِلَيَْك َیِمنُْهم مَّ
بعضمن اه  کتاب )از نصاری( تا بصه آا حد درست کارند که اگر مال بسناری 
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به آناا امانت دهمن، رد امصانصت کصنصنصد، ی بصرخصمن د صگر از اه  کتاب ) ه د( 
جز آا که آا اندازه نصادرسصتند که اگر به آناا  ک د نار امانت دهمن رد نکنند، 

 بر مطالهه آا سخت گنری کنمن.
آ صه د صگری به امانت داری در ط ل زندگمن ی پاداش مظن،من که به شصخصص 
امصنصن تعلق ممن گنرد، اشاره ممن کند ی ممن فرما د: ﴿ َیالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاتِِهْم 

لَِّذيَن ُهْم َمََل َصلََ اتِِهْم َیَمْهِدِهْم َراُم َا  َیالَِّذيَن ُهْم ِبَشهَاَداتِِهْم قَاِِئُ َا َیا
ی آناا که امانت ی مصهصد ی پنامنشاا  (4)يَُحاِفظُ َا  أُیلَِئَك يِف َجنَّاٍت ُمْكرَُم َا﴾

را رما ت ممن کنند، ی آناا که برای شهادت به حق قنام ممن کنند، ی آناا که 
نعم بر تازشاا م اظهت دارند، ا ناا در باغ های بهشت با مزت ی احرتام مت

 اند.
درقرآا کر م ی احاد ث نه ی صلمن هللا ملنه یسلم چند ن  امانت مربمیت: 

بار ذکر گرد ده،ی مسلامناا را بر ح اظت آا تش  ق یترالنب ت ده، بهنننم 
که امانت چنست ی چه تأثنری با ی مؤمناا دارد؟ بنابرا ن خ استم درم رد 

                                                                                         تحقنق تا م تا ابعاد مختلف آا برمال گردد.    
مهارت است از:شناخت امانت ی امانت داری ی تأثنر آا در  هدف تحقیق: 

                                                                                     زندگمن فردی ی اجتامممن مسلامناا.                                                                         
راهکار تحقنق ت صن من ب ده که ازطر ق مطالعات کتاب روش تحقیق: 

خانه ای ی با است اده ازنرم افزار معل مات ج،ع آیری ی م رد تجز ه ی تحلن  
                                                                    قرار گرفته است.                          

 مفهوم لغوی امانت:
به معنای ا ،نمن ی ارامش قلب ی « اَ َم اَ »از ر شه« امانت»یاژه 

خاطرج،ع ب دا است. اَمن ی امانَه ی اماا در اص  به  ک معنمن 
                                                                                                                  (1).اند
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یاژه امانت ه،چ ا یاژه های امن، اماا ی ا اما، هر سه مصدر هستند ی از 
در اص ، آرامش خاطر ی آرامش ن س ی ازبنن رفنت بنم ی هراس « ام ا»ر شه 
                                                     .                                              (6)است

 (7ی برای چنزها من به کار ممن رید که به امانت نهاده شده اند.)
 ( 0امانت در لغت ضدخنانت ی به معنای امتامد ت دا است.)

امن ا ماا ی ا منه مبعنمن ی ا من: »ابن منظ ر در لساا العرب ممن ن  سد:
است که « اماا ی ا مانه»به معنای « امن»الخنانت، ضدالخ ف، ی ا مانه:ضد

هر دی به  ک معناست. ی ا من: ضد ترس است. ی ا مانه: ضد خنانت 
                                       (                                                                                                                            9«)است.

امانت در فرهنگ لغت، دارای معانمن مختل من است مانند: و در اصطالح: 
راستمن، درستکاری، اخالص ی صداقت ، امانت پاس داری، ح اظت، 
امصنصنصت، امصاا، مص اظهت، مراقهت، رازداری، آسا ش ی آرامصش ری  ی جصاا از 

خصنصانصت، دزدی ی چص صایل، جص،صلصه مصعانمن امانت است، ی م اهن،من چ ا: 
بمن یفا من، ا جاد رمب ی یحشت، ننرنگ، جصاسص سصمن، نص اق، بهتاا، کتاما 
حقنقت ی بمن پریا من در نگه داری ارسار، ضد آا ممن باشد، ی ننز م اهنم ذ   

                                                                               گنرد:                                                                               را در بر ممن
                                                     (  58)که هللا متعال بر خلق تعننن کرده است. تکالنف ی  ا طامات ی مهاداتمنمام  -5

طرف ایلنای ام ر بدیش که از  های ها ی مکل نت مام یظا ف، مسئ لنت -0
که هللا متعال در ه،نن م رد فرم ده است:  ش د، ط ری  ک انساا س رده ممن

هللا)ج( به شام فرماا   (55)إِاَّ هللّاَ يَأُْمرُكُْم أَا تُؤدُّیاْ األََمانَاِت إِىَل أَْهلَِها ﴾ ﴿
                                                                             .                       ها رد کنند ها را به صاحهاا آا دهد که امانت مى

 داشنت بکسمن س رده ش د. که برای نگاه هرچنزی -1
اه  ی ای د، ی مام امضاء ی ج ار  انساا، چنانچه در ت د ع ی رخصت  -4

کردا  ت دا کسنکه مزم س رمنکند آمده است، هنگام خداحافظمن
َ ِدينََك َیأََمانَتََك َیَخَ اتِيَم َمَ،لَِك أَْستَ »بگ  د: من د ن ی امانت ی  (50)«ْ ِدُع هللاَّ

 تبیان



   

49 
 

س ارم، ی کسانمن که مقنم هستند به ای  رسانجام کارها ت را به خدایند ممن
شام را به خدا من  (51)«أست دمکم هللا الذی   تضنع یدائعه»ج اب بدهند: 

                                        ش ند. س ارم که امانتها ش ضا ع تمن ممن
 عنمن منظ ر از امانت در ا ن حد ث هامنا فامن  ی بازماندگاا انساا ی ننز 

                                امانت ی ید عت گذاشته است.                                                                                              مالمن است که نزد شخص امنن بط ری
 کمن از خصلت های اخالقمن انساا که دارای ارزش ی اه،نت ف ق العاده 

                                                                        است، امانت ی امانت داری است.                                                                                                 
امصانصت بصه من اا  کمن از ص ات اخالقمن ، دارای یاژه های ز صهصا ی 
مصقصدسصمن اسصت، یجص د ا ن یاژه ها نشاا دهندۀ شا ستگمن خارق العاده ای 
     ممن باشد که در منت امانت نه ته است.                                                        

ا صن خصصصلت معن ی ، در ری  ی ریاا انساا های پاک سنرت یجص د دارد ی 
                                                                           هص،ص اره در گص صتصار، رفتار، کردار ی امامل آناا تا اا است.                                                                  

اگصر بصا د د یسنع تر به منت امانت نگاه کننم، درممن  ابنم که حتمن افصراد 
 ابالمن ی بمن ا امنمن که ب  من از انساننت ی حسن خلق نلده انصد ی بصعصضا ظلم 
ی ستم ممن کنند، به ن ممن شن ته ی جذب امانت ی امصانصت داراا مصمن شص ند، 

دارندۀ امصنصنصت ی امصاا است، کل،ۀ که با دلن  آا ا ن است که امانت دربر 
شنندا نام آا، ن ممن آرامش خصاطصر ی آسصا صش خصنصال را برای انساا به 
ارمغاا ممن آیرد ی در پصنصاهش امننت ری  ی ریاا ای را تض،نن ممن کند ی از هر 

                                                                        گ نه خ ف ی ترس در اماا ممن دارد.                                               
 انواع امانت در اسالم

تر ن فضا   اخالقمن ی ارزشهای انسانمن است که م رد  امانتداری از مهم  
های معن ی ی مادی که  تأکند فرایاا قرآا ی ریا ات قرار گرفته است، نع،ت

 هستند.                                                     های الهمن خدایند آفر ده، امانت

امانت، م ه م یسنع ی گسرتدۀ دارد که از آب ی خاک ی ه ا گرفته تا مال ی 
شاخه: امانات  سهش د، فخر رازی، امانت را به  ثریت، ه،ه را شام  ممن
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پریردگار، امانات مردم ی امانات خ  شنت، تقسنم ت ده ی برای هر  ک 
 بناًء  امصانصت  بر سه قسم است که مهارت از:                                                       (54)مصاد قمن را بر ش،رده است.

که انساا ها با د در امانت بین هللا)ج(و بنده )فـریـضـه هـای الـهی(: -1
ا ن امانت انجام صحنح ی شصا صسصته آا فرا ض ک شا باشند تا از مهدۀ انجام 

﴿  إِنَّا َمرَْضنَا  که در زمننه هللا متعال ممن فرما د:، های الهمن به خ بمن بدرآ ند
اَمَیاِت َیاأْلَرِْض َیالِْجهَاِل فَأَبنَْيَ أَا يَْحِ،لْنََها َیأَْشَ ْقَن ِمنَْها  اأْلََمانََة َمََل السَّ

ما امانت ]الهى ی بار تكليف[ را    (51)َیَحَ،لَهَا اإْلِنَساُا إِنَُّه كَاَا ظَلُ ًما َجُه ً  ﴾
بر آسامنها ی زمني ی ك هها مرضه كرديم پس از برداشنت آا رس باز زدند ی از 

 آا هراسناك شدند ی]ىل[ انساا آا را برداشت راستى ای ست،گرى ناداا ب د.                                       
اختنار خ د مسئ یلنتمن را امانت به ه،نن معنمن آمده است که انساا به  

متح،  شده ی در فرجام منتظر انجام ی  ا پنامد آا که ث اب ی  ا مقاب است، 
 باشد.                                                                                                     ممن
دیش بنده اش  تاز  کمن از امانتهای هللا متعال است که به مناز: -الف 

گذاشته شده است، بر انساا است که ا ن امانت را بط ر شا سته ادا تا د 
الَِة َیإِنََّها  ْلِ َیالصَّ چنانچه در م رد هللا متعال ممن فرما د:﴿ َیاْستَِعينُ اْ بِالصَّ

از شكيهايى ی تاز يارى ج ييد ی به راستى  ( 56)لََكِهريٌَة إِ َّ َمََل الَْخاِشِعنَي ﴾
                                                                     اين ]كار[ گراا است مگر بر فریتناا.                                                                                           

ریزه ننز از ج،له مهاداتمن است که هللا)ج( آنرا به دیش  روزه: -ب
َشْهُر رََمَضاَا  ﴿نده ها ش امانت گذاشته چنانچه در م رد ممن فرما د:ب

َن الْهَُدى َیالُْ رْقَاِا فََ،ن َشِهَد  الَِّذَي أُنزَِل ِفيِه الُْقرْآُا ُهًدى لِّلنَّاِس َیبَيِّنَاٍت مِّ
ٌة مِّ  ْهَر فَلْيَُصْ،ُه َیَمن كَاَا َمِريًضا أَْی َمََل َسَ ٍر فَِعدَّ ْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد هللّاُ ِمنُكُم الشَّ

ُیاْ هللّاَ َمََل َما َهَداكُْم  َة َیلِتُكَلِّ ِبُكُم الْيرُْسَ َی َ يُِريُد ِبُكُم الُْعرْسَ َیلِتُْكِ،لُ اْ الِْعدَّ
ماه رمضاا ]هاما ماه[ است كه در آا قرآا فری (57)َیلََعلَُّكْم تَْشُكُریَا ﴾

ردم را راهل ی ]متض،ن[ د ي  آشكار فرستاده شده است ]كتاىب [ كه م
هدايت ی ]ميزاا[ تشخيص حق از باط  است پس هر كس از شام اين ماه را 
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درك كند بايد آا را ریزه بدارد ی كىس كه بيامر يا در س ر است ]بايد به شامره 
خ اهد ی  آا[ تعدادى از ریزهاى ديگر ]را ریزه بدارد[ خدا براى شام آساىن مى

خ اهد تا شامره ]مقرر[ را تك،ي  كنيد ی خدا را به   ارى تىبراى شام دش
پاس آنكه رهن، نيتاا كرده است به بزرگى بستاييد ی باشد كه شكرگزارى 

                                            كنيد.                                                                                                                        
زکات امانت مالنمن است که هللا متعال انساا را مکلف  زکات: -ج

﴿ َیأَِقيُ، اْ  ت ده تا آنرا به ط ر درست ادا تا د که در م رد ممن فرما د:
كَاَة َیاْركَُع اْ َمَع الرَّاكِِعنَي ﴾ الََة َیآتُ اْ الزَّ د ی زكات را ی تاز را بر پا داري(50) الصَّ

                       كنندگاا رك ع كنيد.                                                                                                            بدهيد ی با رك ع
حج مهادت بدنمن یاز ج،له امانات الهمن  است که به دیش انساا حج: -د

در ص رت طاقت ی ت اا آنرا ادا تا د چنانچه در م رد گذاشته شده است تا 
ِ فَِإْا أُْحرِصْتُْم فاََم اْستَيرَْسَ ِمَن  هللا متعال ممن فرما د: ﴿َیأَِمُّ اْ الَْحجَّ َیالُْعْ،رََة هلِلّ

ِريًضا أَْی بِِه الَْهْدِي َی َ تَْحلُِق اْ ُرُؤیَسكُْم َحتَّى يَهْلَُغ الَْهْدُي َمِحلَُّه فََ،ن كَاَا ِمنُكم مَّ 
أًَذى مِّن رَّأِْسِه فَِ ْديٌَة مِّن ِصيَاٍم أَْی َصَدقٍَة أَْی نُُسٍك فَِإَذا أَِمنتُْم فََ،ن َمَتََّع ِبالُْعْ،رَِة 
إِىَل الَْحجِّ فاََم اْستَيرَْسَ ِمَن الَْهْدِي فََ،ن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاَلثَِة أَيَّاٍم يِف الَْحجِّ 

إَِذا رََجْعتُْم تِلَْك َمرَشٌَة كَاِملٌَة َذلَِك لَِ،ن لَّْم يَُكْن أَْهلُُه َحارِضِي الَْ،ْسِجِد َیَسهَْعٍة 
ی براى خدا حج ی م،ره را (59)الَْحرَاِم َیاتَُّق اْ هللّاَ َیاْملَُ، اْ أَاَّ هللّاَ َشِديُد الِْعَقاِب ﴾

نچه از قرباىن ميرس به پاياا رسانيد ی اگر ]به ملت م انعى[ بازداشته شديد آ 
است ]قرباىن كنيد[ ی تا قرباىن به قربانگاه نرسيده رس خ د را مرتاشيد ی هر 
كس از شام بيامر باشد يا در رس ناراحتيى داشته باشد ]ی ناچار ش د در 

اى دهد يا قربانيى  اى بدارد يا صدقه احرام رس برتاشد[ به ك اره ]آا بايد[ ریزه
پس هر كس از ]امامل[ م،ره به حج پرداخت  بكند ی چ ا امينى يافتيد

]بايد[ آنچه از قرباىن ميرس است ]قرباىن كند[ ی آا كس كه ]قرباىن[ نيافت 
سه ریز ریزه ]بدارد[ ی چ ا برگشتيد ه ت ]ریز ديگر ریزه  ]بايد[ در هنگام حج

 امانت و اهمیت آن در...



   

52 
 

بداريد[ اين ده ]ریز[ مام است اين ]حج متع[ براى كىس است كه اه  
كي ر است.                                                                         نهاشد ی از خدا برتسيد ی بدانيد كه خدا سخت مسجد الحرام

 امانت داری نسبت به دیگران امانت بین انسانها: -2

انساا ها که در جامعه زندگمن ممن کنند ی با هم در تعام  هستند از ج،له 
ند که با د در رما ت آا سعمن ی ک شش کنند ی ام ال ی صاحهاا امانت هست

یظا  من که به آنها بط ر امانت س رده ممن ش د، که مصنصظص ر از اشنای س رده 
شده، ام ال ی دارا من ها ی احنانا یظا  من اسصت کصه بصه انساا امانت داده ممن 

ت نه از ش ند ی ای با د از ا ن امانت هصا به نح  احسن نگه داری کند، به چند 
 ان اع امانتهای س رده شده به انساا اشاره ممن ش د.                

بخشمن از امانت ها من که مؤمناا م ظف به ح ظ  نگاه کردن راز:  -الف 
اداء آا هستند امانت های معن ی است که از ج،له آا ها ارسار مردم 

 د: یمجالس است که در م رد رس ل هللا صلمن هللا ملنه یسلم ممن فرما
 عنمن: کساننکه در مجالس ممن نشننند   (08)«الْ،َجالِس أََمانَة، یإفشاؤها ِخيَانَة»

ی گ تگ  ها من که درمجالس ص رت منگنرد امانت است، ی اگر شخصمن آنرا 
 افشا تند خنانت کرده است.                                                                              

ای مردم ننز امانت اند ی هنچ فردی حق ندارد بدیا مصلحت خاص، رازهص 
                                                                          ارسار د گراا را به هر طر قمن فاش تا د.                                                                                       

 کمن از امانت های اجتامممن ارسار  حـفـظ ارسار و اطالعات کشور: - ب
نظام اسالممن است که اگر کسمن آا را افشاء کند خنانت کار است ملمن)ع( 

هر کس رازی را که به امانت  (05)«من افشمن رّساً است دمه فقد خاا»فرم د: 
 گرفته است فاش کند خنانت کرده است.

ممن ش د تصا سصنصاسصت ها ی طر  ها ی نقشه امانت داری اجتامممن م جب  
های حک متمن که جنهه محرمانه ی سصری دارنصد، از دست برد بنگانگاا ی 

 منافقاا ی جاس ساا در اماا باشد.      
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 اجناس و کاالها:  اول: اموال -ب 

نساا به امانت بگذارد ح ظ آا امانت ی است اده اگر فردی مالمن را در پنش ا
﴿ إِاَّ هللّاَ  بهننه از آا، م رد تأکند آم زه های اسالممن است قرآا کر م فرم د:

يَأُْمرُكُْم أَا تُؤدُّیاْ األََمانَاِت إىَِل أَْهلَِها َیإِذَا َحكَْ،تُم بنَْيَ النَّاِس أَا تَْحُكُ، اْ ِبالَْعْدِل 
خدا به شام فرماا  (00)امَّ يَِعظُُكم ِبِه إِاَّ هللّاَ كَاَا َسِ،يًعا بَِصريًا ﴾إِاَّ هللّاَ نِعِ 

ها را به صاحهاا آنها رد كنيد ی چ ا مياا مردم دایرى  دهد كه س رده مى
كنيد به مدالت دایرى كنيد در حقيقت نيك  چيزى است كه خدا شام را  مى

                                                                                                    دهد خدا شن اى بيناست.           به آا پند مى

گرچه در ا ن آ ه امانت معنای یسنعمن دارد ی هرگ نه رسما ه مادی ی معن ی 
را شام  ممن ش د ی هر مسلامنمن یظن ه دارد در هر امانتمن نسهت به هر کسمن 

                                                                           اه صاحب امانت مسلاما باشد، خ اه النر مسلاما.                                                                                  که باشد خنانت نکند خ  
صانند جاا فرد امنن م ظف است از یسا لمن که به ای س رده مصمن شص د هص، 

خ  ش م اظهت کند ی بدیا رضا ت فرد امانت دهنده به ام الش دست نزند ی 
 آا ها را خراب نکند.                                                                            

از مهم تر ن امانت  بنت املال است، که هصدف پصاسصهانمن  بیت املال: -ج 
 ند در ح ظ ی نگه داری آا ممن باشد چنانچه خدایند ی مراقهت  زم ی م

 سهحاا در قرآا رما ت امانت را  كمن از ص ات مؤمناا دانسته ی ممن فرما د:
ی آناا كه امانتها ی پياما خ د را  (01)َیالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاتِِهْم َیَمهِْدِهْم َراُم َا﴾ ﴿

 كنند.                               رمايت مى
انصسصاا ها مکلف اند که ا ن امانت خدایندی را ی راا نصکصنصنصد ی  زمـیـن: -د

بصا کشت ی کار است اده خ ب ی س دمند، آا را آباد کنند که در زمننه هللا 
الُِح َا ﴾ متعال ممن فرما د: كه زمني را (04)﴿ أَاَّ اأْلَرَْض يَرِثَُها ِمهَاِدَي الصَّ

 د برد.      بندگاا شايسته ما به ارث خ اهن
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 امانت بین بنده و نفس او:  -3
مام امضا ی ج ار ، ت انا من، اعـضا و نیروهای وجود انسان:  -الف 

،ت ها من هستند که به صص رت اسصتعداد، ننریها ی محرکه یج دی انساا نع
امانت در اختنار انساا قرار گرفته اند ی بر ا شاا است که از ا صن امصانصت هصا 
به طر قۀ شا سته ی ننک  در راه رضای هللا)ج( ی اطصامصت کردا از ای به کار 
گنرد ی از بندگمن شنطاا ی اسنر یس سه های ای شدا دست برداردچنانچه در 

ْ،َع َیالْهرََصَ  ﴿َی َ تَْقُف َما لَيَْس لََك ِبِه ِملٌْم  فرما د: م رد هللا متعال ممن إِاَّ السَّ
ی چيزى را كه بداا ملم ندارى دنهال  (01)َیالُْ َؤاَد كُ ُّ أُیلِئَك كَاَا َمنُْه َمْسُؤیً  ﴾

 مكن زيرا گ ش ی چشم ی قلب ه،ه م رد پرسش یاقع خ اهند شد. 
ص اا  صکمن از امانات الهمن یظن ه دارد سخناا به من اا منال: زبصاا بصه مصن

                           حق را بگ  د ی از گ نت سخناا لغ  ی بنه ده خ دداری کند.

 کمن د گر از امانات نزد انساا، گ ش است که با د از آا در راه شنندا 
سصخصنصاا حصق ی الصنر حرام است اده کرد ی از شنندا سخناا باط  ی ناریا 

                                                                                                    ری گز د.دی 

چشم ننز امانت است با د از د دا منظره های گناه آل د ی فسادانگنز که 
تنری از تصنصرهصای شصنطاا است، فری بندد ی در م ض مناظر ی آ ات ملت 

 ند.انگنز را نظاره ک

دسصت ی پا، دی امانت د گر الهمن هستند که در اختنار انساا قرار گصرفصتصه 
اسصت که از هر کدام با د در کارهای خنر ی مام املن عه بصهصره جصسصت ی از 
رفصتصن بصه مجالس فساد ی مناشمن دست داشنت در کارهای النر اخالقمن ی 

                                                                                     رشممن خ دداری کرد.

دانش، امانتمن است در دست  عـلـم و دانـش به احکام الهی: -ب        
دانصشص،صنداا ی ملام که با د از آا به نح  احسن ی ننک  است اده کصنصنصد ی در 
 جصهت رشد ی ت  آا در راه خنر ی صال  جامعه ی رضای پصریردگصار کص شصا
بصاشصند، تا به خ بمن از مهدۀ ا ن امانت الهمن برآ ند، که در م رد رس ل هللا 
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ما تزیل قدما مهد ي م القيامة حتى يسئ  » صلمن هللا ملنه یسلم ممن فرما د: 
من أربع : من م،ره فيام أفناه ی من شهابه فيام أباله ی من ماله من أين 

قدم انساا گذاشته تمن (06)«اكتسهه ی فيام أن قه ی من مل،ه ماذا م،  فيه
ش د که از یی چهار چنز پرساا ممن ش د، از م،رش س ال ممن ش د که در چه 
کاری آنرابه پا اا رساننده است، ی از ج انمن اش پرساا ممن ش د که چه م،لمن 
را انجام داده است، ی از مال ی ثریتش پرساا ممن ش د که از کدام طر ق پندا 

ف رساننده است، ی از ملم یی س ال ممن ش د کرده ی درکدام راه آنرا به مرص 
 که ت سر آا چه کاری را انجام داده است.                             

 اجتامعی  امانت داری آثار فردی و

هصاما ط ر که هر کاری آثار ی هدفمن دارد، امانت داری ننز آثار ی فص ا صد 
             ا ها اشاره ممن ش د:                                                                                                           فردی ی اجتامممن بمن شامری دارد که به چند م رد از آ 

                                      آثار فردی  امانت داری                                                                                               -1

انساا امانت دار مالیه بر جلب رضای  :متعالخـشـنودی خداوند -الف
خدایند متعال از اجصر معن ی دنن ی ی پاداش اخریی برخ ردار ممن گردد ی 
 جا گاهش در بصهصشصت بصر صن خ اهد ب د که در زمننه هللا متعال ممن فرما د:

َیالَِّذيَن ُهم ِبَشهَاَداتِِهْم قَاِِئُ َا،  َمانَاتِِهْم َیَمْهِدِهْم َراُم َا، ﴿ َیالَِّذيَن ُهْم أِلَ 
ْكرَُم َا ﴾ ی كساىن  (07)َیالَِّذيَن ُهْم َمََل َصاَلتِِهْم يَُحاِفظُ َا، أُْیلَِئَك يِف َجنَّاٍت مُّ

كنند، آناا كه بر شهادتهاى خ د  كه امانتها ی پياما خ د را مرامات مى
یرزند،  آنها هستند كه در  اند،   ی كساىن كه بر تازشاا مدایمت مى هايستاد

                                                                           باالهايى ]از بهشت[ گرامى خ اهند ب د.                                                                                          
فرد امنن هنچ گاه دچار فقر ی تنگ دستمن تمن ش د ی  وسعت روزی: - ب

هص،ص اره در رح،ت ی برکت خدایند به ریی ای باز ممن باشد، از ج،له د    
مؤثّر ی م ام  افزا ش رزق ی ریزی ، امانتداری ی پرهنز از خنانت در امانت 

اأْلََمانَُه تَْجلُِب الرِّزَْق َی »ی آله:  است، بنا به فرم ده پنامل اسالم صلمن هللا ملنه
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امانت، م جب جلب رزق ی خنانت در امانت م جب  (00)«الِْخنَانَُه تَْجلُِب الَْ ْقرَ 
 فقر ممن ش د.                                                                                      

فرد امنن با رسل حه قرار  وب:دسـت یابی به اهداف و نتیجه مطل -ج 
دادا امصانت داری در هر کار ی رشا طمن به هدف ی نتنجه مطل ب خ د دست 

 ممن  ابد ی دچار رسدرگ،من ی شکست تمن گردد. 

 آثار اجتامعی امانت داری -2

مالیه بر آثار فردی، امانت داری، دارای آثار اجتامممن فرایانمن است که به 
 :بعضمن از آا ها اشاره ممن ش د

در جامعه ای که امانت داری ریاج  جلـب اعـتامد اقشار جامعه: -الف 
داشصتصه بصاشصد، افصراد آا جصامعه به هم نزد ک هستند ی زنصدگصمن آا هصا بر 

 پا ه صلح، ص ا، امننت ی آرامش قرار ممن گنرد.                                                                
در جامعه ای که افراد آا امانت داری  سئولیت عمومی:احـسـاس م -ب 

را سصرلص حصه کصار خص د قصرار ممن دهند ی ه، اره در مسئ لنت ها، تصکلنف ها ی 
پست های اقتصادی، تجاری ی مالمن ی النره که در اجتامع به آا هصا سص رده 
ممن ش د، حس ک شش، تالش، ح اظت ی م اظهت بر آا کار در یج د افراد، 

ترقمن ی پنرشفت اقتصاد جامعه ی رینق ی ریاج کاری آا اجتامع ممن  م جب
 گردد.                                                                                                           

 کمن از مصاد ق امانت، امانت داری نسهت به حق ق   منصب و مقام: -ج
هارتند از منصب ی مقام، در اسالم پست ی مقام به اجتامممن است ی آا ها م

من اا امانت ه،گانمن به شامر ممن آ د از ا ن ری حرضت ملمن)رض( در نامۀ 
ی اا م،لک لنس لک بطع،ة یلکنّه فمن منقک »خطاب به فرماندارانش فرم د: 
پستمن که داری لق،ه ای ناا ننست بلکه  (09)«امانة یانت مسرتممن ملن ف قک

ده ت ست. آا که ت  را به کار گامرده است نگههانمن امانت را به امانتمن بر مه
                                مهده ت  یانهاده است.                                                                                                         
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ا سته است افرادی به کار به مقتضای امانت ش،رده شدا پست ی مقام، ش
گامرده ش ند که شا سته آا پست ی مقام باشند  عنمن هم از نظر مهارت 
شا ستگمن داشته باشند ی هم از نظر تجربه ی هم از نظر تعّهد ی پای بندی به 
یظائف ی اگر پست ی مقام به افراد نا  ق یاگذار ش د، خنانت به ا ن امانت 

اکرم صلمن هللا ملنه یسلم در رابطه با افرادی اجتامممن است از ا ن ری پنامل 
که شا ستگمن تصاحب پست ی مقاممن را ندارند. آناا را خنانت کار ش،رده 

من تقدم ملمن ق م من املسل،نن ی ه  ری اّا فنهم من ه  »است ی فرم د: 
کسمن که در پذ رش پستمن ی  (18)«افض  منه فقد خاا هللّا ی رس له ی املؤمننن

مسلامناا پنشمن بگنرد، در حالمن که ممن داند در مناا آناا منصهمن از د گر 
 فردی پرت اا تر یج د دارد به خدا ی پنامل ی مردم خنانت کرده است.                                                     

اگر کسمن فرد نا  قمن را به کاری یادارد، مرتکب »در سخنمن د گر فرم د: 
اْستَْعَ،َ  َماِمالً ِمَن الُْ،ْسلِِ،نَي َیُهَ  يَْعلَُم أَاَّ ِفيِهْم أَْیىَل  َمنِ » خنانت شده است: 

َ َیرَُس لَُه َیَجِ،يَع الُْ،ْسلِِ،نَي  ِ َیُسنَِّة نَِهيِِّه فََقْد َخاَا هللاَّ ِبَذلَِك ِمنُْه َیأَْملَُم ِبِكتَاِب هللاَّ
ه ممن داند در مناا هر کس فردی از مسلامناا را به کار گنرد حال آا ک (15« 

آناا. افرادی سزایارتر ی آگاه تر به کتاب خدا ی سنّت پناملصلمن هللا ملنه 
صلمن هللا ملنه یسلم ی  یسلم یج د دارد ای در حقنقت به خدا ی رس ل خدا

                          ماممن مسلامناا خنانت کرده است.                                                                       
 کمن از اثرهای م ند ی با ارزش امانت گـسـتـرش عـلم و معنویت:  -د 

داری اجصتص،صاممن، پنش رفت ی گسرتش ملم ی د ن است، ا ن دی پا ه اصلمن 
فصرهصنصگمن ی مذههمن در مکتب حنات بخش اسالم، ممن باشد، امانت داری 

منن که از زمره ملام، مصلص،صمن ی مصعصن ی بامث ممن ش د تا افراد ا
دانصشص،صنداا، بزرگاا د ن ی ملم ممن باشند، از ملم ی د ن خ د به نصحص  
احصسصن در راه بصا  بردا سطح آگاهمن ی افکار م، م مردم از لصحصاظص 
فصرهصنگمن است اده کنند، ی از س ی د گر مقا د ی خصرافات پ چ ی بمن ارزش از 
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به ط ری که انساا را از خ دشناسمن به جامعه امانت گذار رخت بر ممن بصندد، 
 خداشناسمن ممن رساند.                                                                                          

    :خنانت در امانت به چند طر ق ممن ت اند ص رت گنرد -خیانت در امانت 

ه ل ممن کنند، اما به دلن  افصرادی که مالمن را از د گراا بط ر امانت ق -5
کم دقتمن ی  ا بمن دقتمن، نقصاا ی ز انمن را به آا یارد ممن کنند ی در آخصر خص د 
را بمن طرف دانسته ی از ز ر بار ا ن کار شانه خالمن ممن کنند که ا ن خ د 
                                                            ن ممن خنانت در مال د گراا است.                                                              

چال ی فر ب در فریش کا : بعضمن کاسهاا برای کسب سص د ی  -0 
مصنص صعت بنش تر ه، اره از ا ن راه کا ی خراب ی بمن ارزش خص د را بصا 
قصنص،صتمن با  ی گزاف به د گراا ممن فریشند ی از ا ن طصر صق بصه د صگراا 

                                                     نت ممن کنند.                                                                                                                  خنا
افصشصای اسصرار ی اطصالمات م،لکت: فریخنت ارسار، دسنسه ی دال   -1 

رمب ی یحشت ی جاس سمن کردا به ن ع بنگانگاا،  کمن د صگصر بصازی، ا صجصاد 
از خنانت ها من است که منافقاا ک ردل ی جاس ساا یطن فریش ملنه  ک 
م،لکت انجام ممن دهند ی با ا ن کار نظم ی امننت جامعه ی افراد آا را به خطر 

مالمات » ممن اندازند، حرضت رس ل اکرم صلمن هللا ملنه یسلم ممن فرما د:
منافق سه  (10)«افق ثالث إذا حدث كذب یإذا یمد أخلف یإذا ائت،ن خاااملن

                                                                 نشانه دارد: دریغ گ  من، خنانت در امانت ی یمده خالفمن.                                                                          
                                میت امانت و امانتداری                                                                                                        اه

بدیا شک امانت در اسالم از جا گاه ی أه،نت یا   من برخ ردار است، که 
اَّ هللّاَ يَأُْمرُكُْم أَا تُؤدُّیاْ األََمانَاِت إىَِل أَْهلَِها در م رد هللا متعال ممن فرما د: ﴿ إِ 

َیإَِذا َحَكْ،تُم بنَْيَ النَّاِس أَا تَْحُكُ، اْ ِبالَْعْدِل إِاَّ هللّاَ نِِعامَّ يَِعظُُكم ِبِه إِاَّ هللّاَ كَاَا 
هاا آنها ها را به صاح دهد كه س رده خدا به شام فرماا مى  (11)َسِ،يًعا بَِصريًا ﴾

كنيد به مدالت دایرى كنيد در حقيقت  رد كنيد ی چ ا مياا مردم دایرى مى
                                                        دهد خدا شن اى بيناست .                                                                                                        نيك  چيزى است كه خدا شام را به آا پند مى
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هللا)ج(ممن  دی ح اظت از امانت دارای فضنلت بزرگمن ممن باشد که در م ر 
فرما د: ﴿ َیالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاتِِهْم َیَمهِْدِهْم َراُم َا * َیالَِّذيَن ُهْم َمََل َصلََ اتِِهْم 

 (14)* الَِّذيَن يَرِثُ َا الِْ رَْدْیَس ُهْم ِفيَها َخالُِدیَا ﴾  يَُحاِفظُ َا * أُْیلَِئَك ُهُم الَْ ارِثُ اَ 
كنند،  ی آناا كه بر تازهايشاا  ی آناا كه امانتها ی پياما خ د را رمايت مى

تايند، آنانند كه خ د یارثانند،  هامناا كه بهشت را به ارث  م اظهت مى
تعاىل أداء األمانة یح ظها مانند. فقد قرا هللا  برند ی در آنجا جایداا مى مى

                                                بص ات یاريث جنّات النعيم يف اآلخرة.                                                                                          
  ارتهات محک،من که بنن امانت ی ا اما است در حد ث صحنحمن که از
رس ل هللا صَّل هللا مليه یسلّم، ریا ت شده بناا گرد ده است چنانچه ممن 
فرما د: "  إمياَا ملن   أمانَة لَُه، ی  َصالَة ملن   طُه َر لَُه، ی  ديَن ملن   

يِن ك، ضعِ الرَّأِس مَن الجَسِد". الِة ِمَن الدِّ ا م ِضُع الصَّ ا اما ( 11)صالَة لَُه، إتَّ
ه امانت دار ننست، ی تاز شخصنکه یض  نداشته باشد درست ندارد کسنک

ننست، ی د ن دار ننست کسنکه تاز را ادا نکند، به تحقنق جا گاه تاز در 
                                               د ن مانند جا گاه رس در بدا است.                                                                                              

امانت ی امانتداری در د ن اسالم دارای اه،نت بسزا من است که به چند 
 نکته آا اشاره ممن ش د:

اه،نت امانتداری در د ن مقدس اسالم  امر ی ت صنه به ح ظ امانتداری، -5
 اره ش د که آ ات متعدد قرآنکر م، ی احاد ث ز ادی ه، از ا نجا دانسته ممن

مسلامناا را بر ح ظ ی رما ت امانت ی امانتداری تأکند ی ت صنه ت ده، ی از 
 کاری برحذرداشته اند.                                                                                                    هرگ نه خنانت ی خنانت

 ن آ ۀ کر ،ه رصاحت دارد که در م رد امر ی تأکند الهمن بر امانتداری ا
ٰٓ أَهلَِها﴾ نََِٰت إىَِلَٰ َ يَأُمرُكُم أَا تُؤَدُّیاْ ٱألََمَٰ  (16)خدایند متعال فرم ده است: ﴿إِاَّ ٱهللَّ

                                                                                                    ها رد کنند.                                                                  ها را به صاحهاا آا دهد که س رده خدا به شام فرماا مى
ی در م رد باز ا ستادا ی  ا برحذر داشنت از خنانت ا ن آ ۀ د گر رصاحت 

َ َیٱلرَُّس   ٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُ اْ َ  تَُخ نُ اْ ٱهللَّ َل َیتَُخ نُ ٰٓاْ دارد که فرم ده است: ﴿يََٰ
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نََِٰتُكم َیأَنتُم تَعلَُ، َا﴾ ا د به خدا ی پنامل ای  که ا اما آیرده اى کساىن  (17)أََمَٰ
دانند که  هاى خ د خنانت ن رز د ی خ د مى خنانت مکنند ی ]ننز[ در امانت

                                                                                                     نها د خنانت کرد.                                                                    
یالخيانة تعمُّ »گ  د:  تر قرار داده، ممن حافظ ابن کننر ساحۀ خنانت را یسنع
ية  عنمن خنانت منحرص بر خنانت  (10)«.الذن ب الصغار یالكهار الالزمة یالص،تعدِّ

س ارند نه ده، بلکه  که مردم نزد  کد گر بط ر امانت ممن  ع ی اشنا مندر یدا
باشد آا گناه ی  ا متعدی ، ننز  فراتر از آا مام گناهاا صغنره ی کهنره را  زممن

             ش د.             شام  ممن

صلمن هللا ملنه یسلم هم به ح ظ امانت ی امانتداری امر ت ده از  اکرمپنامل 
أَدِّ اأْلََمانََة إِىَل َمِن ائْتََ،نََك، َیَ  »رز دا برحذر داشته، فرم ده است: خنانت ی 

شخصنکه به شام امانت ممن س ارد، امانت آنرا بط ر درست (19)«تَُخْن َمْن َخانََك 
                      ادا تا ند،ی کسنکه به شام خنانت ممن کند به آا خنانت نکنند.                                           

که انس  ی در حد ث د گری امانت  زمۀ ا اما قرار داده شده است، ط ری
ِ فََقاَل يِف الُْخطْهَِة: َ  إِميَاَا لَِ،ْن »فرما د:   بن مالک)رض( ممن َخطَهَنَا رَُس ُل هللاَّ

یسلم در  ه، اره پنامل صلمن هللا ملنه»(48)«َ  أََمانََة لَُه ی  دين ملن   مهد له
فرم دند:  های خ د بر ح ظ امانت ی امانتداری ت صنه ت ده ممن خطهه
که امانت نداشته باشد ا اما هم ندارد ی کسنکه تعهد نداشته باشد  کسمن

  عنمن بر تعهداتش پابند نهاشد، د ن هم ندارد.                                    

ر بن الخطاب )رض( نق  بر اساس تأکندات ف ق از خلن ۀ دیم اسالم م،
َ  تُُغرُّيِن َصاَلُة اْمرٍِئ َیَ  َصْ ُمُه َمْن َشاَء َصاَم َیَمْن »شده است که گ ته است: 

من نه به تاز کسمن فر ب منخ رم ی نه  (45)«َشاَء َصَلَّ َ  ِديَن لَِ،ْن َ  أََمانََة لَهُ 
را هم اداء  گنرد ی تاز به ریزۀ کسمن، ز را هرکس خ استه باشد ریزه ممن

                                                                    کند، اما کسنکه امانت نداشته باشد  قننا د ن هم ندارد.                                                                          ممن
ه خدایند متعال أه،نت د گر رما ت امانت ی امانتداری ا ن است ک -0

امانت ی امانتداری را از اخالق برجستۀ پنامل اا قرار داده است، چنانچه در 
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س رۀ شعراء آمده است که پنچ پنامل برجستۀ خدایندمتعال )ن  ، ه د، 
شاا گ تند:  صالح، ل ت ی شعنب( در هنگام معرفمن ت دا خ  ش به اق ام

            اى در خ ر امتامدم.                                                                                                            اى شام فرستادهمن بر   (40)﴿إيِنِّ لَُكم رَُس ٌل أَِمنٞي﴾
ه،چناا پنامل آخرزماا حرضت مح،د صلمن هللا ملنه یسلم نه تنها بعد از 

ز بعنت در مابنن مردم مکه به ص ت بعنت ا ن ص ت را دارا ب د، بلکه قه  ا
های خ د را بخاطر ح اظت ی  داری شهرت داشت که مردم امانت امانت

گذاشتند که در هنگام هجرت ت سر ملمن بن ابمن طالب  نگههانمن نزد ای ممن
                                                                                               )رض( دی باره به ا شاا مسرتد گرد د.                                                                  

که خدایند  ص ت امانت داری  کمن از ص ات برجستۀ جلئن   ننز ب د ط ری
لَتَنِزيُ   ۥمتعال در هنگام معرفمن کتابش قرآا مظنم الشأا فرم ده است: ﴿َیإِنَّهُ 

لَِ،نيَ  ی راستى كه اين ]قرآا[ یحى پریردگار  (41)، نَزََل ِبِه ٱلرُّیُ  ٱألَِمنُي﴾رَبِّ ٱلَعَٰ
                    جهانياا است، ری  ا مني آا را بر دلت نازل كرد.                                                                               

ست که خدایند متعال رما ت أه،نت د گر امانت ی امانتداری ا ن ا -1
ت دا امانت را  کمن از ص ات برجستۀ مسلامناا قرار داده، فرم ده 

نََِٰتِهم َیَمهِدِهم َرَُٰم َا﴾ ی كساىن كه امانتها ی پياما  (44)است:﴿َیٱلَِّذيَن ُهم أِلََمَٰ
                                                                                      كنند .                                                           خ د را مرامات مى

أي: إذا ائت،ن ا مل يخ ن ا، »ن  سد:  حافظ ابن کننر در ت سنر ا ن آ ت ممن
 (41)یإذا ماهدیا مل يغدریا، یهذه ص ات الص،ؤمنني، یضدها ص ات املنافقني.

َث كََذَب، َیإَِذا َیَمَد آيَ »كام یرد يف الحديث الصحيح:  ُة املُنَاِفِق ثَ الٌَث: إَِذا َحدَّ
که نزد ا شاا چنزی را بط ر امانت گذاشته  زمانمن (46)« أَْخلََف، َیإَِذا اْؤُمَِن َخااَ 
کنند،  کنند، ی اگر تعهد تا ند تعهد خ د را نقض تمن ش د در آا خنانت تمن

که در  منافقنن است ط ریی ا ن منن ص ات مؤمننن است که ضد آا ص ات 
حد ث صحنح سه چنز مالمه ی نشانۀ منافق قرار داده شده است که در م رد 

َث » رس ل هللا صلمن هللا ملمن یسلم ممن فرما د: آيَُة الُْ،نَاِفِق ثَ اَلٌث: إَِذا َحدَّ
سمن سخن ی آا ا نکه زماننکه با ک(47)«كََذَب، َیإَِذا َیَمَد أَْخلََف، َیإَِذا اْؤُمَِن َخاَا 
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تا د، ی  اش تخلف ممن گ  د، اگر با کسمن یمده تا د از یمده گ  د دریغ ممن
                          زماننکه نزدش چنزی بط ر امانت گذاشته ش د در آا خنانت ممن کند.                                                                  

ابن حهاا آا را ریا ت ت ده اند امده است که ترمذی ی  ه،چناا در حد نمن
املُؤِْمُن َمْن »صلمن هللا ملنه یسلم مؤمن را معرفمن ت ده، فرم دند:  که پنامل

مؤمن یاقعمن کسمن است که مردم در  (40)«أَِمنَُه النَّاُس َمََل ِدَمائِِهْم َیأَْمَ الِِهمْ 
                                                                                                                      م رد جاا ی مال خ  ش ای را امنن ب ندارند.             

أه،نت د گر رما ت ی ح ظ امانت ی امانتداری ا ن است که در آ ات  -4
متعدد قرآا کر م ی ه،چناا احاد ث نه ی امانت ی امانتداری را در پهل ی 

های اساسمن ت ظنف ی   ت ی ت انا من مادی ی معن ی  کمن از معنارداشنت ق
ها به ا شاا قرار داده شده  تعننن کارداا ی مام ر ن، ی س ردا مسئ یلنت

است، ز را ت سر داشنت ق ت ی ت انا من کار فرد مسئ یل، مام ر ی  ا کارمند 
ص ت ت اند آا کار را به یجه مطل ب ی شا سته انجام دهد، ی با داشنت  ممن

اش نزد  ت اند آا کار ی یظن ه را ط ری انجام دهد که ذمه امانت ی صداقت ممن
                                                                      خدایند ی بندگانش پاک ی بری باشد.                                                                                             

های انتخاب کارمنداا ی مؤظ نن  تر ن معنار دلن  ا نکه ق ت ی امانت از بارز
رید داستاا دی دخرت شعنب)ع(است  که بعد از مشاهده ت دا  به شامر ممن

ٰٓأَبَِت ٱستَ  ِجرُه  ٔق ت ی امانت م سمن)ع(  به پدرشاا شعنب  مش ره داده گ تند:﴿يََٰ
يىك از آا دی ]دخرت[ گ ت اى پدر ای   (49)ٱلَقِ يُّ ٱألَِمنُي﴾ َجرتَ  ٔإِاَّ َخرَي َمِن ٱستَ 

كنى هم نريیمند  را استخدام كن چرا كه بهرتين كىس است كه استخدام مى
 ]ی هم[ در خ ر امتامد است.                                             

 د آمده که به سلناما  یمدۀ آیردا تخت بلقنس را ت ی در م رد آا م ر تمن
قَهَ  أَا تَُق َم ِمن  ۦاست که در هنگام معرفمن خ د گ ته ب د: ﴿أَنَا َءاتِيَك ِبهِ 

َقاِمَك َیإيِنِّ َملَيِه لََقِ يٌّ أَِمنٞي﴾ من در پهل ی داشنت ت انای ح،  ی » (18)مَّ
                                                   آیردا تخت امانتکار ننز هستم که محت ا ات آا را ح ظ ی نگه ممن دارم.                    
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ی در م رد   سف)ع(  آمده است که در هنگام معرفمن خ د به مز ز مرص گ ته 
]ي سف[ گ ت مرا  (15)ب د: ﴿قَاَل ٱجَعلِني َمََلَٰ َخزَآئِِن ٱألَرِض إيِنِّ َحِ يٌظ َملِيٞم﴾

 ا هستم.                     هاى اين رسزمني بگامر كه من نگههاىن دان بر خزانه

ی دلن  د گر بر ا نکه فرد ضعنف را نها د ت ظنف کرد ا ن م،  ی ت صنۀ 
صلمن هللا ملنه یسلم است که در ج اب مطالهۀ اب  ذر )رض( که  پنامل

، إِنََّك َضِعيٌف، َیإِنََّها أََمانَُة، َیإِنََّها »تقاضای امارت ت ده ب د، فرم د:  يَْ َم يَا أَبَا َذرٍّ
هَا، َیأَدَّى الَِّذي َملَيِْه ِفيَها ای اباذر  ( 10)« الِْقيَاَمِة ِخزٌْي َینََداَمٌة، إِ َّ َمْن أََخَذَها ِبَحقِّ

ت  ضعنف هستمن یا ن کار امانت است، یدر ریز قنامت م یجب خجالتمن ی پشنامنمن 
                                             ممن ش د ، مگر آنکه حق آا ادا ش د.                               

اگر ا ن دی ص ت ی  ا  کمن از آا دی را در فرد مسئ یل ی  اکارمند ی مام ر د ده نش د،  
پس آا مام ر ی  ا کارمند نه تنها قاب  ت ظنف نه ده، بلکه اگر در جای ت ظنف ی 

                                                     گامشته شده باشد با د معزیل گردد.                        

اه،نت د گر رما ت امانت ی امانتداری ا ن است که مرامات ت دا  -1
امانت سهب ادامه ی بقای زندگمن ب ده، ی برمکس خنانت سهب فنا ی ناب دی 

گردد، چنانچه پنامل صلمن هللا ملنه یسلم س ردا یظا ف را به افراد نا اه   ممن
فَِإَذا ُضيَِّعِت األََمانَُة »نر شا سته  کمن از مال م قنامت قرار داده فرم دند: یال

اَمةَ  َد األَْمُر إِىَل اَلرْيِ أَْهلِِه فَانْتَِظِر «فَانْتَِظِر السَّ ، قَاَل: كَيَْف إَِضاَمتَُها؟ قَاَل: إَِذا ُیسِّ
اَمةَ  ا قنامت که امانت را ضا ع کرده ش د پس منتظر آمد زمانمن (11)«السَّ

باشند. سائ  س ال کرده گ ت: ضا ع شدا امانت چط ر است؟ پنامل صلمن 
هللا ملنه یسلم در ج اب فرم دند: زماننکه کار به افراد نا اه  س رده ش د 

                                  هاما ضا ع شدا امانت است.                                                                                           
 نتیجه  

درنتنجۀبحث ی بررسمن که در م ض ع انجام شد معل م گرد د که امانت ی 
امانتداری در د ن مقدس اسالم از جا گاه بلندی برخ ردار ب ده، که امانت 
شام  ابعاد مختلف در زندگمن انساا ممن ش د مانند: مال،جاا، آبری ی مزت ی 
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شخاص ی النره، ی شخص امنن با یج د که نزد هللا )ج(اجر ی ارسار افراد ی ا
                                                             پاداش بزرگمن دارد،م رد احرتام ی امتامد مردم ننز قرار منکنرد.                                                                  

لص،ۀ امن ی به معنای امننت از نشانه های ا ص،صاا ی  کمن از امصانصت از کص -5
 ص ات اخالقمن به شامرممن رید.    

امصانت فقر در  ک ن ع خالصه تمن ش د، بلکه در ه،ه ام ر زندگمن ی در  -0
 هص،ه م ارد به کار ممن رید، من  امانت مالمن ی امانت بندگمن.

ب ده، ز را  آثار م ند ی امصانت در اسالم، دارای ارزش ی اه،نتمن ز ادی  -1
 س دمندی را دارا ممن باشد. 

خصنصانصت در امانت،  کمن از قهنح تر ن ص ات در اسالم است، چصرا کصه  -4
هصر چصنزی حتمن بدا ی مال نزد انساا امانت هستند ی د ن اسالم اجازه تمن 

              دهدکه انساا در حق خ د  ا د گراا خنانت کند.                             
بناًء م املمن در تحقق امتامد اجتامممن نقش بسزا من دارد که در ص رت 
ت جه آا ا ن به امتامد تحکنم خ اهد بخنشد ی در ص رت ناد ده گرفنت آا 
امتامد از بنن خ اهد رفت از ج،له آا م املمن که بامث تق  ت امتامد 

بامث زیال امتامد  اجتامممن ممن گردد امانت داری است ی در برابر آا چه که
اجتامممن ممن گردد خنانت است، از ا ن ری قرآا کر م  کمن از ی ژگمن های 
مؤمناا را رما ت امانت دانسته ی فرم د: قَْد أَفْلََح الُْ،ؤِْمنُ َا ، َیالَِّذيَن ُهْم 

به راستى كه مؤمناا رستگار شدند، ی آناا كه  (14)أِلََمانَاتِِهْم َیَمهِْدِهْم َراُم َا 
 انتها ی پياما خ د را رمايت منکنند.ام
                                     پیشنهادات                                                                                                                     

 چ ا درم رد امانت ی امانتداری در نص ص اسالممن ت صنه ی تأکند 
ز ادی گرد ده، به ه،ه برادراا ی خ اهراا مسلاما پنشنهاد ممن گردد تا در 

 ح اظت ی نگهداری امانت دقت جدی  تا ند. 
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 معاون رسمحقق خواجه ذاکر صدیقی
 

ابن سینا و  فارابی، بررسی ارتباط نفس و بدن ازدیدگاه
 صدرا
 

 ملخص البحث
يهحث هذا املقال يف كي يصة ارتهصات الصری  املجصردة بالجسصد يف ال لسص ة 

فلسصص ة املشصصاء(ال ارايب یابصصن سصصينا )یالحك،صصة (مصصن یجهصصة نظصصر  اإلسصصالمية
 .لصدرا املتعالية( 

تعد مسألة العالقصة املجصردة مصع املصادة یاحصدة مصن أهصم املناقشصات التصي 
بصالنظر إىل كي يصة مالقصة املصاده بصاملجرد  .احتلت مق ل العديد من ال الس ة

 ملم ا نساا ( مقارنة مع ملم الك نيات أقص  دراسصة ،) بالجانب األنرثیب ل جي
ال ارايب یابن سينا ك يلس ف يعتزم املؤلف دراسة هذه املسألة من یجهة نظر 

 .يف املشاء یمال صدرا بص ته فيلس فًا متعالًيا لألنرثیب ل جيا)ملم ا نساا(
 خالصه

ا ن مقالصه بصه چگص نگمن ارتهصات ن صس مجصرد بصا بصدا در فلسص ه اسصالممن از 
 ممن پردازد. )صدرا(ی حک،ت متعالنه  )فارابمن یابن سننا(د دگاه فلس ه مشاء 
با مادی از مهم تر ن مهاحنمن است که فکصر بسصناری از مسئله ارتهات مجرد 

فنلس فاا را به خ د مشغ ل کرده است. با ت جه به ا صن کصه چگص نگمن ارتهصات 
مجرد با مادی از جنهصه انسصاا شناسصمن در مقا سصه بصا جهصاا شناسصمن ک،صرت 
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بررسمن شده، نگارنده بصر آا اسصت تصا در ا صن مقالصه ا صن مسصئله را از د صدگاه 
سصننا بصه منص اا فنلسص فاا مشصائمن ی صصدرا بصه منص اا فنلسص ف  فارابمن یابصن

 حک،ت متعالنه از جنهه انساا شناسمن بررسمن کند.
 ن س، جسم لطنف، مجرد،ق ای جسامنمن،ق ای ماقله کلید واژه ها:

 مقدمه
برش از مرگ ی زندگمن، خ ابندا ی خ اب د دا به تص ر ن س نا   ممن ش د. 

ه ته ای کصه در آا یجص د دارد، هصم چنصنن پمن بردا به حقنقت ن س ی ارسار ن
دانسنت آثار، تأثنر ی تأثرات متقابلمن که بنن ن س ی بصدا یجص د دارد،  کصمن از 
مهم تر ن مسائلمن است که فکر دانش،نداا را در مام امصار به خ د مشغ ل 

 کرده است.
 طرح مسئله

ن چگ نگمن ارتهات مجرد با ماده در فلس ه، جا گاه خاصمن داشصته اسصت. ا ص
بحث در جهاا شناسمن مطر  شده ی ارتهات خدای مجرد را با جهاا مصادی از 

 طر ق مق ل دهگانه که به مق ل مرشه معریف است، ح  کرده اند.

ای  یس ا ت کن نت رابطه ن س ی بدا چگ نه است؟ آ ا ا ن ارتهات بصه گ نصه
ا گردد، صا فسصاد بصد است که با مرگ انساا ی ناب دی بدا،ن س ننز ناب د ممن

 در فساد ن س تأثنری ندارد؟

ای است که  اگر ناب دی بدا در ناب دی ن س تأثنر دارد،آ ا ا ن تأثنر به گ نه
گصردد  صا فقصر برخصمن از مراتصب  با فساد بدا،مام مراتب ن س ننز فاسصد مصمن

در ا ن تحقيق پاسخ ا ن پرسشها را بر اساس مهصانمن  ش د؟ ه،چناا فاسد ممن
گنر م تا معل م گصردد کصه  ن سننا،مالصدرا پمن ممنسه حکنم الهيات؛ فارابمن،اب

  افتنمن است  ا خنر؟ آ ا طهق مهانمن هر  ک از آناا،پاسخهای مناسب دست
 اهمیت وهدف:

اه،نّت مسئله بقای ن س پس از مرگ تصا آنجاسصت کصه تصأثنر بصه سصزا من در 
تر ن اص ل اد اا آسصامنمن، اصص  معصاد ی مسصئله رسصتاخنز، دارد.   کمن از مهم
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ای است کصه هصر  صک از دی طصرف ن صمن ی اثهصات آا، م،کصن  أثنر به گ نه ا ن ت
است امتقاد به اص  مزب ر را دگرگ ا کند؛ ز را اگر بقای ن صس پصس از فنصای 
بدا اثهات نش د  ا مدم آا ثابت گردد، مسئله معصاد بصا مشصک  جصّدی م اجصه 

ه بصدیا شده ی اساساً جا من برای بحث از آا باقمن نخ اهد مانصد. ا صن بصایر کص
تص اا معصاد را ثابصت کصرد، تصصّ ری خصام،  اثهات بقای ن صس پصس از مصرگ مصمن

 نسنجنده ی نامقه ل است.

اثهات بقای ن س پس از فنای بدا،زمننه مناسهمن را برای تهننن مسئله معاد 
فراهم کرده، اهداف درخشانمن ننز در پمن دارد؛ ز را اّی ً بصا اثهصات ا صن مسصئله 

قطه فنا ی ناب دی انساا ننست، بلکه یاقعنت ی ه  ِّت گردد که مرگ ن ثابت ممن
مانصد. ثاننصاً بصا  انساا، هاما ری  ی ریاا ایست که بعد از مصرگ ننصز بصاقمن مصمن

مانصد ی ا صن  اثهات ا ن مسصئله، یحصدت دننص ی ی اخصریی انسصاا مح ص   مصمن
ای از  گردد؛ چ ا ن س مجرّدی که فرشده هامنمِن انساا در دی نشئه فراهم ممن

انساا ی سجا ای اخالقمن ی ریحنات آدممن است،حقنقت ی یاقعنت ای را ص ات 
گصردد کصه گ تصه شص د انسصاا  دهد ی امتقاد به بقای آا، سهب مصمن تشکن  ممن

 اخریی، هاما انساا دنن ی است ی ت ایتمن مناا آا دی یج د ندارد.

ی مسصئلة « درک حقنقصت انسصاا»مسئلة بقای ن س پس از مصرگ بصا مسصئله 
ارتهات نزد ک دارد، بلکه اساساً بر ا ن دی مهتنصمن « طة ن س ی بداکن نّت راب»

 است.
 هدف

ای ندارند جز ا نکصه  اند، چاره کسانمن که انساا را در بُعد ماّدی خالصه کرده
انساا ی بقای ای را به من اا  ک م ج د آگصاه ی « ه  ّت»مرگ را پا اا ی نها ِت 

هق ا ن مهنا بحث از بقای ن س هنچ فّعال، دیر از یاقعنت بدانند؛ بنابرا ن، ط
جا گاهمن ندارد، اما در مقاب ، کسانمن که معتقدند انساا النر از بعد مصاّدی ی 
بدا منرصی، دارای ساحتمن د گر به نام ن س  ا ری  است که ه  ّت هصر فصرد 
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ت انند ا ن مسئله را مطر  کنند که آ ا ن س مزب ر، بعد  دهد، ممن را تشکن  ممن
 دا ه،چناا باقمن است  ا با فساد بدا فاسد خ اهد شد؟از مرگ ی فنای ب

در ا ن تحقيق، پاسخ ا ن پرسشها را بصر اسصاس مهصانمن سصه حکصنم الهنصات؛ 
گنر م تا طهق مهصانمن هصر  صک از آنصاا، بصه  فارابمن، ابن سننا، مالصدرا  پمن ممن

بنابنم. تا باشد ت کری درم رد حنننت یجص دی خص د   پاسخهای مناسب دست
استد ل خ د راه نظر ی فکر راه  بام ی از طرف د گر به منکر ن معاد کرده باشن

مهنا ساز م. امصا قهص  از اصص  مهحصث بصه معرفصمن مخترصص ا صن سصه فنلسص ف 
 اسالممن ممن پردازم:

اب نرص مح،د بن مح،د بن طارخاا بن ایزل غ فارابمن از بزرگرت ن فالس ه ی 
در ملم، فلسص ه، منطصق، دانش،نداا افغانمن مرص طال من اسالم است. فارابمن 

شناسمن، طهابت، ر اضنات ی م سنقمن تخصص داشت. بنشرت ن آثصار ای  جامعه
 در زمننه فلس ه، منطق منهاشد.

حکنم، فنلس ف، طهنب ی دانش،ند بزرگ بلخصمن کصه در جهصاا  اب ملمن سننا
ی با لقب "امنر پزشکاا" شناخته شده اسصت، در مصاه  (Avicenna)الرب به نام

 .هجری ق،ری در شهر بخارا به دننا آمد 178ص ر از سال 
معصصصصصصریف  صصصصصصصدرالد ن مح،صصصصصصد بصصصصصصن ابصصصصصصراهنم قصصصصصص ام شصصصصصصنرازی

 ۲۵۰۰درگذشصصصصصصصصصصصته ) صصصصصصصصصصصصدراملتألهنن ی )ُمالَصصصصصصصصصصصصدرا بصصصصصصصصصصصه
ی  سصصصصده  صصصصازدهم هجصصصصری ق،صصصصری شصصصصنرازی فنلسصصصص ف ی متألصصصصه ق،صصصصری،

تص اا تصا ش دهنصدهای  اسصت. کارهصای ای را ممن حک،ت متعالنصه گذار بنناا
ی اند شهای  اسالممن پنش از زماا ای به حساب  ت کر ر سالز هزاا ن ممن تل نق

  .آیرد
 تجرد ن س از نظر فارايب:

تعريف تص ده، « كامل ایل جسم طهيعي»فارايب با پريیي از ارسط ، ن س را 
رسد كه ن س از نظر ای بايد امري مادي  داند، لذا بنظر مي آنرا ص رت بدا مي

داند كصه   س را تا زماين ص رت بدا ميباشد، یيل چنني نيست، زيرا فارايب ن
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كام ت ثانيه از آا بریز نكرده باشد ی ه،چناا بحالت قص ه تعصني يافتصه بصاقي 
شص د ی  باشد، اما مبحض اينكه كام ت ثانيصه فعليصت يافصت، ن صس مجصرد مصي

 (5)ت اا آنرا ص رت بدا دانست.  ديگر تي

براي اثهات تجرد ن س چندين دلي  « يف اثهات امل ارقات»فارايب در كتاب 
 كند  اقامه مي

كند ی چ ا معق  ت معاين مجردنصد،  ن س انساين معق  ت را ادراك مي -5
مدرِك آنها نيز بايد مجرد باشد، چ ا اگر معقص  ت در يصك امصر مصادي منطهصع 

 .ش ند، داراي خ اص مادي خ اهند شد ی ديگر مجرد نخ اهند ب د

كند ی در اين ادراك هيچ مض ي  راك ميانساا، خ يشنت را بدیا آلت اد -0
كند، در حايل كه اگر ن س انساين امري مصادي ی  از امضاء بدنش را درك تي

در مض ي از امضاء بدا منطهع ب د، ادراك خ يشنت با ادراك آا مض  ه،صراه 
 .ب د

كنصصد ی حصصال آنكصصه امصصر مصصادي  ن صصس انسصصاين اضصصداد را بصصا هصصم درك مصصي  -1
 .ضداد یاقع گرددت اند مح  قه ل ا تي

مق  انساا در پريي از قدرت بيشرتي برخ ردار است ی ضعف بدا  -4
 (0) .ش د، پس مق  مجرد از جسم است م جب ضعف ق ه مق  تي

دانصد كصه كصام ت ثانيصه از آا بصریز  فارايب ن س را تا زماين ص رت بدا مصي 
ض اينكصه نكرده باشد ی ه،چناا بحالت ق ه تعني يافته باقي باشصد، امصا مبحص

تص اا آا را صص رت  ش د ی ديگر تي كام ت ثانيه فعليت يافت، ن س مجرد مي
 .بدا دانست

 سينا تجرد نفس از نظر ابن

سينا مام ق اي ادرايك مشرتك بصني انسصاا ی حيص اا را مصادي  ی ن صس  ابن
دانصد. ای چنصدين دليص  بصراي  ناطقه را كه به انساا اختصاص دارد مجصرد مصي

  :پردازيم كند كه به برريس آنها مي اقامه مي اثهات تجرد آا

 :سينا ایلني دلي  را اينگ نه بياا مي كند ابن
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ت انصد ماهيصات  بدیا شك ن س ماقله مح  قه ل معق  ت است: يعني، مصي
كيل را رصفنظر از م ارض ی مشخصات مادي درك كند؛ براي منال، مي ت اند 

را در نظر بگصريد، درك كنصد. از ماهيت انساا را بدیا اينكه م ارض تشخص آن
ت اند جسم يصا حصاّل در جسصم باشصد، زيصرا اگصر  طرف ديگر مح  معق  ت تي

چنني باشد، ص رت تعق  شده يا در يك جزء الري قاب  تقسيم منطهصع اسصت ی 
يا در يك امر جسامين قاب  تقسيم. احتامل ایل محصال اسصت، زيصرا جصزء الصري 

 د خارجي ندارد. نقطه حد خر است ی قاب  تقسيم كه هاما نقطه است، یج
حد، امري است مدمي. اما اگصر صص رت مقصيل در جسصم قابص  انقسصام حلص ل 

دی حصال خصارج  شص د ی اجصزاء آا از داشته باشد، با انقسام محص ، تقسصيم مصي
نيست يا متشابهند ی يا الري متشابه اگر اجزاء ص رت مقيل متشصابه باشصند، بصا 

كص  ت صایت داشصته باشصد، لصذا ايصن اشصكال مطصر  ت جه به اينكه جزء بايد بصا 
آيصد كصه بصا اجصزاء  ش د كه چگ نه از مج، ع اجزاء متشابه امري بدست مصي مي

ت ایت دارد. فقصر در صص ريت م،كصن اسصت اجصزاء متشصابه مركهصي را تشصكي  
دهند كه با اجزاء مت ایت باشد كه ت ایت ك  ی جزء در مقدار ی تعصداد باشصد؛ 

 متشابه در كنار هم قرار گريند ی كيل را تشكي  دهند كه يعني، تعداد اجزايئ
از نظر مقدار بزرگرت از هر يك از اجزاء است، یيل ايصن مطلصب در صص ر مقصيل 

اند ی در آنها مقدار ی تعصداد  محال است چ ا آا مجرد از ماده ی م ارض مادي
اسصت، راه ندارد. اگر اجزاء ص رت مقيل الري متشابه باشند، مستلزم محصا يت 

زيرا ای ً اجزاء الري متشابه ص رت مقيل هاما جنس ی فص  است ی با ت جه به 
اينكه جسم بينهايت قاب  قس،ت است، ص رت مقيل هم بايد بينهايت قس،ت 
پذيرد؛ يعني، اجناس ی فص ل يك ص رت مقيل بينهايت باشد ی حال آنكصه در 

ه جصنس جاي خ د ثابت شده است ی اجنصاس يصك ماهيصت محصدید اسصت ی بص
ش د. ثانيا هر ص رت مقيل قاب  تقسيم بصه جصنس )کلصمن  ا جناس منتهي مي

که جزء ذات افراد خ د هست اما جزء امم مانند حن اا( ی فص  )کلمن که جزء 
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ذات افراد خ د هست اما جزء مسایی ( نيست چ ا معق  يت داريم كه بسنر 
  (1).اند

دليص  فقصر تجصرد برخصي از كند كه ايصن  مال صدرا به برهاا ف ق اشكال مي
كند، زيرا ه،ه افراد انساين قصادر بصه تعقص  م صاهيم  ن  س انساين را ثابت مي

كيل مجرد نيستند. فقر ن  يس قادرند كه از مق  بصالق ه) مقص  بصالق ه، مصرز 
بنن انساا ی حن اا است صاحب مق  بالق ه دارای ن سمن اسصت کصه ت انصا من 

اشته ی امکاا م،  بصر طهصق آا را دارا تحصن  مل م ی دانش های مختلف را د
ممن باشد، ت ایت ن زاد آدممن با نص زاد د گصر م جص دات در مقص  بصالق ه اسصت. 
نصص زاد حن انصصات فاقصصد مقصص  بصصالق ه هسصصتند، ز صصرا ن صصس آنصصاا امکصصاا تحصصصن  

( خارج شده ی مبرحله مقص  بال عص  )مقص  بال عص ، مقلصمن .معق  ت را ندارند
هنات ی معارفمن که در مق  بامللکه است، بصه سص ی است که با است اده از بد 

معارف نظری حرکت کرده ی برخمن از آنهصا را بصه فعلنصت رسصانده اسصت، دامنصه 
مق  بال ع  به تناسب معق  ت متن ممن کصه یجص د دارد گسصرتده اسصت ی هصر 
انساا به مقداری که از آا معل مات بهره منصد باشصد دارای مقص  بال عص  مصمن 

 (4).ند(رسيده باش.باشد

سينا بخصالف  ش د اين اشكال مهنايي است زيرا ابن هامنط ر كه مشاهده مي
 .داند صدرا مام ن  س انساين را قادر بادراك كيل مي

گ يد: هر امر حصاّل در  كند ی مي سينا مي الزايل اشكال ديگري به برهاا ابن
ري ش د، براي منال ادراكصات قص ه یه،يّصه الص جسم با انقسام مح ، تقسيم تي

قاب  قس،ت است ی حال آنكه خ د ق ه یه،يه كه مح  آا ادراكات است بنابر 
 (1).نظر مشائني جسامين ی قاب  انقسام است

سصينا در حيص اا قائص   ابن رشد از اين اشكال ج اب داده است  كه فقر ابن
به ق ه یه،يه شده است ی ساير فالس ه الري از ق ه متخيلصه قص ه ديگصري بصراي 

 (6).دارندحي اا قه ل ن
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رسد صدرا بهرت از ابصن رشصد بصه ايصن اشصكال جص اب داده اسصت. ای  بنظر مي
گ يصد: قص ه یه،يصه ) قص ای حنص انمن کصه درذهصن بصه  صک صص رت مصنعکس  مي

تنش د( مجرد از ماده است هر چند به ماده تعلق دارد یيل از نظر ذات مجرد 
 (7).است

يصن مطلصب كصه كصيل داراي سينا در اين برهاا از ا چنانكه مشاهده شد، ابن
مصص ارض ی مشخصصصات نيسصصت، تجصصرد م صصاهيم كصصيل را اثهصصات تصص د ی از تجصصرد 

رسد اشصكال فخصر رازي بصه  م اهيم كيل، تجرد ن س را ثابت كرد. اما بنظر مي
گ يد: یج د، مسایق با جزئيت است ی م اهيم  سينا یارد باشد ای مي برهاا ابن

ت اننصد بصيش از  ييك هسصتند ی مصي كيل از آا جهت كه قاب  صدق بر بيش از
ييك را نشاا دهند، كيل هستند، یيل اين دليص  بصر تجصرد یجص د آا م صاهيم 

اي باشصد بصراي تصايش افصراد  ش د. چه مانعي دارد كه يك امر مادي آينصه تي
شد كه یج د اين م اهيم كيل مجردنصد، تجصرد ن صس  متعددي؟! اگر ثابت مي

 م بصصدیا مصص ارض ی مشخصصصات اسصصت ی شصصد، امصصا رصف اينكصصه م هصص ثابصصت مصصي
 (0).ش د ت اند بر افرادي صدق كند، دلي  بر تجرد یج د آا م اهيم تي مي

سصينا مصام قص اي ادرايك  ابصن» صدرا از اشكال فخر رازي چنني پاسصخ داده
مشرتك بني انساا ی حي اا را مادي ی ن س ناطقه را كه به انسصاا اختصصاص 

ثر تجرد مقالين است؛ براي منال، انساا كصيل كليت در ا .داند دارد مجرد مي
كه مجرد از م ارض تشخص است، يك جص هر مجصرد مسصتق  مقصالين اسصت ی 

 (9).درك اين ص رت مقيل مشاهده آا از دیر است

حق اين است كه مقسم جزيئ ی كيل، م ه م است ی نه یج د، م ه م يا كيل 
كه جزيئ در مقابص  است ی يا جزيئ. یج د مسایق تعني ی تشخص است نه اين

اي است  كيل باشد. معناي كيل اين است كه آنچه ما در ذهن خ د داريم، آينه
دهد بر خالف م هص م جصزيئ كصه فقصر از يصك  ء مشخيص را نشاا تي كه يش

كند. بنابر اين كيل از اقسام م ه م اسصت ی ربطصي بصه  ء معني حكايت مي يش
مطلهي است كه یي در بحصث  نح ه یج د ندارد ی مهناي پاسخ صدراملتألهني
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اتحاد ماق  ی معق ل قائ  است، به اين ترتيب كه تعق  را حل ل ص رت مقصيل 
داند كه ن س بصا آنهصا  داند بلكه ص ر مقيل را ج اهر مستقيل مي در ن س تي

  (85)ش د.  متحد مي

 سينا بر تجرد نفس انساين دومني برهان ابن

 رت مقيل را تعق  كنصد؛ يعنصي، ن صس ت اند بالق ه بينهايت ص ق ه ناطقه مي
انساا قادر است بينهايت ص رت مقيل را درك تايد ی از طرف ديگصر جسصم ی 
ص رت منطهع در جسم قدرت بر ام ر نامحدید ندارد. اين دلي  در ق ه متخيّله 

ت اند تخي  كند مگر اينكصه  جاري نيست، زيرا ق ه متخيّله مقدار محدیدي مي
ت اا با ماده ایيل نقض كرد، زيرا  ی اين دلي  را نيز تيمق  در آا ترصف كند 

پذيرد ی آنچه در اين برهاا گ تصه شصده  ماده ایيل بالق ه بينهايت ان عال را مي
است اين است كه امر مادي ق ه بينهايت فع  را ندارد. ادراك ص ر مقيل نيصز 
رصف ان عصصال نيسصصصت بلكصصصه مقصص  پصصصس از ترصصصصف فعصصيل در صصصص ر، آنهصصصا را 

 (55).پذيرد مي

چنانكه صدرا متذكر شده  منظ ر از بينهايت در اين برهاا بينهايصت  يق صي 
كنصد، امصا قصادر اسصت  است يعني انساا ه، اره مقدار محصدیدي را تعقص  مصي

مقدار بيشرتي از آنرا تعق  تايد ی حال آنكه ام ر جسامين چنني خص صيتي 
 (50).را ندارند

 فس انساينسينا بر تجرد ن سومني برهان ابن

اگر ق ه ماقله در يك مض ي از امضاء بدا انساا منطهع باشصد ی ب سصيله آا 
آلصصت تعقصص  كنصصد، از دی حصصال خصصارج نيسصصت، يصصا آلصصت جسصصامين خصص د را ادراك 

كند. اگر ادراك كند، با ت جصه بصه اينكصه ادراك مهصارت  كند ی يا ادراك تي مي
ر حص ل خص د صص رت است از حص ل ص رت َمدرك نزد مدرِك، يا ادراك ت س

ش د نزد مدرِك ی باين  گريد؛ يعني، هاما ص رت آلت حاص  مي آلت انجام مي
كند، در اين ص رت بايد قص ه ماقلصه ه،ص اره آلصت  ترتيب ق ه ماقله آنرا درك مي

خ د را درك كند، زيرا ص رت آلصت ه،يشصه نصزد قص ه ماقلصه حاصص  اسصت ی يصا 
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ريد كه از نظر تعداد بصا صص رت گ ادراك ت سر حص ل ص رت ديگري انجام مي
 .خ د آلت اختالف دارد اما از نظر ن ع يكساا است

اين احتامل باط  است، زيرا مغصايرت بصني امص ري كصه در نص ع مشصرتكند يصا 
باختالف م اد ی امراض ی اح ال است ی يا باختالف مجرد ی مادي ی در اينجا از 

ی يصا ادراك ت سصر صص رت نظر ماده ی امراض يكسانند؛ يعني، هصر دی مادينصد 
گريد كصه از نظصر نص ع بصا صص رت آلصت اخصتالف دارد، در ايصن  ديگري انجام مي

 .ص رت ق ه ماقله آلت خ د را ادراك نكرده بلكه چيز ديگري را درك كرده است

ش د كه اگر ق ه ماقله داراي آلصت جسصامين  از آنچه گذشت نتيجه گرفته مي
نكنصد ی يصا ه،ص اره آا را درك كنصد ی چص ا باشد، يا بايد هرگز آا آلصت را درك 

اند ی گاهي ن س ماقله از آنها ال لت  امضاي بدا گاهي م رد ت جه ن س ماقله
دارد، پس هيچ مض ي از امضاء بدا آلت ق ه ماقله نيست ی بعهارت ديگر قص ه 

 (51).باشد، بلكه مجرد از ماده است ماقله در هيچ مض ي منطهع تي

گ يصد: ايصن برهصاا  كنصد ی در تحليص  آا مصي ر مصيصدرا ه،ني برهصاا را ذكص
 مهتني بر چهار مقدمه است: 

ادراك مهارت است از حص ل ص ريت از مصدرَك نصزد مصدرِك، در مقابص   -الف 
 .داند اي بني مامل ی معل م مي اي كه ملم را اضافه نظريه

صصدرا از اشصكال فخصر  اگر مدرِك ب سيله آلت ادراك كند، ادراك ب سيله -ب 
زي چنني پاسخ داده است: كليت در اثر تجرد مقصالين اسصت؛ بصراي منصال، را

انساا كصيل كصه مجصرد از مص ارض تشصخص اسصت، يصك جص هر مجصرد مسصتق  
 .مقالين است ی درك اين ص رت مقيل مشاهده آا از دیر است

حص ل ص رت مدرَك در آلت ی اگر بصدیا آلصت ادراك كنصد، ب سصيله حصص ل 
 .ش د حاص  مي ص رت مدرَك در خ د مدرِك

اي جسامين باشد، افعال آا ب سيله جس،ي كه م ضص ع آا قص ه  اگر ق ه -ج 
 .ش د گريد ی به اين م ض ع آلت آا ق ه گ ته مي است، انجام مي
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ام ري كه در ماهيت ن ميه متحد باشند، اختالفشاا فقصر بصه اقصرتاا بصا  -د 
 (54).ماده ی امراض مادي خ اهد ب د

: اين برهاا بعلت بطالا مقدمه دیم باط  است. زيرا صدرا س س مي افزايد
گريد؛ بصراي منصال، قص ه  ادراك ب سيله حص ل ص رت مدرك در آلت انجام تي

كنصد ی يصا قص ه خيصال صص ر ی  بينايي ب سيله ارتسام ص ر در چشصم ادراك تصي
 (51).كند اشها  جسامين را ب سيله انطهاع ص ر در مغز ادراك تي

شص د ايصن اشصكال صصدرا، اشصكايل اسصت مهنصايي زيصرا  چنانكه مشاهده مصي
 .داند ی نه صدیري سينا قيام ص ر را به ن س، قيام حل يل مي ابن

 :سينا بر تجرد ن س انساين چهارمني دلي  ابن

كننصد، ايصن خص صصيت را  مام ق ايي كه ب سصيله آلصت جسصامين ادراك مصي
د ی سخت آنها را ضعيف دارند كه است،رار ادراك آنهارا خسته ی ادراكهاي شدي

كند بط ريكه بعد از يك ادراك شديد، قادر به ادراك امصر ضصعيف نيسصتند؛  مي
شص د ی يصا  براي منال، بدنهال صداي شديد، صداي ضعيف ديگر شصنيده تصي

ديدا ن ر شديد م جصب مصي شص د انسصاا نت انصد بالفاصصه ن رهصاي ضصعيف را 
 كه مطلب پيچيده ی سختي را بهيند، اما در ق ه ماقله چنني نيست، زيرا كيس

اي را درك كنصد ی  ت اند مطلصب سصاده تعق  كند، بالفاصله بعد از آا راحت مي
ش د. اينكصه در برخصي مص ارد اسصت،رار تعقص   ادامه تعق  م جب خستگي تي

گصريد ی  م جب خستگي است باين ملت است كه ق ه ماقله از تخي  ك،ك مي
 (56).ده استدر یاقع است،رار تخي  م جب خستگي ش

كند  كه حص اس جسصامين م،كصن اسصت  باين دلي  اشكال یارد مي ر الزايل 
احكام مختل ي داشته باشد، بنابر اين، از اينكه تعصدادي از حص اس جسصامين 

تص اا نتيجصه گرفصت كصه مصام حص اس جسصامين  داراي اين خص صيتند، تصي
 (57).باشند ی بعهارت ديگر استقراء ناقص م جب يقني نيست چنني مي

ابن رشد براي اينكه مسئله را از استقراء خارج كند، گ ته است: هصر صص ريت 
كه در جسم حل ل كند، حل ل آا ب سصيله تصأثر جسصم از آا صص رت اسصت ی از 
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فه،صيم  پذيرد، مي طرف ديگر چ ا قه ل كننده ص ر مقيل از آا ص ر تأثر تي
 (50).كه قه ل كننده ص ر جسم نيست

ن رشد از اين مطلب ال لت كصرده اسصت كصه الصزايل منكصر رسد كه اب بنظر مي
شص د یيل  اين نيست كه حلص ل در جسصم بصا تصأثر آا جسصم از حصال یاقصع مصي

ادماي الزايل اين است كه م،كن است ماميل بدیا فاصصله آا تصأثر را جصلاا 
 (59).كند

ذكر اين نكته خايل از لطف نيسصت كصه ادمصاي الصزايل بصه یسصيله تحقيقصات 
ش د چ ا ثابت شده است كه نص ر شصديد م جصب از بصني  أييد ميمل م جديد ت

كشصصد تصصا آا مصص اد  شصص د ی مصصديت طصص ل مصصي رفصصنت مصص اد خصصاش در چشصصم مصصي
ت اند بالفاصله ن رهاي ضعيف را بهيند. از  جايگزين گردد ی از ايرنی انساا تي

ت اا نتيجه گرفت كه اگصر مصاميل بالفاصصله آا مص ادي را كصه از بصني  اينجا مي
ت اند بالفاصله بدنهال ديدا نص ر شصديد،  ته است، جايگزين كند، انساا ميرف

ن ر ضعيف را راحت بهيند. چنني ماميل در ح اس بينايي ی شن ايي ی... یج د 
 .ندارد یيل م،كن است در ق ه ماقله یج د داشته باشد

 سينا بر تجرد ن س انساين: پنج،ني دلي  ابن

ين باشد، بايد ه، اره با ضصعف بصدا ری بصه اگر ق ه ماقله ييك از ق اي جسام 
بينم از حدید چه  سالگي ق ه ماقله ری بصه كصامل ی  ضعف رید ی حال آنكه مي

 (08).رید ق ت ی بدا ری به ضعف ی نات اين مي

ش د اين دلي  بسيار ضصعيف اسصت چص ا احصتامل دارد  چنانكه مشاهده مي
ل لهاي مغز ی امصاب بعد ق ه ماقله در مغز ی يا امصاب حل ل داشته باشد ی س

از چه  سالگي رشد بيشرتي داشته باشد ی بهرحال دلصييل نصداريم كصه مصام 
 .رید امضاء بدا از چه  سالگي ری به ضعف ی نات اين مي

 سينا بر تجرد ن س انساين:  شش،ني دلي  ابن

ايم ی هيچ  كنيم كه در ه،ني لحظه ی يكهاره بط ر كام  آفريده شده فرض مي
نصصداريم ی در حصصايل هسصصتيم كصصه امضصصاء حيسصص هصصيچ دريك بصصه مصصا  ملصصم قصصهيل
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دهند؛ يعني چش،هاي ما بسته است ی امضاء بدا ما با هم ماس ندارند  تي
اي معلقيم كه گرمي ی رسدي ه ا ی يا مقایمت هص ا در مصا  ی در یسر ه ا بگ نه
 كند ی بعهارت ديگر ه ا جريصاا نصدارد ی حصرارتش برابصر بصا احساس ايجاد تي

يصصابيم ی  دمصصاي بصصدا ماسصصت. در ايصصن حصصال اگصصر تأمصص  كنصصيم خ يشصصنت را مصصي
كنصيم،  دانيم كه هستيم یيل هيچ مض ي از امضاء بصدا خص د را درك تصي مي

 (05).ش د ن س ما الري از بدا ماست پس معل م مي

سينا اين فرض را براي ت جه دادا به امري یجداين ذكر كرده است، لصذا  ابن
ني رشايطي را محقق سازيم ی اين آزمصايش را م،صالً انجصام نيازي نيست كه چن

دهد  فيلس ف ما در اينجا م ردي تخييل را رش  مي»دهيم تا اشكال ش د كه: 
ت جصه بصه ن صس را تق يصت  بلكه كايف اسصت (00)« كه تحقق آا الري م،كن است

كنيم ی تأم  تائيم تا دريابيم كه ادراكات حيس الري از درك خ يشنت اسصت. 
حاليكه مدركات حيس داريم، اگر به آنها ت جه نداشته باشيم ی ت جه خص د در 

را به ادرايك كه از خ يشنت داريم مت،ركصز كنصيم، خص اهيم ديصد كصه بصا یجص د 
 .ال لت از مدركات حيس، دريك از خ يشنت داريم

سينا با ال لت از مام امضاء بدا ی افعال ن ساين، ملم حضص ري  در بياا ابن
دارد ی بعهارت ديگر ملم حض ري به ن صس از راه ملصم بصه یجص د به ن س یج د 

سصينا بصا  ش د كه بيصاا ابصن افعال ن س ب ج د نيامده است، از اينجا معل م مي
كنم پس هستم.( ت ایت دارد زيرا در دلي  دكارت از  استد ل دكارت )فكر مي

 .راه افعال ن ساين )فكر كردا( به یج د فام  )من( استد ل شده است

سصينا بعنص اا شصاهدي بصر تجصرد ن صس انسصاين ذكصر  ه ت،ني دلييل كه ابن
 كند:  مي

مام ق اي ادرايك كه در جسم حل ل دارند ی ب سيله آا جسم )آلصت( ادراك 
ت انند خ د را ی آا جسم را ی م،  ادرايك خ د را ادراك كننصد،  كنند، تي مي

ه بصني آنهصا ی آلتشصاا ی يصا زيرا بني آنها ی خ دشاا آلتي قرار ندارد هامنط ر كص
ت اند  بني آنها ی م،  ادرايك آنها آلتي یج د ندارد؛ براي منال ق ه بينايئ تي
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چشم را ی يا خ دش ی يا م،  ديدا را بهيند. از طرف ديگر ق ه ماقله مالیه بر 
كنصد، مصام امضصايئ از بصدا را كصه  اينكه خ دش را ی م،ص  تعقص  را درك مصي

ش د  كند. بنابر اين معل م مي ه آلت آا است، درك ميم،كن است ادما ش د ك
 (01).كه ق ه ماقله مجرد است ی نه جسامين

كند كه  بر فرض در حص اس ب صذيريم كصه  الزايل به اين دلي  اشكال یارد مي
ت اند آلت جسامين خ د را ادراك كند، دلصييل نصداريم كصه در  ق ه ادرايك تي

مصانعي دارد كصه قص اي جسصامين احكصام ق ه ماقله هم بايد چنصني باشصد. چصه 
انصد یيل در  مختل ي داشته باشند؟ ق ه  مسه ی قص ه بينصايئ هصر دی جسصامين

شصص د یيل در بينصصايئ تصصا فاصصصله  ملصصس تصصا اتصصصال نهاشصصد ادراك حاصصص  تصصي
شص د. ه،ينطص ر هصم م،كصن اسصت برخصي قص اي  )محدید( نهاشصد ديصده تصي

 (04).برخي بت انند جسامين نت انند آلت خ د را ادراك كنند ی

ء یاقصع  گ يد: ادراك امري است كه بني دی يش ابن رشد در ج اب الزايل مي
ش د، پس نيازمند به مدرِك ی مدرَك است ی محال است حس از يك جهصت  مي

 (01).هم مدرِك باشد ی هم مدرَك

رسد ج اب ابن رشد كايف نهاشد چ ا هرچند ادراك از ام ر اضايف  بنظر مي
بني مدرِك ی مصدرَك یاقصع شص د، در تعصدد دی طصرف اضصافه، تعصدد است ی بايد 

امتهاري كايف است ی اگر اضافه نيازمند به تعدد یاقعي باشصد، قص ل بصه تجصرد 
كند، زيرا يك ق ه مجرد خ د را ادراك كرده است  ماقله هم مشكيل را ح  تي

 .بدیا اينكه تعدد یاقعي در كار باشد

 تجرد نفس از نظر صدرا

سينا بياا كرده است، چنصدين دليص   یه بر نق  ه ت دلييل كه ابنصدرا مال 
كند كصه در ذيص  بصه بصرريس آنهصا  ديگر براي اثهات تجرد ن س انساين ذكر مي

 .پردازيم مي
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 دليل اول صدرا بر تجرد نفس انساين:

دهصد؛ بصراي  ن س انساين برخي از افعال را بدیا آلصت جسصامين انجصام مصي
كنصد هامنطص ر كصه آ ت ادراك حيسص را ی يصا  آلت درك ميمنال، خ د را بدیا 

كند پس در انجام اين افعال بينياز از جسصم  م،  ادراك را بدیا آلت درك مي
ش د كه ن س مستق  از بدا است، زيرا فع  فرع بر یج د  است، لذا معل م مي

 (06).ت اند در فع  مستق  باشد است ی تا در یج د مستق  نهاشد تي

 صدرا بر تجرد نفس انساين: دليل دوم

شص د،  هر ص رت يا ص تي كه ب سيله يك مام  خارجي در جسم حاص  مصي
رید ی تحقق مجدد آا  با زیال مام  خارجي، آا ص رت يا ص ت نيز از بني مي

ص رت يا ص ت در آا جسم نيازمند مام  جديدي اسصت. در مص رد ن صس ايصن 
رد صص رتيكه ب سصيله ت كصر ی يصا خاصيت یج د ندارد؛ يعني، در بسياري از مص ا

تعليم معلم ی يا ديدا براي ن س حاص  ی س س در اثر ال لت از ذهصن انسصاا 
مح  شده است، بدیا اينكه مام  جديدي در ن س تأثري كند، دیباره در ن س 

 (07).ش د كه ن س مجرد است ی نه جسامين آيد. از اينجا معل م مي ب ج د مي

 انساين:دليل سوم صدرا بر تجرد نفس 

انساا به خ يشنت ملم دارد ی هر م ج دي كصه بصه خص د ملصم داشصته باشصد، 
مجرد است. صغراي ايصن برهصاا بينيصاز از بيصاا اسصت، زيصرا هصر كصس بصا ملصم 

ت اا با اين  يابد كه به خ يشنت ملم دارد ی اما كلاي برهاا را مي حض ري مي
پس مدرِك بايد یجص د بياا اثهات كرد كه ملم، حص ل مدرَك نزد مدرِك است. 

لن سهداشصصته باشصصد. از طصصرف ديگصصر اگصصر ن صصس صصص رت حصصاّل در مصصاده باشصصد، 
 (00).یج دش براي ماده خ اهد ب د نه براي خ دش

 دليل چهارم صدرا بر تجرد نفس انساين
سينا براي اثهصات یجص د ن صس  اقتهصاس شصده اسصت: انسصاا بصا ملصم  كه از برهانهاي ابن 

شصن م؛ مصي  يابد كه منم كه مصي ه،ه ادراكات است: هركس مييابد كه مدرك  حض ري مي
كصصنم؛... بصصراي ن صصس كصصه داراي مصصام ادراكصصات اسصصت سصصه احصصتامل داده  بيصصنم؛ ملصصس مصصي

 (09)ش د مي
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ن س در جسم باشصد، خص اه بصص رت مصرِض مصارض  -0ن س جسم باشد.  -5
 .ن س ج هر مجرد باشد -1برجسم ی خ اه بعن اا ص ريت منطهع در ماده. 

احتامل ایل باط  است، زيرا اگر جسصم بص دا اقتضصاء ادراك داشصته باشصد، 
بايد ه،ه اجسام داراي ادراك باشند. احتامل دیم نيصز امكصاا نصدارد، زيصرا مصا 

شناسيم كه بتص انيم مصام ادراكصات را بصه آا  هيچ مض ي از امضاء بدا را تي
 (18).ش د نسهت دهيم، پس احتامل س م ثابت مي

سصينا  صدراملتألهني بر تجرد ن س انساين كصه از برهانهصاي ابصندلي  پنجم 
 :براي اثهات یج د ن س اقتهاس شده است

رید  ش د؛ اجزاء تشكي  دهنده آا تحلي  مي بدا انساا بتدريج دگرگ ا مي
يابصد كصه  گردد، یيل انساا با ملم حض ري مصي ی منارص جديدي جايگزين مي

شص د كصه  است، از اينجا معل م ميهاما شخيص است كه سالهاي پيش ب ده 
ن س الري از بدا ی مستق  از آا است زيرا اگر منطهع در بدا ب د، با تغيري آا 

 (15) .كرد تغيري مي
 نتیجه

در قس،ت ایل بياا شد كه ن س انساين از نظر فصارايب از چصه زمصاين مجصرد 
ش د ی چهار دلييل كه ايشاا بصراي اثهصات تجصرد ن صس بيصاا كصرده اسصت،  مي

بدیا نقد ی برريس نق  شده است، زيرا كه آا ادله در قس،ت دیم به ت صصي  
 .سينا م رد برريس قرار گرفته است در ض،ن ادله ابن

سينا ارائصه شصده اسصت ی ضص،ن تحليص  آا  در قس،ت دیم ه ت دلي  از ابن
ادله اين نتيجه حاص  شده است كه فقر سه دلي  از اين ه ت دليص  بصدیا 

 .كام كايف برخ ردار استاشكال ی از استح

در قس،ت س م پنج دلييل كه صدراملتألهني براي اثهات تجصرد ن صس بيصاا 
كرده است، نق  شده است. اين پنج دلي  بخ يب تجرد ن س انساين را اثهات 

سصينا بصراي  كند، هر چند دی دلي  از اين پنج دلي  در یاقع از بيانصات ابصن مي
 .اند اثهات یج د ن س اقتهاس شده

 بررسی ارتباط نفس و بدن...
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انصد بصا  با یج د مشابهت تعري ي كه فالس ه اسصالمي بصراي ن صس ارائصه داده 
تعريف ارسط ، فالس ه اسالمي هرگز ه،چ ا ارسصط ، مصام ن ص س را صص رت 

كند كه انساا مركصب از دی جص هري اسصت كصه  اند؛ فارايب ترصيح مي ندانسته
الصري »شاء در حك،ت م سينا ييك از مامل خلق است ی ديگري از مامل امر ی ابن

فقر شام  مجصرد كامص  اسصت، امصا در مرفصاا ی فلسص ه ارشاق شصام  « مادي
 .ش د كه م رد قه ل صدرا هم قرار گرفته است مجرد منايل نيز مي

داننصد  يعنصي آا  سينا ی صدرا هر دی ن س را مهدأ آثار ی افعال حيات مصي ابن
ادراك ی... است. ج هري كه ملت ی منشأ افعال ی آثاري از قهي  تغذيه ی ت  ی 

انصد  ش د فقر از م ج دايت كصه زنصده اين آثار كه بعن اا آثار حيات شناخته مي
ش د، نه از مام م ج دات ی بنابر اص  مليت بايد ملتي داشته باشد  صادر مي

ی آا ملت يقينا جس،يت آا م ج دات نيست زيرا در اين ص رت اين آثصار بايصد 
ين در اين م ج دات زنده ج هري اسصت كصه از مام اجسام نايش ش د، بنابر ا

 .ملت بریز اين آثار است
از آا جا که ابن سننا ن س را ریحاننه الحدیث ممن داند، رابطه ن س ی بصدا 
را از ن ع رابطه آلت با صاحب آلت ممن داند به نح ی که ن س برای اسصتکامل 

دبنری بصا خ د بدا را به من اا ابزار به خدمت ممن گنرد ی بصه مهصارتمن رابطصه تص
بدا دارد. از س ی د گر ا شاا معتقد اسصت کصه تعلصق ن صس بصه بصدا از نص ع 
تعلق مرضمن است نه ذاتمن، به ا ن معنا که ن سصنت ن صس )تعلقصش بصه بصدا( 
امری خصارج از ذات ی حقنقصت ن صس مصمن باشصد. ابصن سصننا ملصمن رالصم مغصا ر 

 صس ی بصدا دانسنت ن س ی بدا، با تاکنصد فرایانصمن در تصاثنر ی تصاثر متقابص  ن
سخن گ ته است. هم چننن یی معاد ریحانمن را با دلن  مقلمن اثهات تص ده ی 
معاد جسامنمن را به رشع ارجاع داده است . ابن سننا ن س انساا را از هصاما  
ابتدا مجرد یبخاطر کامل نناز مند بدا منداند ی بصا اسصت اده از بصدا بصه رشصد 

بدا بمن نناز شده ی به مامل با تر یکامل خ د ادامه مندهد ی با تحقق کامل از 
مصصمن پن نصصدد ، یبصصه ا صصن صصص رت معصصاد را اثهصصات مننام صصد. صصصدرا ننصصز بصصا نظر صصه 

 تبیان



   

87 
 

جسامننه ی الحدیث ی حرکت ج هری ن س، تعلصق ی ارتهصات ن صس ی بصدا را 
ذاتمن ی حقنقمن دانسته که هرگز قاب  ت کنک ی جدا من از هم ننسصتند. یی بصا 

ندگمن پصس از مصرگ بصرای انسصاا قائص  اسصت؛ اثهات مامل منال، دی حنات ی ز 
حنات برزخمن ی حنات اخریی. ارتهات ن س با بدا به مامل طهنعت ختم تصمن 

 .ش د بلکه به بدا منالمن ی بدا اخریی ننز کشنده ممن ش د
 آخذم

ش، ··.ه 5149دایدي، ملي،صصراد، مقصص  در حك،صصت مشصصاء، چصصاپ ایل،  .5
 011تهراا، انتشارات دهخدا ص 

 011هاما، ص  .0

ق، چاپ مرصص، مكتهصة ··.ه 5117سينا، حسنن، نجات، چاپ دیم،  ناب .1
 .575-4مصط ي الهايب الحلهي، صص 

شنرازی، صدرالد ن، الحک،صة املتعالنصة فصمن ا سص ار العقلنصة ا ربعصه،  .4
 .064-061،صص 0، جلد5101تهراا،داراملعارف ا سالمنة،

، الزايل، مح،د، تهافصت ال السص ه، چصاپ ایل، انتشصارات خرييصه، مرصص .1
 .71ق، ص ··.ه 5159

 5975ابن رشد، مح،د، تهافت التهافت، چاپ دیم، داراملعارف، مرص،  .6
 .084م. جلد دیم، ص 

 .078الحک،ة املتعالنة فمن ا س ار العقلنة ا ربعه، ص  .7

م. تهصصراا،  5966فخصصر رازي، مح،صصد، مهاحصصث املرشصصقيه، چصصاپ ایل،  .0
 .161انتشارات اسدي، جلد دیم، ص 

 .005-0فمن ا س ار العقلنة ا ربعه،  الحک،ة املتعالنة .9

 .000هاما، ص  .58

ق، قاهره، دارالكاتب العريب للطهامة ··.ه 5191سينا، حسنن، ش ا،  ابن .55
 . 590ی النرشص 

 .001الحک،ة املتعالنة فمن ا س ار العقلنة ا ربعه، ص  .50
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  591ش ا، ص  .51

 .007الحک،ة املتعالنة فمن ا س ار العقلنة ا ربعه، ص  .54

 .009هاما، ص  .51

  549ش ا، ص  .56

 .76تهافت ال الس ه ، ص  .57

 .068تهافت التهافت، ص  .50

 .76تهافت ال الس ه ، ص  .59

  591ش ا، ص  .08

 .51ش ا، ص  .05

منصصصصصصصاا مح،صصصصصصصد رش صصصصصصصف، تصصصصصصصار خ فلسصصصصصصص ه دراسصصصصصصصالم،  .00
 .691ق،تهراا،مركزنرشدانشگاهي، ص··.،ه5160گردآیري:پ رج ادي،

 .590-1ش ا، صص  .01

 .74تهافت ال الس ه ص  .04

 .045تهافت التهافت، ص  .01

 .091الحک،ة املتعالنة فمن ا س ار العقلنة ا ربعه، ص  .06

 .180هاما، ص  .07

  .41هاما، ص  .00

 .188هاما، ص  .09

الن س ی العق  ل الس ة ا الريق ی ا سالم، چاپ  دكرتمح، د قاسم، يف .18
 .00ا نجل ، ص  م. مرص، مكتهة 5969چهارم، 

 .00الن س ی العق  ل الس ة ا الريق ی ا سالم، ص  يف .15

*** 
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 خالده سلیامنخیل
 

 رابطه عقل ودین دراسالم
 

 ملخص البحث
مل يتم تغطنة مكا نة العق  يف ت سري الص حي یاسصتنهات ا حكصام ، یلكصن  

هناك الكنري من الخالف يف حصدیدالعق  بصني العلصامء، ينصاقش هصذا املقصال 
ذكر العالقة بني العق  یالدين يف ا سالم مع نهج الكالم یالت سري يف ض ء ما 

، فقد ذكر أا مكانة العق  له مكصاا خصاص جصًدا يف ت سصري اآليصات یالریايصات 
املتشابهة. بدیا هصذه الطريقصة ، سصتك ا هنصاك تهاينصات يف الت سصري منصع 
الدم ة إىل الحقيقة. يتم ت فري د ي  مناسهة یم قنة يف املجال ا حتياجصات 

قص  یالصدين ا نجصازات ال كرية  ه  العلم. لذلك ميكصن أا يكص ا لعالقصة الع
 التالية:
 تای   اآل ات املتشابه.  -5
 رش  أسامء هللا یص اته مز یج . -0
 م اجهة ضد التعصب یمنظرسطحي -1
 الحد من استخدام العق  يف األم ر الدينية. -4
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 خالصه

جا گاه مق  دراستنهات احکام یتهننن یحمن برکسصمن پ شصنده ننسصت؛ امصا 
در ا صن مقالصه، بصا ری کصرد ت کصه درحدید آا بسمن اختالفات درمناا ملصام اسص

مص رد بحصث ی بررسصمن قصرار گرفتصه رابطه مق  ید ن دراسصالم کالممن یت سنری 
بادرنظرداشت مص ارد فص ق بنصاا گرد صده کصه مقص  جا گصاه بسصنار ی صژه ای در 

دارد کصصه بصصدیا ا صصن شصصن ه بسصصا تناقضصصات ی  یریا صصاتت سصصنر ا صصات متشصصابه 
ه مصانع دمص ت بصه حصق خ اهصد شصد ناهآمهنگمن ها درت سنر رخ خ اهد داد ک

.یراهکار های مناسب یمتقن درزمننه ارا صه گرد صده کصه ج ابگص ی ننازمنصدی 
 های فکری اه  ملم منهاشد

 بنابرا ن رابطه مق  ید ن منت اند دستایرد های ذ   را داشته باشد 
 تای   آ ات متشابه.  -5
 تهننن اسام یص ات خدایند متعال. -0
 نگری.  مقابله با تحجرگرا من یسطحمن -1
 حداست اده ازمق  درمسا   د نمن. -4

 یاژه های کلندی: مق ، د ن ، تعارض، راهکار

 مقدمه

از د ر باز م رد ت جه ی است اده قرار گرفته است رابطهء مق  ید ن دراسالم 
ی حتمن ممن ت اا ت نه های آا را در ریا ات ی اق ال اصحاب  افت ی ه،چنصنن 

گ اسالم به دست آیرد. اما ا صن شصن ه بصه مصاد ق آا را از ت اسنر م رساا بزر 
من اا  ک ریش مطر  بص ده، امصا بصه صص رت ریشص،ند دربصاره آا بحصث نشصده 

 است. 
 مربمیت

بازشناسمن رابطه مق  ید ن، بد ن ریست که از  ک سص  برشص امصریز بص  ژه 
الربمن، به د    گ ناگ ا تکنه گاه خ  ش را برای دست  ابمن به ان اع آگاهمن، 

ده است ی منهع د گصری را بصرای تحصصن  معرفصت تصمن پصذ رد. از مق  قرار دا

 تبیان
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د گر س  د نداراا ب  ژه مسلامناا بر ا ن بایرند که خدایند دست کم بسناری 
از مل م م رد نناز برش را در ح زه ها من چ ا اخالق، حق ق، سناست، تعلصنم ی 

ا یظن صه تربنت در مت ا یحنانمن )قرآا ی سنت( در اختنار یی قرار داده ی تنهص
انساا، فهم مت ا ی استخراج احکام مرتهر با آا ح زه هاست. یج د ا ن امر، 
تعارض ریشنمن مناا فرهنگ الربمن خردبایر ی فرهنگ اسالممن یحمن بایر، پد د 
آیرده است که امریزه ت دهای آا بسنار برجسته است ی از ج،لصه م امص  ) صا 

ر مرصه هصای گ نصاگ نمن تنها مام ( چالش نظری مسلامناا با دننای الرب، د
چصص ا حقصص ق، سناسصصت، تعلصصنم ی تربنصصت ی...ه،صصنن امصصر بصصه شصصامر مصصمن آ صصد. 
اند ش،نداا مسلاما ننز که خص د از د ربصاز در حص زه هصای گ نصاگ ا در بصاره 
جا گاه مق  در فهم مت ا ی تعننن احکام افعال انساا، دچار چالش ب ده اند 

کصصه درا صصن تحقنصصق بنصصاا م  ( رابطصصه مقصص  ید صصن دراسصصال بنصصا بصصرا ن بصصا تهنصصنن )
مسلامناا ازا ن معض  آگاهمن پنداکرده یالگ ی بایری یرفتصاری آنهصا ، منگردد

ازمنظر تار خ مق  یرزی مشخص خ اهد شد. ا ن پژیهش مسلامناا را به ی ژه 
دانش ژیهاا را از ت رقه یتعصب یدگم اند شمن باز مي دارد ی به سص ي یحصدت 

 تعق  یت کر راه مي تاياند.
 اهداف 

ازچه جا گاهمن برخص ردار اسصت ،ا نکه آشنا شدا با اند شه های مقلمن  -5
 یآ ا مق  ید ن تعارض دارد  ا هام هنگمن. 

 تنظنم یساماا ت دا اند شه های بزرگاا مق  گرا درا ن ح زه.  -0
ا ن پژیهش مسلامناا به ی صژه دانشص ژیهاا را از ت رقصه یتعصصب یدگصم  -4

ف باز مي دارد ی به س ي تعق  یت کر یت سنر پ  ا راه اند شمن یریا من ب دا رص 
 مي تاياند.
 پیشینه

رابطصصه مقصص  ید صصن پنشصصننه ای کهصصن دارد. برخصصمن معتقدنصصد کصصه پنصصامل 
اکرم)ص( به اصحاب خ  ش کن نت اجتهاد مقلمن در فهم نص ص رشمصمن)در 

 رابطه عقل و دین در...
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 قرآا ی سنت( را تعلنم داده است. یلمن ر شه ها ی ت نه هصای ت سصنر مقلصمن را
ممن ت اا در احاد ث ت سنری پندا کرد. الهته برخمن آ ات قرآا خ د دربردارنده 
استد  ت مقلمن است.از ا نجا ریش مقلصمن اجتهصادی از دیره تصابعننن رشیع 
شد ی در قریا بعدی ایج گرفت در مناا اه  سنت ننز ت سنر کهنر فخر رازی، 

د بنشصرتی کصرده حاص  ت جه به ا ن ریش ب ده کصه در دی قصرا اخنصر ننصز رشص
 است.       

 جنبه جدید بودن و نوآوری
آنچه مح  بحث ی تأّم  است، منزاا کارا من ی ض ابر ی رشا ر کن نت بهره 
یری از مق  در زمننه شناخت د ن ی به ی صژه در مهحصث تعصارض اسصت ، امنصد 
یارم بتصصص انم تحقنصصصق  زم یدرخصصص ردانش یج ابگصصص ی جامعصصصه تقصصصد م کصصصنم، 

ج،ع آیری مطالصب  نق را منت اا به م ارد ذ   خالصه ت د.دستایردهای تحق
پراگنده ازکتب مختلف ، مشخص شدا د دگاه امتدالمن درحص زه رابطصه مقص  
ید ن، نظم یساماتندی نظر ات پنرامص ا رابطصه مقص  ید صن، بصرمال سصاخنت 

 گرا من درح زه های د نمن درمنطقه. مق 
 عقل در لغت و اصطالح: -1

؛  عنصمن «ِمقال الهعنر»ی از (5)ح ظ ی نگهداری است مق  در لغت به معنای 
ای کصه  بندند، گرفته شده است. به پارچصه ر سامنمن که با آا پاهای شرت را ممن

گ  نصد؛ ز صرا  قلعه را ننز معق  ممن(0) .ش د بندند ننز ِمقال گ ته ممن دیر رس ممن
 کند. به هر چنز ارزش،ندی که بر ح ظ پناهگاهمن است که انساا را ح ظ ممن

 (1)ش د ننز مقنله گ  ند. ی نگهداری آا اهتامم ممن

کند ی خ ب را از  مق  در انساا، چنزی است که با آا ت کر ی استد ل ممن
ی با آا انساا از منحرف شدا از راه درست ی نصاب دی  (4) دهد بد تشخنص ممن

مق  به ادراک اختنصاری کصه بصه انسصاا اختصصاص دارد، در  (1)ش د.  ح ظ ممن
 (6)اک الر زی که مخص ص حن انات است ننز تعر ف شده است. مقاب  ادر 
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مق  در اصطال : معناى مق  كه با دين رابطه دارد، چيست؟ مقص  داراى 
ها ی مت ا دينى اسصت ی ج،صع آیرى  اصطالحات زيادى در مل م مختلف، مرف

مام اين معاىن، نياز به یقت ی تالش زيادى دارد. در اين جا مصا بصه دی معنصاى 
 .كنيم ع مق  در اين زماا، اشاره ميشاي

يىك هاما مقالنيت است كصه در فرهنصگ الصرىب شصايع اسصت ی از نظصر مصا 
باشد. منظ ر آنها از مقالنيت ايصن اسصت كصه شصخص بايصد  داراى بار من ى مي

هاى مقلش باشد ی الري آا را كنار بگذارد. آنها معتقدنصد كصه هصيچ  پريی معرفت
زنصدگى انسصاا مصؤثر نيسصت. بصار من صى ايصن چيزى به انصدازه مقص  در مسصري 

اصصصطال  آا اسصصت كصصه بصصه ن صصى یحصصى ی ديصصن ی شصصه د مرفصصاىن ی قلهصصى اشصصاره 
خ اند ی  كند. پس مقالنيت، ما را به س ى دست آیردهاى مادى انساا مي مي
 .خ اهد دين ی یحى ی ام ر مرفاىن ی معن ى را كنار بگذارد مي

ر بصني ریشصن فكصراا ی گریهصى از متأس انه دم ت به مقالنيت به شعارى د
انديش،نداا مسلاما نيز تهدي  شده است ی ادماهصاى خص يش را بصا آيصا  از 

ها را بصه تعقص  ی تصدبر  ی ... كصه انسصاا «أَفاَلَ يَتََ كَُّریا»، «لََعلَُّهْم يَْعِقلُ ا» :قهي 
سازند. در حاىل كه ايناا الاف  يصا متغافص  از ايصن  كنند، ه،راه مي تش يق مي

انجامصد؛ زيصرا  مطلب هستند كه ايصن امصر بصه كنصار گذاشصنت یحصى ی ديصن مي
بسيارى از ام ر دينى در دسرتس مق  قصرار ندارنصد ی خص د یحصى امصرى مقص  
گر ز است ی اگر ما هر امر مق  گر ز را كنار بگذاريم، اين كار منجصر بصه كنصار 

ت مقص  ش د؛ به خص ص ام رى كه دسص گذاشنت دين ی ام ر متعلق به آا مي
كننصد ی ديگصراا را بصه  رسد. متأس انه آنها به ايصن شصعار افتخصار مي به آنها تي

 .كنند، كه الهته اين شعارى گ،راه كننده است مقالنيت دم ت مي
بايد گ ت كه مق  معنصاى ديگصرى نيصز دارد كصه نصه تنهصا بصا ديصن متعصارض 

رید.  ر مصينيست، بلكه از مقّ مات دين ی يىك از منصابع احكصام دينصى بصه شصام
ت انصد حقصايق را  منظ ر از اين مق ، نريیيى است كصه انسصاا بصه ك،صك آا مي

هصاى قطعصى ملص م ديگصر  بشناسد ی مجه  ت را از خصالل امص ر بصديهى ی داده

 قل و دین در...رابطه ع



   

94 
 

مق  ق ه مدرکه ای است که مانع مرضصت منشص د. پصس مرضصت .»معل م تايد
ا هصصر چنسصت؟ من عصت چنسصت؟ مرضصت یمن عصت اقسصام مختلصف دارنصد؛ ز صر 

من عت مرضت رادرپمن دارد یهر مرضت من عتمن ننزدارد، حا  یظن ه مق  ا ن 
است که بناا منکند که کجا من عت الالب است یکجصا مرضصت الالصب اسصت ، 
منال شخصمن که تشنه است حلق آا خشک شصده یدرحصال جصاا دادا اسصت 
درمنن حال نزدش ظرف شنر است؛ اما ا ن شنر ک،من زهرمصارمخل ت داردکصه 

من منگ  ند ا ن شنررا بن ش که حلقصت تصر شص د یتشصنگمن ات رفصع گصردد بعض
یبعضمن ممن گ  ند هرگزنن ش، ز را ا ن ظرف زهر دارد حلقت تصر منشص د؛ امصا 
زنصصدگمن ات خامصصه منابصصد. درا نجصصا مقصص  فنصصصله منکنصصد کصصه شصصنررانن ش؛ 
ز رادرن شندا شنر ک مقدار من عت اسصت؛ امصا دیامصدار ننسصت، پصس نها صد 

 بن شمن.
درنتنجه مقدمه ایل ا نست: که من عتمن قاب  امرتاض اسصت کصه رضر درآا 
الالب باشد به ا ن ترتنب رضری قاب  امتهار اسصت کصه بصه ن صع الالصب باشصد . 
مقدمه دیم : برمالیه ا ن من عت آخرت نسهت بصه من عصت دننصا بصزرگرت اسصت، 

اب  ازمرضت دننا کرده مرضت اخرت هم بزرگرتاست من عت یمرضت دننا درمق
 من عت یمرضت آخرت هنچ چنزی ننست.

بنا برا ن دیمقدمه مق  برا ن فت ی مندهد درکار که من عت دننا یمرضصت 
آخرت باشد ا ن گ نه من عت را با د ترک کرد یازمرضت آخرت بصه نجصات خص د 
اهتامم یرز د. چنانچه درکار که مرضت دننا یمن عت آخرت باشد ، پصس مقص  

آیردا من عصت بصزرگ مرضصت ک چصک را با صد  حکم منکند کصه بخصاطر بدسصت
تح،  کرد؛ اما امریز مردم بدست آیردا دننا را مق  نام نهاده اند، اگر نام ا ن 
مق  است پس با د فرم ا ماقلرت ن فرد باشد حال آنکه جاه  یاح،ق بص دا 

 (7)«فرم ا امر مسلم است.
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ام تالشصها ی خدایند متعال دی الر زه در یج د هر انساىن قصرار داده کصه مص
گنرد: الر زه جلصب من عصت ی  ک ششها ی زحامت انساا از آا دی رسچش،ه مى

  .الر زه دفع رضر
هر انساىن به دنهال جلصب منصافع مصاّدى ی معنص ى خص  ش ی در پصى دفصع 

باشصد. مصصام ملصص م ی دانشصصها ی صصصنا ع ی  رضرهصاى مصصاّدى ی معنصص ى خصص د مصصى
انساا شده، به یاسطه ه،صنن اخرتامات ی اکتشافات ی پنرشفتها ى که نصنب 

کنصد. حتّصى مهصادات ی  نکته مهم است که منافع را جلب ی رضرها را دفصع مصى
اطامصصات ی تهصصذ ب ن صص س ی خ دسصصازى ی مهصصارزه بصصا ن صصس ننصصز از ه،صصنن جصصا 

کنصد بصراى ا صن اسصت کصه بصه  گنرد. ز را اگر انساا مهادت مصى رسچش،ه مى
قرب پریردگار نا   شص د. ی اگصر  بهشت برید،  ا به ا ن منظ ر است که به مقام

خصرد، بصراى آا  رید ی مام خطرات جنصگ را بصه جصاا مصى به منداا جهاد مى
است که فنض مظامى شهادت نصنهش گردد ی نزد پریردگصارش ریزى بخص رد، 

  که ا نها ه،ه جلب من عت معن ى اند.
رید ی آا زمصاىن  تنها  ک جا از مرحله جلب من عصت ی دفصع رضر فراتصر مصى

رسد. منظص ر از مقصام صصد قنن ا صن اسصت کصه  ست که به مقام صد قنن مىا
انساا به جا ى برسد که خ د را فرام ش کند ی فقصر ی فقصر خصداى متعصال ی 
رضاى ای را مّدنظر داشته باشد. در ا ن مرحله د گر جلب من عصت ی دفصع رضر 

 مقربّنن به رید. الهتّه ا ن، مرحله بسنار با  ى است که جز ایلناء هللا کنار مى
  .هاى اختنارى رسند. ا ن از نظر جنهه آا تى

هاى النر اختنصارى ننصز چنصنن اسصتن  عنصى در دریا یجص د  از منظر جنهه
انساا دی ننریى جاذبه ی دافعه یج د دارد که بصدیا اختنصار مصا م تص ر محرکّصه 

کنصد. قلصب انسصاا هامننصد ننصریى محرکّصه ایسصت. در  ماا را کنرتل مصى بدا
آیرد ی  که آا را به حرکت در مى ا قلب ننری ى یج د دارد به نام س، اتنکدری 

امصاىب هم یج د دارد به نام پاراس، اتنک کصه جلص ى شصتاب بصنش از انصدازه 
گنرد. اگصر ا صن دی رشصته امصصاب مأم ر ّصت خص د را درسصت انجصام  قلب را مى
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سصاا بصه طص ر زند ی ننریى محرکّه بدا ان دهند رضباا قلب منظّم ی مرتّب مى
کند. اّما چنانچه هر ک از دی ننریى جاذبصه ی دافعصه در انجصام  صحنح کار مى

کنصد ی انسصاا بصنامر  یظن ه خص د ک تصاهى تا صد قلصب بصه درسصتى کصار تصى
  .ش د مى

اگر به کّ  جهاا هستى نگصاه کنصنم ننصز ا صن دی ننصری یجص د دارد. حرکصت 
اسصت ی کصرات آا بصه گصرد  منظّم منظ مه ش،ىس که منلن نها سال در حرکصت

اى کصه نصه جصذب  چرخند مد  ا جاذبه ی دافعصه اسصتن بصه گ نصه خ رشند مى
  .ریند ش ند ی نه از مسنر حرکت خ د فراتر مى خ رشند مى

فه،نم که چصرا پنصاملاا مهرّشص ن ی منصذر ن ب دنصد؟ بشصارت  از ا نجا مى
را بصه سص ى ننکنهصا  ننریى محرّکه ب د ی انذار ننریى بازدارنده. با بشارت مردم

داشصتند. بنصابرا ن،  هصا بصاز مصى دادند ی با انذار از محرّمات ی بدى حرکت مى
که حرضت ن  )ملنه السصالم(هامنند سصا ر پنصاملاا مهرّشص ی منصذر بص د،  ا ن

 .خ است براى هدا ت مردم از ا ن دی ابزار است اده کند براى ا ن ب د که مى
 

تص اا بصه د ی د یره    ی د  صن را مصمناا د ر هامهنگصمن مقصتالش مقص  گرا ص
تقسنم کرد؛ ز را معتزله متقد م ی متاخر د ر م ض ع مناسهات مق  ی د  ن، به 

« مق »لحا  ری کرد بریا د  نمن شاا اختالف نظر د ارند. اگرچه هر د ی گریه 
ممن د انسته اند، یلمن د ر چگص نگمن تلقصمن نسصهت د  صن بصا « د  ن»را مقد م بر 

 ی ن ن، د ه ی  کساا مناا آا د ی دایری نکرد ه اند. مق ، طر ق یاحد
 نسبت عقل و د ین در نزد معتزله متأخر -2

یلمن متأخراا از معتزله از سده س م هجری به بعد، با بهصره گنصری از آمص زه 
بصه منابصه  صک منهصع مسصتق  « مقص »های فلس من، اندک اندک گام به سص ی 

آمصص زه هصصای د نصصمن د ر پصصنش برداشصصتند ی حرکصصت تنصصد ریانصصه ای را در ت سصصنر 
ی ( 0)از آنها  اد شد ه است.« رش عت مق »گرفتند؛ تا جا من که با من اا پنریاا 
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ا ن خ د آالاز چالشمن ب د که فضای فکری ی فرهنگمن جامعه اسالممن را د رگنر 
 مسا   فلس من ممن کرد. 

د الداله م، م مصرد م ی ماملصاا د  نصمن د ر چهصرة فقنصه ی محصد ث، بصنش ی 
طلصب « ا صاما»ب د، که از آناا « یحمن»هرچنز، پاسخ د ادا به د م ت پنش از 

ممن کرد، نه فلس ندا، ی حال آا که معتزله متصأخر مصام ه  صت ا امنصمن را در 
معرفت فلس من منحرص مصمن کصرد ی کصمن از رشا صر مهصم رسصتگاری ی نجصات را 

ممن ش،رد. ا نک در نصزد معتزلنصاا متصأخر، چص ا فلسص ه بصه « شناخت»ه،نن 
له رسچش،ه ت کصر ی ت سصنر ی تهنصنن شصناخت جهصاا، انسصاا ی جامعصه بصه منز 

شامر ممن رفت، لذا آم زه های د  نمن ای چ ا: چنستمن ا اما ی ک ر ی نسصهت 
آا با ملم ی معرفت ی ماهنت کالم الهمن ی مسا لمن مانند، جل ی اختنار، حسن 

رج ع به قرآا ی قهح ی آزادی ی انتخاب انساا، که د ر نظر متقدماا معتزلمن، با 
ی ریا ات به ریش مقلمن حص  ی فصص  مصمن شصد، بصا پاسصخ هصای رصفصا فلسص من 
م اجه گرد د. ا ن ری کرد رصفا فلس من ی فریبسنت نگاه به کتاب ی سنت، افق 

سسصته از دالصد الصه هصای ت کر معتزله متأخر را به س ی مهاحث انتزاممن تر ی گ
  (9)گش د. ای را ممن د ی باب مناقشات ی منازمات مد دهبر  ت ده مردم ممن

 جبهه گیری علامی اهل سنت در برابر عقل گرایی افراطی معتزلة -3
 متأخر

بد ن ساا، م، م مسلامناا ی بسناری از محدثاا ی فقنهاا اه  سصنت، از 
یرید فلس ه   نانمن، که از فرهنگ بنگانه رسچش،ه ممن گرفت ی بازتاب دهنصده 

ا ر با آم زه های ت حندی اسالم آراء یاند شه های نسهتا رشک آل دی ب د که مغ
ممن ت د ینگرش خاص به خدا ی پندا ش جهاا داشت خشصن د نه دنصد. چصرا 
که ا ناا، فلس ه را محص ل اند شه برشی مند دند ی آا را برخاسته از فضای 
مقالننتمن که مستق  از منهع یحنصانمن ی ت کصر د نصمن بص د، تلقصمن مصمن کردنصد. 

ر خطابات قرآنمن ی ریا من م جص د بص د، مص رد  گرچه   ه ها من از مقالننت که د
ت جه ی اهتامم مسلامناا ننز ب د، اما آناا از مق ، تلقمن  صک ابصزار د اشصتند ی 
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ارزش مق  تنها به منزانمن ب د که آد ممن را به آستانه د انت رهن،ص ا شص د، نصه 
آا که به منزله  ک منهع در افت ی شناخت خدا ی انساا ی د گر مسا   د نمن 

 امرآ د.به ش
متکلاما معتزلمن، در حص زة ملصم کصالم کصه متک ص  تهنصنن، ت جنصه ی دفصاع 
مقالنمن از د ن ب د، به تدر ج از مقصد اصلمن فاصله گرفتند ی به تأسنس نظام 
مابعد الطهنعمن ریی آیردند ی از مهاحنمن که رصفا جنهه د نمن داشت یمستقنام 

ی به مق  تمن از قهنص :  جزی مسا   ا امنمن محس ب ممن شد، قدم فراتر نهادند
ج هر ی مرض، یاجب ی م،کن، حرکت ی سک ا ی ک ا ی فساد، کصه در فلسص ه 
ازآا ها گ ت یگ  ممن ش د ریی آیردند یدرهاما م قف، آم زه های د نمن را بصه 
منار مق  سنجندند ی از چهصره د نصمن یمصذههمن، بصه جر صانمن فکصری ص فلسص من 

رتک نر ی ت سنق ی مخال ت پاره ای از ی از ه،نن ری ننزآماج تن(58) تهد   شدند
از شصصاگرد اا « اب   سصصف»فقهصصا ی محصصد ثصصاا یاقصصع شصصد نصصد، تصصا آا جصصا کصصه 

اب حنن ه)ر (، معتزله را از زناد قه به شامر آیرد ی ه،چننن، مالک ی شصافعمن د 
مح،صد بصن حسصن »ی تن از اِئه اه  سنت، شهاد ت آناا را تمن پذ رفتند، ی 

هصر کسصمن بصه معتزلصه اقتصد ا »اب حنن ه)ر ( فتص ا داد: ، شاگرد د  گر «شنهانمن
 (55) «کند، تازش پذ رفته ننست. 

هاما گ نه که اشاره شد، معتزلناا متأخرزمننه یرید اصطالحات فلس من را 
درمعارف اسالممن ی مهاحث امتقادی را صج سصاختند ی بصا اسصت اد ه از مهاحصث 

ی د  صن )نصه رصفصا مقص  ی د فلس من، راه را برای تل نق ی تطهنق منصاا فلسص ه 
 ن(، ه، ارکرد ند ی پنش آهنگ فنلس فانمن چ ا کندی ی فارابمن ی ابصن سصننا 

د ر برقراری مناسهات د ن ی فلس ه « فلس ه مشاء»به من اا بزرگرت ن تا ند ه 
 (50)شدند. ی در حقنقت، ا ناا برشانه های معتزلناا متأخر ا ستاد ه اند. 

نت اا به راه ح  معتد نصه تصر دسصت  افصت کصه با درنظرداشت م ارد ف ق م
 بعضمن از بزرگاا د ن درم رد ابرازت ده اند.
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 تقدم عقل برنقل -4
آناننکه با ی د ن تجارت منکنند یخ د را به اسالم نسهت مندهند، گصاهمن 
از کتب کالم کل،ه ای را شکار ممن کنند یآا کل،ه را دربر گنرنده چهار ص رت 

که آا کل،ه دربرگنرنده بعض م اضصع تعصارض اسصت ی تعارض مندانند. حال آن
آا ا نکه دلن  مقلمن بردلن  نقلمن مقدم اسصت، دلنص  مقلصمن معنصا ش ریشصن 

 51است؛ اما دلن  نقلمن )رشممن( خل مخل صادق است.
در اص ل د ن، برهاا مقلمن به لحا  رتهمن قه  از نق  قرار دارد؛ ز را مق  

ارد ی ا ن د ن در قالب یحمن بر انسصاا است که ممن گ  د انساا به د ن نناز د
بعد از اقرار مهدا است تاء به مق  جا ز ننسصت: پصس راه »کام  نازل ممن ش د. 

تطهنق مق  ینق  چگ نه است؟ تطهنق مج،ص  آا ا صن اسصت کصه اسصت اده از 
مق  درمهادی هرم،   زم است یبعد از اقرار مهدا، طلب فت ی از مقص  جصا ز 

 (54)«ممن س ا ت ح  منش د.ننست یبه ا ن ص رت ما
محص  ت دين نيز بر دی قسصم اسصت. نقص  قطعصي ینقص  ظنصمن، منظص ر از 

ی « قرآا كريم»، نقيل است كه صدیر آا قطعي است؛ مانند منت «نق  قطعي»
، محص  ت قطعي مق ، مانند «مق  قطعي»ی منظ ر از « اخهار قطعي السند»
النصمن ی اسصتد  تمن کصه بصر مهصانمن مقی « قياس که مقصدمات آا  قننصمن باشصد»

 .اساس آنها، حقاننت د ن م رد قه ل قرار گرفته است
را بصه دسصت « تعارض مقص  ی ديصن»از بحث « چهار فرض»بنابراين مي ت اا 

 :آیرد
 فرض نخست: تعارض مق  قطعي با نق  قطعي؛

 فرض دّیم: تعارض مق  ظني با نق  ظني؛ 
 فرض سّ م: تعارض مق  ظني با نق  قطعي؛ 
 ؛رض چهارم: تعارض مق  قطعي با نق  ظنيف 

 ص رت ایل از ص رت های چهارگانه
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ا نکه مق  قطعي با نق  قطعي، تعارض داشته باشد نام،كن است. بر اين 
اساس تي ت اا گ ت بني مق  ی نق  قطعي، تعارِض هسصت. حاجصت بنصاا 
 ا ن ننست، ز را مصداقي براي اين فصرض یجص د نصدارد؛ بنصا بصرا ن بصه صص رت
شاهد مهارزه طلب کردا ما، بر آنچه د ده ممن ش د یشننده ممن ش د، درمصامل 
ه،ه شهادت مندهند که ی ژگمن یمزت رش عت اسالممن ه،نن است که امصری 
از ام ر قطعمن آا با دلن  قطعمن مقلمن تعارض ندارد، ی تا ریز قنامت هنچ کس 

من بصه شصک  ت انا من پنش کردا م ق من را ندارد که امر ثابت در رش عت اسالم
قطعمن با دلن  قطعمن مق  تعارض داشته باشد. یا صن دلنص  فر صاد رس اسصت 
برا نکه رش عت اسالممن حق است برخالف اد اا د گر. منال مسنحنت معارص 
قا   برا ن است که منسمن ملنصه السصالم ابصن هللا اسصت )خداینصد بلنصد مرتهصه 

 زم منا د، یجز نت است ازا ن به مراتب بزرگ( ز را نظر به گ ته ملم جز نت 
 (51)منجر به حدیث منش د، یحادث تمن ت اند اله باشد.

 صورت دوم از صورت های چهارگانه
آنست که هر ک از د    مقلمن ینقلمن ظنمن باشد، آنگصاه شصک ننسصت کصه 
هر دی ی آا احتام ت محدید دارند، که نقنض جانب مخالف آا اسصت؛ لکصن 

مقلمن بر نقلمن درا نجا پندا تمن ش د  درا ن حال سهب ق ی برای تقد م دلن 
ی ا ا نکه تای   را دردلن  نقلمن ریادار م یدلن  نقلمن را برمعنای بعند آا ح،  
تا نم؛ ز را درا نص رت ا ن ن ممن تحر صف اسصت؛ ز صرا ازحنصث ا نکصه نصزد مصا 
معل م است آنچه کصه ازرش عصت اسصت  صا از ال صا  قصراا ی صا از ال صا  حصد ث 

ست اگرچه دلن  نقلصمن احصتامل معنصای د گصر راهصم دارد؛ رش ف صادر شده ا
لکن درا نجا احتامل دیمعنا است  کمن معنای قر ب ید گر معنای بعند یدرهر 
لغت مادت برا ن است که ل ظ برمعنای قر ب تا حد کصه م،کصن اسصت ح،ص  
منشص د یبصصر معنصای بعنصصد ح،ص  تصصمن شص د؛ مگرزماننکصصه آنجصا حاجصصت خصص ب 

ما بدیا ا ن حاجت چشم پ شمن ازمعنصای قر صب جصا ز یلطن من درکار باشد؛ ا
ننست؛ اگرچه کسمن دست به ه،چ کار زده باشد. ز را ا شصاا مصتهم منشص ند 
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به ترک کردا قامده طهعمن که اقتضا منکند قندآا به مراد که نزد متکلم است 
باشد. به ا ن جهت ما آنر ا به تحر ف ت صنف ت ده ا م. یا صن قامصده طهعصمن 

 ت جهاا پنریی منش د. دراکرثمعامال 
ْ،َس َیالَْقَ،صَر كُص ٌّ يِف  درقراا کر م امده  َیُهَ  الَِّذي َخلََق اللَّيَْ  َیالنََّهاَر َیالشَّ

ایست كه شب ی ریز را آفريد ی آفتاب ی مصاه را خلصق كصرد كصه  (56)فَلٍَك يَْسهَُح اَ 
 هر يك در مدارى شنایرند. 

حال شنا ازجای به جای د گصر پس یاضح است که جسم سابح )شنایر( در 
انتقال منکند یآب را پاره منکند یاز ک مکاا به مکاا د گر منرسد. یآ ت قراا 
کر م بناا منکند که ستاره ها درافالک منگردنصد ماننصد گصردش شصناگر درآب 
یا ن انتقال حرکصت ا ننصه نامنصده مصمن شص د  عنصمن انتقصال جسصم متحصرک بصا 

؛ لکن بعضمن ملام یفالس ه قا   به حرکت اجزا ش از  ک مکاا به مکاا د گر
یحرکت یضعمن (57)«لنس لش،س ا  حرکة یضعنة»یضعمن برای ک اکب هستند 

را حرکت شمن مدیر درمح رش گ  ند یآنچصه درا صن حرکصت پد صد منا صد، ا صن 
است که جسم متحرک به مام ج انب منگردد؛ امامکانش را ترک تصمن کنصد، 

ا ا ن نظر ملام به حد ظن هصم تصمن رسصد. مانند آسناب درمکانش منگردد؛ ام
ز را دلن  قطعمن درم رد ندارند؛ پصس تصرک معنصای رص صح آ صه بخصاطر معنصای 

 (50)م رتض بعند که برق ل فالس ه بنا شده جا ز ننست.
خالصه کالم زماننکه تعارض منصاا دلنص  نقلصمن ظنصمن یدلنص  مقلصمن ظنصمن 

ت که آنصرا م افصق دلنص  ص رت گنرد، اهامل دلن  نقلمن یکشاندا آا به تای ال 
مقلمن ظنمن گرداند جا ز ننست؛ ز را دلن  مقلمن درمدار خ د مجنن بصا ترد صد 
درمعنا ش است، پس آنچه را دلن  مقلمن ظنمن ثابت منکند از ظن یگاما فصرا 

 (59)تمن رید.

بنابرا ن در مقالننت معتدل )متکمن به مقص  سصلنم(، ه،ص اره بصاب بحصث ی 
گاه حکم جزممن به بسته شصدا  ده است ی هنچبررسمن در بایرهای پنشنن گش  
 صا  ش د. ی ا صن امصر منافصاتمن بصا حصص ل  قصنن باب تحقنقات جد د داده تمن

 رابطه عقل و دین در...



   

112 
 

اط،نناا نسهت به بایرهای فعلمن ندارد. باز ب دا باب تحقنق بصه معنصای ا صن 
ننست که احتام ت آ نده از هم اکن ا اط،نناا امصریز مقص  سصلنم را بصر هصم 

تزام به بایرها ش باز دارند. به مهارت د گر، هرچنصد احصتامل زنند ی یی را از ال
تغننر در بایرها را در آ نده بدهنم، اما به حکم مقص  سصلنم، التصزام ی تعهصد بصه 

 .انداز م بایرهای فعلمن را به تاخنر تمن
 از صورت های چهارگانهصورت سوم تعارض 

یاقصع شص د، یآا ا نکه تعارض مناا دلن  نقلمن قطعمن یدلن  مقلصمن ظنصمن  
درآا زماا تاکند برا ن ممن ش د که کصدام دامصمن ای بصرای تقصدم دلنص  ظنصمن 
بردلن  نقلمن ننست ز را ظنمن ب دا آا خ د دلن  فر اد کننصده اسصت برا نکصه 
آا اشنای که ت سر آا ثابت ممن ش ند به درجه  قنن تمن رسند، پس چگ نصه 

قطعمن که م نصد  قصنن ثقه ب دا آا درحدی باشد که تقد م آنرا به دلن  نقلمن 
 است جا ز بداننم.

منال: مس ل م ثق حک مت خل مندهد که متهم را با چشم خ د د صده کصه 
درسصصامت  صصازده دربرپصصا من راه بنصصدی مشصصارکت داشصصته اسصصت، از طصصرف د گصصر 
شاهداا بگ  ند که ما یی را قه  از م مد قطار د د م که سامت ده بصه طصرف 

نت سص ر دهلصمن رینصده بص د؛ پصس ا صن  زم شهر بایسا   خ د به ا ستگاه به ن
منگرداند که متهم سامت  ازده در راه بندی مشارکت نداشته اسصت؛ امصا ا صن 
استلزام ظنصمن اسصت. ز صرا درسصت اسصت یقص ع خصریج یی ازشصهر قسص،من کصه 
شاهداا منگ  ند ییق ع حض ر یی درراه بندی؛ بخاطر که متهم ممن ش د که 

ا ستگاه نرسنده، اسهاب یسا   خص د را  سامت ده از شهر خارج شده؛ لکن به
درجا من نهاده یدرراه بندی مشصارکت تص ده ی صا امکصاا دارد کصه بصه ا سصتگاه 
مسافر ن رفته باشد برای فر ب دادا مردم تا اذهاا مردم نسهت به مشصارکت 
یی درجر ،ه، چنزی را درک نکند، پس اقتضای ا ن حادثصه برمصدم مشصارکت 

.  عنمن ا ن دلن  مقلمن ظنمن مقابص  دلنص  نقلصمن متهم درجر ،ه ظنمن منهاشد
است که آا درخصل مسص ل م ثصق حکص متمن مننص  مصمن شص دکه یی را در راه 
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بندی خ د بن سه د ده است یاحصتامل شصک را نصدارد. هصر ماقص  مندانصد کصه 
درا ن م قف دلن  نقلمن قطعمن که خل مس ل م ثصق اسصت بردلنص  ظنصمن کصه 

 08ت جانمن درجر ،ه است، مقدم منهاشد.اقتضای لهس حادثه به مد م مشارک
 از صورت های چهارگانهصورت چهارم تعارض 

ص رت چهارم تعارض بنن دلن  رشممن یدلن  مقلصمن ا صن اسصت کصه دلنص  
رشممن ظنمن ممن باشد یدلن  مقلمن قطعمن ممن باشد. درا ن حالت دلن  مقلمن 

ری مقدم ممن ش د یامامل ا ن راه یطر قه در صص رت م اجهصه ا صن چنننصمن امص
طهنعمن است یطهع سلنم آنرا ممن پذ رد. الهته جا ز ننست که گ ته ش د دلن  
رشممن قطعا ترک شده است؛ ز را جزا ن ننست که دلن  رشممن ت صنف تصمن 
ش د به ا نکه ترک شده بلکه معنای ظنمن آا ابصراز شصده اسصت. ز صرا احصتامل 

؛ پصس امصتامد معنمن د گر را دارد، یاگر کالممن احتامل دیمعنا را داشصته باشصد
کردا به  کمن ازآنها بخاطر سهب معق ل، معنای د گر آا به ا ن ت صنف تصمن 

 ش د که خالف مراد متکلم است، به خص ص اگر آا معنا مس، ع باشد.
مشاهدات ملام یمهادی  قننمن ر اضنات منگ  د که آفتاب از زمنن مستق  

تصمن کنصد.  است، آفتاب درخالل حرکتش درهنچ حال از اح ال زمنن را مصس
صْ،ِس َیَجصَدَها  درقرآا کر م درداستاا ذی القرننن آمده َحتَّى إَِذا بَلََغ َمْغرَِب الشَّ
صا أَْا  َب َیإِمَّ ا أَْا تَُعذِّ تَْغرُُب يِف َمنْيٍ َحِ،ئٍَة َیَیَجَد ِمنَْدَها قَْ ًما قُلْنَا يَا َذا الَْقرْننَْيِ إِمَّ

یبگاه آفتاب رسيد آا را ديد كصه در چشص،ه اى چ ا به الر (05)تَتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسنًا
ی نزديصك چشص،ه گریهصى را يافصت. گ تصيم اى ذی القصرنني يصا  داغ فری مصى رید

 مذاب مى كنى يا مياا آا طريقهاى نيك  پيش مى گريى. 
پس ظاهر ال ا  قراا د لت منکند که آفتاب درچش،ه داغ الریب منکنصد، 

است که دلن  مقلمن مصذک ر بصه آا  یبه زمنن ماس ممن گنرد یا ن خالف آنچه
تاکند دارد. بخاطر که دلن  نقلمن درا نجا ظنمن است؛ ز را درقراا کر م کدام 
نصمن ننامده که آفتاب درچش،ه داغ الریب منکند یماس آفتاب با زمنن درآ ه 
کر ،ه به شک  ظنمن است یا ن احتامل معنای د گر رادارد، کصه یاضصح اسصت 
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یآا چننن تای   ممن ش د کصه ذی القصرننن چنصاا آا احتامل تای   ممن ش د. 
مند ده که آفتاب درآب های که هنچ نها ت ندارد، الریب ممن کند. قطعصا ا صن 
درس تعارض ادله د لت یاضح بر خطای م قف ابنای مرص است کصه قضصایت 
برتقد م مطلق درا ت دره،صه مکصاا هصا برریا صت مصمن تا صد. یاضصح شصد کصه 

فه،نده اند، اراده نداشته اند؛ بلکه ت صن  قضصنه  متکل،نن اسالممن آنچه آنها
درا نجا به ص رت چهارگانصه فص ق اسصت یدر کصمن ازصص رت هصای فص ق تقصد م 
درا ت برریا ت  زم منا د، درآا تقد م هصم قصصد الغصای ریا صت ننسصت؛ بلکصه 
ح،  ریا ت برمعنای محت،  آا است یم،  به ریا ت درا ن معنا اخذ آنست، 

 (00)نه ترک آا.
)ظن ا معتل در سنّت، مانند « نق  ظنّي»با « مق  ظنّي»در فرض تعارِض   

خل یاحد ی... (، نق  ظنّي )ظن معتل( مقدم بر مقص  ظنّصي اسصت؛ زيصرا هصم 
)یحي( در دی م ضع « دين»چناا كه در تهيني جايگاه مق  در اسالم گذشت، 

يده، اما نيازمند مي آيد: ييك در م ردي كه مق  به مقص د رس« مق »به امداد 
تأييد است ی براي فرد، اط،يناا خصاطر كامص ، بصه ارمغصاا تصي آیرد ی دّیم در 
م اردي كه مق ، خ د در تعيني رسن شت خ يش متحرّي است؛ در اين مص ارد، 
دين با بياا حكم ی یظي ه، مق  را از تحرّي مي رهاند؛ منالً: شايد مق  بت انصد 

رگصصز نخ اهصصد ت انسصصت دليصص  تعيصصني ايصصام را اثهصصات كنصصد؛ امصصا ه« حصصج»یجصص ب 
 مشّخص براي اين مهادت را به دست آیرد. 

 نتیجه
شيك نيست كه مق  ی یحي دی منهع مت ایت هستند؛ ييك الهي ی ديگري 

هصايي دارنصد. یيل آيصا  یلحن ی محت ا ی پيام با هم ت ایت زباا برشي كه از حيث
 سازد؟ متاميز ميها به ط ر كيل قل،ری آا دی را از هم  اين ت ایت

ری  خالصه ی جصاا كصالم اينجاسصت كصه دردمص ت بصه حصق، بصا دی ریش ریبصه
ييك ریش انهيصاي الهصي ی ديگصري ریش اسصتد يل ی منطقصي. ریش  هستنم:
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انهياي الهي نه تنها با ریش استد يل تضادي ندارد؛ بلكه درصدد تأييصد ریش 
 .كند هاي مق  را تك،ي  مي استد يل ب ده ی نارسايي

تنهصصا فرقصصي كصصه هسصصت مهصصارت از ايصصن اسصصت كصصه پيغ،صصلاا از مهصصدأ اليهصصي 
 .ن شيدند جستند ی ازچش،ه یحي شري مي است،داد مي

براسصصاس آنچصصه بيصصاا شصصد، مصصي تصص اا گ صصت بصصني مقصص  ی د صصن رابطصصه اي 
تنگاتنگي یج د دارد، بدين معنا کي مي ت اا بایرهاي ديني را مقصالين کصرد، 

مهم ترين آنها که پايه ی اساس براي ديگر بایرها قصرار  الهته نه ه،ه آنها را بلکه
مي گريند. مدم امکاا دخالت مق  ی يا مقالين کردا مامي بایرهصای دينصي 
نه کار شدين است ی نه لزیمي دارد. چرا که مق  برش نه کامال نصات اا از درک 
را حقايق یا ست ی نه آنقدر ت اتند ی ق ي است که بت انصد مصامي آا حقصايق 

فراچنگ آیرد. بلکه استعداد ی ت انايي خاص ی محدیدي دارد که در هاما حد 
مي ت اا از آا انتظار داشت که بت اند منقاي حقايق با  ی یا  را صيد تايصد. 
مهم ترين اين مطلب، مق  سليم ی به دیر از شههات ی یس سه هصاي شصيطاين 

لي  ديگري است بر اين که است. افزیا براينها، یج د دين ب يژه آم زه یحي د
مق  برش ت انايي درک ه،ه حقايق را ندارد ی ناچار است که برخصي از حقصايق 
را از طريق یحي بدست آیرد. بنابراين، امياا گرايي ی مقلگرايي حد اکرثي دی 
طرف افرات ی ت رير اسصت، راه صصحيح در مص رد رابطصه د صن ی مقص ، ديصدگاه 

قد است مق  مي ت اند برخي از اص ل کصيل مقلگراياا امتدايل است. که معت
بایرهاي ديني را درک کند. ی مقالين کصردا برخصي از بایرهصاي دينصي امکصاا 

 .پذير است هرچند که ه،ه آنها دست نيافتني است
بنابراين، نه تنها هيچ گ نه گزاره خردستيز در اسالم یج د ندارد كه گصزاره  

 ت پذيرند.الم با بياا مقيل، اثهاهاي اسايس دين اس
 مآخذ

:  اص هانمن، راالب، حسنن مح،د، امل ردات فمن الر صب القصرآا، بصريیت، 5
 .۰۰۰ق، دار القلم، ص  ۲۰۲۰
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، ص ۰تا، مؤسسه نرص، ج   :  رشت نمن، رشند، اقرب امل ارد، تهراا، بمن0
۸۲۰.  
  .۰۰۰: ا مل ردات فمن الر ب القرآا ، ص 1
تا،  ، استانه ل، بمنإبراهيم ید گراا، املعجم ال سنر   مصط ى،  :4

 .    ۶۰۲، ص ۰کتاب ریشمن اسالمنه، ج 
، ۰:  محّ،د بن مکرم بن منظ ر، لساا العرب، دار الصادر، بريیت، چاپ 1

  .۰۰۰، ص ۲۵ق، ج  ۲۰۲۰
  .۶۲۲، ص ۰:  املعجم ال سنر، ج 6
: تهان ی، ارشف ملمن، ارشف الج اب، کراچمن، نرش مکتهه م،رفاریق، ص 7
687-680 . 
من، الالم حسنن ابراهن،من ، ماجرای فکر فلس من د ر جهاا اسالم، :  د نان0
 .71، ص0. انتشارات طر  ن ، ج5194تهراا،
: نعامنمن، شهلمن، تار خ ملم کالم،ترج،ه مح،د تقمن، فخر داممن ، تهراا 9

 .50.انتشارات اساطنر، ص 5110
: الهند ر، رشند، مذهب املعتزله من الکالم المن ال لس ه، بنریت 58
 .44. دار النه غ، ص 5451لهناا،

لهناا،  –: بغدادی، مهد القاهر ، ال رق بنن ال رق،، نارش: بنریت 55
 . 05دار الجي  ص  5۰80

: حلهمن،ملمن اصغر، تار خ ملم کالم د ر ا راا ی جهاا اسالم ، تهراا 50
 . 06ی01. انتشارات اساطنر، ،ص 5176

اشتهاهات الجد ده : تهان ی، ارشف ملمن، ا نتهاهات امل نده فمن ح  51
 .98مرتجم ن رالهرشمح،د ن رالحق، کراچمن، بنتا. دارالعل م کراچمن، ص 

 .07: هاما 54
: تهان ی، ارشف ملمن، ا سالم یالعقالننه، ترج،ه ن رمامل خلن  51

 .91نرش اکادممن شنخ الهند. ص  0855ا مننمن، د  بند، ،
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 څېړندوی محمد یعقوب عبدالرحیمزی
 

 د امام ابن حبان ژوند او آثارو ته لنډه کتنه 
 

 ملخص البحث 

الهدی للهرش ة ی من جاممة  العلامء الکرام هم مصابنح الدجمن ی نج م
تلک األِئة ا مام مح،د بن حهّاا بن أح،د بن حهّاا بن معاذ بن معهد بن 
مرّة بن هدبة بن سعد بن يزيد بن مرّة بن زيد بن مهد هللا بن دارم بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ميم بن مرّة بن أّد بن طابخة بن إلياس بن 

بن مدناا، التّ،ي،ّي، الدارمّي، الهستّي، یلد فمن بلدنا  مرض بن نزار بن معدّ 
 طلب العلم يف صغرهأفغانستاا الحهنهة مبد نة هل،ند م طن العلم یاملعرفة.

 ، یأبا خلن ة الج،حي رح،ة هللا ملنه ، ی ا مام ابن خز ،ة رح،ة هللا ملنه س،ع النسايئ

  .رح،ة هللا ملنه
د ث ی مل مه حّدث منه:جاممة من کاا ابن حهاا رح،ه هللا مامل الح 

، منص ر بن مهد رح،ة هللا ملنه ، یأب مهدهللا الحاكم رح،ة هللا ملنه العلامء منهم  ابن َمنْده
أب  معاذ مهد الرح،ن بن مح،د بن رزق هللا  رح،ة هللا ملنه هللا الخالدي
رح،ة هللا أب  الحسن مح،د بن أح،د بن هاریا الزیزين  رح،ة هللا ملنه السجستاين

 .رح،ة هللا ملنه مح،د بن أح،د بن منص ر الن قايتملنه
یيل قضاء س،رقند، یكاا من فقهاء الدين، یحّ ا  اآلثار، ماملاً بالنج م،  

 للهجرة سنة أربع یخ،سني یثالث مائة ت فمنسهت يف بیالطب، یفن ا العلم،. 
ة ملمن املنهج نمام ابن حهاا ی آثاره العل،بحنت فمن هذا املقال ح ل حياة اإل 
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ت صنات املطل بة یفهرس نتائج یالالهم أ  الحقتالعل،ي یفمن ختام الهحث 
 املراجع. 

 لنډيز
د برش ت ل اره ملامء کرام په ت ری تناری کې ډ  ې ای د هدا ت ست رې دي. 
د هدا ت له دال  ست ری  څخه ي  هم اب  حاتم مح،د بن حهّاا بن أح،د بن 

مرّة بن هدبة بن سعد بن يزيد بن مرّة بن زيد بن  ]حهّاا بن[ معاذ بن معهد بن
مهد هللا بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ميم بن مرّة بن 
أّد بن طابخة بن إلياس بن مرض بن نزار بن معّد بن مدناا، التّ،ي،ّي، 

دی ن م ړي د افغانستاا د هل،ند ی  ت د بست په سن،ه  الدارمّي، الهستيّ 
نړۍ ته سرتګې پراننستيل دي په ک چني ايل کې يې د ملم زده کړې ته  کې

خلي ة   أب،  رح،ة هللا ملنه ، امام نسائمن رح،ة هللا ملنه مخه کړه، له امام ابن خز ،ة
ای له ډېری ن ری سرتی پ هان  څخه يې نه ي احاد ث  رح،ة هللا ملنه الج،حي

یمظ، نج م، طب ای ډېری ن ری یایرېدل. په نه ي حد ن ن ، فقهي، مريب ژبې، 
مل م  کې د استادې ای کامل مقام ته یرسند. له ده څخه ډېری کسان  د نه ي 

 رح،ة هللا ملنه حد ن ن  ریا ت نه کړي دي لکه: د مستدرک مصنف حاکم ننشاپ ري
ای ګڼ ش،ېر ن ری سرتی ملامیی؛ هغه د  رح،ة هللا ملنه منص ر بن مهدهللا الخالدي

لنک ال ی څه یخت د س،رقند، نساء ای د خراساا په ځين  ن ری  ډېری تالن ات 
ښارین  کې قاِض هم ی. اسالم ای مسلامنان  ته يې خ را ډېر خدمت نه کړي.  

هص ص ق کال په بست کې یفات ش ی دی. په دالې مل،ي څېړننزې ۰۰۰په 
په مقاله کې د امام ابن حهاا ژیند ای آثاری ته ځغلنده کتنه ش ې ده. د مقالې 

پای کې د څېړنې پا لې، اړیند مراجع  ته یړاندېزینه ای د څېړنې ماخذینه ذکر 
 ش ی دي.  
 رسیزه

ديني پ هاا هغه ځالنده ست ري دي چې ت  يې د اسالمي امت خدمت نه 
کړي دي ای هر یخت چې امت له ست نزی رسه مخامخ ش ی دی، د ست نزی د 

 .د امام ابن حبان ژوند ..
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 ې له کړایین  ای ست نزی څخه خت، ل  ل اره س،د سه  س په کار ش ي، امت 
بهر کړی دی. پ هان  د اسالمي فرهنګ په خ رایي کې نه ستړې کېدینکې 
هلې ځلې کړي ای د هللا تعالمن د کتاب ای د نه ي سنت  په ت سنر، ت ضنح ای 
اشامت کې يې پ ره پ ره ینډه اخنستې ده، زم ږ په کتابت ن  کې په زرګ ن  

ې زم ږ پ هان  سرت خدمت نه کړي دي؛ ځکه ټ که کتاب نه دا څرګندیي ده چ
ن  په  هرې زماين ای مکاين مقطع کې د هر    د کارنام  ای هڅ  خ را ښه 
يادینه ای تجلن  پکار دی ای با د د دیی له مل،ي ای د ني کارنام  څخه پ ره 
ګټه یاخنست  يش. له دال  سرتی هستي  څخه چې اسالمي امت ته يې خ را 

رح،ة   هم زم ږ د هې اد نامت  مامل مالمه ابن حهاا بستي ډېر خدمت نه کړي  

له سرتی ملامیی څخه ش،ېرل  رح،ة هللا ملنهدی. مالمه ابن حهاا بستي  هللا ملنه
کېږي چې په ګڼ  مل م  کې ډېر تالن ات لري. په ځانګړي ت ګه په مل م 

 دی. القرآا، مل م الحد ث، فقهې ای اسالمي تار خ کې د ډېری تالن ات  څښنت
په دې څېړننزه مقاله کې به د هغ  خدمت ن  يادینه یيش چې داله سرت مامل 

 اسالم ای مسلامنان  ته یړاندې کړي دي.
 د څېړنې ارزښت

د هڅ  ای زيار له   په ټ لنه کې م ج د مادي ای معن ي پرمختګ د پ هان 
دي د برکته دی. دیی د پيغ،لان  یارثاا ای د خلک  د هدا ت ل اره مشعل نه 

دیی د کارنام  ای خدمت ن   ادینه له خنر ای برکت څخه برخ،نه م ض ع ده. ن  
بنا پره،دې ما  زمه یګڼله چې د ګراا هې اد افغانستاا د مخکښ امام، 
محدث ای م رس د امام ابن حهاا ژیند ای د آثاری په اړه څېړنه یکړم.ځکه تر 

څېړنه نه ده ش ې چې د ایسه د داله مخکښ مامل په اړه په پښت  ژبه داسې 
 ن م ړي امام ژیند ای آثار پکې څېړل ش ي یي.

 څېړنې موخېد 
 د ابن حهاا رح،ه هللا  پېژندنه.صص ۲     
 صص د ابن حهاا رح،ة هللا د آثاری پېژندنه ای له آثاری څخه يې مل،ي ګټه اخنستنه.   ۰    
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  میتودد څېړنې 
صن ي دی ای د څېړنې ډیل ت د تحلنيل ت  په دې مقاله کې د څېړنې من 

 کتابت ين دی.
 الف ــ  امام ابن حبان ژوند ته لنډه کتنه

امام ابن حهاا رح،ه هللا کام  ن م ای د نسب لړۍ په دې ډیل ده: اب  
حاتم مح،د بن حهّاا بن أح،د بن ]حهّاا بن[ م ماذ بن معهد بن مرّة بن 

دارم بن مالك بن حنظلة هدبة بن سعد بن يزيد بن مرّة بن زيد بن مهد هللا بن 
بن مالك بن زيد مناة بن ميم بن مرّة بن أّد بن طابخة بن إلياس بن مرض بن 
نزار بن معّد بن مدناا، التّ،ي،ّي، الدارمّي، الهستّي. د امام ابن حهاا رح،ه 
هللا د زیکړې کال په دقنق ډیل معل م نه دی خ  امام الذههي رح،ه هللا  په 

هجري  ۰۲۵کې د ن م ړي د زیکړې کال څه د پاسه  خ   کتاب سنرالنهالء
ق،ري ښ یلمن دی. د زیکړې ځای  ې زم ږ ګراا هې اد افغانستاا د هل،ند 

 (  5)ی  ت د بست سن،ه ده.
په ک چني ايل کې يې د ملم زده کړې ته مخه کړې یه ای له ګڼ ش،ېر 

  ګه دی:ملامیی څخه  ې ملم تر  سه کړ د ځين  استادان  ن ملړ يې په دې ت
  .أب  خلي ة ال ض  بن الحهاب الج،حيصص ۲
 .زكريا الساجيصص  ۰
 .مهدالرح،ن النسايئ صصص ۰
 .إسحاق بن ي نس املنجنيقيصص  ۰
  .يعَل أح،د بن ميلاب   صصص ۰
 .حسن بن س يااصص  ۶
 .م،راا بن م ىس بن مجاشع السختياينصصص  ۲
 .أح،د بن الحسن ابن مهد الجهار الص يفصص  ۸ 
 .مح،د بن إسحاق بن خزمية صصصص ۰ 
 (0).مح،د بن الحسن بن قتيهةصصص  ۲۵ 
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د ایچت استعداد څښنت ی. هغه د ښ ینې ای  رح،ة هللا ملنهامام ابن حهاا 
ریزنې په ډګر کې ډېر سرت شاګرداا یریزل. هغه پ ه ای مدبر مدرس ی. ډېری 

غ  سرتی ل ي  محدثنن  ته د ده د شاګردۍ یياړ یر په برخه ش ی دی. د ه
   محدثنن  څخه  چې د ده شاګرداا ی د ځين  ن م نه دا دي:

 . رح،ة هللا ملنهص أب  مهد هللا بن مندة ۲
د املستدرک ملمن الصحنحنن  رح،ة هللا ملنهص أب  مهد هللا الحاكم ننشاپ ري  ۰

 ای ګڼ  ن ری کتاب ن  مؤلف.
  رح،ة هللا ملنه ص منص ر بن مهد هللا الخالدي ۰
 رح،ة هللا ملنه عاذ مهد الرح،ن بن مح،د بن رزق هللا السجستاينص أب  م ۰
 رح،ة هللا ملنهص أب  الحسن مح،د بن أح،د بن هاریا الزیزين  ۰
  رح،ة هللا ملنه ص مح،د بن أح،د بن منص ر الن قايت ۶

أب  الحسن ميل بن م،ر بن أح،د بن مهدي بن مسع د بن النعاما صص  ۲
 . ملنهرح،ة هللا بن دينار الهغدادي

أب  سلياما ح،د بن مح،د بن إبراهيم بن الخطاب الهستي املعریف صص  ۸
 (1).رح،ة هللا ملنه بالخطايب

ه،دارنګه داله سرت مامل د تدر س ترڅنګ د قضاء سرته ای مهارکه دنده 
هم تررسه کړې ده. داله  ق ل د امام ابن حهاا ټ ل  تذکره لنک نک  ذکر کړی 

رح،ة ننشاپ ري فرماييل يې دي: امام ابن حهاا  دی. د مستدرک مؤلف حاکم

په س،رقند، نساء ای د خراساا له دې دیاړی ښارین  پرته په ن ری ښارین   هللا ملنه
کې هم د قضاء دنده تررسه کړې ده. ه،دارنګه داله سرت مامل په طهي مل م  

ابن مح،د ای ست ری پېژندنه کې هم خ را سرته پ هه درل ده امام مهد هللا 
 (4)په دې اړه یايي : ]ماملا بالطّب یالنج م یفن ا العلم[ األسرتاباذي

 په طب، نج م )ست ری پېژندنه( ای په ګڼ  مل م  باندې پ ه ی.
امام ابن حهاا رح،ه هللا  ډېری ملامیی ستا لمن ای د    سرت مالمه .محدث، 

 :مؤرخ په نامه يې ياد کړی دی چې م ږ يې دلته د ځين  یينایې ذکر ک ی
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ننشاپ ري د مستدرک مصنف  أب  مهد هللا الحاكم مح،د بن مهد هللاصص د  ۲
د ابن حهاا په اړه لنکيل دي: ]كاا من أیمية العلم يف اللغة یال قه یالحديث 
یال مظ من مقالء الرجال... صنف من التصنيف يف الحديث ما مل يسهق إليه 

 (1)ا[ییيل القضاء بس،رقند ینسا، َیالريهام من مدا خراسا
کې له سرتی شخصنت ن   یمظای فقه ،لغت،  په حديث، اب حاتم الهستي

څخه دی. په احاد ن  کې يې داسې تصاننف کړي چې مخکې چا، نه ییکړي. 
په س،رقند، نساء ای د خراساا په ن ری ښارین  کې يې د قضاء دنده تررسه کړې 

  ده .
بن حهاا رح،ة هللا صص سرت مامل خطنب بغدادي رح،ة هللا ملنه د امام ا ۰

  (6)ملنه په اړه یييل دي:]كاا ثقة نهياًل فهاًم[
 ابن حهاا ثقه، د ذکایت ای پ هې څښنت ی.

كَاَا َمََل قََضاِء َسَ،رْقَنَْد [صص اب  سعد ادر يس رح،ة هللا ملنه ی يل دي:  ۰
اِ  اآلثَاِر، َمالاِمً ِبال يِن، َیح َّ ، َیبَالنُُّجْ ِم، َیفُنُْ ِا زَماناً، یَكَاَا ِمْن فَُقَهاِء الدِّ طّبِّ

 (7)] الِعلِْم..

ابن حهاا رح،ة هللا ملنه  د ني مامل، د نه ي سنت  حافظ ای په طب، نج م  
 ای ګڼ  مل م  باندې پ ه ی څه یخت په س،رقند کې قاضمن ی.

د امام ابن حهاا  مهد الكريم بن مح،د بن منص ر الت،ي،ي الس،عاينصص  ۰
اړه فرماييل دي: ]امام مرصه صنف تصانيف مل يسهق اىل  رح،ة هللا ملنه په

 (0) منلها، رح  فيام بني الشاش اىل اإلسكندرية [
ټ ل  ل ی امام ی، هغه له شاشه تر اسکندريې  خ لې زمانې تر د بن حهااا

 .ټ لې خ ایې په ملم پسې یلټ لې ای س رینه يې یکړل
ی مؤرخ په خ   مشه ر کتاب نامت  ليک ال ا مز الدين ابن األثريصص امام  ۰

الکام  فمن التار خ کې د امام ابن حهاا په اړه کښلمن: ]َصاِحُب التََّصانِيِف 
 امام ابن حهاا د نامت  تصنن ات  څښنت ی. (9)الَْ،ْشهُ رَِة[
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رح،ة هللا صص  سرت م رس، محدث، مؤرځ ای مؤلف حافظ مامد الد ن ابن کننر  ۶

ښيل دي: ]مح،د بن حهاا ابن أَْحَ،َد بِْن ِحهَّاَا د امام ابن حهاا په اړه ک ملنه
اِ   بِْن ُمَعاِذ بِْن َمْعهٍَد أَبُ  َحاتٍِم الْهُْسِتيُّ َصاِحُب اأْلَنَْ اعِ َیالتََّقاِسيِم، َیأََحُد الُْح َّ
 الِْكهَاِر الُْ،َصنِِّ نَي الُْ،ْجتَِهِديَن، رََحَ  إِىَل الْهُلَْداِا َیَسِ،َع الَْكِنرَي ِمنَ 

 (58)الَْ،َشايِخِ[
 دمح،د بن حهاا اح،د بن حهاا بن معاذ بن معهد اب حاتم بستي من،ي 

حدين  حافظان  څخه ی؛ ډېری ښارین  ته يې  مجتهدين  ، مصن ين  ای د سرتی
 .دلېمل،ي س رینه یکړل ای له خ را زيات  مشايخ  څخه يې احاديث یایر 

په اړه  رح،ة هللا ملنهامام ابن حهاا  صص امام تاج الد ن سهکي رح،ة هللا ملنه د ۲
د بن حهَاا بن أَْح،د بن حهَاا بن مَعاذ بن معهد أَبُ  َحاتِم  یييل دي :]ُمَح،َّ
الهستى الت،ي،ى الَْحاِفظ الَْجلِي  اإلَِمام َصاحب التصانيف اأْلَنَْ اع یالتقاسيم 

  َیالْجْر  َیالتَّْعِدي  یالنقات َیالري َذلِك[.
 دح،د بن حهاا بن معاذ بن معهد اب حاتم بستي من،ي مح،د بن حهاا ا

 . حدين  ل ی حافظ، پيایړی مامل ،ن ميالمن امام ای د ډېری تصاني   څښنت ی
د امام ابن حهاا  رح،ة هللا ملنه ابن حجر مسقالينصص سرت امام محدث فقهي  ۸

بستي په اړه لنکيل دي: ]مح،د ابن حهاا أب  حاتم الهستي الحافظ صاحب 
ن اع یمؤلف كتايب الجر  یالتعدي  یالري ذلك كاا من أِئة زمانه ...یكاا األ 

 (55)مارفا بالطب یالنج م یالكالم یال قه رأسا يف معرفة الحديث[

د امامان  څخه ی،  سرتی له خ   یخت دمح،د ابن حهاا أب  حاتم الهستي 
په ای نج م کې يې ځانګړی مهارت درل د  کالم، طب، ،فقه،په ملم  حدين 

 .حد ث پ هنه کې مخکښ ی
په اړه  رح،ة هللا ملنه د امام ابن حهاا ابن مح،د األسرتاباذيصص امام مهد هللا  ۰

یايي : ]أب  حاتم بن حهاا الهستي كاا مَل قضاء س،رقند مّدة ط يلة، یكاا 
من فقهاء الدين یحّ ا  اآلثار یاملشه رين يف األمصار یاألقطار، ماملا بالطّب 

 (50)ن ا العلم[یالنج م یف
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دين له ډېره م ده د س،رقند قاِض ی. د  بستي ابن حهاااب  حاتم       
. په طب ، نج م حافظان  څخه ګڼ  کېده احاد ن  د مشه ر سرتی فقهایی، د

 پ ه ی.فن  هرملم په  دپېژندنې ای 

صصص صد ق حسن خاا د ده په اړه لنکيل دي: ]یكاا آية يف الح ظ  ۲۵
 (51)أخرج من مل م الحديث ما مجز منه الريه[یاللغة یال قه، 

په ح ظ، مريب ژبه ای فقه کې مالمه ی. په مل م الحد ث کې داسې کتاب نه 
 کښلې دي چې ن ر يې له لنکل  ماجز یی.

صص مالمه مح،د بن زاهد الک ثري د ابن حهاا په اړه فرماييل ۲۲
   فنلس ف ی.ابن حهاا د جرحې ای تعد  (54[)دي:]فنلس ف الجر  یالتعد  

یه  أحد د ابن حهاا په اړه لنکيل دي ] خري الدين الزركيلص ۲۰ 
 ( 11)[ د ګڼ  تصانن   لرینک  څخه ي  ابن حهاا دی.املكرثين من التصنيف

د پ هان  له ذکر ش ی اق ال  څخه دا څرګندېږي چې امام ابن حهاا   
م ته رسېدلمن رح،ه هللا په ګڼ  مل م  باندې پ هېده ای د استادۍ مقدس مقا

ی. ګڼ ش،ېر شاګرداا يې ریزيل دي، د قضاء س ېڅيل دنده يې اجراء کړې 
ده ای متعدد تالن ات يې په ګڼ  مل م  کې کښيل دي. داله سرت مامل اسالم ای 

هص صص ق کال کې په بست کې ۰۰۰مسلامنان  ته له خ را ډېر خدمت یریسته په 
 ،نن.    یفات ش ی دی.ال رهللا لنا ی له ی لسائر املسل

 .هڅې  رح،ة هللا ملنه په ډکر کې د امام ابن حبان ۍــ د تالیف او لیکوال ب
د ګڼ  تالن ات  ای تصانن   څښنت دی، په نه ي  رح،ة هللا ملنهابن حهاا 

احاد ن ،جر  ای تعد  ، سنرت، اسالمي تار خ ای ن ری ګڼ  مل م  کې يې 
ای ( ۲۶)ښ دلمن دی  ۰۰،ېر کتاب نه لنکيل دي.  اق ت ح، ي د هغه د آثاری ش

رح،ة ن ری څېړینک  له دې ش،ېر څخه پ رته د ده آثار ښ ديل دي. د ابن حهاا 

ځينې آثار چاپ ش ي ای ځينې   ترایسه د چاپ په ښکال نه دي ښکلې  هللا ملنه
ځينې چاپ  رح،ة هللا ملنهای مز ن ش ي، ځينې خ    درکه دي. د ابن حهاا 

 ي:ش ي آثار په  ندې ډیل د
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ــ املسند الصحیح علی الّتقاسیم و األنواع، من غیر وجود قطع فی  ۱
 سندها والثبوت جرح فی ناقلیها

داله کتاب چې د ملامیی په منځ کې )التقاسنم یا ن اع( په ن م يادېږي ای 
د خلک  په منځ کې د صحنح ابن حهاا په نامه مشه ر دی. داله کتاب په 

منالدي کې  د چاپ ۲۰۸۸له ل ري په کال  بنریت کې الرسالة خ رندیی مرکز
  په ښکال شکلمن ش ی دی.

 ـ کتاب الثقات ۲
د امام ابن حهاا رح،ه هللا په داله کتاب کې د هغ  محدثنن  يادینه ش ې 
چې هغ ی د حد ن ن  ثقه ریا اا دي. د امام ابن حهاا داله کتاب په هند ای 

منالدي ۲۰۲۰ې لهناا کې د چاپ په ښکال مز ن ش ی دی، د چاپ کال ي
 دی

 ــ کتاب املجروحین من املحدثین والضعفاء واملرتوکین ۳
د امام په داله کتاب کې د هغ  محدثنن  يادینه ش ې چې د هغ ی د   

حد ن ن  په ریا ات کې ضعنف ای يا مرتیک الحد ث دي. داله کتاب په  
کې ښار  حلب خ رندیيه مرکز له ل ري په دار ال ميهص صص ق کال کې د  ۲۰۰۶

 چاپ ش ی دی.
  السرية النبوية وأخبار الخلفاءـ  ۴

د امام ابن حهاا بستي داله کتاب د نهي کر م صلمن هللا ملنه یسلم ، 
خل اء الراشد ن ،بنمن امنه ای د ځين  مهايس  خل ایی د ژیندلنک ن  ای کارنام  

هص ص ق کال کې د الکتاب  ۲۰۲۲په اړه ګټ ر معل مات لري. داله کتاب په 
 فية خ رندیی مرکز له ل ري په بنریت کې چاپ ش ی دی. النقا
 .روضة العقالء ونزهة الفضالءـ  ۵
کتاب د زهد په اړه لنک  ش ی دی په داله  ریضة العقالء ینزهة ال ضالءد 

کتاب کې رښتنن يل، په یمدې باندې یفا، حناء، ت اضع ای دې ته یرته ښ  
دې ته یرته رزا ل  الندنه په  اخالق  ته هڅ نې ش ي ای د ر اء، کل، حسد ای

 تبیان

 تبیان
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کې  ش ي ده . داله کتاب په قرآين آ ت نه، نه ي حد ن ن ، د سلف صالحنن  
هص ص ق کال کې ۲۰۲۲یينایی ای شعرینه باندې   مز ن ش ی دی،  اد کتاب په 

 له ل ري په بنریت کې چاپ ش ی دی.خ رندیی مرکز دار الكتب العل،ية د 
 أعالم فقهاء األقطارمشاهري علامء األمصار و ــ  ۶

کسان  پېژندنې ذکر کړی دی.  ۲۶۵۰د  رح،ة هللا ملنهپه دې اثر کې ابن حهاا 
دار ال فاء للطهامة یالنرش یالت زيع هص ص ق کال کې د ۲۰۲۲داله کتاب په 

  خ رندیی مرکز له ل ري چاپ ش ی دی. 
  م ارد الظآما إىل زیائد ابن حهاا د حسني سليم أسد الّداراينمحقق 

کتاب د تحقنق په مقدمه کې لنکيل دي چې د امام ابن حهاا رح،ة هللا ملنه 
ډېر آثار یرک ای نا درک دي. داله څېړینکي د امام ابن حهاا رح،ه هللا د یرک  

په ګ ته ک ي. د بېلګې په ت ګه د امام ابن حهاا د څ  یرک   ۰۰کتاب ن  ش،ېر 
 آثار ن م ن نه دلته ذکر ک ی:

امام ابن حهاا په خ   کتاب صحنح ابن حهاا الة" كتاب "ص ة الص - ۲
 کې د دې کتاب يادینه کړې ده.

مخ ۲۰په  العقالء ریضةد  رح،ة هللا ملنهابن حهاا كتاب "محّجة املهتدئني"  - ۰
 .کې د دې کتاب يادینه رااللې ده

مخ ۰۲په  العقالء ریضةد  رح،ة هللا ملنهابن حهاا كتاب "العامل یاملتعلّم"  - ۰
 .دې کتاب يادینه رااللې ده کې د
مخ ۰۶په  العقالء ریضةد  رح،ة هللا ملنهابن حهاا كتاب "ح ظ اللساا "  - ۰

 .کې يې د دې کتاب يادینه کړې ده
مخ کې ۲۰په  العقالء ریضةد رح،ة هللا ملنهابن حهاا كتاب "مراماة العرشة"  - ۰

 .يې د دې کتاب يادینه کړې ده
مخ کې ۲۲۲په  العقالء ریضةد  رح،ة هللا ملنهحهاا ابن كتاب "النقة باهلل"  - ۰

  .يې د دې کتاب يادینه کړې ده
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مخ کې يې ۲۰۰په  العقالء ریضةد  رح،ة هللا ملنهابن حهاا كتاب "الت ك "  - ۶
 .د دې کتاب يادینه کړې ده

مخ ۲۰۰په  العقالء ریضةد رح،ة هللا ملنهابن حهاا كتاب "مراماة اإلِخ اا" - ۲
 .تاب يادینه رااللې دهکې د دې ک

 العقالء ریضةد  رح،ة هللا ملنهابن حهاا كتاب "ال ص  بني الغنى یال قر"  - ۸
 .مخ کې يې د دې کتاب يادینه کړې ده۰۵۵په 

مخ ۰۵۰په  العقالء ریضةد  رح،ة هللا ملنهابن حهاا  كتاب "السخاء یالهذل" - ۰
 (۲۲).کې يې د دې کتاب يادینه کړې ده

 پایله 
د  رح،صة هللا ملنصهړنې څخه دې پا لې ته رسېږی چې ابن حهصاا بسصتي د دې څې

اسالم مهارک د ن د خ رایي ای اشامت ل اره ډېرې ست نزې ګاليل ای د ملصم د 
زده کړې ای ښ ینې ل اره يې ګڼ س رینه کړي دي. د اسالم د اشامت ل اره يې 

 ن  کتاب نصه خ را ډېر خدمت نه کړي. په سلګ ن  شاګرادا يې ریزيل ای په لسګ
 ې په نه ي احاد ن ، مل م الحد ث ، اسالمي تار خ ای زهد کې لنکيل ای رش  
کصصړي دي. د امصصام ابصصن حهصصاا رح،صصه هللا لصصنکيل  کتاب نصصه ایس هصصم زمصص ږ پصصه 
کتابت ن ن  کې شته ای څ  څ  کرته د چصاپ پصه ښصکال مصز ن شص ي ای اسصالمي 

یرک ای نا درک دي. په لنډه  امت ترې ګټه اخيل ای ډېر کتاب نه يې   تر ایسه
ت ګه یيلمن ش  چې امام ابن حهاا اسالمي امت ته خ را ډېر خدمت کړی دی.  

بناء پر دې م ږ افغانان  تصه پصه کصار دي چصې امصام ابصن حهصاا  .فجزاه هللا خنرا
رح،ة هللا ملنه په خ ل  مل،ي کړن  کې  الګ  ای رسمشق یګڼ  ای له آثصاری څخصه 

  رته کړی. يې هر اړخيزه ګټه پ  
 وړانديزونه 

 د پ رتنۍ څېړنې په رڼا کې  ندې یړانديزینه کېږي:
د ل ړی زده کړی یزارت ته یړاندېز ک م که د هل،ند ی  ت پ هنت ا د  ص ۲

مالمه ابن حهاا بستي د پ هنت ا په نامه  ین م ي؛ ن  دا به ډېر ښه يش، ځکه 
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څ  څخه یلس خليش ای په دې رسه به د هې اد د مشه ری ديني ماملان  له ه
 د پ هي د  سته رایړل  ل اره به یهڅ ل يش.

ص د مل م  اکاډمۍ ای خ ل اک  څېړینک  ته یړانديز کېږي چې د مالمه ابن ۰
د آثاری د تحقنق، ژباړې ای چاپ ل اره االنزناک ګام نه پ رته رح،ة هللا ملنه حهاا 
 کړي.

 مآخذ
م ټ ک، د چاپ ن بت ځناملقريزي، تقي الدين، املق ى الكهري، پ .5

لهناا، د چاپ  –دیهم ،خ رندیی: دار الغرب ا سالمي، د  چاپ ځای بريیت 
 مخ.۰۸۵،  ۰۵۵۶کال  
ذههي، ش،س الدين أب  مهد هللا مح،د بن أح،د بن مناما بن  .0

ټ ک، درېنم ټ ک، خ رندیی: مؤسسة الرسالة،  ۲۶قامياز، سري أمالم النهالء ،
 مخ ۰۰هص ص ق،  ۲۰۵۰د چاپ ځای لهناا ،د چاپ کال 

 مخ. ۰۰ټ ک، ۲۶، سري أمالم النهالء  .1
ح، ي، شهاب الدين أب  مهد هللا ياق ت بن مهد هللا، معجم  .4

الهلداا،ل مړی ټ ک، دی م چاپ، خ رندیی: دار صادر، د چاپ ځای بنریت، د 
 مخ. ۰۲۸، ۲۰۰۰چاپ کال 

مسقالين، أب  ال ض  أح،د بن ميل بن مح،د بن أح،د بن حجر،  .1
ټ ک، ل مړی چاپ، خ رندیی: دار الهشائر اإلسالمية، د چاپ  ،۲مليزاالساا ا
 مخ.۰۶م،  ۰۵۵۰کال 
ذههي، ش،س الدين أب  مهد هللا مح،د بن أح،د بن مناما بن  .6

قَامْياز، تذكرة الح ا ، درېنم ټ ک، ل مړی چاپ،خ رندیی: دار الكتب 
 مخ. ۰۵ق، -هص۲۰۲۰العل،ية، د چاپ ځای بريیت، د چاپ کال 

 مخ. ۰۰ټ ک،۲۶أمالم النهالء،سري  .7
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س،عاين، مهد الكريم بن مح،د بن منص ر، األنساب، دی م ټ ک،   .0
ل مړی چاپ، خ رندیی: مجلس دائرة املعارف العنامنية، د چاپ ځای حيدر 

 مخ.۰۰۰هص ص ق، ۲۰۸۰آباد هندیستاا، د چاپ کال 
د ابن األثري، أب  الحسن ميل بن أيب الكرم مح،د بن مح،د بن مه .9

ټ ک، ل مړی  ۲الكريم بن مهد ال احد الشيهاين الجزري، الكام  يف التاريخ،
چاپ، خ رندیی :دار الکتاب العربمن، د چاپ ځای بنریت، د چاپ کال 

 مخ. ۰۰۰هص ص ق، ۲۰۲۲
دمشقي، أب  ال داء إساممي  بن م،ر بن كنري القريش الهرصي ،  .58

إحياء الرتاث العريب، د  ټ ک، ل مړی چاپ، خ رندیی: دار ۲۲الهداية یالنهاية،
 مخ .۰۰۰هص ص ق، ۲۰۵۸چاپ ځای بنریت، د چاپ کال 

 مخ.۰۶،  ټ ک ۲لساا امليزاا ، .55
 مخ. ۰۲۸معجم الهلداا، ل مړی ټ ک  .50
الِقنَّ جي ،أب  الطيب مح،د صديق خاا بن حسن بن ميل ابن لطف  .51

 ک، هللا الحسيني، التاج املكل  من ج اهر مآثر الطراز اآلخر یاألیل، ل مړی ټ
ل مړی چاپ،خ رندیی: یزارة األیقاف یالشؤیا اإلسالمية، د چاپ ځای قطر، د 

 مخ.۰۸۸هص ص ق ،  ۲۰۰۸چاپ کال 
اب  صعنلنک، مح،د مهدهللا، ا مام الحافظ اب  حاتم مح،دبن حهاا  .54

د چاپ ځای دمشق،  ،الهستمن، ل مړی ت ک، ل مړی چاپ.خلندیی: دارالقلم
 مخ. ۰هص ص ق ،  ۲۰۲۰د چاپ کال 

الزركيل، خري الدين بن مح، د بن مح،د بن ميل بن فارس، األمالم  .51
چاپ، خ رندیی: دار العلم لل،اليني، د چاپ ځای)  ۲۰للزركيل، ش ږم ټ ک. 

 مخ.۲۸م، ۰۵۵۰ص ص ص(د چاپ کال 
 مخ. ۰۲۸معجم الهلداا،  .56
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هين،ي، أب  الحسن ن ر الدين ميل بن أيب بكر بن سلياما، م ارد  .57
ابن حهاا، ل مړی ټ ک،ل مړی چاپ، خ رندیی: دار النقافة الظآما إىل زیائد 

 مخ. ۰۰م، ۲۰۰۵چاپ کال العربية، د چاپ ځای دمشق، د 
                                  **** 
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 رسمحقق محمد یوسف حازمی

 (رح)نعمان دوره تحصیلی امام فقهاء ابوحنیفه بررسی 

  ملخص البحث
د ن ا سصصصصصالم  العد صصصصصد مصصصصصن املجتهصصصصص من صصصصصصدرلقصصصصصد مصصصصصر فصصصصص 

ممن. إا هصصصذا یملامؤالکهارالصصصذ ن لهصصصم دیر مظصصصنم  فصصصمن املجت،صصصع ا سصصصال 
هصص   حصصایل آا  صصنعکس جصصزء مصصن  حنصصات أحصصد هصصؤ ء ا بطصصال آ  ی  هحصصثال

فصصمن ال قصصه ی هصص  حصصامد، یهکصصذا  اب حنن صصة ی زمصصن طلهصصه العلصصم ی اسصصتاذه
تجاربصصه الصصذی اکتسصصهه مصصن راتصصه ؤ آرائصصه ال قهنصصة ی ظتصصه العل،نصصة ی منارحال 

املجت،صصع ی ا ضصصا تاکنصصد بصصاا اباحنن صصة مل  صصدرس ا  منصصد کهصصار ملصصامء اهصص  
لصص   السصصنتاا، لهلصصک السصصنة ی الجاممصصة ی الهحصصث حصص ل هصصذه املق لصصة: )

 ( ه  له اص  ام  ؟النعاما

 خالصه
در تصصار خ اسصصالم، مخص صصصا در خنصصر القصصریا، مجتهصصد ن ی شخصصصنت  

مقالصصه هصصذا،  . مل،صصمن، بصصمن شصصامری گذشصصته انصصدهصصای مظصصنم ی تأثنرگصصذار 
تصصالش مصصمن کنصصد تصصا بخشصصمن از زنصصدگمن  کصصمن از ا صصن شخصصصنت هصصا را کصصه 
هامنصصا دیره تحصصصنلمن، درس ما صصه فقهصصمن ی شصصنخ اصصصلمن، امصصام فقهصصاء ابصص  
حنن صه در فقصصه حن صمن، مصصمن باشصد.  شصصنخمن کصه امصصام بصا یی مالزمصصت داشصصت  

بلکصصه در  طصصمن سصص رهای ی سصصائر شصصن خ یی کصصه بصصا آنصصاا مالزمصصت نداشصصتند؛ 
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مل،صصصمن، مدارسصصصه ی مصصصذاکره، منصصصاظره  ی مجادلصصصه بصصصا آنصصصاا، تهصصصادل  آراء ی 
نظر صصه هصصا ی در  نتنجصصه  از داشصصته هصصا، اندیختصصه هصصا ی تجصصارب  کصصد گر بهصصره 

معلصص م سصصعمن  مصصمن کنصصد تصصا مصص رد  پصصژیهش قصصرار بدهصصد ی ننصصز مصصمن جسصصتند، 
اِئصصه  اهصص  سصصنت نصصزد  النصصر  از امصصام فقهصصاء ابصص  حنن صصه در فقصصه،تا صصد کصصه آ صصا 

کسصصمن د گصصری درس خ انصصده اسصصت؟  ی آ صصا مق لصصه  ای کصصه مصصمن گ  صصد: )لصص   
السصصصنتاا، لهلصصصک الصصصنعاما( اصصصص  ی اساسصصصمن دارد  صصصا ا صصصن کصصصه منسصصص ب، 

بصصه خ اسصصت خصصدای تعصصالمن م ضصص ع در  سصصاختگمن ی بصصمن اسصصاس مصصمن باشصصد؟!
 ی بررسصصمن برشصصی، مصص رد یمقصص  پرتصص  اسصصناد، مصصدارک  صصک فضصصای آزاد، در

 ش د. قرارداده ممن ق،تحقن
    مقدمه 
 کصصمن از اِئصصه اربعصصه، کصصه هامنصصا امصصام فقهصصاء ابصص  حني صصه در مصص رد  سصصخن   

( باشصصد؛ در حقنقصصت، سصصخن از سصصلف صصصالح  امصصت رح،صصه هللا تعصصالمننعصصاما 
اسصصالممن اسصصت. منظصص ر مصصا از سصصلف: صصصحابه، تصصابعني ی امامصصاين هسصصتند کصصه 

از آا بصصه خصص يب يصصاد  -یسصصلم  صصصَل هللا مليصصه -در سصصه قصصرين کصصه رسصص ل هللا 
 )رِض هللا تعصصالمن منصصه( تصص ده، زنصصدگي مصصي کصصرده انصصد. از حرضصصت ابصص  بصصرزه

:)خري فرم دنصصصد: -صصصصَل هللا مليصصصه یسصصصلم  -ریا صصصت اسصصصت کصصصه  رسصصص ل هللا 
(. 5القصصریا قصصرين ثصصم الصصذين يلصص نهم ثصصم الصصذين يلصص نهم ثصصم الصصذين يلصص نهم(.)

کصصنم سصصص س  ي مصصصيبهصصرتين قصصرا هصصصا قصصرين اسصصت کصصصه مصصن در آا زنصصدگ
کسصصاين کصصه بعصصد از قصصرا مصصن مصصي آينصصد، سصص س کسصصاين کصصه بعصصد از ايصصن قصصرا 

 مي آيند.
(  صصصک تصصصن، از منرح،صصصه هللا تعصصصالزيصصصرا امصصصام فقهصصصاء اب حني صصصه نعصصصاما )

صصصَل  -بزرگصصاا سصصلف صصصالح ی از امامصصاا قصصرا هصصايي هسصصتند کصصه رسصص ل هللا 
 انسصصته انصصد،  بعصصد آا را مصص رد تعريصصف ی مصصد  قصصرار داده ی ت -هللا مليصصه یسصصلم 

از ت فيصصق خداینصصد، بصصر اثصصر ک شصصش ی اجتهصصاد ی تصصأثري گذاشصصنت بصصر فقصصه 
اسصصالمي، ايصصن ديصصن را ح صصظ ت دنصصد ی کسصصاين هصصم کصصه بعصصد از اينهصصا آمصصده، 
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محتصصصاج ک شصصصش ی اجتهصصصاد آنهصصصا در فقصصصه بصصص ده ی از دريصصصاي ملصصص م آنهصصصا، 
 است اده کرده اند. 

(  کصصمن منرح،صصه هللا تعصصالاما )بصصدیا شصصّک امصصام فقهصصاء ابصص  حني صصه نعصص     
از  قلعصصه هصصاي رفيصصع ی اسصصت اري در ملصصم، مهصصادت، زهصصد،  تقصص ي ی اخصصالق 
نيکصصص  بصصص ده اسصصصت، بصصصا ايصصصن حصصصال،  در ايصصصن چنصصصد صصصص حه، خالصصصصه اي از 

( ی منرح،صصه هللا تعصصالزنصصدگي دیره تحصصصنلمن امصصام فقهصصاء ابصص  حني صصه نعصصاما )
بصصه منصص اا  زنصصدگمن شخيصصص، فضصص ، ملصصم ی برخصصمن سصصخناا گهربصصار یی کصصه

 پند ی نصيحت بر جاي مانده است بياا مي گردد. 
اگصصر بخصص اهيم بصصه طصص ر کامصص  دربصصاره یی سصصخن بگصص ييم بصصه ملصصت     

فضصصصائ  زيصصصاد ای، سصصصخن بصصصه درازا مصصصي کشصصصد، ی تصصصا کنصصص ا ن يسصصصندگاا ی 
محققصصاا بصصمن شصصامری، در مصص رد ج انصصب مختلصصف زنصصدگي امصصام فقهصصاء ابصص  

سصصخن هصصا گ تصصه انصصد ی کتصصاب هصصا  بصصه ( منرح،صصه هللا تعصصالحني صصه نعصصاما )
رشصصتة تحريصصر درآیرده انصصد یلصصمن بنصصده  در ا صصن مقالصصه،  فقصصر بصصه بررسصصمن دیره 

 تحصنلمن یی پرداخته ام.
هصصصدف مصصصا از بيصصصاِا زنصصصدگي دیره تحصصصصنلمن امصصصام فقهصصصاء ابصصص  حني صصصه     

( تنهصصا ايصصن اسصصت کصصه مسصصلامناا دیراا تحصصصنلمن منرح،صصه هللا تعصصالنعصصاما )
صصصصَل  -ه ی در پصصصريیي از قصصصرآا ی سصصصنت رسصصص ل هللا یی را، درسصصصت شصصصناخت

بصصه ايصصن امصصام بزرگصص ار، اقتصصدا کننصصد؛ زيصصرا تنهصصا بصصا پصصريیي از  -هللا مليصصه یسصصلم 
قصصصرآا ی سصصصنت اسصصصت کصصصه امصصصت اسصصصالمي راه راسصصصت را شصصصناخته،  مصصصزت ی 

 بزرگي را بدست خ اهد آیرد.
 - امصصصام مالصصصک ی حصصصاکم)رح،هام هللا تعصصصالمن( حصصصديني را از پيصصصامل      

تركصصت فصصيكم ریايصصت مصصي کننصصد کصصه مصصي فرماينصصد:)  -صصصَل هللا مليصصه یسصصلم 
شصصيئني لصصن تضصصل ا بعصصدهام ]إا مسصصكتم بهصصام[: كتصصاب هللا یسصصنتي، یلصصن 

درميصصصاا شصصصام دی چيصصصز را بجصصصاي  (0يت رقصصصا حتصصصى يصصصردا ملصصصمن الحصصص ض(.)
گذاشصصتم کصصه در صصص رت پصصريیي از ايصصن دی، هصصيچ یقصصت گ،صصراه نخ اهيصصد شصصد، 
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سصنت مصن، ی ايصن دی بصه هصيچ منص اا ازهصم جصدا تصي شص ند؛ تصا کتاب هللا ی 
 اينکه در رس ح ض در صحراي محرش به نزد من بيايند. 

صصصَل  -منظصص ر حصصديث ايصصن اسصصت کصصه قصصرآا ی سصصنت رسصص ل هللا          
تصصا ریز قيامصصت بصصاهم بصص ده ی قابصص  جصصدا شصصدا از ه،صصديگر  -هللا مليصصه یسصصلم 

ا ی سصنت، يصا بصا يکصي از ايصن دی قابص  تي باشصند ی هصيچ قصان ين بصدیا قصرآ 
قهصص ل نيسصصت،  ی ايصصصن حصصديث ردي اسصصصت بصصر کسصصاين کصصصه فقصصر قصصصرآا را 

 -صصصَل هللا مليصصه یسصصلم  -مرجصصع خصص د قصصرار مصصي دهنصصد ی از سصصنت رسصص ل هللا 
کصصه ت ضصصيح دهنصصده بسصصياري از آيصصات مصصي باشصصد، ریيگصصرداين کصصرده ی در 

 م ض، از ه ي ی ه س ی شيطاا پريیي مي کنند.
ــق:      ــام تحقی م ضصص ع دیره تحصصصنلمن امصصام فقهصصاء،  کصصمن رضورت انج

از مسصصائلمن اسصصت کصصه ت جصصه ه،صصه مسصصلامناا ی ج امصصع اسصصالممن ی بصصه ی صصژه 
ت جصصه حن صصمن مصصذههاا را بخصص د جلصصب مصصمن سصصازد یبامصصث النامنصصدی  ی ازد صصاد 
معل مصصات  آنصصاا مصصمن گصصردد؛ آنگ نصصه کصصه ه  داسصصت بخصصش امظصصم حن صصمن 

امصصصام، آگصصاهمن درسصصصت ندارنصصد؛ بنصصصابر مصصذههاا در بصصاره شخصصصصنت مل،صصمن 
اه،نصصت مصصذههمن ی جهصصانمن امصصام، بصصر دانشصص،نداا ی پژیهشصصگراا اسصصت کصصه 
در رابطصصه بصصه ا صصن مسصصأله مهصصم تصصار خمن، تحقنقصصاتمن را انجصصام داده ی م قصصف 
مل،صصصمن خصصص د را پنرامصصص ا م ضصصص ع، بصصصص رت بسصصصنار یاضصصصح ی مصصصدل  بنصصصاا 

 تا ند.
 مربمیت     

مصصا بنصصابر اه،نصصت ی مقصصام شصصامخ امصصام  چصص ا در رشا صصر امصصریزی، جامعصصه 
ی شخصصصنت جهصصانمن ی خصصدمات مل،صصمن یی؛ مخص صصصا آا بخصصش از حنصصات 
م صصص ف کصصه راجصصع بصصه دیره تحصصصنلمن یی متعلصصق  اسصصت  ی  ننصصز بصصا در نظصصر 
داشصصت ا صصن کصصه اکرث صصت مصصردم  کشصص ر مصصا حن صصمن مصصذهب انصصد، شصصناخت 
شخصصصصنت مل،صصصمن، دیره تحصصصصن  ی خصصصدمات ارزنصصصده د نصصصمن، مصصصذههمن ی 

سصصمن آا بزرگصص ار، حتصصمن ال سصصع مسصصاممن مهصصذیل داشصصته تصصا اگصصر خصصدای سنا
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تعصصالمن بخ اهصصد در بصصاریری فرهنگصصمن جامعصصه خصص  ش افصصزیده ی شخصصصنت 
چنصصصد بعصصصدی امصصصام را بصصصرای مخلصصصصاا ی ارادمنصصصدانش بصصصص رت مل،صصصمن ی 

 تحقنقمن معرفمن تا د.
 هدف تحقیق    
هصصدف از انجصصام ا صصن تحقنصصق، دسصصت رسصصمن بصصه شصصناخت دقنصصق دیره  
صصصصن  ا صصصن امصصصام بزرگصصص ار، جا گصصصاه  ینقصصصش آا در اسصصصتنهات  احکصصصام تح

رشمصصمن ی آگصصاهمن ی بصصا خصصلی از ف ائصصد شصصناخت ا صصن شخصصصنت ی اطصصالع 
 صصافنت از کلنصصه جزئنصصات آا ی آشصصنا من بصصه  نتصصائج ی پنامصصدهای من،صصر آا  در 

 ممن باشد. دننا ی در آخرت،
 روش تحقیق    
ت اده بع،صصص  آمصصصده  تحلنلصصصمن اسصصص -در ا صصصن تحقنصصصق از شصصصن ه ت صصصصن من 

د ئصص  ی اقصص ال ملصصامء، بصصه حنصصث محصص ر قصصرار گرفتصصه  سصص س مطالصصب ارائصصه 
شصصده راجصصع بصصه م ضصص ع کصصه در منصصابع، کتصصب ی رسصصائ  پژیهشصصمن د گصصر، 
یجصصص د دارد مصصص رد تحلنصصص  ی ت ضصصصنح قصصصرار گرفتصصصه، در قنصصصد قلصصصم آیرده مصصصمن 

ز صصصادی  آا گ نصصصه کصصصه ه  داسصصصت، دیره تحصصصصنلمن امصصصام، پهل هصصصایشصصص د.
 مهصم تصر ن م،کصن، در حصد  تصا بع،ص  آمصده اسصت تصالش در ا صن مقالصهدارد؛

 ی مقصص  آراء شصص اهد، مصصدارک، ریشصصنا من در آا بصصزرگرت ن م ضصص مات ی

 ش د. گرفته پژیهش به برشی،
از آنجصصصا من کصصصه بحصصصث پنرامصصص ا  قسصصص،تمن از حنصصصات  ی شخصصصصنتمن     

مصصا  چنصصزی مه،صصمن تلقصصمن مصصمن گصصردد، در  مسصصلاما ماننصصد امصصام بصصرای مصصردم 
 معت،صد تصر ن قص ی تصر ن، بص د م،کصن کصه جصا من  تصا شصد تصالش  ن مقالصه ا

 ی بررسصصمن بصصه برشصصی، مقصص  ی مصصدارک ی شصص اهد ریشصنا من در معل مصات

 ش د. گرفته پژیهش
در ايصصن مقالصصه خ اهيصصد ديصصد کصصه ايصصن امصصام بزرگصص ار چقصصدر  در دیراا     

تحصصصصن  در ج،صصصع آیری، اسصصصتنهات مسصصصائ  فقهصصصمن  ی ترشصصص ع اسصصصالممن 
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شصصنده؟ چصصه مشصصقت هصصا را تح،صص   ی چصصه سصص رها من را طصصمن ی چصصه زح،صصت ک
 -رنصصج هصصا من  را کشصصنده ی بصصه چصصه انصصدازه  بصصر پصصريیي از سصصنت رسصص ل هللا 

ی رسصصانيدا آا بصصه نسصص  هصصاي بعصصدي، تأکنصصد داشصصته  -صصصَل هللا مليصصه یسصصلم 
انصصد ی ا صصن کصصه درس ما صصه ی مصصصدر فقهصصمن ی اسصصاتند امصصام چصصه کسصصانمن بصص ده 

آا مرجعنصصت مسصصتق  سصصنمن دارد ی  صصا ا صصن کصصه شصصنعمن ی  انصصد ی آ صصا بصصنخ ی بصصن
 النره؟!

 ( در یک نگاه!یرحمه هللا تعالامام فقهاء ابوحنيفه نعامن )
نصصام نصصاممن امصصام فقهصصاء: نعصصاما پرسصص ثابصصت پرسصص مرزبصصاا اسصصت ی کنيصصه     

یي اب حني صصه، مصصي باشصصد.  در  صصک خصصان اده اي کصصه در بصصني قصص مش داراي 
ا آمصصصد. اصصصص  ای از)خ اجصصصه سصصصناراا ی  صصصت رشف ی احصصصرتام بصصص د، بصصصه دنيصصص

مصصي باشصصد.  -پايتخصصت افغانسصصتاا امصصریز -پصصریاا، یاقصصع در شصصامل(  کابصص  
 -رِض هللا منصصه  -جصصدش مرزبصصاا در زمصصاا خالفصصت طاليصصي حرضصصت م،صصر 

 -اسصصالم آیرد سصص س بصصه ک فصصه آمصصده ی در آنجصصا اقامصصت گزيصصد. امصصام اب حني صصه 
در زمصصصاا خالفصصصت مهصصصدامللک هجصصصري در ک فصصصه  08در سصصصال  -رح،صصصه هللا 

 (1بن مریاا بدنيا آمد.)
یی  فقنصصصه مصصصراق ی  کصصصمن از اِئصصصه اسصصصالم، رسداراا ی مهصصصرتاا آا، ی      

 کصصمن ار ارکصصاا ملصصامء ی  کصصنت از اِئصصه اربعصصه اصصصحاب مصصذاهب مختلصصف ، بصصه 
شصصصامر مصصصمن رید ی ای مقصصصدم تصصصر ن شصصصاا در یفصصصات اسصصصت؛ چصصص ا یی مرصصصص 

لصصک را د صصده اسصصت ی گ تصصه شصصده النصصر ای صصصحابه را درک کصصرده ی انصصس بصصن ما
را ننصصز د صصده اسصصت ی برخصصمن ریا صصت کصصرده انصصد کصصه یی از ده صصصحابه ریا صصت 
تصص ده اسصصت. از گصصریه از تصصابعنن از ج،لصصه: حکصصم، حصصامد بصصن ابصص  سصصلناما، 
سصصصل،ه بصصصن کهنصصص ، مصصصامر شصصصعهمن، مکرمصصصه، مطصصصاء، قتصصصاده، زهصصصری ، نصصصافع 

اسصصحاق سصصهنعمن، ریا صصت  مصص  ی ابصصن م،صصر،  حصصمن بصصن سصصعند ا نصصصاری ی ابصص 
کصصصرده اسصصصت. ی جاممتصصصمن از تابعصصصاا از یی ریا صصصت تصصص ده انصصصد از ج،لصصصه: 
پرسصصش حصصامد، ابصصراهنم بصصن طهصصاما، اسصصحاق بصصن   سصصف ا زرق، اسصصد بصصن 
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م،صصری قاضصصمن، حسصصن بصصن ز صصاد اللؤلصصؤی، ح،صصزة الز صصات، داید طصصائمن، زفصصر، 
ابصص   مهصصد الصصرزاق، ابصص نعنم، مح،صصد بصصن الحسصصن الشصصنهانمن، هشصصنم، یکنصصع ی

  سصصف قاضصصمن ی النصصره. خطنصصب بصصا سصصند خصص د از اسصصد بصصن م،صصری ریا صصت مصصمن 
کند: اب  حنن صه تصاز شصب مصمن خ انصد ی در هصر شصب قصرآا را خصتم مصمن کصرد 
ی مصصمن گر نصصد؛ تصصا آنجصصا کصصه ه،سصصا ه هصصا ش بصصا  ش تصصرحم مصصمن کردنصصد... 

ق،صری،  بصصه م،صصر ه تصصاد 518یرس انجصام بنصصا بصصر قص ل صصصحنح در رجصصب سصصال 
را تصصرک گ تنصصد، یبصصه سصصهب ازدحصصام،  مصصردم شصصش مرتهصصه در سصصالگمن، دننصصا 

بغصصصداد بصصصا  ش تصصصاز جنصصصازه خ اندنصصصد ی قصصصلش در آنجاسصصصت، رح،صصصه هللا 
رح،صصه هللا ( قابصص   صصاد آیر سصصت کصصه امصصام فقهصصاء اب حني صصه نعصصاما )4تعصصالمن.)

( سصصال آا را 50( سصصال م،صصر خصص  ش را در مهصصد امصص ی هصصا ی )10(،) منتعصصال
 (  1ت ده است.) در مهد مهاسمن ها، س ری

محققصصصصصاا ی چـــــرا کنیـــــه امـــــام فقهـــــاء، ابوحنيفـــــه اســـــت        
پژیهشصصگراا در مصص رد کننصصه امصصام فقهصصاء، بصصه اب حني صصه نظصصرات گ نصصاگ نمن 
ابصصراز داشصصته انصصد؛ برخصصمن گ  نصصد: حنن صصه، مؤنصصث  حننصصف، بصصه معنصصای زاهصصد 
اسصت ی ننصز حننصف، شخصصصمن را گ  نصد کصه ما ص  بصصه د صن حصق باشصد؛ چصص ا 

ه زهصصد ی تقصص ی شصصهرت داشصصته ی پنصصری حصصق  ی حقنقصصت بصص د، بنصصاء بصصه  امصصام بصص
اب حني صه، کننصصه شصده اسصصت. مصده ای د گصصر ابصراز داشصصته انصد کصصه حنن صه بصصه 
اصصصصطال  مصصصردم مصصصراق، دیات را گ  نصصصد؛ چصصص ا امصصصام ه،نشصصصه بصصصه دیات ی 
کتابصصت مالقصصه داشصصت، از ا صصن ری،  بصصه اب حنن صصه کننصصه مصصمن شصصد. ی شصصامری 

ه انصصد کصصه امصصام دخصصرتی داشصصت بصصه اسصصم حنن صصه، از ا صصن د گصصر اظهصصار داشصصت
شصصد. امصصا تصصذکره ن  سصصاا محقصصق، نظصصر سصص م  کننصصه مصصمنسصصهب بصصه  اب حنن صصه 

را مصص رد امصصتامد قصصرار نصصداده انصصد چصص ا امصصام اب حني صصه نعصصاما، بصصه جصصز از 
 (             6حامد، فرزند د گری نداشت.)
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 ( منرح،ه هللا تعالدوره تحصیلی امام فقهاء ابوحنيفه نعامن )
یي در  صصک خصصان اده اي مسصصلاما، بصصا تقصص ي،  ثریمنصصد، تجصصارت پنشصصه    

ریرش يافصت ی چنصني بصه نظصر مصي رسصد کصه تنهصا فرزنصد پصدر ی ی سخایمند پص
مصصادرش بصص ده اسصصت. پصصدرا ن امصصام هصصامم، در شصصهرک فه  مصصراق، بصصه پارچصصه 
فصصصریيش اشصصصتغال داشصصصت. پصصصدر ی پصصصدر کصصصالا امصصصام هصصصر دی، مصصصرد آزاد ی 
مسصصلاما ب دنصصد، از اسصصاممن  بصصن حصصامد ن اسصصه  امصصام نقصص  شصصده کصصه گ تصصه 

( از فرزنصصداا آزاد فصصارس منرح،صصه هللا تعصصالاسصصت: امصصام اب حني صصه نعصصاما )
اسصصت، سصص گند بصصه خصصدا مصصا هرگصصز الصصالم نهصص ده ا صصم... امصصام ابصص  زهصصره ننصصز 
نسصصهت الالمصصمن بصصه نسصصب امصصام ابصص  حني صصه را، تصصمن پصصذ رد ی مصصمن ن  سصصد: 
زیطصمن  صصا نعصصاما هنگصصام فصصتح شصصهرش م،کصن اسصصت اسصصنر شصصده باشصصد، یلصصمن 

گصصذارده آنصصاا را آزاد مصصمن  مسصصلامناا بصصه بزرگصصاا هصصر شصصهر ی منطقصصه ای منصصت
سصصصاختند؛ تصصصا آبصصصریی بزرگصصصاا ح صصصظ ی بسصصصتگاا آنهصصصا را بصصصا چنصصصنن م صصص  ی 

 (7گذشتمن گری ده د ن اسالم سازند.)
در رابطصصصه بصصصه آالصصصاز زنصصصدگمن مل،صصصمن ی دیره تحصصصصنلمن  امصصصام فقهصصصاء      

(، با صصد گ صصت: کصصار امصصام در نخسصصت، منرح،صصه هللا تعصصالاب حني صصه نعصصاما )
ن ی آا گ نصصه کصصه در آا ریزگصصار، رسصصم پصصدراا در مقابصص  ماننصصد سصصائر اِئصصه  د صص

فرزنصداا شصصاا بصص د، کصصه بصصه تشصص  ق پصدر، قصصرآا کصصر م را بصصه حافظصصه بسصص ارند؛ 
چصص ا پصصدرش شصصخص متصصد نمن بصص د. امصصام بصصا ذهصصن ی ذکصصایتمن کصصه داشصصت در 
خصصرد سصصالمن قصصرآا را ح صصظ تصص د. چنصصاا کصصه بصصرای امصصام شناسصصاا ی اهصص  

آالصصاز زنصصدگمن بصصه تجصصارت اهصصتامم ز صصاد ملصصم، معلصص م اسصصت کصصه امصصام، در  
داشصصت بصصه بصصازار آمصصد ی رفصصت مصصمن کصصرد ی کسصصب تجصصارت را مصصمن آم خصصت، پصصس 
بصصه گصصاما االلصصب گ تصصه مصصمن تصص اننم کصصه پصصدر امصصام ننصصز شصصغ  تجصصارت داشصصته ی 
امصصام اب حني صصه تجصصارت را از پصصدرش آم ختصصه اسصصت ی مصصادت مصصردم،  اکصصرثا بصصر 

 .ه،نن بناست که پرس، کسب پدر را ممن آم زد
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تحصصص ل ژرف ی بننصصصاد ن، زمصصصانمن در زنصصصدگمن امصصصام فقهصصصاء، رخصصصداد ی    
زنصصدگمن یی را د گصصر گصص ا سصصاخت ی مسصصلک منراثصصمن اش را کصصامال تغننصصر 
داد ی ای را بصصه جصصای آمصصد ی شصصد در بصصازار بصصه منظصص ر تجصصارت، بصصه جصصاده ملصصم ی 
مسصصنر فقاهصصت، سصص ق داد کصصه بصصا امصصام شصصعهمن مالقصصات تصص د. هنگصصاممن کصصه  

م شصصعهمن رح،صصه هللا تعصصالمن ریبصصری شصصد ی ای نهصص غ ی ذکصصایتمن را در یی، بصصا امصصا
سصصنامی مهصصارک امصصام فقهصصاء، مشصصاهده کصصرد؛ آنگصصاه یی را بصصه فراگنصصری ی 
تحصصصصن  ملصصصم ی نشسصصصنت، در حلقصصصات تصصصدر س ملصصصامء، ترالنصصصب ی تشصصص  ق 

 ت د.
در جامعصصه ی زمانصصه ای کصصه امصصام ت لصصد شصصد،  رشصصد ی تصص   افصصت، مقا صصد      

 من بصر آا حکصم فرمصا بص د؛ م صص ف  ننصز بصا نظصر داشصت ایضصاع ی افکار مختل
حصصاکم برجامعصصه ی ننصصاز مصصلم آا، بعصصد از تک،نصص  ح صصظ قصصرآا  کصصر م، بصصه 
تحصصصن  ملصصم کصصالم ری آیرد ی تصصا آنجصصا  در تحصصصن  آا پصصنش رفصصت کصصه در 
مصص رد کصصالم،  بصصه ای مراجعصصه مصصمن کردنصصد ی در مجصصال بحصصث ی مجادلصصه بصصا 

 ش گرد صصد، نصصه تنهصصا در ملصصم کصصالم ی جصصدل ی ملصصامء، رس آمصصد ریزگصصار خصص 
مناقشصصصات شصصصهرت پنصصصدا کصصصرد؛ بلکصصصه در ملصصصم ادب ، نحصصص  ی قصصصراءات،  ننصصصز 

 ( 0دست رسمن کاملمن پندا ت د ی شعر ننز ممن رسید.)
(، در ملصصم حصصد ث ننصصز منرح،صصه هللا تعصصالامصصام فقهصصاء اب حني صصه نعصصاما )   

د   رایی هصصا ی تحصصصن  تصص د ی از آا بهصصره کصصافمن داشصصت، ملصصم جصصر  ی تعصص
ت سصصنر ی ت ضصصنح احاد صصث را، بصصه درسصصتمن مصصمن دانسصصت. امصصام اب   سصصف 
رح،صصصه هللا تعصصصالمن در زمننصصصه فرمصصص ده اسصصصت: در ت سصصصنر حصصصد ث کسصصصمن را 

 (9نسهت به اب حنن ه، داناتر ند ده ام.)
(، نظصصر بصصه یضصصعنت من رح،صصه هللا تعصصالامصصام فقهصصاء اب حني صصه نعصصاما )       

کصصه تصصذکر داده شصصد،  ابتصصدا بصصه ملصصم اصصص ل ديصصن  م جصص د در جامعصصه، آا گ نصصه
ریي آیرد ی بصصصا کسصصصاين کصصصه از راه راسصصصت ی مقيصصصده سصصصلف صصصصالح خصصصارج ی 
گ،صصراه شصصصده ب دنصصصد بصصصه مناقشصصصه ی منصصصاظره پرداخصصصت. بصصصه ه،صصصني خصصصاطر، 
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مرتهصصه، یارد شصصهر برصصصه شصصده تصصا اتهامصصات ی شصصههايت را   07جنصصاب ا شصصاا، 
چسصص انيده ب دنصصد از اسصصالم دیر کصصه  مخال صصاا اسصصالم، بصصه رشيعصصت اسصصالممن 

کنصصد ی اسصصالم حقيقصصي را بصصراي مردمصصاا بيصصاا تا صصد. بصصا جهصصم بصصن صصص  اا 
بصصزرِگ گ،راهصصاا ، بصصا ملحصصدين،  معتزلصصه ی خصص ارج ی راف صص هصصاي تنصصدری،  بصصه 
مناقشصصه ی مهاحنصصه پرداخصصت ی آنهصصا را محکصص م کصصرد. بصصه ه،صصنن خصصاطر اسصصت 

من گ  صصد: مصصردی را کصصه امصصام شصصافعمن در حجصصت ی قصصدرت اسصصتد ل یی مصص
رساغ دارم، اگصصر در مصص رد ا صصن سصصت ا بصصا تصص  گ صصت ی گصص  کنصصد کصصه آا را طصصال 
ثابصصت سصصازد، حصصتام حجصصتش را قصصائم مصصمن کنصصد. ی ننصصز امصصام شصصافعمن  در مصص رد 
فقاهصصت یی چنصصنن ابصصراز نظصصر مصصمن تا صصد: کسصصمن کصصه فقصصه مصصمن خ اهصصد 
مصصرجعش ابصص  حنن صصه اسصصت ی کسصصمن کصصه ملصصم سصصنر مصصمن خ اهصصد مصصرجعش 

حصصد ث مصصمن خ اهصصد مصصرجعش امصصام  اسصصحاق اسصصت ی کسصصمن کصصه مح،صصد بصصن
اسصصت ی کسصصمن کصصه ت سصصنر مصصمن خ اهصصد مصصرجعش مقاتصص  بصصن سصصلناما  مالصصک 
 (58است.)
(، بعصصدها نسصصهت بصصه منرح،صصه هللا تعصصالامصصام فقهصصاء اب حني صصه نعصصاما )    

ه،صصه ملصص ممن کصصه تحصصصن  تصص ده بصص د ی در آا مهصصارت داشصصت، ملصصم فقصصه را 
ر، کصصه يکصصي از شصصاگرداا امصصام اب حني صصه اسصصت مصصمن بصصر مصصمن گز نصصد. امصصام زُفَصص

گ  صصد کسصصمن کصصه فقصصه مصصمن خ اهصصد مصصرجعش اب حنن صصه مصصي باشصصد.  سصصهب 
ریي آیردا امصصام اب حني صصه را بصصه فقصصه از زبصصاا خصص د امصصام چنصصني حکا صصت مصصي 
کنصصد: درملصصم کصصالم بصصه درجصصه اي رسصصيده بصص دم کصصه رس زبصصاا مصصام ی خصصاص 

لقصصصه درس حصصصاّمد بصصصن ايب قصصصرار گصصصرفتم. حلقصصصه درس مصصصا، در نزديکصصصي ح
( بصص د. ریزي زين نصصزدم آمصصد ی  از مصصن سصصؤال تصص د کصصه مصصردي 55سصصلياما)

مصصصي خ اهصصصد زنصصصش را براسصصصاس سصصصنّت طصصصالق دهصصصد ای را  چگ نصصصه ی چنصصصد 
طصصالق مصصي دهصصد؟ تصصمن دانسصصتم چصصه پاسصصخمن بصصدهم، از ای خ اسصصتم کصصه نصصزد 
ار حصصصامد بصصصرید یاز یی  سصصصؤال کصصصرده ی دی بصصصاره، مصصصرا در جصصص اب مسصصصأله قصصصر 

 دهد. 
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حصصصامد بصصصه ای گ تصصصه بصصص د: بايصصصد زا از قامصصصده ماهيانصصصه پصصصاک باشصصصد ی     
شصص هرش بصصا ای ه،خصص ايب نکنصصد پصصس ای را يصصک طصصالق بدهصصد. بعصصد از آا  بصصا 
ای مصصاس جنسصصمن نگرفتصصه ی دی مصصاه د گصصر، حصصيض بهننصصد، )کصصه در مج،صص ع 
سصصه بصصار قامصصده ماهيانصصه را پشصصت رس گذاشصصته اسصصت( بعصصد از آا یقتصصمن السصص  

د حصصصالل مصصصمن شصصص د ی مصصصمن ت انصصصد ازدیاج ديگصصصری کنصصصد. آا زا نصصصزدم کصصصر 
برگشصصت ی پاسصصخ حصصامد را بصصرا م گ صصت، بصصا خصص د گ صصتم: ننصصازی بصصه ملصصم کصصالم 
نصصدارم، بعصصد از آا در حلقصصه درس حصصامد نشسصصتم، بصصه مسصصائ  گصص ش مصصمن 
دادم ی اقصص ال ای را بصصه حافظصصه مصصمن سصص ردم، فصصردا حصصامد آا مسصصائ  را تکصصرار 

فظصه سص رده بص دم، محصصالا د گصر، احنانصا اشصتهاه مصمن ممن کصرد، مصن بصه حا
کردنصد.  حصصامد گ صصت: در صصصدر حلقصصه تصدر س در جنصصب مصصن جصصز ابصص  حنن صصه 
کسصصمن د گصصری ننشصصنند. ده سصصال ه،چنصصاا بصصا حصصامد هصصم صصصحهت بصص دم، بصصا 
خصص د، ذهنصصا در گنصصر مصصمن شصصدم ی آرزی ر اسصصت حلقصصه تصصدر س را داشصصتم، 

تصصص ده خصصص دم حلقصصصه خ اسصصصتم از حلقصصصه تصصصدر س حصصصامد گ شصصصه گنصصصری 
تصصدر س ترتنصصب دهصصم، ریزی تصصص،نم گصصرفتم چنصصنن کصصاری بکصصنم، یقتصصمن بصصه 
مسصصصجد داخصصص  شصصصدم نخ اسصصصتم، از حلقصصصه تصصصدر س حصصصامد گ شصصصه گنصصصری 
تصصا م، رفصصتم  ی در حلقصصه تصصدر س حصصامد نشسصصتم، شصصب هصصاما ریز، خصصل 
یفصصصات  کصصصنت از بسصصصتگاا حصصصامد کصصصه در برصصصصه زنصصصدگمن داشصصصت رسصصصند، آا 

ریت ز صصصادی بجصصصا گذاشصصصته ی النصصصر از حصصصامد یارث شصصصخص،  دارا صصصمن ی ثصصص
د گصری نداشصت، حصامد مصزم سص ر کصصرد ی بصرا م دسصت ر داد تصا ر اسصت حلقصصه 
تصصدر س را بصصه مهصصده گنصصرم؛ در نهصص د حصصامد بصصا مسصصائلمن م اجصصه شصصدم کصصه 
هرگصصز پاسصصخ آا را از حصصامد نشصصننده بصص دم، بصصه آا هصصا پاسصصخ داده ی پاسصصخ  

ر سصص رب د، زمصصانمن کصصه برگشصصت مسصصائ  خصص د را مصصمن  ن شصصتم. حصصامد دی مصصاه د
مطریحصصه در النصصاب حصصامد را کصصه تقر هصصا شصصصت مسصصأله بصص د بصصه حصصامد گ صصتم، 
در چهصص  مسصصأله بصصا مصصا م افقصصت ی در بنسصصت مسصصأله مخال صصت کصصرد، بصصا خصص د 
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گ صصتم: از ای تصصا دم مصصرگ جصصدا تصصمن شصص م. ی ه،چنصصاا کصصردم ی تصصا یقصصت مصصرگ 
 (  50حامد، از ای جدا نشدم.)

( بصصصه حصصصامد خنلصصصمن منرح،صصصه هللا تعصصصالاب حني صصصه نعصصصاما ) امصصصام فقهصصصاء  
اخصصالص داشصصت؛ آا گ نصصه کصصه از خصص دش منقصص ل اسصصت کصصه گ تصصه، یقتصصمن کصصه 
به یالد ن خص د دمصا مصمن کصرد؛ بصه حصامد ننصز دمصا مصمن تص د. بصا چنصنن ادب 
ی احرتامصصمن هصصژده سصصال در خصصدمت ی صصصحهت حصصامد قصصرار داشصصت تصصا آا گصصاه 

لقصصه تصصدر س حصصامد، امصصام ابصص  حنن صصه را کصصه حصصامد یفصصات تصص د ی شصصاگرداا ح
 (51به ر است حلقه تدر س برگز دند.)

(، بصصه منرح،صصه هللا تعصصالبصصد ن یسصصنله، امصصام فقهصصاء اب حني صصه نعصصاما )       
افکصصار ی آراء فقهصصي حصصاّمد، ریي آیرده ی از شصصاگرداا م،تصصاز یي قرارگرفصصت،  

نن بصصدين خصصاطر حصصامد ای را در صصصدر حلقصصه درس خصص د مصصي نشصصاند. ه،صص
بامصصث شصصد کصصه سصص ناا ثصص ری ی ابصصن مهصصارک یی را افقصصه اهصص  زمصصنن،  در 
زمصصانش خ اندنصصد ی مکصصمن بصصن ابصصراهنم ای را املصصم اهصص  زمصصنن،  لقصصب داد ی 

 ( 54اب  نعنم یی را صاحب ال ص در مسائ  مس،من ت د.)
(، بصصا اسصصتادش منرح،صصه هللا تعصصالرفتصصار امصصام فقهصصاء اب حني صصه نعصصاما )     

صصصن  هصصم، جصصاي تعجصصب ی قابصص  تأمصص  مصصي باشصصد؛ یی حصصامد، در دیره تح
در برابصصر اسصصتاد خصص د خنلصصمن مصصؤدب بصص د:  بصصه منصص اا ت نصصه؛ امصصام،  پشصصت 
دریازه یریدی، خانصصصه اسصصصصتادش در انتظصصصصار ای مصصصي نشسصصصصت؛  تصصصصا اينکصصصصه 
اسصصتادش از خانصصه  بصصه تصصاز  صصا رضیرتصصمن خصصارج شصص د  بصصا ای ه،صصراه مصصمن شصصد، 

کصصصرده ی يصصصا اگصصصر احتياجصصصاتمن مصصصمن مسصصصائ  ی م ضصصص ماتمن را  از ای سصصصؤال 
داشصصت ای را بصصرآیرده کنصصد، ی در طصص ل مصصدت دیره تحصصصن  ی مالزمصصت ای بصصا 
شصصنخش حصصامد، بصصدين صصص رت در خصصدمت  اسصصتادش قصصرار داشصصت تصصا اينکصصه 

 آا بزرگ ار یفات يافت.
( مصصي گ يصصد: از زمصصاين منرح،صصه هللا تعصصالامصصام فقهصصاء اب حني صصه نعصصاما )  

هصصاما گ نصصه کصصه تصصذکر  –ازي کصصه مصصي گصصزارم کصصه حصصامد یفصصات يافتصصه هصصر تصص
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از خداینصصد بصصراي یالصصد نم ی اسصصتادم حصصاّمد، طلصصب مغ صصرت مصصي  -داده شصصد
کصصنم ی مصصن بصصراي کيسصص کصصه چيصصزي از ای يصصاد گرفتصصه ی يصصا چيصصزي بصصه ای يصصاد 

(  بصصه ه،صنن ملصت اسصصت کصه مهصصد 51داده ام  ننصز، طلصب مغ صصرت مصي تصا م.)
ارد کصصه مصصردم بصصرای ابصص  حنن صصه در هللا بصصن داید حر هصصمن فرمصص ده اسصصت: جصصا د

تازهصصای شصصاا دمصصا کننصصد؛ چصص ا کصصه یی فقصصه ی سصصنت هصصا را بصصرای شصصاا 
 ( 56ح ظ ت د.)

( هصصصم در دیراا منرح،صصصه هللا تعصصصالامصصصام فقهصصصاء اب حني صصصه نعصصصاما )     
تحصصصن  ی هصصم در دیره هصصای پسصصا تحصصصن ، شصصخص ثقصصه، صصصادق ی مصص رد 

در زمننصصه ثقصصه بصص دا یراسصصتکار امصصتامد ملصصامء قصصرار داشصصت،  حنصصمن بصصن معصصنن 
بص دا امصام مصي گ  صد: یی مصرد ثقصه  ی از اهص  صصدق بص د، ی بصه دریغ گصص  من 
مصصتهم نشصصده اسصصت. ی بصصر اسصصاس ه،صصنن صصصداقتش بصص د کصصه ای را ابصصن ههنصصره 
یالصصمن بنصصمن امنصصه،  یقتصصمن کصصه از متصص لمن شصصدا منصصصب قضصصا ابصصا یرز صصد، مصص رد 

ر فتصص ی بصصر مصصمن گز صصد لصصت ی کصص ب قصصرار داد.  حنصصمن بصصن سصصعند قصص ل یی را د
ی م صصصص ف مصصصمن گ صصصت: )  نکصصصذب هللا!(بصصصا خصصصدا دریغ تصصصمن گصصص  نم! مصصصا 
سصصخن بهصصرت از رأی اب حنن صصه نشصصننده ا صصم ی اکرث صصت اقصص الش را پذ رفتصصه 
ا م. مهد هللا بصن مهصارک مصمن گ  صد: اگصر هللا تعصالمن مصرا ت سصر ابص  حنن صه ی 
 سصصص ناا ثصصص ری ک،صصصک تصصصمن کصصصرد مصصصن حصصصتام، ماننصصصد سصصصائر مصصصردم مصصصمن

 (57ب دم.)
 مصدر فقه و درس مایه دوره تحصیل امام، کدام مرجع است 

حرضصصصت شصصصاه یلصصصمن هللا دهلصصص ی در مصصص رد مسصصصلک فقهصصصمن ی شصصصال ده     
( مصصمن ن  سصصد: منرح،صصه هللا تعصصالامصصام فقهصصاء ابصص  حني صصه نعصصاما )درس ما صصه 

امصصام ابصص  حني صصه )رح،صصه هللا تعصصالمن(  بصصر مسصصلک ابصصراهنم نخعصصمن ی ملصصامی 
ظصصر ای، بصصا متانصصت چنصصگ زده بصص د ی شصصا د گصصاهمن هصصم از آا تصصابعنن هصصم ن

کنصصاره مصصمن رفصصت. امصصام ابصص  حني صصه )رح،صصه هللا تعصصالمن(  مهصصارت خاصصصمن در 
تخصصصر ج مسصصصائ  طهصصصق اساسصصصات آا مسصصصلک داشصصصت. ای در طر قصصصه هصصصای 
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تخصصر ج از دقصصت نظصصر ی تع،صصق نهصصا من کصصار مصصمن گرفصصت ی کصصال بصصه ت ضصصنح ی 
تار تصصصد ق ا صصن قصص ل هسصصتند اسصصتنهات جزئنصصات ت جصصه داشصصت. اگرخ اسصص

پصصس از کتصصاب اآلثصصار امصصام مح،صصد، جصصامع مهصصد الصصرزاق ی در مصصصنف ابصص بکر 
بصصن ابصصمن شصصنهه، اقصص ال ابصصراهنم نخعصصمن را انتخصصاب تصص ده ج،صصع تا نصصد، بعصصد 
مصصصذهب امصصصام ابصصص  حني صصصه )رح،صصصه هللا تعصصصالمن(  را بصصصا آا مقا سصصصه کننصصصد. 

جصصصاده فقهصصصمن  خ اهنصصد د صصصد کصصه بصصصه جصصصز چنصصد مصصص رد، گصصصاممن را خصصارج از
ابصصراهنم نخعصصمن نلداشصصته اسصصت. آا چنصصد مصص رد ننصصز طصص ری ننسصصت کصصه امصصام 
مصصذک ر در آا راه جداگانصصه ای را در پصصنش گرفتصصه باشصصد؛ بلکصصه در آا مصص ارد 

 (50ننز  کمن از ملامی ک فه، قهال نظر داده است.)
محــیط علمــی کــه امــام ابــو حنيفــه در آن دوره  تحصــیلی خــویش   

ــامل  ــه اک ــه پای ــانیدرا ب محنطصصمن مل،صصمن کصصه امصصام فقهصصاء اب حني صصه  :رس
نعصصاما )رح،صصه هللا تعصصالمن(  در آا رشصصد تصص د ی دیره  تحصصصنلمن خصص  ش را 
بصصه پا صصه اکصصامل رسصصانند کصصامال  صصک محصصنر مل،صصمن بصص د ی بصصا ملصصامء بصصزرگ 
رشصصصته هصصصای مختلصصصف،  نشسصصصت ی برخاسصصصت داشصصصت، شصصصن ه هصصصا ی طصصصرق 

هامننصصد اقصصراا ی  پصصژیهش مل،صصمن هصصر  صصک را بدرسصصتمن مصصمن دانسصصت؛ چصص ا
محصصصالا معصصارص خصص د، مالزمصصت  صصک تصصن از آنصصاا را کصصه هامنصصا حصصامد بصصن 
ابصصمن سصصلناما باشصصد، برگز صصد. امصصام فقهصصاء اب حني صصه نعصصاما )رِض هللا منصصه(  
خصص د در زمننصصه چنصصنن مصصمن گ  صصد: در معصصدا ملصصم ی فقصصه بصص دم، بصصا اهصص  ملصصم 

 ( 59مجالست داشتم ی مالزمت  ک تن از فقهاء را بر گز دم.)
رح،صصصصه هللا ســــفرهای تحصــــیلی امــــام فقهــــاء ابوحنيفــــه نعــــامن )

امصصام اب حني صصه نعصصاما )رح،صصه هللا تعصصالمن(  سصص رهای متعصصددی را  :(تعصصالمن
جهصصت ادامصصه تحصصصن  بصصه مراکصصز پصصای تخصصت هصصای  مل،صصمن مشصصه ر آا یقصصت 
انجصصام دادنصصد.  زمصصانمن کصصه از ک فصصه، مهصصاجر ی مجصصایر بنصصت هللا الحصصرام شصصد ی 

اقامصصت اختنصصار کصصرد؛ نظصصر بصصه دانصصش ی بنصصنش فصص ق در آنجصصا شصصش سصصال 
من هللا العصصصاده ای کصصصه داشصصصت از اکصصصرث تصصصابعننمن کصصصه از ابصصصن مهاس)رضصصص
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برخصصمن از تصصذکره ن  سصصاا در مصص رد ( آم ختصصه ب دنصصد، ملصصم آم خصصت. مصصنهام
سصصص رهای تحصصصصنلمن امصصصام  بزرگصصص ار نگاشصصصته انصصصد  کصصصه م صصصص ف کصصصرات ی 

ی هصصر بصصاری مصصالیه از  مصصرات، بصصه حصصج بنصصت هللا الحصصرام مرشصصف شصصده اسصصت
ادای مناسصصک حصصج، بصصه اندیختصصه هصصای مل،صصمن اش امصصم از فقصصه، فتصصایی ی 
ریا صصت احاد صصث ی آثصصار مصصمن افصصزید، چنانچصصه در مصصراق بصصا گصصریه هصصای مختلصصف 
شصنعه،  صصصحهت مصمن کصصرد یلصصمن بصا اسصصت اده از منصصارص ی گصریه هصصای مختلصصف، 

ات مصصمن خصص د فکصصر جد صصد ی رأی سصصد دی را کصصه بهصصرت از ه،صصه آراء ی نظر صص
بصص د، ارائصصه مصصمن کصصرد. یننصصز ای مصصمن نگصصارد: امصصام اب حنن صصه از ز صصد بصصن ملصصمن 
ز صصن العابصصد ن )رضصصمن هللا تعصصالمن منصصه( کصصه در کلنصصه نصص احمن ملصص م رشمصصمن 
دسصصت رسصصمن داشصصت، مسصصائلمن را طصصمن د صصدار هصصا من آم ختصصه اسصصت؛ چنانچصصه 
بصصا مح،صصد بصصاقربن ملصصمن ز صصن العابصصد ن )رض( کصصه بصصرادر ز صصد بصصن ملصصمن یاز 

 (08نعه است رابطه ی مالقه مل،من داشت.)اِئه ش
ابصص  زهصصره مصصمن ن  سصصد: امصصام اب حنن صصه هصصاما گ نصصه کصصه بصصا مح،صصد بصصاقر  

رابطصصه ی مالقصصه مل،صصمن داشصصت بصصا پرسصص یی جع صصر صصصادق ننصصز داشصصت؛ چصص ا 
جع صصر صصصادق ه،سصصال امصصام اب حنن صصه بصص د، هصصردی در  صصک سصصال ت لصصد شصصده 

 540شصصد؛ در سصصال  ب دنصصد، یلصصمن جع صصر صصصادق پصصنش از اب حنن صصه یفصصات
سصصال قهصص  از اب حنن صصه. امصصام اب حنن صصه در  یفصصات  افصصت   عنصصمن حصصدید دی

م رد جع صر صصادق مصمن گ  صد: قسصم بخصدا مصن نسصهت بصه جع صر بصن مح،صد 
( ی ننصصز مصصمن افزا صصد: ابصص جع ر منصصص ر بصصرای 05صصصادق فقنصصه تصصر، ند صصده ام.)

رای امصصام اب حنن صصه گ صصت: جع صصر مصص رد امجصصاب مصصردم قصصرار گرفتصصه اسصصت، بصص
یی مسصصائ  مشصصکلمن را آمصصاده بسصصاز ی امصصام آمصصاده سصصاخت یبصصه امصصر ابصص جع ر ی 
در محرضصص ای، مسصصائ  مطریحصصه را  کصصا  صصک پاسصصخ مصصمن داد ی مصصمن گ صصت: 
شصصام چنصصنن مصصمن گ  نصصد، اهصص  مد نصصه چنصصنن مصصمن گ  نصصد  ی مصصا چنصصنن مصصمن 
گصص  نم؛ تصصا ا صصن کصصه چهصص  مسصصأله را مطصصر  تصص دم ی ای ه،چنصصاا پاسصصخ مصصمن 

 (00داد.)
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ا صصن ریا صصت مصصمن رسصصاند کصصه امصصام اب حنن صصه در نخسصصتنن مالقصصاتش بصصا     
جع صصر صصصادق، منزلصصت ای را درک کصصرد ی ا صصن کصصه یی در فقصصه،  صصصاحب رأی 
ی نظر اسصت؛ هصر چنصد امصام جع صر بصا امصام اب حنن صه هصم سصن ی سصال اسصت 
یلصصصمن  بعضصصصمن از ملصصصام، ای را از ج،لصصصه اسصصصتاداا امصصصام اب حنن صصصه شصصص،رده 

 برخمن محققاا در زمننه ترد د دارند.( اما، 01اند.)
امصصام اب حنن صصه رح،صصه هللا چنصصاا کصصه در ا صصن مقالصصه، قصصهال تصصذکر رفصصت،     

هصصژده سصصال  عنصصمن بصصنش تصصر ن فرصصصت آمصص زش ی فراگنصصری را در مالزمصصت 
حصصامد بصص ده ی در حلقصصه تصصدر س ای زانصص  زده اسصصت؛ ز صصرا مصصمن دانسصصت کصصه 

نم نخعصصصمن آم ختصصصه ی ای حصصصامد فقصصصه را از فقنصصصه ی دانشصصص،ندی چصصص ا ابصصصراه
ملصص م متدایلصصه را نصصزد ملق،صصه بصصن قصصنس، رش صصح بصصن الحصصارث ی مرسصصیق بصصن 
ا جصصدع فصصرا گرفتصصه بصص د، ی ا صصن سصصه شخصصصنت مل،صصمن ی بصصمن نظنصصر، مسصصائ  ی 
فتصصایی را از اصصصحاب جلنصص  القصصدر رسصص ل هللا صصصلمن هللا ملنصصه ی سصصلم؛ چصص ا 

مهصد هللا بصصن م،صربن الخطصاب، ملصصمن بصن ابصصمن طالصب، مهصصد هللا بصن مسصصع د ی 
 مهاس رضمن هللا منهم، آم خته اند.

در رابطصصه بصصه سلسصصله اخصصذ ی تلقصصمن امصصام ی اسصصاتند بزرگصص ارش ریا صصت   
شصصده اسصصت کصصه: ریزی امصصام اب حنن صصه نصصزد ابصص جع ر منصصص ر داخصص  شصصد، 
ابصص جع ر منصصص ر بصصرا ش گ صصت: ای اب حنن صصه! از چصصه کسصصمن ملصصم آمصص ختمن؟ 

م،صصربن الخطصصاب، ملصصمن بصصن ابصصمن  امصصام اب حنن صصه پاسصصخ داد: از حصصامد از
طالصصصب، مهصصصد هللا بصصصن مسصصصع د ی مهصصصد هللا بصصصن مهصصصاس رضصصصمن هللا مصصصنهم، 
ابصصص جع ر گ صصصت: بصصصه! بصصصه!  از مردمصصصاا ننکصصص  ی مهصصصارکمن آمصصص ختمن؟  امصصصام 
اب حنن صصه مصصالیه از اسصصاتند سصصائر ملصص م، بصصا برخصصمن صصصحابه کصصرام مالقصصات ی از 

من تصصصذکره ا شصصصاا حصصصد ث ریا صصصت تصصص ده اسصصصت کصصصه بصصصد ن ترتنصصصب، بعضصصص
تصصصن ذکصصصر تصصص ده انصصصد. ن  سصصصنده 4888ن  سصصصاا، شصصصامر اسصصصاتند امصصصام را 

کتصصاب: مقصص د الجصصاما فصصمن مناقصصب ا مصصام ا مظصصم ابصصمن حنن صصة الصصنعاما، بصصا 
بهصصصره جسصصصنت از کتصصصاب: ا نتصصصصار ، تصصصألنف مح،صصصد بصصصن م،صصصر جعصصصابمن ی 
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تألن صصصاتمن اب املؤ صصصد مؤفصصصق بصصصن اح،صصصد مکصصصمن خصصص ارزممن، حصصصافظ الصصصد ن 
مننصصمن ی سصصائر کتصصب تصصراجم مناقصصب، فهرسصصتمن از اسصصامء کصصردری، اب مح،صصد 

شصصن خ ی اسصصاتند  امصصام اب حنن صصه رح،صصه هللا را بصصه ترتنصصب حصصریف هجصصاء از) 
  (04( تألنف خ د، ذکر ت ده است.)07-64ص

نقصصدي بصصر ديصصدگاه شصصيعه دايصصر بصصر اينكصصه اِئصصه اربعصصه ملصصم را از جع صصر    
م ختصصه اسصصت ی بقنصصه صصصادق آم ختصصه انصصد! اب حنن صصه بصصه صصص رت مسصصتقنم  آ 

ا نصصاا مصصدممن انصصد کصصه خصص د امصصام اب حني صصه، ! اِئصصه، بال اسصصطه آم ختصصه انصصد
لصص   »بصصد ن امصصر معصصرتف اسصصت ی امصصرتافش را ا صصن گ نصصه اظهصصار مصصمن دارد: 

السصصنتاا لهلصصك الصصنعاما(. اگصصر آا دی سصصال در خصصدمت امصصام جع صصر تصصي 
اربعصه از  ب دم، نعصاما هصالك مصي شصد. بال اسصطه بصه ا صن معنصا کصه، مصذاهب

يكصصديگر اسصصت اده كصصرده انصصد. مصصنالً اح،صصد بصصن حنهصص  از امصصام شصصافعي ی ای از 
امصصصام مالصصصك ی امصصصام مالصصصك از امصصصام اب حني صصصه ی اب حني صصصه از امصصصام جع صصصر 

ک صصصادق ملصصصم آم ختصصه اسصصصت.  بصصصدين ترتيصصب ه،صصصه آنصصاا )اِئصصصه اربعصصصه( 
 (01شاگرداا امام جع ر صادق هستند.)

در تصصصحيح ی مراجعصصه کتصصاب یز صصن"  سصصيد جصصامل الصصدين هصصریي،      
إزالصصة الخ صصاء مصصن خالفصصة الخل صصاء"، از محصصدث هنصصد شصصاه یيل هللا دهلصص ي 

رح،صصه هللا امصصام فقهصصاء ابصص  حني صصه نعصصاما )رح،صصه هللا، در مصص رد شصصاگردی 
جع صصر صصصادق بصصر خصصالف آنچصصه کصصه نصصزد بعضصصمن گصصریه هصصا ( در نصصزد امصصام تعصصالمن

اب حني صصصه رح،صصصه هللا از امصصصام »شصصصهرت  افتصصصه اسصصصت، چنصصصنن مصصصمن ن  سصصصد: 
مح،صصد بصصاقر رح،صصه هللا بع صص ریايصصات را نقصص  کصصرده انصصد، امصصا شصصيخ حصصيل در 
منهصصاج الکرامصصه ن شصصته اسصصت: اب حني صصه نصصزد جع صصر صصصادق درس خ انصصده 
اسصصت حا نکصصه امصصام اب حني صصه از مح،صصد بصصاقر ریايصصت کصصرده اسصصت نصصه از 

محصصدثني  جع صصر صصصادق، کصصه الهتصصه اگصصر ايصصن قصص ل صصصحيح باشصصد در اصصصطال 
ریايصت اکصصابر از اصصصاالر نيصصز آمصصده اسصصت. شصصيخ ا سصصالم در منهصصاج السصصنه مصصي 
ن يسصصصد: امصصصا قصصص ل راف صصص کصصصه امصصصام اب حني صصصه نصصصزد جع صصصر صصصصادق درس 
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خ انصصده اسصصت کصصامال دریغ ی يب اسصصاس اسصصت؛  بلکصصه امصصام اب حني صصه در 
زماا حيات مح،صد بصاقر )پصدر جع صر صصادق( مصامل معصریف بص ده ی فتص ا مصي 

حتصصي ثابصصت نيسصصت کصصه در نصصزد مح،صصد بصصاقر درس خ انصصده باشصصد؛ چصصرا  داد ی
کصصه امصصام اب حني صصه از شصصاگرداا مطصصاء بصصن ايب ربصصا  ی حصصامد بصصن ايب سصصل،ه 
)از تصصصابعني معصصصریف( مصصصي باشصصصد. قابصصص  يصصصاد آیري اسصصصت کصصصه اگصصصر امصصصام 
اب حني صه نصزد مح،صد بصاقر درس خ انصده باشصد ايصن يصک افتخصار ابصدي بصصراي 

داا ای مصصي باشصصد کصصه امصصام بصصيش از پنجصصاه درصصصد از مح،صصد بصصاقر ی فرزنصص
 (06«.)مج، ع مسلامناا جهاا نزد ای درس خ انده است

مصصصيل بصصصن نصصصايف شصصصح د، پژیهشصصصگر مرصصصصه قصصصرآا یسصصصنت، در زمننصصصه   
امصصام اب حنن صصه رح،صصه هللا، در نصصزد امصصام جع صصر صصصادق، چنصصنن مصصمن  شصصاگردی
جع صصر صصصادق مصصي گصص يم: ايصصن سصصخن كصصه امصصام اب حني صصه شصصاگرد ن  سصصد؛ 

بصص ده ی از یي ملصصم آم ختصصه اسصصت، دریغ اسصصت. هصصر كصصس كصصه بصصا زنصصدگي امصصام 
اب حني صصصه آشصصصنايي دارد، در دریغ بصصص دا ترديصصصدي نصصصدارد. ای تنهصصصا از سصصصه 
مامل بلنصد پايصه دیراا خص د، ملصم را فصرا گرفتصه اسصت. بصر جسصته تصرين آنصاا، 
ز اسصصاممي  بصصن حصصامد، اب سصصلياما كصص يف اسصصت. اسصصاممي  بصصن حصصامد ا

اسصصاتيد مخصصص ص امصصام اب حني صصه بصص ده اسصصت، مصصالیه بصصر ای، از ابصصراهيم بصصن 
مح،صصصد املنترشصصص، ابصصصراهيم بصصصن زيصصصد نخعصصصي، ايصصص ب سصصصختياين، حصصصارث 
ه،صصداين، ربيعصصه مصصدين ی سصصامل بصصن مهصصدهللا بصصن م،صصر بصصن الخطصصاب نيصصز 
اسصصت اده كصصرده اسصصت ی ه،چنصصني سصصعيد بصصن مرسصصیق بصصن سصص ياا ثصص ري، 

ن كليصصب نيصصز از شصصي خ امصصام اب حني صصه بصصه سصصلياما الهصصاليل ی ماصصصم بصص
 (. 07حساب مي آيند )

بصصه فصصرض اينكصصه امصصام اب حني صصه نصصزد امصصام جع صصر صصصادق درس خ انصصده    
اسصصت، معنصصي ايصصن فقصصر، ايصصن اسصصت كصصه ای يصصيك از ج،لصصه كسصصاين اسصصت كصصه 
از امصصام جع صصر اسصصت اده كصصرده اسصصت ی ايصصن هرگصصز بصصه ايصصن معنصصي نيسصصت كصصه 

ده اسصصت. مصصن فرضصصاً ايصصن احصصتامل را متصصذكر امصصام اب حني صصه جع صصري شصص
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شصصدم یرنصصه آنچصصه كصصه بصصه ثهصص ت رسصصيده اسصصت، ايصصن اسصصت كصصه امصصام اب حني صصه 
در دیراا پصصدر جع صصر صصصادق، يعنصصي )مح،صصد بصصاقر( بصصر مسصصند افتصصاء مسصصتقر 
ب د ی فتص ا مصي داد.   قضصنه ا صن جصا خامصه تصمن  ابصد؛ بلکصه دمص ا بصا  مصمن 

انمن ادمصصا مصصمن شصص د کصصه نصصه تنهصصا گنصصرد ی از طصصرف شخصصصمن بصصه نصصام  تنجصص
اب حني صصة نصصزد جع صصر صصصادق، زانصص ی تل،صصذ زده  اسصصت بلکصصه اِئصصه اربعصصه ملصصم 

 را  از جع ر صادق آم خته اند!
امصصا ايصصن سصصخن آقصصاي تيجصصاين كصصه مصصذاهب اربعصصه از مصصذاهب جع صصري      

تهعيصصت مصصي كننصصد، فاقصصد امتهصصار ی مسصصایی بصصه هصصنچ  اسصصت. امصصام اح،صصد از 
نخ انصصده اسصصت بلكصصه بصصا یي مجالسصصت ی هصصم نشصصيني امصصام شصصافعي درس 

داشصصته اسصصت. امصصام شصصافعي م طصصأ را از امصصام مالصصك خ انصصده اسصصت ی در آا 
( حصصديث از امصصام جع صصر نقصص  شصصده اسصصت! هصصيچ كصصس امصصام مالصصك را 9فقصصر )

از شصصصاگرداا امصصصام اب حني صصصه نشصصص،رده اسصصصت بلكصصصه ای را از اقصصصراا امصصصام 
 ن مذاهب فرق ز ادی یج د دارد.اب حني ه معريف كرده اند ی مناا ا 

خصص د شصصيعياا در معتلتصصرين كتصصاب خصص د، ریايصصايت را نقصص  كصصرده        
انصصد كصصه حكايصصت از آا دارد كصصه امصصام اب حني صصه حتصصي بصصه مصصدت يصصك ریز 
شصصاگرد امصصام مح،صصد بصصاقر نهصص ده اسصصت، چصصه رسصصد بصصه امصصام جع صصر صصصادق، 

ع صصر صصصادق، از بلكصصه امصصام اب حني صصه در كتصصب معتصصل شصصيعه بجصصاي شصصاگرد ج
دشصص،ناا اِئصصه معصصريف شصصده اسصصت. آقصصاي كلينصصي، امصصام بصصزرگ شصصيعه در 

كصصه نصصزد شصصيعياا بصصه منابصصه بخصصاري نصصزد اهصص  سصصنت « أصصص ل كصصايف»كتصصابش 
امصصام جع صصر در »اسصصت، از سصصدير چنصصني نقصص  مصصي كنصصد: سصصدير مصصي گ يصصد: 

حصصايل كصصه دسصصت مصصرا گرفتصصه بصص د، ی ریيصصش بسصص ي كعهصصه بصص د، گ صصت: اي 
ام ر شدند تا بصه ايصن سصنگ هصا طص اف كننصد بعصد نصزد مصا مصي سدير، مردم م

آينصصد ی ی يصصت خصص د را بصصه مصصا متصصذكر مصصي شصص ند ی آا مهصصارت اسصصت، از گ تصصه 
صصاٌر لَِ،صصْن تَصصاَب َیآََمصصَن َیَمِ،صصَ  َصصصالًِحا ثُصصمَّ اْهتَصصَدى{.) (  ی بعصصد 00هللا }یإنصصمن لََغ َّ
اي سصصدير، بصصه سصص ي سصصينه خصص د اشصصاره كصصرد: بسصص ي ی يصصت مصصا، بعصصد گ صصت: 
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مصصي خصص اهم دیتصصا مصصانع بصصزرگ كصصه مصصانع از ديصصن خصصدا هسصصتند، بصصراي تصص  
معصصريف كصصنم بعصصد بسصص ي امصصام اب حني صصه ی سصص ياا ثصص ري كصصه در مسصصجد 
الحصصرام حلقصصه زده ب دنصصد نگصصاه كصصرد ی گ صصت: آنصصاا بصصدیا كتصصايب ریشصصن ی 
بصصدیا هصصدايت از جانصصب خصصدا، مصصردم را از ديصصن خصصدا بصصاز مصصي دارنصصد. هامنصصا 

هصصاي نصصاریايي هسصصتند. اگصصر آنصصاا در خانصصه هايشصصاا بنشصصينند ی  آنصصاا آدم
 -مصصردم بگردنصصد كيسصص را تصصي يابنصصد كصصه آنصصاا را از ديصصن خصصدا ی از رسصص ل هللا 

آگصصاه كنصصد تصصا اينكصصه نصصزد مصصا بياينصصد، ی مصصا آنصصاا را از  -صصصَل هللا مليصصه یسصصلم 
 (. )مصصا امصصام جع صصر را09خصصداي تهصصارك ی تعصصايل ی از رسصص ل ای آگصصاه كنصصيم )

برتر از ايصن مصي دانصيم كصه چنصني بگ يصد. قطعصاً ايصن سصخن از دسيسصه هصاي 
 فردی به نام مغريه بن سعيد است(.

آقصصای تيجصصاين  اضصصافه مصصمن کنصصد: اب حني صصة در نصصزد امصصام جع صصر صصصادق     
شصصاگردی کصصرده اسصصت ی در ا صصن زمننصصه  اب حني صصه  مصصمن گ  صصد: لصص   السصصنتاا 

 حني صصة(. مصصن مصصمن گصص  م: ا صصن از یأخصصذ مالصصك مصصن أيب.... لهلصصك الصصنعاما
 (18آا اكاذيب رافضه  است که پا انمن ندارد. )

ا صصن مق لصصه سصصاختگمن را، بصصا شصصد ی مصصد زمزمصصه  ااَ شصصامصصا چصصه  بسصصا کصصه ا    
کصصه مصصا د صصن مصصاا را از شصصنخ امامصصاا تا نصصد مصصمن  مهاهصصاتی بصصداا تصص ده 

کصصه جع صصر صصصادق باشصصد مصصمن گنصصر م؛ چصص ا اب حني صصه از ای  اهصص  سصصنت
یمالصصك از اب حني صصه ی شصصافعي از مالصصك ی اح،صصد از  شصصافعي گرفتصصه  گرفتصصه

اسصصت. در حصصالمن کصصه مصصا در بصصني مصصذاهب ا صصن شصصاگرداا  ی مصصذهب شصصيخ 
شصصاا آا گ نصصه کصصه آنصصاا مصصمن گ  نصصد  فاصصصله دیری ی فصصرق ز صصادی مشصصاهده 
مصصمن شصص د ی گصصاما مصصمن بصصرم کصصه یی از ا شصصاا  ماننصصد بصصراءة ي سصصف، بصصرئ ی 

ق لصصه ای را کصصه رافضصصه ذکصصر مصصمن کننصصد، كتصصاب بنصصزار اسصصت. منهصصع ا صصن م
تح صصة اثنصصا مرشصصيه اسصصت. یلصصمن ا صصن مق لصصه، کصصدام اصصص  ی اساسصصمن نصصدارد، ی 
درسصت شصناخته نشصصده اسصت، نصصه در كتصب اهصص  سصنت ینصصه در  كتصب شصصيعه؛ 
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بصصه ه،صصنن اسصصاس،  ا صصن  مق لصصه شصصهرت چنصصدانمن  ننافتصصه اسصصت؛ مگصصر نصصزد 
 ر نداده  اند. رافضه معارص، اما  سلف  ا شاا آا را، تذک

ا صصن شصصههه ای را  کصصه  آنصصاا  ذکصصر تصص ده انصصد مهنصصمن بصصر ا صصن کصصه: اصصص      
ملصصم اِئصصه اربعصصه، از جع صصر صصصادق اسصصت، ننصصز بصصمن پاسصصخ تانصصده اسصصت. بصصه 
منصصص اا منصصصال، شصصصنخ ا سصصصالم تقصصصمن الصصصد ن حرانصصصمن رح،صصصه هللا تعصصصالمن در 

ی بصصصه کتصصصاب )منهصصصاج السصصصنة النه يصصصة( آا را  سسصصصت ی بصصصمن بننصصصاد دانسصصصته 
(  چنصصصنن 7/109(  در  منهصصصاج السصصصنة )15ت صصصصن  ت ضصصصنح داده اسصصصت.)

آمصصده اسصصت: رافضصصه در رابطصصه فقصصه فقهصصاء مصصمن گ  نصصد کصصه، بصصه امصصام جع صصر بصصر 
 ممن گردد. 

پاسصصخ: ا صصن  صصک دریغ آشصصکار اسصصت؛ چصص ا  نصصه در بصصنن  اِئصصه اربعصصه ی    
بصصه  نصصه در بصصنن الصصري ا شصصاا  از  اِئصصه فقهاء،کسصصمن یجصص د دارد  کصصه فقهصصش،

یی بصصر گصصردد!  امصصا مالصصك،  مل،صصش از  اهصص  مدينصصه  ی اهصص  مدينصصه،  فقصصه 
خصص د را از فقهصصاء سصصهعه از  زيصصد، م،صصر، ابصصن م،صصر ی نحصص  ا شصصاا اخصصذ کصصرده 

نخسصصت، فقصصه را از مکصصمن هصصا اصصصحاب ابصصن جصصريج ماننصصد ‘ انصصد. امصصا شصصافعي
سصصعيد بصصن سصصامل القصصدا  ی مسصصلم بصصن خالصصد الزنجصصي ی ابصصن جصصريج آا را از 

ب ابصصن مهصصاس ماننصصد مطصصاء ی الصصريه ی ابصصن مهصصاس مجتهصصد  مسصصتق  اصصصحا
بصص د  ی قتصصمن کصصه  بقصص ل صصصحابه، فتصص ا مصصمن داد، بقصص ل ابصص بكر ی م،صصر  فتصص ا 
مصصمن داد، نصصه  بقصص ل مصصيل ی چنزهصصا من را بصصر مصصَل  انکصصار مصصمن کصصرد، بصصاز 

سصص س كتصصب اهصص  مصصراق را ن شصصت ی مصصذاهب ‘  شصصافعي از مالصصك اخصصذ کصصرد
را بصصصرای خصصص  ش برگز صصصد ی امصصصا اب حني صصصه آا  اهصصص  حصصصديث را گرفصصصت  ی آا

گ نصصه کصصه قصصهال تصصذکر داده شصصد؛  شصصيخمن کصصه اسصصتاذ اختصاصصصمن ایسصصت، 
حصصامد بصصن ايب سصصلياما ی حصصامد از ابصصراهيم ی ابصصراهيم از  ملق،صصه ی ملق،صصه 
از ابصصن مسصصع د ی اب حني صصه از  مطصصاء ی الصصريه اخصصذ تصص ده اسصصت ی امصصا امصصام 

ابصصن ميينصصه ی ابصصن ميينصصه از م،صصری   اح،صصد  بصصر مصصذهب اهصص  حصصديث  بصص د، از
بصصن دينصصار از ابصصن مهصصاس ی ابصصن م،صصر اخصصذ کصصرد  ی از هشصصام بصصن بشصصري ی 
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هشصصام از اصصصحاب الحسصصن ی ابصصراهيم نخعصصي اخصصذ کصصرد ی از مهصصد الصصرح،ن 
بصصن مهصصدي ی یكيصصع بصصن الجصصرا  ی امنصصال آا هصصا اخصصذ کصصرد ی بصصا شصصافعي 

 لمن را برگز صصد ی مجالسصصت تصص د ی از ابصص  ي سصصف اخصصذ تصص د ی بصصرای خصص د قصص
ه،چنصصاا اسصصحاق بصصن راه يصصه ی اب مهيصصد ی نحصص  ا شصصاا. امصصا ایزامصصي ی ليصصث، 
اکصصرث فقصصه ا شصصاا از اهصص  مدينصصه ی از امنصصال ا شصصاا اسصصت ی نصصه از کصص فمن هصصا. 
بصصاز هصصم در خصصص ص هصصاما قصص ل شصصاا کصصه: اب حني صصه نصصزد جع صصر درس 

ن بص ده گ  صا هصدف شصاا ا صخ انده اسصت،  از ا صن زای صه با صد نگر سصت کصه 
اب حني صصه قصصرآا کصصر م  را نصصزد یی فصصرا گرفتصصه اسصصت، امصصا ا صصن اسصصت کصصه امصصام 

سصصخن هصصم صصصحيح تصصمن باشصصد؛ چصص ا شصصي خ اب حني صصه در قصصرآا، مهصصارت 
اسصصت از ام،صصش، ماصصصم ی مهصصد الصصرح،ن بصصن ايب لصصيَل، ی اب حني صصه در نصصزد 
هصصر  صصک،  از آنصصاا   صصک بصصار قصصرآا  کصصر م را خصصتم کصصرده اسصصت، آا گ نصصه کصصه  

الجزري یالصريه  ذکصر تص ده انصد؛ یلصمن ا صن مسصأله بصرای مصا، نقص  نشصده  ابن
 (10است که اب حني ه قرآا را نزد جع ر صادق  فراگرفته باشد. )

 نتیجه  
در خامصصه با صصد گ صصت: امصصام فقهصصاء اب حنن صصه  کصصمن از بزرگصصاا سصصلف     

صصصصصالح ا صصصصن امصصصصت، بشصصصصامر مصصصصمن رید، دیره تحصصصصصنلمن یی، اسصصصصتننا من ی 
اش ننصصز ابتکصصصاری اسصصصت، مصصذهب ای مصصصذهب رشق ی الصصصرب مسصصلک فقهصصصمن 

اسصصت، قصص ل م ثصصق از جانصصب محققصصاا ا صصن اسصصت کصصه  پصصدرش بصصرده نهصص ده 
بلکصصصه یی در  صصصک خصصصان اده مسصصصلاما، آزاد، متصصصد ن، ثریمنصصصد ی تجصصصارت 
پنشصصه، در ک فصصه ت لصصد ی زنصصدگمن کصصرد، ی در  صصک خصصان اده اسصصالممن خصصالص، 

بصص د ی پنشصصه تجصصارت داشصصت. نشصصأت  افصصت ی خصصان اده اش از اهصص  ثصصریت  
زادگصصاه امصصام کصصه  کصصمن از شصصهرهای مظصصنم مصصراق ی مرکصصز مصصدنهای قصصد م  
بصص د ی ای در آا جصصا تربنصصت  افصصت ی اکرث صصت حنصصات خصص د را  در آنجصصا بحنصصث 
مصصتعلم، محصصص ، مجصصادل، منصصاظر ی معلصصم برسصص بصصرد. در مرصصصی کصصه امصصام در 
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 کصصصمن از مصصصصاد ق صصصصدق رسصصصالت رسصصص ل هللا)صصصصيل هللا ‘ م صصصص ف     
مليصصه یسصصلم( بحسصصاب مصصمن آ صصد، یی نخسصصت ت جصصه بصصه ح صصظ قصصرآا تصص د ی 
بنشصصرت از هصصر کسصصمن قصصرآا تصصالیت مصصمن کصصرد، ملصص م مختلصصف از ملصصامء در 
مراکصصز مختلصصف مل،صصمن حصصرمنن رش  صصنن، ک فصصه، برصصصه، بغصصداد ی النصصره فصصر 

ابصصن م،صصر، ملصصم ملصصمن،  ملصصم ابصصن مسصصع د، ملصصم ابصصن اگرفصصت،  ملصصم م،صصر ی 
مهصصصاس یالنصصصره را از بزرگصصصاا تصصصابعنن  در ملصصص م مختلصصصف ی شخصصصصنتهای 
مخلتصصف، در سصص ر ی حرضصص، بصصا مالزمصصت داِئصصمن ی النصصر داِئصصمن فصصرا گرفصصت  ی 
بصصا  کصصمن از آنصصاا مالزمصصت تصص د ی رسانجصصام  جانشصصنن یی قصصرار گرفصصت ی ننصصز 

ه  حكايصصصت)ل   السصصصنتاا لهلصصصك آنچصصصه تصصصذکر داده شصصصد بنصصصاا مصصصمن دارد کصصص
الصصنعاما( دریغ محصصض اسصصت؛ چصصرا کصصه اب حني صصه  فقصصر بصصا جع صصر بصصن مح،صصد 
مجالسصصت تصص ده اسصصت، چصص ا جع صصر بصصن مح،صصد از  اقصصراا اب حني صصه بصص د ی 
اب حني صصه  از کسصصانمن نهصص د کصصه از یی بصصا یجصص د شصصهرتش بصصه ملصصم، چنصصزی 

بصصر مهنصصای  اخصصذ تا صصد. پصصس درس خ انصصدا  اب حني صصه نصصزد جع صصر  صصصادق
آا مق لصصصه سصصصاختگمن ی مختلصصصق کصصصه اهصصصداف د گصصصری را در یراء خصصص  ش 
پنهصصاا مصصمن دارد از دریغ هصصا من اسصصت کصصه  کسصصمن دارای ادنصصا تصصر ن ملصصم ی 
دانصصش باشصصد،  بصصه آا پصصمن مصصمن بصصرد؛ چصص ا اب حني صصه از اقصصراا جع صصر  صصصادق  
مصصمن باشصصد،  جع صصر صصصادق ، طصص ری کصصه قصصهال تصصذکر داده شصصد دی سصصال پصصنش 

اب حني صصه یفصصات کصصرده اسصصت ی اب حني صصه در حنصصات ابصص جع ر یالصصد از امصصام 
جع صصر صصصادق  فتصص ا مصصمن داد ی  بصصه اثهصصات نرسصصنده اسصصت کصصه اب حني صصه از 
جع صصر صصصادق  صصا از پصصدر ای، حتصصمن  صصک مسصصأله را گرفتصصه باشصصد؛ بلکصصه از 
کسصصانمن اخصصذ تصص ده اسصصت کصصه از لحصصا  سصصنمن از آا دی بزرگصص ار، مسصصن تصصر 

ء بصصن ايب ربصصا  ی شصصيخ اصصصيل خصص د، حصصامد بصصن بصص ده انصصد؛ ماننصصد  مطصصا
 اب سلياما. 

بصصه ا صصن ترتنصصب حجصصت ی برهصصاا  تنجصصانمن رافضصصمن ی هصصم فکصصرانش، از       
اسصصاس منهصصدم  ی سصصصقف آا از بصصا  بصصصر یی فصصری ر خصصت؛ چصصصرا کصصه یاضصصصح 
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گرد صصد، کصصه اِئصصه سصصه گانصصه ) مالصصك، شصصافعي ی اح،صصد رح،هصصم هللا ( ای کصصه  
ردنصصد، از اب حني صصه رح،صصه هللا  ملصصم  اخصصذ از  صصک د گصصر خصص د ملصصم اخصصذ ک

نن،صص ده انصصد کصصه  رافضصصه  گصصاما مصصمن بصصرد کصصه ای فقصصه را از جع صصر صصصادق  
 آم خته است! 

کصصه آنهصصا   دمصصذاهب سصصه گانصصه )مصصاليك، شصصافعي یحنصصهيل( معصصریف انصص   
مدرسصصه مسصصتق  در فقصصه هسصصتند ی اصصصحاب آا بصصه اهصص  حصصديث شصصناخته 

آا مدرسصصه ای  د گصصری در فقصصه  مصصمن شصص ند، بصصرخالف مصصذهب حن صصي  کصصه 
ب ده ی اصحاب آا بصه اهص  الصرأي معصریف انصد، یا صن مصدم اخصذ اِئصه مالصك، 
شصصافعي ی اح،صصد را از  اب حني صصه تأ نصصد مصصمن کنصصد. بصص  ژه امصصام اح،صصد کصصه، 
م قصصصف شصصصديدی در برابصصصر اب حني صصصه داشصصصت، ی اصصصصحاب خصصص د را از یی  

مصصمن داشصصت، بسصصهب اخصصتالف پنرامصص ا بعصصض مسصصائ  امتقصصادی بصصر حصصذر 
چنصصزی کصصه بصصه رصاحصصت تأکنصصد مصصمن یرزد  کصصه مصصذهب حنصصهيل، از اب حني صصه 
مصصأخ ذ تصصمن باشصصد. آا چصصه کصصه ننصصاز بصصه تأکنصصد نصصدارد  ا صصن اسصصت کصصه مصصا _ 
اهصص  سصصنت_ امصصام جع صصر صصصادق را بصصزرگ مصصمن شصصامر م ی تقصصد رش  مصصمن 
تصصصا نم ی قصصصدرش را مصصصمن شناسصصصنم،  حرمصصصت ی برتصصصری اش را پصصصاس مصصصمن 

ملمن از ملصصامء مسصصل،ني، ی بحنصصث امصصاممن از آل بيصصت دار صصم، بصصه حنصصث مصصا
ُ َملَيْصصِه َیَسصصلَّم-رسصص ل مصصاا لكصصن آا گ نصصه کصصه  رافضصصه  دمصص ا مصصمن  -َصصصَلَّ هللاَّ

کنصصد، مصصا دمصص ا تصصمن کنصصنم کصصه  مرجصصع كصص  ملصص م اسصصالم، ه،چصص ا قصصرآا، 
،لصصه اللصص  مصصذم م، بصصه حصصديث یفقصصه، جع صصر  صصصادق اسصصت،  ا صصن امصصر از  ج

 شامر ممن رید. 
 اتپیشنهاد

بصصه ملصصام، ن  سصصندگاا یم،صص م محققصصاا ی پژیهشصصگراا پنشصصنهاد مصصمن  -5
گصصردد کصصه در رابطصصه بصصه دیره تحصصصنلمن امصصام  فقهصصاء، تحقنقصصات بنشصصرتی 

 انجام دهند.
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بصصصصه محققصصصصاا ی پژیهشصصصصگراا پنشصصصصنهاد مصصصصمن گصصصصردد تصصصصا در مصصصص رد  -0
شخصصصنت هصصا ی شصصن خ تصصأثنر گصصذار بصصر امصصام ابصص  حنن صصه، پصصژیهش هصصای 

 دهند. مز دی را انجام
بصصرای ه،صصه قلصصم بدسصصتاا یاقصصع نگصصر ی نصصرتس، پنشصصنهاد مصصمن شصص د تصصا  1

ات ه،صصصه جانهصصصه ای را، انجصصصام راجصصصع بصصصه مق لصصصه"ل   السصصصنتاا.." تحقنقصصص
 دهند.
 مآخذ 

5-  ، الهَصصصزَّاُر، أَبُصصص  بَْكصصصٍر أَْحَ،صصصد بصصصن َمْ،صصصِری بصصصِن َمهْصصصِد الَخصصصالِِق الهَرْصِصصصيُّ
م هصصرس ت سصصر مصصيل بصصن  َم َمصصََل أََسصصانيِده.)املُْسصصنَِد( الَكِهصصرْيِ، الَّصصِذي تََكلَّصص

 .549، ص: 0يف القرآا یالسنة، ج: الهاحث نايف الشح د، 
صصصهيب مهصصد الجهصصار، الجصصامع الصصصحيح للسصصنن یاملسصصانيد  مصصدد  -0

  .71،ص: 57،ج: 0854 - 0 - 51، تاريخ النرش: 10األجزاء: 
 رِض هللا -جصصصالل الصصصدين مهصصصايس، فضصصص  اِئصصصه اربعصصصه اهصصص  سصصصنت  -1
  .4، ب ت، ص:-منهم 
ابصصن كنصصري، أب ال صصداء إسصصاممي  بصصن م،صصر بصصن كنصصري القصصريش الدمشصصقي -4

هصصص(، الهدايصصة یالنهايصصة، النصصارش: دار أبصصمن حنصصاا، الطهعصصة 774)املتصص ىف: 
، ص: 58القصصصصصصاهرة ، ج: -م، مد نصصصصصصة نرصصصصصصص5996 -هصصصصصصص  5456ا یىل 
  .510ی517
، چصصصاپ بلخصصصمن اسصصصد هللا حننصصصف بلخصصصمن، بننانگصصصذار مصصصذهب حن صصصمن -1

ش،سصصصمن، نصصصارش: ر اسصصصت نرشصصصات  5107ایل، تصصصار خ چصصصاپ: تابسصصصتاا 
یزارت ارشصصاد، حصصج ی ایقصصاف ج،هصص ری اسصصالممن افغانسصصتاا، تصصدقنق ی بصصاز 

  .19نگری: ب رد تألنف ی تر ج،ه ر است تحقنقات مل م اسالممن، ص:
صصصصن،ری، حسصصصنن بصصصن ملمن،اخهصصصار ابصصصمن حنن صصصه ی اصصصصحابه، چصصصاپ  -6

لهنصصصصصصصصصاا، تصصصصصصصصصار خ -نصصصصصصصصصریتدیم، نصصصصصصصصصارش: مصصصصصصصصصامل الکتصصصصصصصصصب، ب
  .56م، ص:5901ق،ری،/5481طهع:
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دمشصصقمن، مح،د  سصصف صصصالحمن، مقصص د الجصصاما فصصمن مناقصصب ا مصصام  -7
ا مظصصم ابصصمن حنن صصة الصصنعاما، نصصارش: مکتهصصة ا  صصاما، مد نصصة منصص ره، ص: 

45.  
ابصص زهره، مح،صصد، اب حنن صصه حناتصصه ی مرصصصه، آراؤه ی فقهصصه، نصصارش: دار -0

 .50، ب  ت، ص:ال کر العربمن، قاهره، مرص
دمشصصقمن، مح،د  سصصف صصصالحمن، مقصص د الجصصاما فصصمن مناقصصب ا مصصام  -9

ا مظصصم ابصصمن حنن صصة الصصنعاما، نصصارش: مکتهصصة ا  صصاما، مد نصصة منصص ره، ص: 
561-566.  
 .566هاما اثر،ص: -58
ابصصصن كنصصصري، أب ال صصصداء إسصصصاممي  بصصصن م،صصصر بصصصن كنصصصري القصصصريش  -55

  .510، ص: 58الدمشقي، الهداية یالنهاية ج:
اب اسصصصصاممن  حصصصصاّمد بصصصصن ايب سصصصصلياما، اصصصصص هانمن ا صصصصص  ی در  -50

ک فصصه نشصص  یتصصا  افصصت، ای ازج،لصصه تصصابعنن ی از انصصس بصصن مالصصک رض حصصد ث 
 .ق،ری یفات کرده است559 ا 508ریا ت ت ده است، در سال

بلخصصصمن، اسصصصد هللا حننصصصف بلخصصصمن، بننانگصصصذار مصصصذهب حن صصصمن، ص:  -51
  .09ی 00

ابصص  حنن صصة الصصنعاما امصصام اِئصصة ال قهصصاء،  الصصایجمن، یههصصمن سصصلناما، -54
م، 5971ق،صصری/5191چصصاپ ایل، نصصارش: دار القلصصم دمشصصق، تصصار خ طهصصع: 

  .41ص:
ابصصصن كنصصصري، أبصصص  ال صصصداء إسصصصاممي  بصصصن م،صصصر بصصصن كنصصصري القصصصريش  -51

  .510، ص: 58الدمشقي، الهداية یالنهاية، ج:
رِض هللا  -جصصالل الصصدين مهصصايس، فضصص  اِئصصه اربعصصه اهصص  سصصنت  -56
  .1،ص: -منهم 
بصصصن كنصصصري، أب ال صصصداء إسصصصاممي  بصصصن م،صصصر بصصصن كنصصصري القصصصريش ا -57

  .510، ص: 58الدمشقي، الهداية یالنهاية، ج:
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ابصصصن كنصصصري، أب ال صصصداء إسصصصاممي  بصصصن م،صصصر بصصصن كنصصصري القصصصريش  -50
  .517، ص: 58الدمشقي، الهداية یالنهاية، ج:

در مسصصائ   حرضصصت شصصاه یلصصمن هللا دهلصص ی، راه امتصصدالاز افصصادات  -59
 5161اختالفصصمن، ترج،صصه مح،صصد نسصصنم فقنصصری، سصصال نرشصص: تابسصصتاا سصصال

 .60ی67ش،سمن، ص: 
الشصصکعة ، مصصصط من، ا مصصام ا مظصصم ابصص  حنن صصة الصصنعاما، چصصاپ  -08

ایل، نصصصارش: دار الکتصصصب ا سصصصالمنة، ی دارالکتصصصاب املرصصصصی، ی دارالکتصصصاب 
  .56م، ص: 5901ق،ری/5481اللهنانمن، تار خ طهع،

،اسصصصد هللا حننصصصف بلخصصصمن، بننانگصصصذار مصصصذهب حن صصصمن، ص: بلخمن -05
 .10ی15

ابصص  زهصصره، مح،صصد، ابصص  حنن صصه حناتصصه ی مرصصصه، آراؤه ی فقهصصه، نصصارش:  -00
  .78دار ال کر العربمن، قاهره، مرص، ب ت، ص:

  .75ی  78هاما اثر، ص:  -01
  .75هاما اثر، ص:  -04
دمشصصصقمن، مح،د  سصصصف صصصصالحمن، مقصصص د الجصصصاما فصصصمن مناقصصصب  -01

 مصصام ا مظصصم ابصصمن حنن صصة الصصنعاما، نصصارش: مکتهصصة ا  صصاما، مد نصصة منصص ره، ا
  .61ص: 

 (.71 - 74( ی آنگاه هدايت شدم ص )40ثم اهتديت ص ) -06
إزالصصة الخ صصاءمن ، محصصدث هنصصد شصصاه یيل هللا دهلصص ي رح،صصه هللا - 07 

، 5سصصيد جصصامل الصصدين هصصریي، جلصصد: تصصصحيح ی مراجعصصهخالفصصة الخل صصاء، 
 .110، ص: 5جزء: 
الشصصح د، مصصيل بصصن نصصايف، شصصههات الرافضصصة حصص ل الصصصحابة رِض  -00

مصصيل بصصن نصصايف الشصصح د، الهاحصصث يف : ج،عصصه یرتهصصه هللا مصصنهم یردهصصا،)
  .0، ص:0القرآا یالسنة( ، ج:

 (.00)طه: -09
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 (.101كتاب الحجة ص ) 5اص ل الكايف ج -18
، 50ج: ، مليهصصامج، مصصة مصصن العلصصامء األجصصالء، م سصص مة شصصهه الرافضصصة یالصصرد  -15
   .570ص:

امصصام هصصامم اح،صصد بصصن مهدالسصصالم ابصصن تي،يصصه رح،صصه هللا تعصصالمن، منهصصاج السصصنة  -10
 .548ص:  1النه ية ج: 

 11- 
http://members.lycos.co.uk/alserdaabmanagers/khaya6.r آرشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصيف

 0880سصصهت،ل  7هصصص    5409رمضصصاا  7، تصصم تح،يلصصه: يف 5 -ملتقصصى أهصص  الحصصديث 
 م.

*** 
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 معاون رسمحقق عبدالنارص باهر
 

 تدبر وتعقل از دیدگاه قرآن
 

 ملخص البحث

ا سالم ه  الد ن الکام  یالشام  حنث  ش،  ک  ج انب الحناة 
ا نساننة فمن ض ء ق امد العقلنة حنث اکرم الهرش ة یمنزه من سا ر 

 املخل قات بجعله ماقال.
من ا صطال  ه  ن ر يف الصدر به يهرص الَعْقُ  لغة همن الِحْجر یالنُّهى یف

  القلب مند النظر يف الحجج.
من دساتنر القرآا أنه  أمر باستخدام العق  ملعرفة الرب ی معرفة العلة 
یاملعل ل، یاا  ستخدم العق  فمن ا م ر لن،نز الحق من الهاط  حتمن  تهع 
الحق ی  رتک الهاط . حنث  جب اا  ستخدم العق  فمن تهننن األم ر 
املعن  ة ی ابالاله للناس حتمن  ع،ل ا به ی  ،تنع ا من اتهاع األم ر املاد ة ی 
بالتالمن  ق م ا بنرش الحقا ق ی  ،تنع ا من اتهام اآلخر ن ی  هتعدیا من 

قالُ ا لَْ  كُنَّا نَْسَ،ُع »اتهاع اله ا حتمن   ستحق ا مذاب ربهم ی  ک ن  من الذ ن:
ِعريِ أَْی نَْعِقُ  ما كُنَّا يِف أَصْ   «.حاِب السَّ
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 خالصه
اسالم د نمن است کام  ی شام  که ه،ه ابعاد ی زیا ا من زندگمن برش را در 
دا رۀ معنارها یق امد مقالنمن تحت پ شش قرار داده است چنانچه انساا را با 
دادا مق  در مناا سا ر مخل قات گراممن ی جا گاه ی ژه  من را به ای داده 

در اصطال  مهارت از ای ح اظت ی نگهداری، ی است. که مق  در لغت به معن
  بصنرت قلهمن در تشخنص ام ر بر مهنای د لن  ممن باشد.

با د در  قرآا ا ن کتاب انساا ساز در آم زه های خ د تذکر ممن دهد که:
جهت شناخت هللا تعالمن ی شناخت مل  تدبر یتعق  ص رت گنرد ی بر اساس 

راه رشد از راه کج  بر مهنای آاتعق  در ام ر تص،نم گنری ش د. ی ت کر ی 
ریشن گرد ده حقا ق بر مال شده از کتاما حق ی اظهار اباطن  یخرافات 

حقا ق را پذ رفته ی آا را برای د گراا بناا  پرهنز گرد ده. بلکه با تعق  ی تدبر
به انتخاب معن  ات  در م ض ماد اتت ده از پذ رش خرافات پرهنز گردد. ی 

ر کسمن ته،ت زده نش د ی در پنریی حق از متابعت ه ا ی پرداخته شده هرگز ب
قالُ ا لَْ  كُنَّا نَْسَ،ُع أَْی نَْعِقُ  ما :»ه س دیری ش د تا در زمرۀ کساننکه ممن گ  ند

ِعريِ  اگر ما گ ش شن ا ممن داشتنم، ی  ا مق  خ د را به «. كُنَّا يِف أَْصحاِب السَّ
  گشتنم. قرار نگنرند.کار ممن گرفتنم، هرگز از زمره دیزخناا تمن 

 مقدمه
اسالم د نمن است که ماممن زیا ا من زندگمن انسانمن را در دا رۀ معنارها ی 
ق امد مقالنمن تحت پ شش قرار داده است ی ای را با دادا مق  در مناا سا ر 
مخل قات مکلف ت ده است. که بر مهنای ا ن مکل نت ای متح،  مسؤیلنت 

ساا با ننریی تعق   ک امتنازی است که ای ممن ش د. بنابر ا ن مسلح شدا ان
را از سا ر م ج دات برجسته ممن سازد تا به یسنله آا بت اند از طر ق ت کر ی 

 تأم  به ملم  قنن برسد. 
چ ا از د دگاه اسالم مق   ک م ههت الهمن است که خدایند به برش 
ه ارزانمن داشته است؛ لذا آدممن مکلف است تا با است اده درست از مق  ب

 تدبر و تعقل از دیدگاه ...
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سعادت جایدانه برسد. به ه،نن ملت ب ده که اسالم اه،نت بسناری به تدبر 
یتعق  قا   شده است. چنانچه گز نش ی پنریی از د ن را کار مقالنمن ی بر 

 مهنای تدبر ی تعق  دانسته است.
 مربمیت

انساا ماق ، مالک اراده ی آزادی است که ممن ت اند مسنر خ د از آنجا نکه 
ت ها ی ق اننن ی ارزشها من که یی را فراگرفته اند، انتخاب کند. را در قل،ری سن

لذا اسالم ای را در زمننۀ انتخاب مسنر مکلف به استعامل یاقعمن مق  ت ده 
است چ نکه مق ، صاحهش را از انجام آنچه به ن ع ای ننست، منع ممن کند. 

سازد ی به ا ن م ه م که مقل،ند کسمن است که خ  شنت را تابع ایامر الهمن ب
حق را از باط ، م ند را از مرض تشخنص دهد. به ه،نن ملت ب ده که خدایند 
متعال مق  را در رسشت آدممن به ید عه نهاده ی به یاسطۀ آا انساا را بر سا ر 

 مخل قاتش یه،جناا  کمن را بر د گری برتری بخشنده است.
بنابر ا ن خ شهخت کسمن است که مق  را در مسنر درست ی صحنح آا 
استعامل ت ده به شاهراه تعالمن ی سعادمندی قدم زند، اما شقمن کسمن است 
که بر خالف، مسنر مقالننت را ترک ت ده از جادۀ سعادمندی مدیل ی 
انحراف ت ده مسنرش را بس ی تهاهمن ی هالکت تعننن تا د؛ ز را مق  از 

ترد دی ابزار رضیری ی بد همن معرفت است که در حجنت ی لزیم بکارگنری آا 
 ننست. 

 شناخت تدبر و تعقل 
هنچ کاری ننست که بص رت آنمن ی بدیا اند شندا به نتجۀ منهت 
بانجامد، بلکه براها د ده شده که انجار کار بر اساس احساسات یبدیا 
اند شندا پنشنامنمن بهار آیرده است از ا ن جهت  زم است تا قه  از ه،ه 

 بداننم که تدبر یتعق  چنست؟
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 لغت:تدبر در 
ی  (۲)از باب ت ع  به معنای حسن نظر ی دقت در ترتنب ی تنظم ام ر. 

 (۰)سنجش ی پنشهننمن نتا ج مت قعه در  ک م ض ع است.
مهارت استعامل رأی با دقت نظر در م اقب ام ر به  تدبر در اصطالح:

 (۰)قصد شناسا من خنر یصال  در کارها است.
به گ نه  من که ه،ه  مرصیف ت دا ذهن در م رد  ک م ض ع  ا کار

 (۰)چنزهای د گر را فرم ش تا د.
تعق  بر یزا ت ع  مصدر ی بر گرفته از مق  ی یاژۀ مربمن  تعقل در لغت:

ثابت قدم، مننز دادا، فه،ندا ی پناهگاه  (۰)به معنای ح ظ ی نگهداری، 
است. ی ا مق  مهارت از بصنرت یآگاهمن در تشخنص چنزهای م ند ی مرض در 

( چ ا انساا را از بنراهه یکجمن ح ظ ممن تا د به ۶رت است.)دننا ی آخ
ش د  ه،نن ملت به هر چنز ارزش،ندی که بر ح ظ ی نگهداری آا اهتامم ممن

  (۲)ننز مقنله گ  ند.
 عقل در اصطالح

مق  در اصطال  مهارت از بصنرت قلهمن در تشخنص ام ر بر مهنای د    
ساا ب اسطه آا ت کر ی استد ل مق  ملکه  من است که انی  ا  (۸)ممن باشد.

ی  ا ملکه  من است که انساا را از  (۰)دهد  ت ده خ ب را از بد تشخنص ممن
پس ماق  کسمن است که  (۲۵)منحرف شدا از راه درست ی ناب دی ح ظ کند. 
 مننز بنن خ ب ی بد را بص رت درست آا بت اند.

در زمننه بنابر ا ن با د گ ت تعق  مهارت است از بکار گنری مق  
لذا با د گ ت تدبر ی تعق  برای  م ر جا ز از ناجا ز ی مرض یم ند.تشخنص ا

شخص ا ن ت انا من را ممن دهد تا انساا بت اند بر مهنای آا مسنر حرکتش را 
ط ری تنظنم تا د که م رد تائند مقالء باشد؛ ز را انتخاب یاقعمن مق  مطابق 

چ ا مق  رص ح  تائند ممن تا د.به ق اننن فطرت ب ده که رش عت ننز آا را 
که ا نک ممن پرداز م به ذکر برخمن از کار  (۲۲)مخالف نق  صحنح تمن باشد.
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مه،رت ن کاربرد تدبر ی تعق  در شناخت حق تعالمن  برد های تدبر  یتعق :
است، ی کسانمن که در زمننه از تعق  یتدبر کار گرفته اند حتام به سعادمندی 

د. لذا با د اذماا کرد که انساا ماق  کسمن است تا دنن ی ی اخریی رسنده ان
با تعق  ی تدبر در پمن شناخت خالقش باشد. انساا الاف  یخنره رس، کسمن 
است که از ا ن مسنر باز مانده ی هنچگاه از ملکۀ تدبر یتعق  در راه شناخت 
هللا تعالمن است اده تمن کند، ی هرگز در زمننه از تدبر ی تعق  کار تمن گنرد؛ 

ا ه، اره به بنراهه ممن رید در حالمن که است اده از مق  مسنر انساا را لذ
بس ی ننکهختمن ها باز ت ده ی راه های منتهمن به بدبختمن را مسدید ممن 

الُْقرْآََا أَْم  يَتََدبَُّریاَ أَفاََل » سازد. چنانچه در زمننه هللا تعالمن ارشاد ممن فرما د:
َ لَُهُم الْهَُدى َمََل قُلُ ٍب أَقَْ الَُها. إِاَّ ا یا َمََل أَْدبَارِِهْم ِمْن بَْعِد َما تَهنَيَّ لَِّذيَن ارْتَدُّ

 ُ يْطَاُا َس ََّل لَهُْم َیأَْمََل لَُهْم. ذَلَِك ِبأَنَُّهْم قَالُ ا لِلَِّذيَن كَرُِه ا َما نَزََّل هللاَّ الشَّ
ُ يَْعلَُم إرِْسَا رَُهْم. فََكيَْف إَِذا تََ فَّتُْهُم الَْ،اَلئِكَُة َسنُِطيُعُكْم يِف بَْعِض اأْلَْمِر َیهللاَّ

َ یَكَرُِه ا رِْضَ انَُه  بُ َا ُیُج َههُْم َیأَْدبَارَُهْم. َذلَِك بِأَنَّهُُم اتَّهَُع ا َما أَْسَخَر هللاَّ يرَْضِ
انديشند يا ]مگر[ بر دلهايشاا  آيا به آيات قرآا تى (۲۰)«.فَأَْحهََر أَْماَملَهُمْ 

گاما كساىن كه پس از آنكه ]راه[ هدايت بر  نهاده شده است. ىبق لهايى 
آناا ریشن شد ]به حقيقت[ پشت كردند، شيطاا آناا را فري ت ی به آرزیهاى 
دیر ی درازشاا انداخت. چرا كه آناا به كساىن كه آنچه را خدا نازل كرده 

داشتند گ تند ما در كار ]مخال ت[ تا حدیدى از شام  خ ش تى
خ اهيم كرد ی خدا از ه،داستاىن آناا آگاه است. پس چگ نه ]تاب  اطامت

ستانند ی بر چهره ی پشت  آیرند[ یقتى كه فرشتگاا ]مذاب[ جانشاا را مى مى
اند ی  ن ازند. زيرا آناا از آنچه خدا را به خشم آیرده پريیى كرده آناا تازيانه مى

د.خرسنديش را خ ش نداشتند پس اماملشاا را باط  گرداني
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در آ ات ف ق است هام انکاری از آا سهب استعامل شده تا به یض   نشاا 
دهد که مدم تعق  ی تدبر در زمننۀ پذ رش حق انساا را به بنراهه کشانده ی 
در نتنجه ای را مش، ل مذاب الهمن ممن تا د، چ ا امامل ی کردار چننن افراد 

آنها را م رد مذاب  بمن حاص  ب ده لذا مالئکه های مذاب بر ا شاا مسلر ی
 قرار ممن دهند.

 پیامد عدم تدبر و تعقل 
ه،چناا قرآا از رسن شت کسانمن که از تعق  ی تدبر کار نگرفته ی خ  شنت 
را از م اقب ام ر آگاه تمن سازند ی در کشف مل  تعل  ممن تا ند آگاه ساخته 

ب هر م،  اذماا ممن دارد که با د در ه،ۀ م ارد از تدبر یتعق  کار گرفته م اق
خ  ش را بررسمن تا د ز را  کمن از ی ژگمن های انساا ماق  تدبر ی تعق  در 
م اقب ام ر ی شناخت ملت ی معل ل است، چ ا تدبر یتعق  از ی ژگمن های 
انساا ماق  است تا با است اده از مقلش م اقب ام ر سنجنده در پمن شناخت 

مهارکه امراف، ممن س ره  ۲46مل  آا باشد. چنانچه ممن بنننم که در آ ه 
بنننم که هللا نعالمن کسانمن را در زمننه شناخت حق ال لت یرز ده از تدبر ی 

 تعق  کار نگرفته اند در رد ف الافالا ذکر ت ده ارشاد ممن فرما د:
ُیَا يِف اأْلَرِْض ِبَغرْيِ الَْحقِّ َیإِْا يََرْیا كُ َّ آَيَ » ٍة َ  َسأرَْصُِف َمْن آَيَايِتَ الَِّذيَن يَتََكلَّ

يُْؤِمنُ ا ِبَها َیإِْا يَرَْیا َسِهيَ  الرُّْشِد َ  يَتَِّخُذیُه َسِهياًل َیإِْا يَرَْیا َسِهيَ  الَْغيِّ يَتَِّخُذیُه 
بُ ا ِبآَيَاتِنَا یَكَانُ ا َمنَْها اَلاِفلنِيَ    (۲۰)«.َسِهياًل َذلَِك ِبأَنَّهُْم كَذَّ

یرزند از آياتم ریيگرداا  مىبه زیدى كساىن را كه در زمني بناحق تكل  
اى را ]از قدرت من[ بنگرند بداا امياا  سازم ]به ط رى كه[ اگر هر نشانه

نيایرند ی اگر راه ص اب را بهينند آا را برنگزينند ی اگر راه گ،راهى را بهينند 
آا را راه خ د قرار دهند اين بداا سهب است كه آناا آيات ما را دریغ انگاشته 

 ند.ی ال لت یرزيد
آ ت ف ق دلن  بر آا است که ا شاا ام ر ف ق را مرامات تمن کردند، 
بخاطر آنکه ا شاا هنچگاه از تدبر یتعق  در انجام کارها است اده تمن کردند 
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در نتنجه از درک یاقعنت ها باز مانده ی به بنراهه حرکت ممن ت دند در 
سنر مستقنم که تدبر ی تعق  انساا را بصنرت بخشنده ی ای را در محالن

رهن، ا ی از گ،راهمن باز ممن دارد. لذا انساا مسلاما با د از تعق  یتدبر کار 
تا اينكه فرجامش به سعادمندی  گرفته بر مهنای آا تص،نم گنری تا د.

انجامنده م رد رح،ت الهمن قرار گنرد. در النر آا در زمرۀ الافالا یاز کسانمن 
  که مستحق مذاب الهمن شده اند، ممن باشد.

 تعقل در امور:تدبر و 
تعق  ی تدبر در انجام ام ر از آا جهت مهم است که مق  با مشتقات آا در 
قرآا کر م بنشرت از پنجاه مرتهه ذکر شده است. ی یاژۀ ایلمن ا لهاب  عنمن 
صاحهاا مق  بنشرت از ده بار ذکر شده ی یاژه ایلمن النهمن تنها دی بار ی آا هم 

از جانب د گر مق  ی ماقالا در قرآا بنشرت برای در س رۀ طه بکار رفته است. 
کسانمن بکار رفته که بهره مند از مقلمن ب دند که آ ات ی نشانه های قدرت هللا 
تعالمن را در آفاق ی ان س م رد تعق  ی تدبر قرار داده آا را پذ رفته اند. هللا 

 تعالمن ارشاد ممن فرما د:
امیاِت َیاأْلَرِْض » َیاْختِالِف اللَّيِْ  َیالنَّهاِر َیالُْ لِْك الَِّتي تَْجرِي  إِاَّ يِف َخلِْق السَّ

امِء ِمْن ماٍء فَأَْحيا ِبِه اأْلَرَْض بَْعَد  ُ ِمَن السَّ يِف الْهَْحِر مِبا يَنَْ ُع النَّاَس َیما أَنْزََل هللاَّ
حاِب ا ياِ  َیالسَّ يِف الرِّ ِر بنَْيَ َمْ تِها َیبَثَّ ِفيها ِمْن كُ ِّ َدابٍَّة َیترَْصِ لُْ،َسخَّ

امِءَیاأْلَرِْض آَلياٍت لَِقْ ٍم يَْعِقلُ اَ    (۲۰)«.السَّ
راستى كه در آفرينش آسامنها ی زمني ی در پى يكديگر آمدا شب ی ریز ی 

رساند ی ]ه،چنني[ آىب  كشتيهايى كه در دريا ریانند با آنچه به مردم س د مى
پس از مردنش زنده گردانيده ی كه خدا از آساما فری فرستاده ی با آا زمني را 

اى پراكنده كرده ی ]نيز در[ گردانيدا بادها ی ابرى كه  در آا هر گ نه جنهنده
انديشند یاقعا  مياا آساما ی زمني آرميده است براى گریهى كه مى

 هايى ]گ يا[ یج د دارد.  نشانه
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برمکس ص ت مق  از کسانمن ن من ممن ش د که آنها از قدرت مق  کار 
ی هر گز در نشانه های قدرت هللا تعالمن تعق  ی تدبر تمن تا ند، هللا  نگرفته

 تعالمن ارشاد ممن فرما د:
ِعريِ »  (۲۰)«.َیقالُ ا لَْ  كُنَّا نَْسَ،ُع أَْی نَْعِقُ  ما كُنَّا يِف أَْصحاِب السَّ

ی گ يند اگر شنيده ]ی پذيرفته[ ب ديم يا تعق  كرده ب ديم در ]مياا[ 
 .دیزخياا نه ديم

 ه،چناا در جای د گری ارشاد ممن فرما د:
َیلََقْد َذَرأْنا لَِجَهنََّم كَِنرياً ِمَن الِْجنِّ َیاإْلِنِْس لَُهْم قُلُ ٌب   يَْ َقُه َا ِبها َیلَُهْم » 

یَا بِها َیلَهُْم آذاٌا   يَْسَ،ُع َا ِبها أُیلِئَك كَاأْلَنْعاِم بَْ  ُهْم أََض ُّ  أَْمنُيٌ   يُهْرِصُ
 (۲۶)«.لِئَك ُهُم الْغاِفلُ اَ أُی 

ايم ]چرا كه[  در حقيقت بسيارى از جنياا ی آدمياا را براى دیزخ آفريده ی
كنند ی چشامىن دارند كه با  دلهايى دارند كه با آا ]حقايق را[ دريافت تى

شن ند آناا هامنند چهارپاياا  بينند ی گ شهايى دارند كه با آنها تى آنها تى
 ماندگانند. ند ]آرى[ آنها هاما الاف تر  بلكه گ،راه

أَفَلَْم يَِسريُیا يِف اأْلَرِْض فَتَُك َا »ه،چناا در جای د گری ارشاد ممن فرما د: 
 (۲۲)«.لَُهْم قُلُ ٌب يَْعِقلُ َا ِبها

 اند تا دلهايى داشته باشند كه با آا بينديشند. آيا در زمني گردش نكرده
 ، تدبر ی ت کر  کمن از ی ژگمن بر مهنای آنچه گذشت با د گ ت که تعق

های انساا مسلاما ب ده که ه، اره در جهت شناخت حقا ق از آا کار ممن 
گنرد؛ ز را کسانمن که مق  شاا را در جهت شناخت حقا ق بکار تمن برند از 
ج،لۀ جاهالا ش،رده ممن ش ند. چنانچه در زمننه هللا متعال ارشاد ممن 

 فرما د:
« َ َا يَتََذكَُّر أُْیلُ ا أَفََ،ْن يَْعلَُم أَتَّ ا أُنزَِل إِلَيَْك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ كََ،ْن ُهَ  أَْمَ،ى إِتَّ

  (۲۸)«.األَلْهَاِب 
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داند آنچه از جانب پریردگارت به ت  نازل شده حقيقت  پس آيا كىس كه مى
 گريند. دارد مانند كىس است كه ك ردل است تنها خردمندانند كه ملت مى

اکند بر آا است که شخص ماق  ی الاف  هنچگاه در کنار در آ ت ف ق ت 
هم قرار تمن گنرند ی هنچ انساا الاف  تمن ت اند به جا گاه ماقلمن برسد ز را 
انساا الاف  مانند ک ر نابننا است که نه بصنرت چشم دارد ی نه بصنرت قلهمن 
تا در ص رت ند دا از کسمن د گری پرسنده ی به راه راست حرکت تا د. اما 
اگر انساا دارای بصنرت قلهمن باشد شکمن ننست که با بکار گنری آا راه 
رشدش را پندا ممن تا د اگرچه ظاهرا نابننا هم باشد چ ا ای با بصنرت قلهمن 
که دارد در تکاپ ی حق ب ده یمسنر درست را در نتنجه پرسش های مکررش 

عق  کار ممن از صاحهاا مق  یبصنرت پندا ممن تا د. چ ا ه، اره از ت کر ی ت
ت کر ی تعق  در ام رات زندگمن یخاصتاً در نشانه های قدرت الهمن ی گنرد؛ ز را 

استعامل صحنح مق  در راه رسندا به حقا ق انساا را ک،ک ممن تا د تا با 
درک حقا ق به سعادمندی برسد، به ه،نن ملت ب ده که قرآا کر م در 

منداا را مخاطب قرار داده، بسناری از آ ات به تعق  ی تدبر تش  ق کرده خرد
مق  را ست ده است، بجز مقلمن که به ملم ی شناخت حق منتج نش د. خدایند 

 متعال ممن فرما د: 
اَمَیاِت َیاأْلَرِْض َیاْخِتاَلِف اللَّيِْ  َیالنََّهاِر آَليَاٍت أِلُیيِل  » إِاَّ يِف َخلِْق السَّ

َ ِقيَ  اًما َیقُُع ًدا َیَمََل ُجنُ ِبِهْم َیيَتََ كَُّریَا يِف َخلِْق اأْلَلْهَاِب. الَِّذيَن يَْذكُُریَا هللاَّ
اَمَیاِت َیاأْلَرِْض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطاًل ُسهَْحانََك فَِقنَا َمَذاَب النَّارِ    (۲۰)«.السَّ

مسلام در آفرينش آسامنها ی زمني ی در پى يكديگر آمدا شب ی ریز براى 
]قانع كننده[ است. هامناا كه خدا را ]در ه،ه  هايى خردمنداا نشانه

كنند ی در آفرينش آسامنها ی  اح ال[ ايستاده ی نشسته ی به پهل  آرميده ياد مى
اى منزهى ت  پس ما  انديشند ]كه[ پریردگارا اينها را بيه ده نيافريده زمني مى

 را از مذاب آتش دیزخ در اماا بدار. 
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عق  در نشانه های قدرت الهمن امری است بنابر ا ن با د گ ت: تدبر ی ت
ماقالنه، ی نتا ج به دست آمده از تدبر ی تعق  انساا را بس ی ننکهختمن 
رهن، ا گرد ده از سق ت در منجالب بدبختمن نجات ممن بخشد؛ ز را مدم 
تعق  ی تدبر بامث ممن ش د که انساا به ارزش های منراثمن حاکم بر جامعه 

ج  د که ا ن کار از د دگاه اسالم کاری  اگر چه گ،راهمن هم باشد مسک
است النر ماقالنه که بامث هالکت انساا ی جامعه ممن گردد. ط ر که در 

 زمننه قرآا کر م ارشاد ممن فرما د:
ُ قَالُ ا بَْ  نَتَِّهُع َما أَلَْ يْنَا َملَيِْه آبَاَءنَا أََیلَْ  كَ» اَا َیإَِذا ِقيَ  لَُهُم اتَِّهُع ا َما أَنْزََل هللاَّ

آبَاُؤُهْم َ  يَْعِقلُ َا َشيْئًا َیَ  يَهْتَُدیَا. َیَمنَُ  الَِّذيَن كََ ُریا كََ،نَِ  الَِّذي يَنِْعُق مِبَا َ  
  (۰۵)«.يَْسَ،ُع إِ َّ ُدَماًء َینَِداًء ُصمٌّ بُْكٌم ُمْ،ٌي فَُهْم َ  يَْعِقلُ اَ 

پريیى كنيد ی چ ا به آناا گ ته ش د از آنچه خدا نازل كرده است 
كنيم آيا  ايم پريیى مى گ يند نه بلكه از چيزى كه پدراا خ د را بر آا يافته مى

اند ]باز هم  رفته كرده ی به راه ص اب تى هر چند پدرانشاا چيزى را درك تى
كننده[ كافراا چ ا من  كىس است كه  در خ ر پريیى هستند. ی من  ]دم ت
زند ]آرى[  شن د بانگ مى چيزى[ تى حي اىن را كه جز صدا ی ندايى ]مههم

 يابند. كرند  لند ك رند ]ی[ درتى
كََ اَك ِمَن الَْعْقِ  َما أَْیَضَح لََك اَليََّك ِمْن »به ه،نن سهب ب ده که گ ته اند:  

 (۰۲)«.رُْشِدَك 
هاما قدر ازمق  برا ت کافمن است که راه رشد ی راه کج را برا ت ریشن 

 سازد.
م که هر کس بت اند بنن خ ب ی بد، مرض یم ند ت کنک لذا گ ته ممن ت انن

تا د ماق  ی مکلف است. یمقتضای مکل نت بر اساس مقل،ندی آنست که 
هنچگاه بر خالف مصالح مامه حرکت نکند ی مسنری را انتخاب ننام د که 
منتهمن به ضاللت یگ،راهمن خ دش ی د گراا گردد. چ ا ای مکلف به ت کر ی 

است که ه،ۀ مخل قات را از ز ر زره بنن تحقنق گذرانده  تدبر در خلقت الهمن
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ی م رد تحلن  ی ارز ابمن قرار داده در زمننه تدبر یتعق  تا د. چنانچه هللا 
 تعالمن ارشاد فرم ده است:

َیيِف اأْلَرِْض ِقطٌَع ُمتََجاِیرَاٌت َیَجنَّاٌت ِمْن أَْمنَاٍب َیَزْرٌع َینَِخيٌ  ِصنَْ اٌا َیاَلرْيُ »
ُ  بَْعَضَها َمََل بَْعٍض يِف اأْلُكُِ  إِاَّ يِف ذَلَِك ِصنْ  َ اٍا يُْسَقى مِبَاٍء َیاِحٍد َینَُ ضِّ

 (۰۰)«.آَليَاٍت لَِقْ ٍم يَْعِقلُ اَ 
ی در زمني قطعا  است كنار هم ی باالهايى از انگ ر ی كشتزارها ی درختاا 

گردند ی  مى خرما چه از يك ريشه ی چه از الري يك ريشه كه با يك آب سرياب
]با اين ه،ه[ برخى از آنها را در مي ه ]از حيث مزه ی ن ع ی كي يت[ بر برخى 

دهيم ىب گاما در اين ]امر نيز[ براى مردمى كه تعق   ديگر برترى مى
 كنند د ي  ]ریشنى[ است. مى

 ه،چناا در جای د گری هللا تعالمن ارشاد ممن فرما د:
اَم » ِء َماًء لَكُْم ِمنُْه رَشَاٌب َیِمنُْه َشَجٌر ِفيِه تُِسيُ، َا. ُهَ  الَِّذي أَنْزََل ِمَن السَّ

يُنِْهُت لَكُْم ِبِه الزَّْرَع َیالزَّيْتُ َا َیالنَِّخيَ  َیاأْلَْمنَاَب َیِمْن كُ ِّ النََّ،رَاِت إِاَّ يِف َذلَِك 
َر لَُكُم اللَّيَْ  َیالنََّهارَ  ْ،َس َیالَْقَ،َر َیالنُُّج ُم  آَليًَة لَِقْ ٍم يَتََ كَُّریَا. َیَسخَّ َیالشَّ

رَاٌت ِبأَْمرِِه إِاَّ يِف َذلَِك آَليَاٍت لَِقْ ٍم يَْعِقلُ اَ   (۰۰)«.ُمَسخَّ

ایست كىس كه از آساما آىب فرید آیرد كه ]آب[ آشاميدىن شام از آا 
چرانيد ]نيز[ از آا  هاى خ د را[ در آا مى است ی ریييدىن]هايى[ كه ]رمه

له آا كشت ی زيت ا ی درختاا خرما ی انگ ر ی از هر گ نه است. به یسي
ریياند قطعا در اينها براى مردمى كه انديشه  محص  ت ]ديگر[ براى شام مى

اى است. ی شب ی ریز ی خ رشيد ی ماه را براى شام رام گردانيد  كنند نشانه مى
دمى كه اند مسلام در اين ]ام ر[ براى مر  ی ستارگاا به فرماا ای مسخر شده

 هاست. كنند نشانه تعق  مى
بر مهنای آنچه تذکر  افت گ ته ممن ت اننم کسانمن که با بکار گنری مق  
ینق  تمن ت انند ی ا تمن خ اهند به حقا ق برسند از جاه  تر ن مردماا 
دننا ب ده اگر چه بلند تر ن مدارک تحصن  را از مشه رتر ن مراکز مل،من 
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را چننن افراد شکار نا امندی،  ا الریر، جهاا در دست داشته باشند. ز 
چ ا ه، اره بخ د ممن بالند ی  (۰۰)خ دکامگمن،  ا حسد یانتقام قرار گرفته اند.

هرگز راجع به ام ر ما ح ل خ  ش تدبر یتعق  تمن تا ند؛ لذا ه، اره 
 رسن شت شاا گ،راهمن یناب دی است.

 تدبر و تعقل در اظهار حقایق

است که ه، اره پنریانش را به اظهار حقا ق امر از ام زه قرآا کر م ا ن 
ت ده ی ا ن کار را از ی ژگمن های انساا ماق  ش،رده که با بکار گنری مق  ی 
استعامل آا در مسنر شناخت، بناا ی مدم کتاما حقا ق یاظهار اباطن  
یخرافات ممن باشد. چ ا هنچ ماقلمن را تمن ت اا  افت که بر خالف 

قا ق را کتاما ی در م ض به نرش ی پخش اباطن  مقل،ندی م،  ت ده ح
ب ردازد ز را ا ن کار از ج،له ص ات خنره رساا ی مخال ت با د ن ممن باشد. 
ط ر که هللا تعالمن در زمننه امامل اه  کتاب را نک هش ت ده چننن ارشاد 

 ممن فرما د:
اَلَة َیآتُ ا َیَ  تَلِْهُس ا الَْحقَّ ِبالْهَاِطِ  َیتَكْتُُ، ا الَْحقَّ َیأَ  نْتُْم تَْعلَُ، َا. َیأَقِيُ، ا الصَّ

كَاَة َیاْركَُع ا َمَع الرَّاكِِعنَي. أَتَأُْمُریَا النَّاَس ِبالِْلِّ َیتَنَْسْ َا أَنُْ َسُكْم َیأَنْتُْم تَتْلُ َا  الزَّ
 ( ۰۰)«.الِْكتَاَب أَفاََل تَْعِقلُ اَ 

دانيد كتاما  كه خ د مىی حق را به باط  درنياميزيد ی حقيقت را با آن
كنندگاا رك ع كنيد. آيا  نكنيد. ی تاز را بر پا داريد ی زكات را بدهيد ی با رك ع

كنيد با اينكه شام  دهيد ی خ د را فرام ش مى مردم را به نيىك فرماا مى
 انديشيد.  خ انيد آيا ]هيچ[ تى كتاب ]خدا[ را مى

بر اساس کار مقالء نها د  از  بالی ا ن ارشاد الهمن فه،نده ممن ش د که
حقا ق را کتاما ت ده باط  را به من اا حق برای مردم مرضه تا ند؛ ز را 
چننن م،  بر خالف رشع ی مقل،ندی است. چ ا هنچ ماقلمن چننن کاری را 
تمن پسندد که بر خالف گ تارش م،  تا د. بخاطر ا نکه تناقض در م،  
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تنجه در انظار مردم چننن افراد حقنر یگ تار بامث بمن مزتمن فرد گرد ده در ن
 یپست ممن ش د.

 تدبر و تعقل در پذیرش حق

ه،چناا از آم زه قرآا کر م امر به پذ رش حق ب ده ی ا ن کار را  کمن د گر 
حقا ق را از ی ژگمن های انساا ماق  ممن داند که با بکار گنری تعق  ی تدبر 

ذ رش خرافات پرهنز ممن تا د، پذ رفته ی آا را برای د گراا بناا ت ده ی از پ
 چنانچه هللا تعالمن از زباا ابراهنم )ملنه السالم( ارشاد ممن فرما د:

ِ َیقَْد َهَداِا َی  أََخاُف َما ترُْشِكُ َا ِبِه إِ َّ » ُه قَْ ُمُه قَاَل أَتَُحاجُّ يِن يِف هللاَّ َیَحاجَّ
ءٍ   (۰۶)«.ِملاًْم أَفاَل تَتََذكَُّریاَ  أَْا يََشاَء َريبِّ َشيْئًا َیِسَع َريبِّ كُ َّ يَشْ

ی ق مش با ای به ستيزه پرداختند گ ت آيا با من در باره خدا محاجه 
كنيد ی حال آنكه ای مرا راهناميى كرده است ی من از آنچه رشيك ای  مى
سازيد بي،ى ندارم مگر آنكه پریردگارم چيزى بخ اهد ملم پریردگارم به هر  مى

 ش يد. ت پس آيا متذكر تىچيزى احاطه يافته اس
آنچه در ا نجا جلب ت جه ممن تا د ا ن است که خنره رساا هرگز بس ی  

سعادت مندی رهن، ا تمن ش ند چ ا ا ن گریه هنچگاه از تدبر یتعق  کار 
نگرفته ی حقا ق را با بصنرت قلهمن نشننده ی نگاه محققانه به آا تمن کنند؛ 

ب ده ی هنچگاه به حقا ق دسرتسمن پندا لذا از رسندا به کنه مسا   محریم 
تمن کنند ط ر که رسن شت  ه د در آ ت ف ق منعکس گرد ده است. چ ا 
ا ن گریه نه از خ د مق  داشتند ی نه به سخناا ماقالا ارج ممن گذاشتند در 
نتنجه از رسندا به حقا ق محریم ی در گ،راهمن شاا هر ریز الرق ممن شدند. 

اقالا ه،نشه در راستای رسندا به حقا ق از در حالنکه بر خالف ا شاا م
تدبر یتعق  کار گرفته ی هر آنچه را که بص رت حق برا ش ارا ه گردد ممن 
پذ رد؛ ز را از ی ژگمن های  ک انساا ماق  ا نست که از افکار ی نظر ات 
ماقالا بهره جسته افکار ی نظر ات درست ی بجای ماقالا را در کنار افکارش 

کناما را در کنار مقلش قرار ممن دهد بخاطر ا نکه رأی ی فلس ه یحک،ت ح
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در حالنکه مق   فرد م،کن است بلغزد ی مق  فرد م،کن است بنراهه رید.
 ج،عمن قطعا بس ی به گ،راهمن تمن انجامد.

بنابرا ن با د گ ت که از ی ژگمن های انساا خنره رس ا ن است که به 
ی ممن پردازد که ا ن ت طنه حقنقت تن نداده ه، اره بر ضد آا به ت طنه گر 

گری بامث مدم پذ رش حقا ق شده انساا را ه، اره در مقاب  ایامر ی ن اهمن 
هللا تعالمن قرار داده رسکش ی گ،راه ساخته هر گز تمن گذارد تا مق  را در 
زمننه انتخاب خ ب ی بد بکار برد بلکه ه، اره با خنره رسی ماقالا را بهاد 

ق  یتدبر قدم بر تمن دارد. چنانچه هللا تعالمن مسخر گرفته ی در مسنر تع
 ارشاد ممن فرما د:

اَلِة اتََّخُذیَها ُهزًُیا َیلَِعهًا َذلَِك ِبأَنَّهُْم قَْ ٌم َ  يَْعِقلُ اَ »  (۰۲)«.َیإَِذا نَاَديْتُْم إِىَل الصَّ
خ انيد آا را به مسخره ی  ی هنگامى كه ]به یسيله اذاا مردم را[ به تاز مى

 انديشند. اند كه تى گريند زيرا آناا مردمى بازى مى
در آ ت ف ق اشاره بر آا است که ماقالا ه،نشه به راه راست در حرکت 
ب ده ی در انتخاب شاا ننز ممن ک شند تا حقا ق را ب ذ رند اما الافالا ه، اره 
در پنریی از ه ا یه س شاا الرق ب ده یهنچگاهمن در صدد ت کنک بنن حق 

که ا ن امر بامث  (۰۸) ند لذا ه، اره در گ،راهمن برس ممن برند.یباط  تمن بر آ 
 ممن ش د تا ذلت ی خ اری تن در داده مسنر تعالمن را هرگز در ننابد.

 تدبر وتعقل در انتخاب معنویات در عوض مادیات

 کمن د گر از کار بردهای تدبر یتعق  استعامل آا در مسنر شناخت، 
ام ر مادی است. به ا ن م ه م که  انتخاب ی پذ رش ام ر معن ی ی ترد د

انساا ماق  هر گاه در انتخاب بنن ام ر مادی ی معن ی ، دننا ی آخرت مخنر 
گردد، به ص رت طهنعمن ی بدیا کدام تش  ش ام ر معن ی را بر مادی ی 
اخریی را بر دنن ی ترجنح ممن دهد. اما اگر نتنجه بر مکس باشد ی در م ض 

م ض اخریی ام رات دنن ی ترجنح داده ش د  ام ر معن ی ام ری مادی ی در
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ا نجاست که به نقصاا مق  ی مدم مقل،ندی حکم ممن ش د. چنانچه هللا 
 تعالمن ارشاد ممن فرما د:

اُر اآْلِخرَُة َخرْيٌ لِلَِّذيَن يَتَُّق َا أَفاََل » نْيَا إِ َّ لَِعٌب َیلَهٌْ  َیلَلدَّ َیَما الَْحيَاُة الدُّ
 (۰۰)«. تَْعِقلُ اَ 

ی زندگى دنيا جز بازى ی رسگرمى نيست ی قطعا رساى بازپسني براى 
 انديشيد. كنند بهرت است آيا تى كساىن كه پرهيزگارى مى

در آ ت ف ق است هام تش  ق بر تعق ، ت کر ی تدبر در جهت مقا سه بنن  
ام ر دنن ی ی اخریی ب ده که انسانهای ماق  را مت جه ممن سازد تا بنن 

دننا ی لذتهای دیرتر ی دیامدار آخرت مقا سه ت ده آنچه را که  لذتهای زیدگذر
 دا م ی قا م است بر گز نند.

 تدبر وتعقل در اجتناب از تهمت

 کمن د گر از کار بردهای تدبر یتعق  استعامل آا در مسنر شناخت، 
انتخاب ی پذ رش صداقت ی اجتناب از ته،ت بسنت است. چ ا اتهام بسنت 

مق  ی رشع ناپسند ی النر مرشیع ممن باشد، بخاطر ا نکه  بر د گراا از لحا 
بامث حالل ت دا حرام ی تحر م حالل، ا جاد کننه ی مدایت ممن گردد. 

 چنانچه هللا تعالمن ارشاد ممن فرما د:
ُ ِمْن بَِحريٍَة َیَ  َسائِهٍَة َیَ  َیِصيلٍَة َیَ  َحاٍم َیلَِكنَّ الَِّذيَن كََ ُریا»  َما َجَعَ  هللاَّ

ِ الْكَِذَب َیأَكرَْثُُهْم َ  يَْعِقلُ اَ   (۰۵)«.يَْ رَتُیَا َمََل هللاَّ
خدا ]چيزهاى م،ن مى از قهي [ بحريه ی سائهه ی یصيله ی حام قرار نداده 

بندند ی بيشرتشاا تعق   است یىل كساىن كه ك ر یرزيدند بر خدا دریغ مى
 كنند. تى

نن را مردید دانسته تهننن ممن هللا تعالمن در ا ن آ ت مهارکه امامل مرشک
تا د که مرشکاا بر هللا )ج( ته،ت زده اند؛ ز را ا شاا از نع،ت مق  محریم 
اند چ ا اتهام بسنت کار خنره رساا ب ده یهنچگاه ماقلمن دست به چننن 
کاری نزده، بنابر ا ن راه تعق  آا است که انساا تن به حقا ق داده ی از 
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دگمن یبغض، کننه یمدایت ممن ش د، اجتناب ته،ت بسنت که ما ه خجالت ز 
گردد. ز را تدایم بر ا ن کار بامث گ،راهمن گرد ده ی انساا در زمرۀ مردماا 
 مغض ب ملنهم قرار ممن گنرد. چنانچه در زمننه هللا تعالمن ارشاد ممن فرما د: 

ُ قَالُ ا بَْ  نَتَِّهُع » َما أَلَْ يْنَا َملَيِْه آبَاَءنَا أََیلَْ  كَاَا َیإَِذا ِقيَ  لَُهُم اتَِّهُع ا َما أَنْزََل هللاَّ
آبَاُؤُهْم َ  يَْعِقلُ َا َشيْئًا َیَ  يَهْتَُدیَا. َیَمنَُ  الَِّذيَن كََ ُریا كََ،نَِ  الَِّذي يَنِْعُق مِبَا َ  

 (۰۲)«.يَْسَ،ُع إِ َّ ُدَماًء َینَِداًء ُصمٌّ بُْكٌم ُمْ،ٌي فَُهْم َ  يَْعِقلُ اَ 
به آناا گ ته ش د از آنچه خدا نازل كرده است پريیى كنيد  ی چ ا

كنيم آيا  ايم پريیى مى گ يند نه بلكه از چيزى كه پدراا خ د را بر آا يافته مى
اند ]باز هم  رفته كرده ی به راه ص اب تى هر چند پدرانشاا چيزى را درك تى
كىس است كه كننده[ كافراا چ ا من   در خ ر پريیى هستند. ی من  ]دم ت

زند ]آرى[  شن د بانگ مى حي اىن را كه جز صدا ی ندايى ]مههم چيزى[ تى
 يابند. كرند  لند ك رند ]ی[ درتى

بنابرا ن یقتمن انساا از مق  کار نگرفته ی بنده ب دا خ د را برای خدایند 
محقق نکند، از دا رۀ انساننت خارج ی رسیری ای بر ریی زمنن از بنن رفته در 

چهارپا اا بلکه پست تر از حن انات قرار ممن گنرد. ا ن بخاطر است که  رد ف
چننن افراد مانند چهارپا اا جز اص ات چنزی د گری را با بصنرت قلهمن تمن 
ت انند بشن ند، پس چط ر ممن ت اند رسیر باشد در حالمن که درک یفهم گ تار 

 مادی را ندارد چمن رسد به مهامت ام ر؟ 
ين كه دارای چننن حالت باشند  عنمن به دين الهي از ديدگاه قرآا كسا 

خردانمن هستند که تمن ت انند مننز بنن خ ب یبد را  اند يب پشت كرده
تا ند، یه،نشه در پمن استهزاء بر د ن ممن باشند چ ا درک یفهم شاا قارص 

اَلِة اتََّخذُ »اند:  یاز نع،ت مق  محریم معريف شده یَها ُهزًُیا َیإَِذا نَاَديْتُْم إىَِل الصَّ
 (۰۰«.)َیلَِعهًا َذلَِك بِأَنَُّهْم قَْ ٌم َ  يَْعِقلُ اَ 

خ انيد آا را به مسخره ی  ی هنگامى كه ]به یسيله اذاا مردم را[ به تاز مى
 انديشند. اند كه تى گريند زيرا آناا مردمى بازى مى
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 ه،چناا در جای د گری ارشاد ممن فرما د:
( چه كىس جز آنكه به ۰۰«.)ِة إِبْرَاِهيَم إِ َّ َمْن َسِ َه نَْ َسهُ َیَمْن يَراَْلُب َمْن ِملَّ » 
 تابد. مغزى گرايد از آيني ابراهيم ریى برمى سهك

بر مهنای نص ص ف ق گ ته ممن ت اننم که انساا مقل،ند کسمن است که با 
پنریی از حقا ق بندۀ راستنن هللا شده از هر ن ع ته،ت گری اجتناب ی بر 

ارزه تا د. بخاطر ا نکه اگر انساا مقلمن را که ملت تکلنف ی ملنه آا مه
مسؤلنت یی است، تعطن  کند در یاقع مه،رت ن ابزار رسندا به ملم را 
تعطن  کرده است، خ اه ا ن ملم متعلق به خدایند باشد  ا متعلق به آنچه که 

 در هستمن است که امر به تأم  در آا ی بهره مندی از آا شده است، باشد. 
 تدبر وتعقل در عدم پیروی از هوا و هوس

تدبر یتعق  ه، اره در یج د انساا ماق  ا ن ملکه را ا جاد ممن کند که 
هنچگاه پنریی از ه ا یه س نکرده ی بر خالف تابع ق اننن الهمن حرکت تا د، 
ز را ا ن ملکه انساا را ق ت ممن بخشد تا ه،نشه در جستج ی حقا ق ب ده ی 

حقا ق ه، اره تالش تا د. در حالنکه جاهالا ی خنره رساا در راه رسندا به 
ه، اره تابع ه ا ی ه س ب ده ی در مسنر گ،راهمن راه پن، ده هرگز از تعق  

 یتدبر کار تمن گنرد، چنانچه در زمننه هللا )ج( ارشاد ممن فرما د:
كِياًل. أَْم تَْحَسُب أَاَّ أَكرَْثَُهْم أََرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهَُه َهَ اُه أَفَأَنَْت تَكُ ُا َملَيِْه َی »

 (۰۰)«. يَْسَ،ُع َا أَْی يَْعِقلُ َا إِْا ُهْم إِ َّ كَاأْلَنَْعاِم بَْ  ُهْم أََض ُّ َسِهياًل 
آيا آا كس كه ه اى ]ن س[ خ د را معه د خ يش گرفته است ديدى آيا 

يا  شن ند ت اىن[ ضامن ای باىش. يا گاما دارى كه بيشرتشاا مى ]مى
 ترند. انديشند آناا جز مانند ست راا نيستند بلكه گ،راه مى

امام مقات  در ت سنر آ ه ف ق ممن گ  د: ا نها در خنره رسی شاا از 
حن انات هم پست تر ممن باشند، چ ا حن انات صاحب شاا را ممن شناسند ی 
ی در برابر شاا رام هستند در حالنکه ک ار در برابر پریردگار شاا رسکش ب ده 

(: ه،چناا بنن اشناء م ند یمرض ی دیست ۰۰ای تعالمن را تمن شناسند)
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چ ا ا شاا  (۰۶)یدش،ن فرق تمن ت انند، تا بر مهنای آا تص،نم گنری تا ند.
از نع،ت تعق  یت کر محریم ب ده ی بر مهنای خ اهشات ن سانمن شاا تص،نم 

تعالمن ارشاد ممن گنرند که ا ن تص،نم گنری منشأ درست ندارد، چنانچه هللا 
 ممن فرما د:

نْيَا َیاطََْمَنُّ ا بَِها َیالَِّذيَن ُهْم َمْن  إِاَّ الَِّذيَن َ  يَرُْج َا لَِقاَءنَا َیرَُض ا بِالَْحيَاِة الدُّ
 (۰۲)آيَاتِنَا اَلاِفلُ َا 

كساىن كه اميد به ديدار ما ندارند ی به زندگى دنيا دل خ ش كرده ی بداا 
 ساىن كه از آيات ما الافلند.اند ی ك اط،يناا يافته

ا نها کسانمن اند که الرق لذا ذ دنن ی شده ی از نع،ت های اخریی نه 
آگاهمن دارند ی نه هم در جستج ی معل مات در آا زمننه ممن باشند، چ ا 
استعداد ت کر ی تعق  را ندارند لذا در زندگمن دننا من الرق ممن باشند ی از 

با د گ ت که ا شاا الافالا اند،  زندگمن اخریی کدام معل مات ندارند لذا
 چنانچه هللا تعالمن ارشاد ممن فرما د:

نْيَا َیُهْم َمِن اآْلِخرَِة ُهْم اَلاِفلُ اَ » از  (۰۸)«. يَْعلَُ، َا ظَاِهرًا ِمَن الَْحيَاِة الدُّ
 شناسند ی حال آنكه از آخرت الافلند. زندگى دنيا ظاهرى را مى

هند امامر بلند منزل ها، یاندیخنت لذا ا نها تنها کار را که انجام ممن د
رسما ه ها ی چرب ت دا شکم های شاا با ان اع الذاها است. که د گر هنچ 
دالداله در بارۀ زندگمن پس از مرگ ندارند چ ا اصال به آا بایر ندارند لذا هر 

دانند ی به  ام ر دنيايى را برتر از ام ر اخریى مى گز به آا تمن اند شند. چ ا
د ی مل م اليهى بایر ندارند؛ لذا تکنه بر ام ر مادی دنن ی ت ده معارف ارزش،ن

قرآا از آخرت الاف  ی در نتنجه بمن خردی ا شاا ثابت ممن گردد. چنانچه 
كريم از ا ن بمن خردی ا شاا پرده برداشته ی ت كر ی تعق  را زير بناي تكام  

لَْ  كُنَّا »ا د: ها ی جهالت آنها را دلي  هالكت آنها دانسته ارشاد ممن فرم انساا
ِعريِ  ی گ يند اگر شنيده ]ی  (۰۰) «.نَْسَ،ُع أَْی نَْعِقُ  َما كُنَّا يِف أَْصَحاِب السَّ

 پذيرفته[ ب ديم يا تعق  كرده ب ديم در ]مياا[ دیزخياا نه ديم.
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ا ن ذلت در حقنقت نتنجه هاما خنره رسی شاا ب ده لذا اسالم هر آنچه 
باشد من  مسکرات ی.. حرام کرده است. چ ا را که برای مق  رضر داشته 

مقتضای کرامت انسانمن، محافظت از مقلمن است که فقداا آا انساا را در 
 زمرۀ حن انات جنگ  به حساب ممن آیرد.

ا ن در حالمن است که اسالم به گش دا قند ی بندها من که بر مق  برشی 
ننت در  ک دچار شده، دم ت ممن کند. ی حق مق  با نقشمن که در ترقمن انسا

مدا سامل دارد ا ن است که آزادی ی نشات به آا بهخشد. به ه،نن ملت 
ب ده که هللا تعالمن در قرآا به صاحهاا مق  بشارت ی مژده داده چننن ارشاد 

ْ ِمهَاِد الَِّذيَن يَْستَِ،ُع َا الَْقْ َل فَيَتَِّهُع َا أَْحَسنَُه أُیلَِئَك الَِّذيَن »ممن فرما د:  فَهرَشِّ
ُ َیأُیلَِئَك ُهْم أُیلُ  اأْلَلْهَاِب هَ   (۰۵)«.َداُهُم هللاَّ

دهند ی بهرتين  پس بشارت ده به آا بندگاا من كه به سخن گ ش فرا مى
كنند اينانند كه خدايشاا راه ت ده ی اينانند هاما  آا را پريیى مى

 خردمنداا.
ا ن بشارت بخاطر گ ش فرا دادا ی اند شندا جهت ت کنک خ ب ی بد، 
مرض ی م ند ب ده که یظن ۀ ماقالا است. بخاطر ا نکه ت کنک مناا خ ب ی 
بد جز از طر ق تدبر ی تعق  م،کن ننست. لذا با د گ ت تنها کسانمن ممن 

 ت انند ا ن کار را انجام دهند که از نع،ت مق  سلنم برخ ردار باشند.
م لذا با د گ ت بزرگداشت انساا به یسنلۀ مق  مقتضمن ح ظ مق  از ما

چنزها من است که به آا رضر ممن رساند ی نقش آا را در زندگمن تعطن  ممن 
کند ی از چرک های مادی ی معن ی که مق  را ضا ع ی تهاه ممن کنند، پاکنزه 
نگه بدارد. ی تحر م مهادت بتها جز برای تاد پاکمن معن ی ننست. ه،چنانکه 

به ا ن دلن  تحر م م اد مست کننده ی مخدر تاد پاکمن مادی ممن باشند. 
است که به ص رت تدر جمن در مرحلۀ س م تحر م رشاب، از نزد ک شدا به 

اَلَة َیأَنْتُْم ُسَكاَرى َحتَّى  »تاز نهمن شده است.  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُ ا َ  تَْقَربُ ا الصَّ
 (۰۲)«.تَْعلَُ، ا َما تَُق لُ اَ 
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هستند به تاز نا ستند ای کسانمن که ا اما آیرده ا د، در حالمن که مست 
 تا آنگاه که ممن دانند چه ممن گ  ند.

ادای تاز ی اذاا  ک م،  مقلمن خالص است ی دم ت به تاز کلامتمن 
است که مق  را ممن ن ازد ی قلب را بندار ممن کند، ا ن کلامت، هللا اکل گ نت 
ی شهادت به یحداننت خدایند ی تش  ق به رستگاری است. اذاا زنگمن ننست 

صدای آا در فضا طننن افگند ی احساسات مههم را مخاطب قرار دهد. که 
بلکه کلامتمن است دارای پنام مالمن که برای انساا ری  تازۀ ممن بخشد. 
ه،چناا تاز آ اتمن از کتابمن است که در بردارندۀ مقاصد خنر ی راهنامی 
های رشد است، ی قه ل آا بستگمن به حض ر یاقعمن مق  در هنگام تاز 

 ا ی تدبر در معانمن آا است.خ اند
در حقنقت اسالم هر ن ع است ادۀ نادرست از مق  را که بامث بمن حرمتمن 
 به آا ش د، منع کرده است. پناملخدا )صلمن هللا ملنه یآله یسلم( ممن فرما د: 

َ هَاَء، أَیْ  مُيَارِيَ َمِن ابْتََغى الِْعلَْم لِيُهَاِهَي بِِه الُْعلاََمَء، أَْی » يَْقهََ  إِفَاَدَة  ِبِه السُّ
 (۰۰).«النَّاِس إِلَيِْه فَِإىَل النَّارِ 

کسمن که بخاطر مقابله با ملامء،  ا تظاهر ی خ د تا من بر بمن س اداا،  ا 
بخاطر جذب دل مردماا ملم ممن آیزد، خدایند در ریز قنامت جا گاهش آتش 

 دیزخ است. 
ت ادۀ مرشیع از از  بالی حد ث ف ق به ا ن نتنجه دست ممن  ابنم که اس

مق   ک یجنهه ب ده که انساا با د بص رت صحنح ی درست از مق  خ د کار 
گرفته از کجری ها اجتناب یرزد؛ ز را مدم است اده از مق  یم،  ت دا بر 
اساس احساسات رشما نا ریا ب ده چنانچه خدایند متعال کسانمن را که از مق  

َیابِّ  »ی ممن فرما د: های شاا کار تمن گنرند، رسزنش کرده است.  إِاَّ رَشَّ الدَّ
مُّ الْهُكُْم الَِّذيَن َ  يَْعِقلُ اَ  ِ الصُّ  ( ۰۰)«.ِمنَْد هللاَّ

 انديشند. اند كه تى قطعا بدترين جنهندگاا نزد خدا كراا ی   ىن
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آ ت ف ق اگر ربر به ماقه  ی ما بعدش داده ش د به ا ن نتنجه ممن رسنم 
تعق  کار تمن گنرند به منابۀ جنهندگانمن هستند که که کسانمن که از تدبر ی 

تنها خ ردا ی ن شندا را ممن دانند ی بس، لذا گ ته ممن ت اننم که مدم 
است اده از مق  به بمن ا امنمن ممن انجامد ی در نتنجۀ ا ن امر انساا از قله 
رفنع کرامت به دره پست گ،راهمن پرت شده حتمن رتهه ی مقام یی پسترت از 

 ممن رسد. چنانچه هللا تعالمن ارشاد ممن فرما د:  چهار پا اا
أَْم تَْحَسُب أَاَّ أَكرَْثَُهْم يَْسَ،ُع َا أَْی يَْعِقلُ َا إِْا ُهْم إِ َّ كَاأْلَنَْعاِم بَْ  ُهْم أََض ُّ  »
 (۰۰)«.َسِهياًل 

انديشند آناا جز مانند  شن ند يا مى يا گاما دارى كه بيشرتشاا مى
 ترند. ،راهست راا نيستند بلكه گ

انساا بداا جهت بر د گر مخل قات بر تری دارد که صاحب مق  یاند شه 
ممن باشد؛ ز را مق   کمن از معنارهای جانشننمن انساا بر ریی زمنن جهت 
کشف ق اننن هستمن است که در بهره برداری از آنها تجسم ممن  ابد. اما 

دد هنچ ارزشمن زماننکه انساا مق  را در انتخاب ی گز نش ام ر به کار نهن
نداشته ی تمن داشته باشد چ ا ای مستحق مذاب الهمن گرد ده است در 
حالنکه حن انات مستحق مذاب الهمن تمن باشند. لذا در دننا ی آخرت ذلت 
بهار ممن آیرد. در آنص رت فر اد یفغاا کدام س د ندارد. هللا تعالمن ارشاد ممن 

ِعريِ َیقَالُ ا لَْ  كُنَّا نَْسَ،ُع أَْی »فرما د:   (۰۰)«.نَْعِقُ  َما كُنَّا يِف أَْصَحاِب السَّ
ی گ يند اگر شنيده ]ی پذيرفته[ ب ديم يا تعق  كرده ب ديم در ]مياا[ 

 دیزخياا نه ديم.
از د دگاه اسالم تدبر ی تعق   ک ج هری است که انساا لذت امننت 

کار زندگمن را با آا احساس ممن کند، به ه،نن ملت ب ده که اسالم در زمننه 
برد تدبر یتعق  شدت م،  به خرج داده است ی هرگ نه ال لت یرزی را 
مستحق مق بت دانسته که جزء مق بتهای حدی ب ده ی قاب  اسقات ی 
برداشنت ننست، چ ا حق هللا است. ا ن امتناز تنها در اسالم ی بخاطر 

 تبیان
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جا گاه مق  است. چ ا تدبر ی تعق ، اساسمن تر ن ملت تکلنف ی  کمن از پا ه 
های تکر ،من است که اسالم حق ق را براساس آا گذاشته است. چ ا 
ک تاهمن در آا، بامث ممن ش د تا صاحهش در حق بقنه افراد جامعه تجایز 

 کند. 
بنابر ا ن با د گ ت مدم تدبر ی تعق  در انجام امامل ی ترصفات ی ا به 

ه  من که مهارت د گر ترصفات النر ماقالنه منجر به فساد بزرگ ممن ش د به گ ن
مام معامالت د نمن ی دنن ی مردم را مخت  ممن کند. س س ترس ی ناراحتمن ی 
مدم آرامش یج د افراد جامعه را فرا ممن گنرد. ی به جای مدا ی نظم ی 
ترتنب، بمن نظ،من ی آش ب جامعه را فرا ممن گنرد. پس تدبر ی تعق  نع،ت 

 است ی مدایمت بر آا اساس آرامش ی امننت زندگمن است. 
ه،نن ملت اسالم در انجام ماممن کارها به تدبر ی تعق  امر ت ده ی  به

 برای درست اند شندا یتعق ، ت دا بارها امر ت ده است
لذا با د گ ت تدبر یتعق  بامث آزادی مق  انساا از تار کنهای جه  ی 
خرافات شده در نتنجه انساا را به با تر ن قله های تکر م ممن رساند ی ا ن 

  هری که انساا را از سا ر حن انات جدا ت ده ای تکر م ممن تا د. هاما ج
 نتیجه

بر مهنای آنچه تذکر رفت با د گ ت که تدبر ی تعق   ک م ههت ی نع،ت 
گراا بهاي الهي براي برشيّت ی مهنای كرامت آدمي است، هللا بر مهنای 

ده است. ز را ه،نن تدبر ی تعق  انساا ها را بر  کد گر برتری داده تكريم ت  
تدبر ی تعق  انساا از پذ رش افراطمن ی ترد د افراطمن که پيامدهاي خسارت 
بار ی جلاا ناپذيري را به دنهال دارد، باز داشته برای بصنرت قلهمن در زمننه 
پذ رش ام ر ممن دهد. به ه،نن ملت ب ده که هللا تعالمن انساننت را به بکار 

ر ممن کند که با ت کر یتأم  آنچه گنری مق  ی ت کر ی تأم  بدیا مرز ام
مشت،  بر ن ع شام ممن باشد ی آنرا مق  شام ممن پذ رد از آا پنریی تائند 

 بر و تعقل از دیدگاه ...تد
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یآنچه مشت،  بر رضر شام ب ده یمق  سلنم تمن پذ رد از آا دیری تائند تا 
 باشد که رستگار ش  د.

 پیشنهادها 
ام ر از بر مهنای آنچه گذشت به کافۀ مردم پنشنهاد ممن دارم در ه،ۀ 

تعق  ی ت کر کار گرفته ی تصامنم فردی ی اجتامممن شاا را مهتنمن بر مق  
 ینق  سازند

به سناست،داراا محرتم پنشنهاد ممن دارم در زد یبند های سناسمن از 
 بر مهنای مقالننت تص،نم بگنرند. امامل یگ تار احساساتمن پرهنز ت ده

 مآخذ
، الدر النقي يف رش  ابن امللد، ي سف بن حسن بن مهد الهادي -5

 5455، الطهعة: األیىل، 1أل ا  الخرقي، تحقيق: رض اا مختار بن الربية، ج
م، النارش: دار املجت،ع للنرش یالت زيع، جدة  امل،لكة العربية  5995هص 

 . 001السع دية، ص
، النارش: دار مكتهة 0معجم منت اللغة )م س مة لغ ية حدينة(، جص  -0

. أح،د فارس أفندي، 175م، ص 5910 -هص  5177بريیت، /  –الحياة 
هص،  5099قسطنطينية، –الجاس س مَل القام س، النارش: مطهعة الج ائب 

 . 001ص
مح،د م،يم اإلحساا املجددي اللكتي، التعري ات ال قهية، الطهعة:  -1

. مح،د صديق 11م، ص0881 -هص 5404األیىل، النارش: دار الكتب العل،ية 
يل، الحسيني الهخاري الِقنَّ جي، فتُح الهياا يف مقاصد خاا بن حسن بن م

برَيیت، مام  –، نارش: املَكتهة العرصيَّة للطهَامة یالنرّْش، َصيَدا 51القرآا، ج
 . 75م، ص 5990 -هص  5450النرش: 
أح،د مختار مهد الح،يد م،ر یه،کارانش، معجم اللغة العربية  -4

م،  0880 -هص  5409: مامل الكتب، ، الطهعة: األیىل، النارش5املعارصة، ج
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 امل ردات فمن الر ب القرآا،أب  القاسم الحسني بن مح،د،  -1  708.11ص
 .۰۰۰، صتحقيق مح،د سيد كيالين، النارش دار املعرفة، لهناا

املحاسهي، الحارث بن أسد، ماهية العق  یمعناه یاختالف الناس فيه،  -6
بريیت الطهعة:  –ندي , دار ال كر تحقنق: حسني الق تيل، النارش: دار الك

 . 058ه، ص5190النانية، 

 . ۰۰۰امل ردات فمن الر ب القرآا ، ص  -7
الض يحي، ميل بن سعد، الَعْقُ  مند األص ليني، نارش: جامعة اإلمام  -0

 .5مح،د بن سع د اإلسالمية، ص

. ۶۰۲، ص ۰إبراهيم ید گراا، املعجم ال سنر ، ج   مصط ى، -9
 تا. ب ریشمن اسالمنه، بمناستانه ل، کتا

ابن منظ ر، محّ،د بن مکرم بن منظ ر، لساا العرب، بريیت، دار  -58
 . ۰۰۰، ص ۲۵ق، ج  ۲۰۲۰، ۰الصادر، چاپ 

أب  أح،د، مح،د أماا بن ميل جامي ميل، العق  یالنق  مند ابن  -55
نة العدد األیل(، النارش: الجامعة اإلسالمية باملدي -رشد )السنة الحادية مرشة 

الرة رمضاا  -العدد األیل  -السنة الحادية مرشة   املن رة الطهعة:
 .70م، ص5970هص/5190

 (.00-04)مح،د: -50
 (.546)ا مراف: -51

 (.564)الهقرة:  -54

 (.58)امللك:  -51

 (.579)األمراف:  -56

 (.46)الحج:  -57

 (.59)الرمد: -50

 (.595-598)آل م،راا:  -59

 (.575)الهقره، -08
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الدين ري املاليك، أح،د، املجالسة یج اهر العلم، النارش : ج،عية  .05
 .419هص ، ص 5459أم الحصم(:  -الرتبية اإلسالمية )الهحرين 

 (.4) الرمد: -00

 (.50 -58)النح : -01

، نارش: مکتهه شامله، ميد الدیيهيس، العلامنية يف ميزاا العق  -04
 .56اصدار س م، ص

 (.44)الهقره: -01

 (.08األنعام:) -06

 (.10)املائده: -07

شريازى، مح،د هادى بن معني الدين مح،د )آصف شريازى(،  -00
قم،  -الكشف ال ايف يف رش  أص ل الكايف )للرشيف الشريازي( چاپ: ایل، 

 .60ش، ص5100ق / 5418
 (.10)ا نعام: -09

 (.581)املائده: -18

 (.575-578)الهقره:  -15

 (.10)املائده :-10

 (.518هقره :)ال-11

 (.44-41)ال رقاا: -14

القرطهي، مح،د بن أح،د بن أيب بكر، الجامع ألحكام القرآا    -11
، الطهعة: 51ت سري القرطهي، تحقيق: أح،د اللدیين یإبراهيم أط يش، ج

 .11م، ص 5964 -هص 5104القاهرة،  –النانية، النارش: دار الكتب املرصية 

حسن بن الحسني التي،ي، م اتيح الغيب الرازي، مح،د بن م،ر بن ال -16
 –، الطهعة: النالنة، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 04  الت سري الكهري، ج

 .460هص، ص 5408 -بريیت، 

 (.7)  نس:-17
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 (.7)الریم:-10

 (.58. )امللک :19

 (.50)الزمر :-48

 (.41)النساء: -45

، ستدرك مَل الصحيحنيأب  مهد هللا الحاكم مح،د بن مهد هللا، امل -40
دار الكتب  النارش:األیىل،  الطهعة: ،5ج ،مصط ى مهد القادر مطا تحقيق:
 .565، ص5998 – 5455بريیت،  –العل،ية 
 (.00)ا ن ال:-41

 (.44)ال رقاا: -44

 (.58)امللك: -41

*** 
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 څېړنپوه عبدالکریم فضيل

 

 توپريونهاو د هغو مطلق  ،عام
 

 خص البحثمل
حاطة یالش، ل ملمن افراده ی مند إل ل ظ العام يف اللغة  طلق ملمن ا

ل ا  ألب ضع یاحد لج،نع افراده دیا حرص، ا الشام ا ص لننن: ه  الل ظ 
ستغراقي ملمن صنغ الج،ع إل الم اال لف ی التي تدل ملمن الع، م هي: دخ ل ا

ا  الج،ع من : ست هام يف نص ی دخ ل ال سامء الرشت ی اإل أل ی مشاهدت ا
رسال ای ه  الل ظ املطلق يف اللغة ه  اإلی . هامامة ی النر ی  کافةی  ک  ی ج،نع

ه   :من اية قند ای ص ت ی املطلق ضد املقند، ی يف الرش عة خَلالذي 
لهذا الجنس افراد يك ا شائع يف جنسه ی ال رد ال دل ملمن  الذي الل ظ

ا م، م املطلق بديل ی أ لتالية:  ،ننز بنن العام یاملطلق بال ریق ای متعددة. 
ا أ ا العام  ش،  ج،نع افراده ب ضع یاحد، ی ی أ م، م العام استغراقي 

العام  دل ملمن حقنقة الشئ  قند ی أياملطلق  دل ملمن حقنقة الشئ دیا 
 ،ا املطلق    قه  التخصنص یلکن  قه  التقنندأ بقند کرثة من النر حرص ی 
املطلق  أيت داِئا نکرة ی ل ظ العام قد ا ل ظ أ ی العام  قه  التخصنص ی 

  ک ا نکرة ی قد  ک ا معرفة.       
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 لنډيز
مام ل ظ په لغت کې د ټ ل  افرادی په خ   ځاا کې رانغښتل  ته ای پر هغ   

احاطه ک ل  ته ی   کېږي، په اصطال  کې مام: هغه ل ظ دی چې په    ځ  
ال ا  چې پر م، م د لت  پرته له حرص څخه ټ ل  افرادی ته شاملېږي، هغه

ک ي، لکه: د ج،عې پر صنغه د استغراقي )الف  م( داخلندل، اسامء الرشت 
هم په م، م د لت ک ي، د است هام اسامء هم په م، م ای استغراق د لت 
ک ي، د ک ، ج،نع، معرش، معارش، کافة، مامة، ای داسې ن ر ال ا  په م، م 

غت کې پرېښ دل ای له هر قند څخه د    ای استغراق د لت ک ي. مطلق په ل
څېز خايل یايل ته ی   کېږي، په اصطال  کې مطلق هغه ل ظ دی چې د 
جنس په نامعل م فرد د لت ک ي ای حال دا چې جنس متعدد افراد لري، د 
مام ای مطلق ت پري دا دی: چې د مطلق م، منت بديل یي ای په مام کې د 

مراد یي، مطلق له قنده پرته په حقيقت د لت  ټ ل  افرادی استعاب ای استغراق
ک ي خ  مام د ز ات ايل په قند رسه چې النر محص ر ای النر معني حقنقت 
د لت ک ي، مطلق نص تخصنص نه مني، ي اځې تقنند قهل ي، په مام کې 
تخصنص راتالی يش، مطلق ل ظ د ت  ل اره نکره یي، معرفه نه يش راتالی، 

 ی کله معرفه راتالی يش.خ  مام ل ظ کله نکره ا
 رسيزه

قرآا کر م ای ب  نه ي ي  د رشمي احکام  اسايس ای بنسټيز اص ل دیه دي 
سنت، د اسالمي رش عت ز اته برخه احکام په دال  دیاړی اص ل  باندې بنا دي، 
د ن ری رشمي مصادری مرجع هم دال  دیاړی ته کېږي چې د قراا کر م ای نه ي 

 تائند رسه د احکام  ل اره مصدر ګرځي. سنت  په رڼا کې د هغ  په
له قرآا کر م ای نه ي سنت  څخه د احکام  رای ست  ای استنهات ل اره ډېر 
ق امد ای اص ل شته لکه: مام، خاص، مشرتک، مؤیل، حقنقت، مجاز، رص ح، 

ص، اشارت النص، اقتضاء النص، مطلق، مقند ای النکنا ه، مهارت نص، د لت 
ن  ې د احکام  په استنهات کې یرڅخه ګټه اخيل ای د داسې ن ر چې مجتهد 

 عام، مطلق او د هغو ...
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دال  ق امد په مرسته احکام استنهاطېږي، که څ ک پر دال  ق امدی ملم ینلري، 
 ن  هغه ته ناش نې ده چې احکام استنهات کړي.

له رشمي نص ص  څخه د احکام  استنهات د مريب ژبې د بناا د اسل ب  ای 
ر رسه کېږي، ځکه چې قرآا کر م ای نه ي د ال اظ  د د لت ن  په رڼا کې ت

سنت په مريب ژبه باندې دي، دا چې په قرآا کر م ای نه ي سنت  کې بېال 
بې  ال ا  رااليل ای بېال بې  د لت نه ای معنایې لري، ن  له ه،دې امله د 

 مجتهد ن  ترمنځ د فقهي احکام  په اړه اختالفات هم ليدل کېږي.
مام ای مطلق ال ا  په قرآا کر م ای نه ي  د څېړنې ملمنت: څرنګه چې

سنت  ای ق اننن  کې رااليل، د احکام  په استنهات کې ز اته ینډه لري، ز ات 
احکام په هغ  ی ړ دي، ن  اړينه ده چې د مام ای مطلق م ه م ای د هغ  

 د لت نه ای ت پنرینه یپيژندل يش.
ېړنې څخه م خه دا د څېړنې م خې: په دې مقاله کې د مطلق ای مام له څ

پيژندل يش ترڅ  د احکام  په یهغ  م ه م ای د هغ  ترمنځ ت پريینه  ده چې د
استنهات کې خطا رامنځ ته نه يش، د مام ای مطلق ال اظ  د لت په خ   
م رد کې یکاریل يش، په رشمي نص ص  ای قان ا کې مام ای مطلق پر ه،غه 

د مام ای مطلق پر د لت  څه ح،  کړي چې د هغ  ال ښتنه یي ای که څ ک
پ ه نه یي هغه د رشمي نص ص  ای قان ا په تطهنق کې له خطا رسه مخامخ 

 کېږي.   
د څېړنې منت د: په دې مقاله کې چې د مام ای مطلق پر م ه م ای ت پريین  

تحلنيل منت د څخه ګټه اخيست  ش ې ای د  -باندې لنک  ش ې له ت صن ي
نه م ض ع تجز ه ای ، مطلق ای د هغ  ت پريی ه،داله منت د په رڼا کې د مام

 تحلن  ش ې ده.
په لغت کې ش، ل، په ټ ل  احاطه ک ل ای د ټ ل  افرادی په خ   ځاا  عام:

 (5)کې رانغښتل  ته ی   کېږي.

 تبیان
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د مام تعر ف: هغه ل ظ چې په    ځ  پرته له حرص څخه ټ ل  ته 
  (0)شاملېږي

د  (1)ټ ل  افرادی ته شاملېږيد مام دیهم تعر ف: هغه ل ظ دی چې خ ل  
مام ب  تعر ف داسې هم ش ی: مام هغه    ل ظ چې پر ډېری افرادی د لت 

 (4)ک ي ای په    ځ  د ت رسه ټ ل  ته شاملېږي
پ رتني تعر   نه په م ه م کې یرته یالمن لري، ک م ځانګړی ت پري په کې نه 

 په  س راځي. ليدل کېږي ای له ټ ل  تعر   ن  څخه  ندې مشرتک نقات
دا چې مام ل ظ به پرته له حرصه ټ ل  افرادی ته شاملېږي،  محص ر به  -۲

 نه یي، لکه املسل، ا ای املؤمن ا ال ا .
په    یخت ای په    ځ  د لت رسه به له دیی څخه ز ات  باندې د لت  -۰
 ک ي.
 په    یضع رسه به خ   ټ ل افراد په ځاا کې رانغاړي چې په دې رسه -۰

مشرتک یځي، ځکه مشرتک په    ځ  یضع ای استعامل رسه په خ ل  افرادی 
 د لت نه ک ي بلکې د هر    فرد ل اره جدا یضع باندې د لت ک ي.

د مام ال ا  ای نښانې: هغه ال ا  چې په م، م باندې د لت ک ي ای ټ ل  
 (1)افرادی ته شاملېږي ای استغراق په کې یي په  ندې ډیل دي.

د ج،عې صنغه چې پر هغې استغراقي )الف  م( داخ  يش، لکه:  -ل مړی
املسل،نن ای املرشکنن ال ا  چې په قرآا کر م کې رااليل هللا  ،املؤمن ا

بېشکه مؤمناا بر ايل دي، په دې آ ت  (6) قَْد أَفْلََح الُْ،ؤِْمنُ اَ تعالمن فرما ي: 
 ی، مام ل ظ دی کې د )املؤمن ا( ل ظ ج،ع ای )الف  م( یرباندې داخ  ش

ای ټ ل  مؤمنان  ته شاملېږي، هيڅ فرد یر څخه نه یځي. داله راز هللا تعالمن 
ا ا م ږ مسلامناا د مجرمنن  په  (7)أَفَنَْجَعُ  الُْ،ْسلِِ،نَي كَالُْ،ْجرِِمنيَ  فرمايي: 

څري په جزا کې    شاا ګرځ ی )نه، داسې نه ده( د )املسل،نن( ل ظ د 
( رسه استغراقي ش ی، ټ ل  مسلامنان  ته شاملېږي، ج،عې ل ظ په )الف  م 

ن  تايس مرشکنن  (0)فَاقْتُلُ ا الُْ،رْشِكنَِي َحيُْث َیَجْدُمُ ُهمْ هللا تعالمن فرما ي: 
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ییژنئ هر ځای کې م  چې یم ندل، ه،دا راز د )املرشکنن( ل ظ د ج،عې 
 .ل ظ په )الف  م( رسه استغراقي ش ی ای ټ ل مرشکنن  ته شاملېږي

دا چې پر اسم جنس )الف  م( استغراقي داخ  يش، پر م، م  -دیهم
د لت ک ي، خ ل  ټ ل  افرادی ته په    ځ  استعامل شاملېږي، لکه: السارق، 
السارقة، الزاين، الزانية، ا نساا، په دال  ټ ل  ال اظ  کې )الف  م( استغراقي 

، هر زاين، هره زاننه ای دي، پر م، م د لت ک ي، په دې معنا هر ال ، هره الله
 هر انساا دربرننيس ای په   ه یضع  ې احاطه ک ي.  

هغه م رد ل ظ پر م، م د لت ک ي چې په اضافت رسه معرف ش ی  -۰
  (9)ُهَ  الطَّهُ ُر َماُؤُه الِْح ُّ َميْتَتُُه() :یي، لکه: په دې حد ث

ی، ن  پر کې د )منتته( ل ظ م رد خ  په اضافت رسه ض،نر ته، معرف ش  
 م، م د لت ک ي په دې معنا چې د بحر ټ لې منتتې مراد ای حاللې دې.

د ج،ع هغه ل ظ چې په اضافت رسه معرف يش، لکه په دې آ ت کې  -۰
د دیی له مال ن  څخه  (58)(ُخْذ ِمْن أَْمَ الِِهْم َصَدقَةً چې هللا تعالمن فرما ي: )

د)هم( ض،نر ته مضاف  زکات یاخله، په داله آ ت کې د )ام ال( ل ظ ج،ع
ش ی، په م، م د لت ک ي، ځکه چې ټ ل  مال ن  ته شاملېږي ای استنناء هم 

ُ يِف أَْیَ ِدكُْم لِلذَّكَِر ج از لري،  ا لکه دا آ ت هللا تعالمن فرمايي: ) يُ ِصيُكُم هللاَّ
) حکم ک ي هللا تعالمن تاس  ته ستاس  د ای ین  په اړه  (55)ِمنُْ  َحظِّ اأْلُنْنَينَْيِ

چې نار نه ته د انج ن  دیه برابره برخه یرکړئ، په دې آ ت کې د )ای د( ل ظ 
ج،ع ای )کم( ض،نر ته مضاف دی، ن  په م، م ای استغراق د لت ک ي، د مام 

 له نښان  څخه   ه نښه دا ده چې استنناء  ې ج از لري.
دې اسامء امل ص ل: هغه م ص له اسامء چې له دیی څخه ډېری بان -۰

د لت ک ي لکه: الذ ن، الاليت، الاليئ، ما ای َمن، م ص  ت چې له دیی پ رته 
په ډېری د لت لري چې د ښه یضاحت ل اره  ې څ  نص ص رایړی: هللا تعالمن 

َا يَأْكُلُ َا يِف بُطُ نِِهْم نَارًا فرمايي: ) إِاَّ الَِّذيَن يَأْكُلُ َا أَْمَ اَل الْيَتَاَمى ظُلاًْم إِتَّ
بېشکه هغه کساا چې د  تنامن  مال نه په ظلم رسه  (50)(َسيَْصلَْ َا َسِعريًایَ 
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خ ري، بېشکه دیی په خ ل  خېټ  کې ایر خ ري ای ګرم ایرته به داخ  کړل 
يش، په دې آ ت کې مام حکم دی ای ټ ل  هغ  کسان  ته شاملېږي چې په 

يِت ظلم د  تنامن  مال خ ري، په آ ت کي رااليل: ) تََخافُ َا نُُش زَُهنَّ َیالالَّ
) ېرمن  له رسالړینې څخه چې تاس  یېرېږئ، ن  هغ ی   مک م دای ( 51)فَِعظُ ُهنَّ

ته نصنحت یکړئ، په داله آ ت کې مام حکم دی، ځکه )الاليت( د ج،ع 
يِئ يَِئْسَن ِمَن ز په آ ت کې رااليل: )اراده، م ص ل اسم رااللمن دی، َیالالَّ

اس  له ښځ  څخه هغه مېرمنې چې له تای د س (54)(الَْ،ِحيِض ِمْن نَِسائِكُمْ 
داله آ ت په م، م د لت ک ي، هغ  ښځ  ته  حنض څخه ناهنلې یي،

َیَ  شاملېږي چې له حنض څخه ناهنلې یي، داله راز په دې آ ت کې رااليل:  
چې  تاس  هغه مېرمنې په نکا  مه اخلئ( 51)(تَنِْكُح ا َما نََكَح آبَاُؤكُْم ِمَن النَِّساءِ 

ستاس  پلرین  یررسه نکا  کړې یي، دا آ ت په م، م د لت ک ي، ټ لې هغه 
ښځې یرڅخه مراد دي چې پلرین  یررسه خل ت صحنحه کړی یي ای که  ې نه 

ِ بَاٍق(یي کړی، داله راز په آ ت کې رااليل:   هغه  (56)َما ِمنَْدكُْم يَنَْ ُد َیَما ِمنَْد هللاَّ
ېږي ای هغه څه چې له هللا تعالمن رسه دي څه چې تاس  رسه دي هغه فنا ک

 باقي پايت کېږي، په دې آ ت کې مام حکم دی، ټ ل  څيزین  ته شاملېږي.
اسامء الرشت: اسامء الرشت هم په م، م د لت ک ي، لکه: ما، َمن،  -۶

أي، ای أ ن، که داله اسامء الرشت په نص کې یلندل يش، ن  پر م، م د لت 
َیَما تَْ َعلُ ا ِمْن ګه څ  آ ت نه رایړی: هللا تعالمن فرمايي: )ک ي، چې د ت نې په ت  

څخه ک ئ، هللا تعالمن پر تاس  له نيك  م،ل ن   چې څهای هر ( 57)(َخرْيٍ يَْعلَْ،ُه هللاَُّ 
هَْر فَلْيَُصْ،ُه() هغه ملم لري، داله راز ب  آ ت کې راځي:  فََ،ْن َشِهَد ِمنُْكُم الشَّ

څخه د رمضاا مناشت کې حارض یي، ن  هغه دې ن  څ ک چې له تاس   (50)
 (59)أَيًّا َما تَْدُم ا فَلَُه اأْلَْساَمُء الُْحْسنَى(ریژه یننيس، ه،دارنګه آ ت کې رااليل: )

په هر ن م  ې چې یبلئ، د هغه ل اره ټ ل ال ره ن م نه دي، په ب  آ ت کې 
ر چېرته چې  استئ مرګ تاس  پندا ه (08)أَيْنَاَم تَكُ نُ ا يُْدرِكُْكُم الَْ،ْ ُت(رااليل: )
 ک ي.
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اسامء است هام: د است هام اسامء هم په م، م ای استغراق د لت ک ي،  -۲
اسامء است هام لکه: َمن، ما، متمن، ماذا ای أ ن دي، څه یخت چې داله ال ا  
په نص کې یليدل يش، ن  داله نص مام نص دی، لکه څ  آ ت نه د بېلګ  په 

َ قَرًْضا َحَسنًا(َمْن ت ګه رایړی: ) څ ک ده هغه شخص چې  (05)َذا الَِّذي يُْقرُِض هللاَّ
َمْن فََعَ  َهَذا ِبآلَِهِتنَا هللا تعالمن ته حسنه قرض یرکړي،په ب  آ ت کې راځي) 

زم ږ پر خدا ان  دا چاره چا کړې ده، الهته هغه ظامل  (00)إِنَُّه لَِ،َن الظَّالِِ،نَي(
ُ ِبَهَذا َمناًَل(َماذَ دی، په آ ت کې راځي: ) په دې منال رسه هللا  (01)ا أََراَد هللاَّ

ِ تعالمن څه اراده لري، داله راز په آ ت کې رااليل: ) ِ أََ  إِاَّ نرَْصَ هللاَّ َمتَى نرَْصُ هللاَّ
د هللا تعالمن نرصت څه یخت دی، خلدار بېشکه د هللا نرصت ( 04قَِريٌب()

كَاِة ) نژدې دی، داله راز هللا تعالمن فرمايي: اَلِة َیالزَّ أَيَْن َما كُنُْت َیأَْیَصايِن ِبالصَّ
هر چريته چې زه  م ای ما ته  ې په ملانځه ک ل  ای زکات  (01)َما ُدْمُت َحيًّا(

 یرک ل  حکم کړی، تر څ  چې زه ژیندی  م.
دا چې نکره د ن ې، نهې ای رشت په سناق کې رايش، ن  داله نکره  -۸

 رې   ې منال رایړی: م، م افاده ک ي، چې د ه
َ  إِكْرَاَه هغه نکره چې د ن ې په سناق یاقع ش ې یي: هللا تعالمن فرمايي: )

يِن( ای  (07)په د ن کې اجهار نشته دی، ب  منال: )  یصنة ل ارث( (06)يِف الدِّ
په دال  نص ص  کې د اکراه، یصنة ای رضر د ن ې په سناق  (00))  رضر ی  رضار

 پر م، م ای استغراق د لت ک ي.کې یاقع ش ي، ن  
 يي:: هللا تعايل فرمادا چې نکره د نهې په سناق کې یاقع ش ې یي، لکه

هېڅکله د دیی)منافقان ( پر هېڅ      (09)( َیَ  تَُص ِّ َمََل أََحٍد ِمنُْهْم َماَت أَبًَدا)
آَمنُ ا َ  يَاأَيَُّها الَِّذيَن ) :د جنازې مل نځ مه ک ه، چې مړ يش،  ا لکه دا آ ت

ای! مؤمنان  هېڅ    ق م دې پر ب  ق م مسخر نه  (18)يَْسَخْر قَْ ٌم ِمْن قَْ ٍم( 
ای هېڅ پالر دې په  (15)ک ي،  ا لکه په حد ث کې رااليل: ی   قت  یالد ب لده(

زیی نه یژل کېږي، په دال   ادی نص ص  کې د احد، ق م ای یالد ال ا  نکره 
اقع ش ي، ن  م، م پندا ک ي، په دې معنا چې په دي ای د نهې په سناق کې ی 
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هېڅ منافق به د جنازې مل نځ نه ک ئ، هېڅ ق م به پر ب  ق م مسخرې نه 
 ک ي ای هېڅ پالر پر خ   زیی نه یژل کېږي.

يَاأَيَُّها دا چې نکره د رشت په سناق کې یاقع يش، لکه: هللا تعالمن فرمايي: )
ی! مؤمنان  که ک م فاسق تاس  ا (10)فَاِسٌق ِبنَهٍَإ فَتَهَيَّنُ ا( الَِّذيَن آَمنُ ا إِْا َجاءَكُمْ 

َیإِْا )ې معل مات یکړئ،  ا لکه: هللا تعالمن فرمايي: يتاس   ، ن    خل رایړيته 
) ای کله چې هره نښانه یی ني دیی مخ  (11)يََرْیا آيًَة يُْعرُِض ا َیيَُق لُ ا ِسْحٌر ُمْستَِ،رٌّ

ې دا خ  دیامداره ک ډي دي، په دال  ايت ن  کې د ګرځ ي ای دیی یايي چ
)فاسق ای ا ة( ال ا  د نهې په سناق کې رااليل، ن  په م، م د لت ک ي، په 
دې معنا چې کافراا هره نښانه یی ني دیی  ې نه مني ای هر فاسق یرڅخه 

 مراد دی.
که نکره د اثهات په سناق کې یاقع يش هغه پر م، م د لت نه ک ي، مګر 

یخت پر م، م د لت ک ي چې قر نه م ج ده یي، که قر نه م ج ده نه  هغه
َ يَأُْمرُكُْم أَْا تَْذبَُح ا  یي، ن  پر م، م د لت نلري لکه هللا تعالمن فرمايي:  إِاَّ هللاَّ

بېشکه هللا تعالمن تاس  ته حکم ک ي چې تاس    ه ال ا حالله کړئ،  (14)بََقرًَة(
ی، ځکه چې نکره د اثهات په سناق کې یاقع په دې آ ت کې م، م مراد نه د

ش ې ده، معنا دا چې هللا تعالمن تاس  ته حکم ک ي چې   ه ال ا حالله کړئ، 
 د ټ ل  ال اګان  حالل ل مطل ب نه دي.

دا چې په نص کې د م، م ای ج،عې ال ا  رايش، ن  داله نص په م، م  -۰
ای داسې ن ر  د لت ک ي، لکه د ک ، ج،نع، معرش، معارش، کافة، مامة،

 ال ا  چې په م، م ای استغراق د لت ک ي چې  ندې څ  بېلګې  ې رایړی:
د مرګ  هر ن س (11)كُ ُّ نَْ ٍس َذائَِقُة الَْ،ْ ِت(هللا تعالمن فرمايي:) -۲

څک ینکمن دی، په دې آ ت د)ک ( ل ظ په م، م د لت ک ي، ن  ټ ل ساکښ 
فِّيَْت كُ ُّ نَْ ٍس َما َمِ،لَْت َیُهَ  أَْملَُم َییُ ترې مراد دي. ا لکه هللا تعالمن فرمايي: 

به پ ره یرکړل يش هغه څه چې م،   ې کړی  ای هر ن س ته( 16)مِبَا يَْ َعلُ َا(
   ای هللا تعالمن پر هغه څه ملم لري چې دیی  ې ک ي. 

 عام، مطلق او د هغو ...



   

184 
 

( ):هللا تعالمن فرمايي -۰  دیی داايا  (33)أَْم يَُقولُوَن نَْحُن َجِميٌع ُمْنَتِِصٌ
 یا ي چې م ږ محک،ه ډله   ی، خ   ځان نه به یژال ری.

ای د ( 10)(يَاَمْعرَشَ الِْجنِّ َیاإْلِنِْس أَلَْم يَأْتُِكْم رُُسٌ  ِمنُْكمْ من فرمايي:)هللا تعال -۰
 پري ان  ای انسانان  ټ ليه ا ا تاس  ته له تاس  څخه پيغ،لاا نه یی رااليل.

يَا َمَعارِشَ الَْعرَِب َهَذا ک  دا خله:  ا لکه د د مد نې من رې د ایسندین -۰
كُُم الَِّذي تَنْتَِظُریاَ  ای د مربان  ډلې دا ستاس  نيکه ده ک م چې تاس   (19)َجدُّ

)نحن معارش األنهياء   ن رث ما تركناه فه  حديث:دا يا لكه یرته انتظار درل د.
ه چې م ږ له م ږ پيغ،لان  ډلې څخه مرياث نه یړل کېږي ک م څ (48صدقة()

  پرېږدی هغه صدقه ده. 
ًة َیبُِعنُْت إىَِل په حد ث کې رااليل:  -۰ یَكَاَا النَِّهيُّ يُهَْعُث إِىَل قَْ ِمِه َخاصَّ

ةً  پخ ا به پيغ،ل خ   ځانګړي ق م ته ليږل کېده ای زه ټ ل   (45)(النَّاِس َمامَّ
 خلک  ته ليږل ش ی  م.

ای ته  (40)نَاَك إِ َّ كَافًَّة لِلنَّاِس بَِشريًا َینَِذيرًا(َیَما أَرَْسلْ هللا تعالمن فرمايي: ) -۶
 .م  نه ليږلمن مګر د ټ ل  خلک  ل اره ز ری یرک ینکمن ای یېریینکمن

م ص ف ش ې یي، په م، م مام ص ت رسه  چې پههغه م ص فه نكره  -58
د لت ک ي، په مام ص ت رسه م ص ف ش ې نکره په استغراق د لت ک ي. 

ؤمن الالم ای خامخا م (41)َیلََعهٌْد ُمؤِْمٌن َخرْيٌ ِمْن ُمرْشٍِك(تعالمن فرمايي: )لکه هللا 
تر مرشک څخه ال ره دی. په دې آ ت کې د )مهد( ل ظ نکره دی ای په مؤمن 
ص ت رسه م ص ف ش ی، ن  دلته آ ت پر م، م د لت ک ي، معنا دا چې هر 

 (44)مؤمن الالم له مرشک څخه ال ره دی.
ل، خالص ل ای له هر قند څخه د    څېز خايل یايل ته ی   پرېښ د  مطلق:

په  (41)کېږي،  ا مطلق هغه ل ظ دی چې په النر معننن فرد د لت ک ي.
اصطال  کې مطلق هغه ل ظ دی چې له یحدت، ج،عې ای ص ت پرته په 

د مطلق ل اره داسې تعر ف هم ش ی: هغه ل ظ  (46)خ له م ض ع د لت ک ي.
د مطلق ب  تعر ف  (47)   نامعل م فرد ته شاملېږيدی چې د خ   جنس 
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داسې هم ش ی: هغه ل ظ دی چې له ص ته پرته په حقنقت د لت ک ي،  ا 
مطلق: هغه ل ظ دی چې د جنس په نامعل م فرد د لت ک ي چې داله جنس 

 (40)متعدد افراد یلري.
یَا ِمْن َیالَِّذيَن يُظَاِهُر )هللا تعالمن فرمايي:  د مطلق لفظ څو بېلګې:

ا( ای هغه كساا  (49)نَِسائِِهْم ثُمَّ يَُع ُدیَا لاَِم قَالُ ا فَتَْحِريُر رَقَهٍَة ِمْن قَهِْ  أَْا يَتاََمسَّ
چې له خ ل  مېرمن  رسه ظهار یکړي، بنا له خ لې هغې خلې څخه رایایړي 
چې کړي  ې یه، ن  مخکې له دې څخه چې دیاړه    ب  ته  س یر یړي،    

زادیل دي، په داله آ ت کې )رقهة( ل ظ مطلق رااللمن، په ک م ص ت الالم ا
پ رې مقند نه دی، ن  په دې د لت ک ي چې   ه )رقهة( ازاده کړي، ن  په 

َهاُت هغې رسه  ې د امر امتنال راځي،  ا لکه دا آ ت: ) ُحرَِّمْت َملَيُْكْم ... َیأُمَّ
تاس  د مېرمن  د منندی ) رسه ( پر تاس  باندې حرامې دي... ای س18()نَِسائِكُمْ 

نکا  حرامه ده( داله آ ت مطلق دی که خایند له هغې رسه خل ت کړی یي ای 
که  ې نه یي کړی د هغه د مېرمنې م ر پر هغه حرامېږي، په هېڅ ص رت  ې 

 نکا  درسته نه ده.
له یيل پرته نکا   (15) َ نَِكاَ  إِ َّ ِبَ ىِلٍّ(داله راز په حد ث کې رااليل: )

درسته نه ده، په داله حد ث کې د )یيل( ل ظ پرته له ک م قند څخه رااللمن، دا 
 حد ث د یيل په لزیم د لت ک ي ای هر یيل ته شاملېږي.

په دې ځای کې د مام ای مطلق فرق ن  باندې  د عام او مطلق فرقونه:
بحث کېږي، د مقالې داله برخه اسايس ای څېړنيزه برخه ج ړیي، په ځنن  

ای مطلق ل ظ ملتهس کېږي، د مام ای مطلق هېڅ ت پري نه يش  باندې مام
ک لمن، اړينه ده چې د مام ای مطلق ل ظ نه یپېژن  څ  په رشمي احکام  کې 

 یرڅخه ګټه یاخل .
په دې معنا چې هر    د مطلق له  (10)د مطلق م، منت بديل یي: -۲

ی استغراق ای افرادی څخه د ن ری په م ض دريږي ای په مطلق کې د ټ ل  افراد
َ يَأُْمرُكُْم أَْا تَْذبَُح ا )استعاب مطل ب نه یي، لکه په دې آ ت کي:   إِاَّ هللاَّ
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بېشکه هللا تعالمن تاس  ته حکم ک ي چې تاس    ه ال ا حالله کړئ،  (11بََقرًَة()
په دې آ ت کې د )بقرة( ل ظ مطلق ذکر ش ی، په ک م ص ت پ رې نه دی 

ک ي چې له ال اګان  څخه ي ه ال ا ذبحه کړي، د  تړلمن، ن  آ ت په دې د لت
ټ ل  ال اګان  حالل ل مراد نه دي، ځکه د مطلق د لت په    شا ع فرد د خ   

 جنس باندې یي.
د مطلق برمکس په مام کې د ټ ل  افرادی استعاب ای استغراق مراد یي ای 

سم په    ځ  استعامل رسه خ ل  ټ ل  افرادی ته شاملېږي لکه:    څ ک ق
یکړي چې زه به د داله کيل فقريان  ته صدقه یرک م، دا مام نص دی ای د 
)فقنران ( ل ظ د داله کيل ټ ل  فقريان  ته شاملېږي، که قسم ک ینکمن شخص 
  ، دیه  ا درې تنه فقريان  ته صدقه یرکړي له حنث څخه نه خالصېږي تر څ  

امه ده ای با د د چې په ټ ل  فقريان  صدقه ینه کړي، ځکه چې د هغه خله م
مام هر فرد باندې صدقه یکړي. که داسې قسم یکړي چې زه به په فقنر باندې 
صدقه ک م، په دې نص کې د )فقنر( ل ظ مطلق ذکر ش ی ای په شا ع جز 
باندې د لت ک ي، ن  که    فقنر ته صدقه یرکړي له حنث ای قسم څخه 

   یي ای که پردی یي، خالصنږي، برابره خله ده چې فقنر د قسم ک ینکي خ
فقنر نار نه یي ای که ښځينه، فقنر مسلاما یي ای که الري مسلاما، ځکه د 
فقنر ل ظ په هېڅ قند ای ص ت پ رې نه دی مقند ش ی، ن  دلته هر فقنر د 

 شا ع فرد په ت ګه مراد دی.
خ  مام د ز ات ايل په قند ( 14)مطلق له قنده پرته په حقيقت د لت ک ي -۰

النر محص ر ای النر معيني یي، په حقنقت د لت ک ي، ن  په مام کې رسه چې 
نه منهته نکره، نه تنننه ای نه هم ج،ع ل ظ داخلېږي لکه د )رجالا، رجال( 
ال ا  چې په دیه ای درې د لت ک ي، په استغراق د لت نه ک ي، داله راز 

ې په محص ر ای معنن مدد هم مام ل ظ نه دی لکه الف، مرشة ا ف، ځکه چ
 مام کې مدد محص ر نه یي.
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مام ل ظ په النر معنن، ز ات جاممت باندې د لت ک ي، خ  مطلق  -۰
ل ظ د فرد په خ   جنس، په    تنت ای شا ع فرد د لت ک ي، په مام ل ظ 
کې النر محص ر کرثت ای ز ات المن ملح   یي، که زيات المن محص ر يش، ن  

 ن ر.هغه مدد دی، لکه الف، ال نن ای داسې 
مطلق ل ظ د تکرار مقت  نه یي، خ  مام ل ظ د تکرار مقت  یي،  -۰

فَتَْحِريُر رَقَهٍَة لکه په دې مسئله کې دا ښه ریښانه کېږي: هللا تعالمن فرمايي: )
ا ( په دې آ ت کې که قسم ک ینکمن مطلق الالم ازاد کړي، ِمْن قَهِْ  أَْا يَتاََمسَّ

درسته ده. د )فاقتل ا املرشکنن( نص هغه له حنث څخه بچ ش  ای ک اره  ې 
مام دی په هر یخت کې چې مرشک یمندل يش، ن  قت   ې  زم دی، په 
مطلق نص کې مکلف اختنار لري چې د هغه له افرادی څخه    فرد ال ره کړي 
ای له مهدې ای ذمې ساقر يش، خ  په مام نص کې ټ ل افراد مطل ب 

 (11یي.)
ې تقنند قهل ي، ځکه چې مطلق په مطلق نص تخصنص نه مني، ي اځ -۰

خ   ن س خاص دی، هغه    فرد ته شاملېږي، په مام کې تخصنص راتالی 
يش، ځکه چې مام ډېری افرادی ته شاملېږي، تخصنص د مام له افرادی څخه د 
ځين  استنناء ک ل  ته یايي، تخصنص د مام ځانګړتيا ده، لکه په دې اړه راځې 

له مام نص څخه پرته په ب  نص  ( 16)العام()اا التخصنص   دخ  يف النر 
 کې تخصنص نه راځي.

مطلق ل ظ د ت  ل اره نکره یي، معرفه نه يش راتالی، خ  مام ل ظ کله  -۶
 نکره ای کله معرفه راتالی يش، لکه: ک  رج  ای الرجال.

د مام د لت: هغه مام چې په ب  دلن  رسه  ې تخصنص نه یي ش ی په 
، په داله ص رت کې  ې د فقهایی ترمنځ په د لت کې خ   م، م د لت ک ي

اختالف دی، اکرثه حن ناا په دې نظر دي چې د مام د لت له تخصنص 
  (17)څخه مخکې په خ ل  افرادی قطعي دي
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په دې آند دي چې د مام د لت پر خ ل  افرادی ظني ج،ه ر اص لي ا 
 ل لري.دی، دیی یايي چې هيڅ مام نشته مګر هغه د تخصنص احتام

مام له تخصنص څخه مخکې په م، م د لت ک ي ای قطعي حکم افاده 
ک ي، له تخصنص څخه یریسته په خ ل  افرادی  ې ح،  یاجب ای  زم دی، 
خ  حکم  ې ظني دی، نه قطعي، لکه په دې اړه فقهاء یايي: کله چې په 
رشمي نص کې مام ل ظ رايش ای په تخصنص  ې دلن  نه یي، ن  په ټ ل  

 ل  افرادی باندې ح،  ک ل یاجب دی ای د حکم په اثهات کې ټ ل  افرادی ته خ
قطعي دی، خ  که د تخصنص دلن  پيدا يش، ن  خ ل  افرادی ته د حکم په 

 (10)اثهات کې ظني دی
 ،د حن نان  په آند دا چې مام له تخصنص څخه مخکې د لت قطعي دی

له مام رسه برابر یي،  ن  په داسې دلن  تخصنص کندای يش چې په ق ت کې
د ن ری اص لن ا په آند په ظني دلن  رسه هم مام تخصنص کېدای يش ځکه 

 چې د مام د لت ظني دی.
مطلق په خ   اطالق جاري کېږي ترڅ   ې د تقنند دلن  نه یي رااللمن، 
څرنګه چې مطلق نص ال ښتنه ک ي ای هغه پرې د لت ک ي په هاماله بڼه په 

ږي ای کله چې مقند يش ن  له اطالق څخه یځي ای رشمي نص باندې م،  کې
  بنا په تقنند  ې م،  ک ل  زم ای یاجب دي.     

 پایله
مام ای مطلق ال ا  بېال بې  مصداق نه لري، د رشمي احکام  په استنهات  

کې ځانګړې ینډه لري، په مام نص کې استغراق ای احاطه په ټ ل  افرادی 
خ ل  افرادی په تنت ای شا ع فرد باندې  مطل ب یي ای مطلق نص ي اځې د

د لت ک ي، مام په خ   م، م جاري کېږي ترڅ  چې تخصنص ش ی نه یي 
 ای مطلق په خ   اطالق باندې جاري کېږي ترڅ  چې  ې تقنند نه یي ش ی.
م تناا ای مجتهد ن با د د رشمي نص په اړه ټ ل معل مات یلري په 

ز ات احکام یرباندې بنا دي ای په دې ځانګړې ت ګه د مام ای مطلق نص چې 
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اړه ز ات دقنق ایسېږي، ځکه چې په لږ خطا رسه هم په احکام  کې بدل ا 
 راځي.

 مأخذونه
جاللمن زاده، جالل، مهادی ی اصطالحات اص ل فقه، ل مړی چاپ،  .5

مخ. سنا ، اح،د، فرهنګ ن  ن مريب ۰۵۰هص ش، ۲۰۸۲نرش احساا: تهراا 
هص ش، دیهم ۲۰۸۰چاپ، انتشارات اسالم: تهرااب ارسمن، جلد دیم، څل رم 

 مخ. ۲۰۰۰ټ ک، 
خراسانمن، اب طال ت، اص ل فقه، مکتهه ملم ی فرهنګ، پشایر، دیهم  .0
 مخ. ۲۲هص ش، ۲۰۸۶چاپ، 
الشنقنطي، مح،د ا منن بن مح،د املختار، مذکرة يف اص ل  .1

 مخ.۲۰۰هص ق،۲۰۰۰ال قه، مکتهه مل م یالحکم، څل رم چاپ، مد نه من ره، 
 مخ.۲۰۶اب  زهرة، مح،د، اص ل ال قه، دار ال کر العريب،   .4
ز داا، مهدالکر م، ال جنز يف اص ل ال قه، مؤسسة الرسالة،: بنریت  .1

 مخ نه.۲۰۶-۲۰۰مخ نه. مذکرة يف اص ل ال قه، ۰۵۲ -۰۵۶م، ۲۰۸۲
 .5املؤمن ا:  .6
 .11القلم: .7
 .1الت بة:  .0
د، درېم السجستاين، أب  داید سلياما بن األشعث، سنن ايب دای  .9

 مخ.۰۲جزء، دار الكتاب العريب: بريیت، باب ال ضؤ مباء الهحر، ل مړی جزء، 
 .۲۵۰الت بة:  .58
 .۲۲النساء:  .55
 .۲۵النساء:  .50
 .14النساء:  .51
 .۰الطالق: .54
 .۰۰النساء:  .51
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  .96النح :  .56
 .597الهقرة:  .57
 .۲۸۰الهقرة:  .50
 .558ا رساء:  .59
 .70النساء:  .08
 .55الحديد:  .05
 .۰۰ا نهياء:  .00
 .06الهقرة:  .01
 .054رة: الهق .04
 .15مريم:  .01
 .016الهقرة: .06
القزی ني، مح،د بن  ز د، سنن ابن ماجه، مكتهة أيب املعاطي،  .07

 مخ.۲۸څل رم جزء، 
 مخ.418سنن ابن ماجه، درېم جزء،  .00
 .04الت بة:  .09
  .55الحجرات: .18
الشيهاين، أب  مهد هللا أح،د بن مح،د بن حنه  بن هالل بن أسد،  .15

هص ق، ل مړی 5459الكتب: بريیتمسند أح،د بن حنه ، ل مړی چاپ، مامل 
 مخ.۰۰ جزء، 
 .6الحجرات:  .10
 .0الق،ر:  .11
 .67الهقرة:  .14
 .501ال م،راا:  .11
 .78زمر:  .16

 .44الق،ر: .17
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 .۲۰۵ا نعام: .10

 ، صحنح الهخاري،إبراهيم، أب  مهد هللا بن الهخاري، مح،د بن اسام من  .19
 مخ.۲۲ص ق، پنځم جزء، ه5487: القاهرة دار الشعب ل مړی چاپ،

دار ، يع بن حهيب بن م،ر الهرصي، مسند الربيع بن حهيباألزدي، الرب .48
ړی جزء، ، ل م5451بريیت،  ل مړی چاپ الحك،ة، مكتهة ا ستقامة، 

 مخ.065
 مخ.95صحنح الهخاري، ل مړی جزء،  .45
 .00سها:  .40
 .005الهقرة: .41
 مخ.۲۰۲اص ل ال قه مح،د اب زهرة، حا شه،  .44
 مخ.۰۸۰مهادی ی اصطالحات اص ل فقه،  .41
 مخ.۲۲  زهره، اص ل ال قه اب .46
 مخ.۰۰۵مذکرة فمن اص ل ال قه،  .47
 مخ.۰۸۰مهادی ی اصطالحات اص ل فقه،  .40
 .1املجادله:  .49
 .۰۰النساء:  .18
 مخ.۲۰۲سنن ايب داید، دیهم جزء،  .15
القرايف، أب  العهاس شهاب الدين أح،د بن إدريس املاليك، أن ار اللیق  .12

 مخ.۲۰۸، دیهم جزء، يف أن اع ال ریق
 .67الهقرة:  .11
بن مهد الكايف اإلبهاج يف رش  املنهاج مَل  السهيك، ميل .14
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 غالم حرضت برهانی معاون رسمحقق دکتور 
 

 اسالمي پیوستون قرآين اصول او ميل وحدت او د
 معیارونه

 مخلص البحث
 ال حدة ال طنيةی ية ية لل حدة اإلسالمنالقرآ یاملعا نر املهادئ 

الن، ذج اإلسالمي هص  مصصدر الهصام ی  تنسنقلخص: ال حدة ال طنية یالامل
السيايس لنظام اإلسالمي يف الحضارة السياسية یالذي يدمم اآليصات القرآنيصة 

 من بعض ریاد ال ضاء الذين لدينا بعض املعايري فيام يتعلق بهذا الكتاب.
 :املعايري القرآنية لل حدة ال طنية

 امية الكرامة اإلنسانية؛ح 

 ؛یح اظتها ةعدالتطهيق ال 

 ةالعدای ة یإزالة املحه ةا جاد. 

 :لتنسيق ی الن، ذج اإلسالميةاتش،  معايري 
 ؛الت حيد 

  ة؛الهام املعايری النقات الرئيسية لل،ؤرشات 

  ؛ة اإلسالميةمشرتکات ا متق ية 

  ع؛فمن املجت، هاحق ق ةتق   یال حدة اإلسالمية ت سنع  یتعزيز 
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  ة ی ا سالميةال طنن ل حدةل الت هنملغة. 
ري ی  املعصصابغنصصر هصصذه املجت،صصع  فصمنإا تص ذج التضصصامن  يعكصصس جصص دة 

ا ص ل؛ فالكرامة اإلنسانية  تعرف بالتحقق هصذه امل،يصزات الهامصة ی ج،يصع 
 .ةاملتسای  الحق ق ستحق  ارضاً  یجغرافياً   سکنمن 

اا الحك مة یاألمة اإلسالمية  اادينية ة الرساليتطلب الن، ذج اإلنساين یال
يف   ا ةاملحهص ی غرس ا شصجارةاللسصانن یالعصدایة یالجنسصية ال طنيصة   ز  

الدیلة التي  ی ةسف باا امللتأ یلکن م  هدل الهزم بالنجا  ی الحب؛ يتغري الغد
  رجصص  ألصص اا یطنيصصة،  یيرتكصصز مليهصصا النشصصيد الصص طني یقي،صصة مصصَل اللغصصة 

 .ةیال طنن ةا سالمن ة حدال الن، ذجمنها 
ة، ال طننص ةال حصد یة رآننصقا هصداف ال ی لذلك الغرض،الن،ص ذج اإلسصالمي

هناك حاجة إىل معالجة حركة مذهلة من الدیل اإلسالمية من خالل مالحظصة 
 .م جزة من رسد ال حدة اإلسالمية یالنقاء اإلسالمي

 لنډیز

لرینکمن ت ری  معنا اسالمي پن ست ا ای انسجام   ه سنايس ميل یحدت ای
نظام ایمد ر ت کې د   م،يل اسصرتاتنژي  دی چې د اسالمي نړۍ په سنايس

کر م مالتصړ  چې د ځنن دال معنارین څخه قرآای، لرینکي معنارین  معنمن یرک 
ک ی چه م نږه داله ځنني معنارینه د ه،دي سص نڅيل کتصاب)قرآا( څخصه پصه 

 ؛ی ندی ډیل استنهات ک  
 رونهدملی وحدت قرآنی معیا

 د انساين کرامت ساتنه؛ 

 دمدالت پلمن کندل ایساتنه؛ 

 . د محهت ا جادیل اید مدایت ر ښه ی ست 

 د اسالمي پیوستون او انسجام معیارونه هم عبارت دی له:
 ت حند؛ 

 په   ه نزاع کې دقضایت مه،ې ځانګړتنایې)شاخص نه(؛ 

 تبیان
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 د اسالمي امت دمشرتکات  تق  ت؛ 

  مي اخص ت دحق قص  پصه ټ لنصه کصې د اسالمي اخ ت پراختنا اید اسصال
 تق  ت ک ل؛

  .د ميل یحدت د ت اهم ژبه 

پن ست ا، انسجام ایميل   یالمن بمن لدي معنصارین  ایاصص ل څخه پصه ټ لنصه 
کې منننت نلري؛ له دي یجهي نه انساين کرامت پرته د مطلقه ارزښت ن  څخه 

یرې پنژاندل  ې ش نمن ندی ایټ ل هغه یګړي چصه د  ص ی جغصرايف ای ص ې خصا
 ایسندینکي یي د  شاا ته حق ق څخه برخ،ن کنږي.

انساين منزلت ایاسالمي رسالت تقاضا ک ي چه دیلت ایاسالمي امت با د 
له بنخه یبايس ای د محهت ینې  ب النهژ ، ق م ای دښ،نې، کننې، ر ښه دمدایت

کښنن ي؛ په محهت رسه ترخي خ ږ ږي ایناکامي په کامنابن  تهصد لنږي. یيل 
رسه با د ییا م هغه ملت ای ا دیلت چه مصيل رسید، اشعارایارزښصت نه سف أ په ت

يمن دق م، ژيب ایمنطقي په اساس ی ړل یي ډ ره ت قع دملت ج ړیل  تر نه  ص  
 اشتهاه کاربه یي.

ن  د اسصالمي پن سصت ا ایانسصجام د تحقصق ل صاره اید قرانکصر م د اسصايس 
ادین    ه س نڅيل حرکصت تصه  ک ل ل اره د اسالمي هن  يلایبننادي معنارین  دپ

ړتنا لندل کنږي چې پدی مخترصه لنکنصه کصې بصه د مصيل  ص ايل ای اسصالمي  ا
 پن ست ا قرآنمن اص ل ایمعنارینه په ګ ته يش.

 مقدمه

برشي مصلحنن  دټ لنۍ د سعادت، ترقي اید انساين آرمان ن  د تحقق ل اره 
چصه ډ صری  ځنني  ري چصاري مطصر  کصړي دي ترڅ خ ل اهصداف  تصه یرسصنږي

اصال  الښصت نک ، د جنصګ ر ښصه، چص ر، نصاداري ایدملت ن تکلنصف  صې پصه يب 
، ۲۰۶۰) ت  صصصص ا  صصصصمن، .مصصصصدالتي د حصصصصاکم سنسصصصصتم کصصصصې ګڼلصصصصمن دی

 (۰۶ی۲۰،۰۰صص

 ...  ميل وحدت اود 
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د جنصصګ د تکلنصصف د اختتصصام ل صصاره، د صصصلح سصصاتنه، د مصصدالت ت سصصعه اید 
ق اید سنايس تح،  ل اره د سناست جدا ي له مذههي ایق مي مصا الت ایت ر 

ای قدرت  صې د طهنعصي قصان ا د مهارک ل ل صاره د لنلالنصزم ړلو   دیي له مننځ ی
اص ل ته مخه کړه. ایټ ل سنايس ایمذههي ت کرینه يې پصه رسص،نت یپنژنصدل، 
قدرت يې دسک  ري دم کراسۍ اید پل رالنستنکي ټ لنۍ کي ظصاهرکړه دالصه 

کړي ایانسصاا تصه  صې سنستم، ناخ ايل، تایتر خ المن اید دیلصت ناکصامې مهصار 
دخ يل پ هي، رسمت، دقت، کن نت ایڅ  برابصره  قصدرت یر ایباښصه. )م حصد، 

 (۰۰۰ی۲۰۲،۲۰۸، صص۲۰۸۲
په ه،دي دننا پ ري  ای بر ای کامنابن ، دیي ټ له خ له ت جه د رفاه د تآمنن

ء رسه  معط يف کړي چه دی سنستم ټ لنه د یخت په تنریدی رسه د معن ی خال
دي ام اج  څخه اسالمي نړۍ هم پصه آمصاا کصې پصايت نشص ه مخامخ کړه چه ل

ایدیينې هم د سنايس بحراا اید قدرت د مرشیمنت رسه مخصامخ کصړه، د دي 
سنايس بمن ثهايت ام اج څخه زم نږ ګراا هن اد افغانستاا هصم پصه آمصاا کصې 

ای دا لړۍ ډ ره په چټکي رسه په یړانصدي دریمصي. خصدای)ج( دی  هپري نښ د
ک پنصصدايش چصصه   ښصصه الښصصتلمن سنسصصتم پصصه  ره یاچصص ي اید یکصصړي چصصه   څصص  

برش ت د مايل ارزښت ن  څخه ساتنه یکړي ایمعن  ت   یاری بنصا د ژینصد مصنت 
 ته یارد کړي.

ړۍ نړ ص الۍ ملص اتحاد په مقابص  د ت رقصمن کصې یي ایمصيل تص رې ریسصته د
جګړۍ څخه ځانګړي استعامل پندا کړه ایمراد د ميل څخه؛ هغصه مج، مصه د 

انان  ده چه په   ی سنايس جغصرايف کصې ژینصد کص ی چصه ه،صدا سصنايس انس
جغرافنه بامث د ا جا ایت کنک د هن ادین  له ن ری څخه ګرځي ایهرکلصه چصه د 
داله ملت نسهت هغۍ سنايس جغرايف رسه ربر یرکص ل يش؛ بنصان  پصه تص ري 

، ۲۰۲۰؛ بابصصا من، ۲۰۰، ص۲۰۲۲دملصصمن رسه تر نصصه تعهنرکنصصږي. )فر ختصصه، 
 (۸۰۰، ص۲۰۲۵یطل ممن،  ۰۰۶-۰۰۲صص
 

 تبیان



   

197 
 

 رضورت او ارزښت
پاملرنه کص ي، د  يخ ا د اسالمي   یايل م ض ع ته ځانګړ  ید     کر مقران
 ېپا ل  په یړانصد منڅرګندیي ای له بلې خ ا د شخړی د من  منهت پا يل   یايل
ټ لص  مسصلامنان  تصه بلنصه « بحهص  هللا... یامتصص، ا»داله آ تی. یرک   یخلدار 

پصه سصناق  صت دي آ دي. څخصه ډډه یکصړ  اختالفای د  يیکړ  من یالیرکړه چې  
چصې د  یکص  ته د تق ی د  رما صت حکصم م منان  قرار لری چه آ ات ن   کې هغه

پصه  ېچص  شص منڅخصه دا نتنجصه تر سصه کص لي له دي. کړ ې متابعت ی یح ياله
مظصاهری لصه سصنايس ای ای ساتنه د ټ لننز   ح اظتد   یايل ېاسالمي ټ لنه ک

 کص ل رامننځ ته يای شخړ  منتایتر خ الڅرنګه چې لکه څخه بل  کنږي ج،يل 
ې د اخصتالف ای ده چصخصله دا طهنعصي کصار بلص  کنصږي خالف  الهي تق ی د 

ل صاره  ۍد برشصي ټص لن نق،ت پصه مقابص  کصې الهصي مصذاب نصازلنږي؛ اخصتالف
 يد دي؛لصر  ېپصا لبصدي داخصيل ای بهصرين  ې، چصیترټ ل  بد شصک  د مذابد

ای د شصخړی  ېکص ۍټص لن دايسې پصه پصه هصر یخصت کص ېه دا ده چصداخيل پا ل
خ ص   ۍټص لنې دايس چبهرين پا له يمن داده ای بلندل  احتامل م ج د یی.ایر 

ای د پصه مقابص  کصې ضصعن ه ای د ن ری  يکنږ ېای ک،زیر   ییرک له  سهځ اک 
ه حنننت د ڼړ  ال  ل صار یقار ای دايس ټ لنۍ ن ر ای   سه یرک يله ې ت اا مهارز 
د مسلامنان  ترمنځ د  ېایسني نړۍ کپه له ه،دې امله اسالمي یحدت  .ينلر 

خ ړل  څخه هم ډیډۍ ې د هن اد کګراا پام یړ لن التنا ده، په تنره بنا زم ږ په 
د د قرآنکصر م لصه نظصره پدي مقالې کې م ږ به  . له دې یجهي نهده هاړ نډ ره 

 .اص ل ای معنارینه یڅنړی اسالمي یحدت
د ميل یحدت ای مصيل پن سصت ا قرانصمن اصص ل  ای معنصارین  تصه پصه اهداف: 

مخترص ډیل کره کتنه ای دهغ  څخه په ژیندانصه، ټ لنصه، اجتاممصي ای سصنايس 
 چاری کې ښه است اده ک ل ای ښه ژیند ته مخه ک ل دي.

 ت صن ي، تحلنيل، منداين ای کتابخانه  من.میتود: 
 

 ...  ميل وحدت اود 
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 دميل وحدت مفهوم
ه ميل پن ست ا دی چه په هرد ن، مذهب، اص  د ميل یحدت م ه م؛ هغ

ایق م ایسندینکي چې هرن ع سنايس ما الت یلري د ميل منافع  په  ره کې 
 رسه متحد یايل څخه مهارت دی.

 اسالمي پیوستون
داله ترکنب له دیکل،  )اسالمي ایپن ست ا( څخه مننځ ته رااللصمن ده چصې 

( دی ۰۰۰، ص۲۰۶۰ ل )ل  س، پن ست ا  ا انسجام په معنا د ریانندل ایریان
چې په ن م ړي ترکنب کې په معنا دهآمهنګمن ای ټړیا دي ای مراد له اسالمي 
انسجام  صا پن سصت ا څخصه دا دی چصې ایسصندینکي د هن ادینص  چصې م،صدتاً 
مسلاما تشکنل ې متحصد يش ایمصراد د اسصالمي پن سصت ا څخصه دادی چصې 

 يل قدم نه پ رته کړي.ء ل اره ک ټ  اسالمي هن ادینه د امت د امتال
 د قرانکریم له نظره د ميل وحدت معیارونه

 الف: د انساين کرامت ساتنه
انساين کرامت ای تکر م   له هغ معناداری، فضنلت لرینک  ایمعن ي کلامتص  
څخصصه دی؛ چصصې انسصصاا قصص ه د مقصص  ای کصصامل قهل لصص  د ځصصاا رسه پصصه خ صص  

ت  تصه الص ره ایبهصرتي لصري اختنارکې یلري هغه انساا چې نسهت ټ ل  م ج دا
ایخالق په خ   يب مناله قدرت رسه پندا کړی ایهغه ته  ې قدرت د ترصف په 
طهنعي نظام کې یرکړی ده ایټص ل کصام ت د م ج داتص   صې د هغصه )انسصاا( 
ذات کې ظاهرکړي دي هرکامل چې په ژیند   م ج دات کې یي هغصه  صې پصه 

 نصدنمن آ صت د قرانکصر م؛  انساا کې په اک،يل یجهي رسه لندل کنصږي چصې
َیلََقصصْد كَرَّْمنَصصا بَِنصصي آَدَم »تکصصر م ایانسصصاين کرامصصت پصصه ځصصانګړې ت ګصصه بنصصان ي:

صْن  صلْنَاُهْم َمصََل كَِنصريٍ ِم،َّ َیَحَ،لْنَاُهْم يِف الَْلِّ َیالْهَْحِر َیَرزَقْنَاُهْم ِمَن الطَّيِّهَاِت َیفَضَّ
ای په رښتنا چې م نږه بنمن آدم ډ ر مزمنصد آ ت(  ۲۵) ا رسا،  «.َخلَْقنَا تَْ ِضياًل 

کړی په یچه ای ملده کې م هغه ته س ريل یرکړي له پاک  چنزین نه م  هغه تصه 
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ریزي یرکړي ای په خ ل ډ ریمخل قات  م هغه ته ډ ر ز ات الص ره یالصمن یربښصلمن 
 دی.

د انساين کرامت ساتنه؛ د انساا انساننت محرتم ش،نرل دي ایدالصه درنصه 
په الصاړه د دیلت نص  ایمصذههي سصنايس خلکص  چصې اکرث صت د  ص ۍ  یظن ه  ې

ټ لنۍ تشکنل ي ا ښ دلمن ده، انسصاين حصر م تصه درنصایی، کصم تص کمن د نصي، 
ق مي ایسنايس مخال ان  ل اره هم د ميل منافع  ای ميل امننصت ای د ټص لنۍ د 
سالمتي د ساتني د نزاع ایجدال څخه هصم مه،صه دنصده دی،  یحصدت تصه  ره 

ل ای د ټ لنۍ د تعایا ل اره مټۍ رانغښت  د هر یګړي په مقابص  د خص يل ایاری 
ټ لنۍ کې مسئ لنت ده چې داله معنارینه خداي)ج( پصه رصاحصت رسه دايس 

ا أَيَُّها النَّاُس اتَُّق ا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْ صٍس َیاِحصَدٍة َیَخلَصَق ِمنَْهصا  َ »بنان ې: 
آ ت(ای انسانان  له هغه رب  ایلء،  )النسا «ُهاَم رَِجاً  كَِنريًا َینَِساءً َزْیَجَها َیبَثَّ ِمنْ 

څخه یډارشئ چې تاسئ  ې له   ساکښ څخه پندا کړي  ي ای له هغصه څخصه 
 ې دهغه ښځه هم پندا کړي ده ای لصه دي دیاړی څخصه  صې ډ رسصړي ایښصځې 

 خ اره کړل.
پنصدا ښ کصې د ټ لص   انساننت ایخ ل ي،  عني برابري ای مسایات په اصص 

انسانان    شاا ته دی، د دی  ادینه خدای)ج( انسانان ته په ه،دې آ ت کصې 
ک ی چې ټ ل انساناا په ریابط خ ل کې   د ب  رسه په تقص ی کصې برابصر دي 
ځکه ټ ل خلک په حقنقت د انساننت کصې رسه رش صک دي، پصه یحصدت کصې 

قدرمند ایيب قدرتصه کصې  هنڅ فرق په مابنن دنار نه ایښځننه، یړیکي ایل ی،
 نشته دی.

خصصدای)ج( برشصصته پصصه اجتاممصصي ژینصصدکې  رښصص نه کصصړي ده ای یحصصدت پصصه 
احکام  ایق اننن  نافذیکې دیی ته الهام کړی ده ترڅص  ره د ژینصدیا دیي تصه 
آسانه يش ایفردي ایټ لننز ژیند څخه  ې ساتنه یيش. پصه دارنګصه محصنر کصې 

سعادت ایننک بختن ل اره ټ ل ت ایت نصه  خدای)ج( رصف ای   ازي د برش ت د
له مننځه یړي دي ترڅ   په ب  باندي تنری ایتجایز ینکړي له دي یجهصي نصه 
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خدای)ج( په دې آ ت کې ن س برش)نه  ص ازي مسصلاما( مخاطصب کصړی ده؛ 
انساا ته د تق ی فرماا یرک ي اید   ه اساس)انساننت( چې ټص ل پکصي برابصر 

د آثصاری ای ل ازم څخصصه سصاتنه یکصړي. لصصه دي دي  ادینصه کص ي ترڅصص د یحصدت 
 مهارک آ ت څخه دايس است اده کنداي يش:

معنار د یحدت په دي مهارک آ ت کې انساننت دی چې پصه حقنقصت  .5
 کې ټ ل پکي رش ک دي؛

 ټ ل انساناا رسه خ   ای د  ۍ م ر ای  ه پالرڅخه پندا ش ي دي؛ .0
انسصاا تصه  اصيل مح ر دمخل قات خصدای)ج( دی ایدالصه دري محص ره .1

مسئ لنت نه یر په الاړه ک ي چې با د ټ لنۍ ایانساين کرامت ته  زمه ت جصه ای 
 درنایي یيش.

کلصصه چصصې  صص ه سصصنايس نظصصام کصصې انسصصاين کرامصصت تصصه ت جصصه ین صص؛ 
دځنن ایسندینک  د ژیند ک ل  ل صاره دیه برابصره رشا صر ای امکانصات مهنصاء يش 

ه خ له کړي ن  دا سهب د دي ایحک مت هم نسهت ځنن  اتهام ته د تهعنض بڼ
ګرځي چې ټ لنه ای ایسندینکي  ې پصه ملصړي، دیه،صي ای در ،صي درجص  رسه 
یی ش  يش ایهغه خلک چې په قدرت کصې رش صک یي ای  صا ن ص ذ پصه قصدرت 
ایقدرمندان  باندي یلري د ميل منافع څخه په ن ع د خ   ځصاا اسصت اده بصه 

څخصه  صې  س تصه رایړی یي د یکړي ایهغه ت اا ایقدرت چې له ه،دي  ري 
 ندنن  طهق  څخه است اده ک ي ای ا ې په هغ  استعامل ي چې په نتنجه کې 
په ټ لنه کې، سنايس درځ ای اقتصادي تهعصنض منصنځ تصه راځصي ملصت ایمصيل 
تعلق ن ر داله شانته خلک له  سصه یرکص ي ای پصه ځصاي د دي چصه د ټص لنۍ د 

 شصش یکصړي پصه تخر صب د مصدين آبادۍ، سص کالۍ ایاقتصصادي رشصد ل صاره ک
ایاجتاممصصي بننصصادین  ای بنسصصټ ن  رشیع کصص ي چصصې پصصه نتنجصصه کصصې سصصنايس 
تایتر خ المن ای ميل يب امتامدي مننځ ته راځي چې دارنګه مصيل یحصدت نص ر 
پاش  کنږي ایملک ن ردملم د ت لند، مدا ای رفصاه څخصه يب برخصي کنصږي ای 

 اره زمننه مسامده ک ي.سنايس ت رقه د بهرنن  د دخالت ای تسلر ل 
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 ب: عدالت
مدالت یرک ل د حق قص دي خ ل خاینصدان  ای صصاحهان  تصه ای  صا پر ښص دل 

 دهريش دي په خ   ځای باندي ای ا

برابریل ته یا من چه فردي، ټ لننز ایسنايس مدالت لره شاملنږي. )طر حمن، 
( چې اص  مدالت په ټ لنه کصې برابصري ۲۲۲۰-۲۲۲۰، صص۲هق، ج۲۰۲۰
ال د درۍ ګ ن  ق ا)شصه انمن ق ا؛الضصهنه قص ا ایمقلنصه قص ا( د افصرادی پصه ایامتد

 م،  کې دي.
م،يل مدالت د افرادی په ټ لنه کې ریسته د سنايس مصدالت څخصه تحقصق 

ء د  م مي چې په حق قي مل مص  کصې تر نصه تعهنرپصه متصع د اهلنصت ای اسصت ا
 نصدې اهلنت رسه کنږي چې په اصص  کصې م هص م د سصنايس مصدالت پصه دی 

 اص ل  باندي مهتني دی؛
هرڅ ک حق لري چه له بننادي ازادي، برابر ای مسایي د ن ری رسه سصم  -۲

ترهغه حده چه د ن ری حق ق  رسه ت افق ایتشابه یلري برخ،ن کنږي ای د نص ری 
 حق ق کم ای د پښ   ندي نکړي؛

اجتاممي ناخ الې په دايس شاا رسه مقا سه يش چې حاص  د ج،ع  -۰
نهايئ نتنجه يې دمام خلک په ن ع یی، په دايس شاا رسه چې نصابرابري  ای  ا

په ط    املدت کې د محریم  خلک  یضعه بهرته کړي په ض،ن کصې بصری پصه 
هغ  مزا ای چې د ناخ ال  څخه ځنني يې حاصل ي د ټ ل  خلک  ل صاره قابص  د 

نصه د  حص ل یي پدي معنا چې هغه مزا ا د مقامات  ای مشصاالل  رسه تړلصۍ یي
اشخاص رسه. ای س م ندنصه دالص  مقامصات  ایمشصاالل ته د ټ لص  یګصړی ل صاره پصه 
رشا ط  برابر منرسیي. پدي ترتنب رسه چې د ثصریت ت ز صع، درآمصد، قصدرت ای 
منصب د ازاد   رسه برابر ای د فرصت ن  برابري په اجتاممي مراتهص  پصه سلسصله 

 کې به یي.
چصې څصه انصدازه نصابرابري مجصاز پس انتهصائمن تحلنص  کصې ن صع د ټ لص  ده 

یپنژندل يش ترڅ  ټ لنه له ش ر، ش ق ای تکاف  څخه ریسصته پصايت ن ص یيل 
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داله نابرابري با د محدید رشا ر یلري ای په هرحال کې  س رسمن دال مناصه  
ایمشاالل  ته په مخ د ټ لص  اسصتعدادین  خصالص یي پصدي معنصا چصې هرڅص ک 

ې   منصصب پصه  س رایړي با صد چصې یي استعداد ای یړتنا یلري ای یال اړي چ
ک لمن يش چې    قدم یړاندي کنږدي ای ره په خ   مخ کې بنصده ینصه ی نصي 
مسایات په فرصت کې، هرڅ ک قادره یي چې پصه اسصاس د برابصري د حق قص  
مزا ای ته  س رسمن پندا کړي ای په دارنګه منصافع  رسه کص لمن يش ټص ل یګصړي 

منن ای أ ي دی اص ل  مرشصیم  رسه مصدالت تصتر  ه حده خ ښ ای  ازي په ه،د
، ۲۰۸۲رضصصصصا ت د محریمننصصصص  ځصصصصاا تصصصصه معطصصصص ف کصصصصړي. ) م حصصصصد، 

 (۰۰۰ی۰۲،۲۰۸صص
پس کچنري   ملت په احساس ایتعلق د   ې خاطرې ته ینه رسصنږي، نص ر 
یحدت ناش نې دی. تعلصق  ص ې خصاطرې تصه هغصه رفصع د تهعصنض ای ت ز صع د 

د اقتصاد په ت ز صع  ؛نع رسه مهارت دیمدالت دی. ت ز ع دمدالت په معنا یس
کې مدالت، فرصت نه،  امکانات،  س رسمن قدرت ته ای....چې مدالت پصه دي 
معناګصصان  رسه پصصه قرانکصصر م کصصې لصصه ځصصانګړي ارزښصصت څخصصه بصصرخ،ن دی. د 
قرآنکر م د هدا ات  په اساس د دښ،ن رسه هم با د مدالت مرامات يش ای پصه 

ام حق ق  تصه درنصایی ایمصدالت پکصې مرامصات حک مت کې هم با د د ټ ل  اتهص
يش ای د ځنن  افرادی ځانګړتنایي با د سهب ای مانع د تطهنصق دمصدالت څخصه 

 ینه ګرځي.
قرآنکر م دمدالت اجرا ک ل په ټ ل  رشا ط کې ای دټ ل افرادی د   ي ټ لنۍ 

یکه دښ،ن(   تکاميل اص  ګڼي ځکه مدالت په ټ لنصه کصې ال اره)دیست یي 
نه برابریي ای د باط  ټغر ټ ل ي، د حصق منص  بامصث ګرځصي چصې د د حق زمن

ظلم څخه خلک ن رت یکړي این رت د یګړی سصهب د تق  صت د مصدين ټ لنص  ای 
جامعۍ ګرځمن، یګړي مسئ لنت ته مت جصه کص ي ایمصدالت سصهب د سصاتني د 
خلک  د حق ق کنږي ایهنڅ څ ک په هن اد کي دالنب ایتایاا احسصاس نکص ي 

امتامد یرځ تربيل تق  ت م مي، زړه س ی، ا نار مننځ ته رایړي،  ای بآلخره ميل
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پن ست ا ایميل ټړیا ق ت پنداک ي په دارنګه ریحنه باندي یجصداا قصانع اید 
انساا شاا ایش کت ساتنه کنصږي ای د انسصاين کرامصت پصه سصاتني رسه مصيل 

سصصندقطب، خلکصص کې نصصنښ یهصصي ایه،نشصصه ګرځصصي. ) یحصصدت پصصه ن  سصص  د
 (۲۰۰۰ی ۸۰۰، ص۰ی۰هق، ج۲۰۵۰

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ا كُ نُ ا قَ َّاِمنَي  »لکه څرنګه چې خدای)ج(  رښ ینه ک ي:
ِ ُشَهَداَء بِ  َشصنَآُا قَصْ ٍم َمصََل أَ َّ تَْعصِدلُ ا اْمصِدلُ ا ُهصَ  أَقْصرَُب  الِْقْسِر َیَ  يَْجصرَِمنَُّكمْ هلِلَّ

َ إِاَّ هللاََّ  آ ت( ای م منان ! با د  ۸)املا ده،  « َخِهرٌي مِبَا تَْعَ،لُ اَ لِلتَّْقَ ى َیاتَُّق ا هللاَّ
د هللا ل اره کلک ی در ږي په مدل ایانصاف شاهداا ایيس د   ه ق م دښ،ني 
ایکننه با د تايس د انصاف پر ښ یل ته ینه هڅ ي انصاف یکړئ. انصاف تق ی 

پصه ټ ل کړن ښصه ته نصژدي دی ای لصه هللا نصه یډارشصئ بنشصکه چصې هللا سصتايس 
 خلدی.

دیستي ایدښ،ني د يب مدالتي ایحصق یژين تصه زمننصه با صد برابصره نکصړي، 
ظلم ای ج ا د ټ لنۍ کلت ر ته  ره پندا نکړي، حب، بغصض اینصابرابري د دیلصت 
مردان  په ټ لنه کې درځ را مننځ ته ک ي ای داله ت رقصه؛ سصنايس مخصال نن پصه 

 ثهايت ل اره فعالنت کص ي، مختلصف اپ ز س ا رسه تهد ل ی چې د سنايس يب
فعالنت نه د سنايس مخال نن  د امتامد د  ال مستحکم اید ميل یحدت ارکاا 
مات ي ای سنايس تعارض په ځای د  ايل؛ ژیند پصه ملصت بانصدي تصر خ کص ي د 
ميل یحدت پصه  ره کصې د سصنايس معرتضصان  حقص ق پصه منص  د م افقصان  پصه 

َیَ  تَْقَربُص ا »هللا)ج( دايس  رښص نه کص ي:   شصاا رسه دی محصرتم یګڼص  يش. 
ُه َیأَْیفُص ا الَْكيْصَ  َیالِْ،يصزَاَا  َماَل الْيَِتصيِم إِ َّ ِبصالَِّتي ِهصَي أَْحَسصُن َحتَّصى يَهْلُصَغ أَُشصدَّ

ِ ِبالِْقْسِر َ  نَُكلُِّف نَْ ًسا إِ َّ ُیْسَعَها َیإَِذا قُلْتُْم فَاْمِدلُ ا َیلَْ  كَاَا َذا قُْرىَب   َیِبَعْهصِد هللاَّ
اكُْم ِبِه لََعلَُّكْم تََذكَُّریاَ  ي کنصږي ای مصه نصژدآ صت( ۲۰۰)ا نعام،  «أَْیفُ ا َذلُِكْم َیصَّ

تايس مال د  تنم)پالرمړي( ته مګر)یرنژدي يش( پصه هغصي طر قصي رسه چصې 
هغه ډ ره ښه یي ترهغه پ ري چې یرسنږي داله  تنم ق ت)ځل،نت ب( خ   ته 

يس پنامنه ای ت ل په مدل)انصاف( رسه، نه یرک ه مص نږه تکلنصف ایپ ره ک ئ تا
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هنڅ ن س ته مګر په انصدازه د ت اا)طاقصت( د هغصه ای کلصه چصې خصلي کص ي 
تاسئ)په ک م يش کې( ن حق)رښتنا( ییائ اګر که یی)مقص ل  صا مقص ل النصه( 
خایند د خ ل ي)هم(، ای په یمصده د هللا یفصا کص ئ تصايس، دا)دری امرینصه  ص ه 

له پاره د دي چې پنصد یاخلصئ ي( حکم کړي دي)هللا( تايس ته په هغه رسه نه
ِ َیلَصْ َمََل أَنُْ ِسصُكْم أَِی »تايس. يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ا كُ نُ ا قَ َّاِمنَي ِبالِْقْسِر ُشَهَداَء هلِلَّ

 أَْیىَل ِبِهصاَم فَصاَل تَتَِّهُعص ا الَْهصَ ى أَْا الَْ الَِديِْن َیاأْلَقَْرِبنَي إِْا يَُكْن اَلِنيًّا أَْی فَِقريًا فَاهللَُّ 
َ كَصاَا مِبَصا تَْعَ،لُص َا َخِهصريًا  ۲۰۰)النسصاء،  «تَْعِدلُ ا َیإِْا تَلُْ یا أَْی تُْعرُِضص ا فَصِإاَّ هللاَّ

آ ت(ای هغ  کسان  چې ا اما يې رایړی دی)ای مؤمنان !( ایسئ تص  محکصم 
ه د هللا اګر کصه یي)دا شصاهدي( پصر ی ړل په انصاف رسه شاهداا)خاص( دپار 

ن س ن  ستايس)چې ز اا م پکې(  اپه یالد ن )م رای پال  ا په اقارب  )خ ل انص  
ستايس(، ای که یي داله)مشه د ملنه ای  ا مشه د له( شت،ن له فقنصر، نص  هللا 
ډ ر خنر ال ښت نکي دي پصر دیي)لصه تاسص نه(؛ نص  مصه کص ئ تصايس متابعصت د 

شصات ( کلصه چصې انصصاف کص ئ تاسصمن، )ای لصه حقصه مصه ه ا)د ن سصاين خ اهن
تنر ږئ  ا چې مدیل یکړئ لصه حقصه( کصه یاړیئ تصايس)خ يل ژيب(  صا څنصګ 
یکړئ تاسمن)له شاهدي نه( ن  بنشکه هللا دی پرهر هغه يش چې ک ئ تاسصمن 

 ښه خلدار)ن سم دم،  رسه به س،ه جزا درکړي(.
؛ يبنصان   ينن د مصدالت کصداله آ ات نه د خلک  نقش په من  د دیلت په تأم

 ، مشصارکت پصه تحقصق د مصيلې  بص  کص د حق قص  دای حرمت  خلک په رما ت
، د يیحدت په مشارکت د خلک  رسه منننت پنصدا کص   . ایميلېلر  ېیحدت ک

خصه د خ لص  څ ص ه ماد نصه رفتصار  بغنصر د ېیحصدت کص خلک  مشارکت په مصيل
خلکصص  ای  د زامیحصصدت حاصصص  د التصص . مصصيليمنن نصصه مصص مأ خصصه تصصڅه،ن مصصان  

منن أ مدالت ای تص منناق ميل د ړلنچ  ې؛ چيد يباند حک مت په منناق ميل
ضامن ميل پنرشفت  امداره دیلت دی ده. د   ه ملت ای د ې لنه کټد مدالت په 

. يیحدت تصه رسص   مدالته خلک ميل ا اما رسه دي، یحدت د ميلای حرکت 
أَْیفُ ا الَْكيَْ  َیَ تَُك نُص ا ِمصَن »ي:نکته په رصاحت رسه بنان   اآ ات نه د  ندين ېچ
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يَن َیزِنُ ا ِبالِْقْسطَاِس الُْ،ْستَِقيِم َیَ  تَهَْخُسص ا النَّصاَس أَْشصيَاَءُهْم َیَ  تَْعنَصْ ا  الُْ،ْخرِسِ
آ ت نصصصه( پصصص ره یرکصصصړئ  تصصصايس ۲۸۰-۲۸۲ء،  ) الشصصصعرا «يِف اأْلَرِْض ُمْ ِسصصصِدينَ 

ای مه کنږئ له ک،  یرک نک )د پنامنمن( پنامنه)کله چې چاته الله پنامنه ک ئ( 
نه ایت ل ک ئ تايس په تله برابره رسه)ایهنڅ ک،من په هنڅ شصاا يش کصې مصه 
ک ئ(. ای مه ک، ئ  تايس خلق  ته څنزینه د دیي)ایپه هنڅ څنصز کصې د دیي 

منع ک ئ( ای مه ګرځئ تايس په ځ،که کې په دايس حال  -حق ق مه ستن ئ
 کې چې فساد ک ینکي ایسئ.

 «َیأَْیفُ ا الَْكيَْ  إَِذا كِلْتُْم َیزِنُ ا ِبالِْقْسطَاِس الُْ،ْستَِقيِم َذلَِك َخرْيٌ َیأَْحَسُن تَأِْیياًل »
آ ت( ای پ ره یرک ئ تاسمن پنامنه هرکله چې پنامنه ک ئ تصايس  ۰۰اء،  ) ا رس

ای ت ل ک ئ تايس په تله)یزا( برابر رسه)چې پکې ک ږیالمن نه یي(، داله)پ ره 
ډ ر ال ره ای خ را)ډ ر( ښه دي له خنانته له جهتصه ده  ل د کن  ای یزا( خنر ک  

 ماقهته.
 ک حصق ې څصک یخت څهنپه  ېچ ځيخه دا نکته په  س ران څآ ت   دي د

ارتهاطصات ،  يک ل د اقتصاد ياستنامر ن  انساين ایدي انساا نلر  د استنامر د
اص ل  ل اره اسصت،رار ي ادبنند  ېچ يد يلړ ه ای تعایا د   ب  رسه تړ ه یرکړ راک

مصدالت ل صاره  کص ل دي ډ خالی  د مدالت، فرصت ن  ای ثریت ن  ت ز ع، ای طهقايت
م هص م  يخصه بصه پصه ننصي څت سع یحدت بمن دمدالت ای د مدالت د ميل .يد

. پصه يیحصدت مصدالت د مصيل جص هره د ې، پصه حقنقصت کصيبه نص   رسه ش ين
ای پصه  شصک  ننيسص ېکص ۍلن  ټصخاطری پصه اذهصان  د  ميل مدالت رسه تعلق د

 .يبریز ای ظه ر پندا ک   ې ری ک ياجتامم
 ویستل ښيمنیو ریښمحبت د تخم او بذر شیندل او د د دج: 

د  ېدا ده چص يصېمام  ای اه،ه یظن ه د دیلت،ردانص   یل   ېپه   ه هن اد ک
ای پصه  ای تق  صت يش يیشنند ېی کړ یحدت ای محهت تخم په مابنن د یگ ميل

 لنه ټ ې. چړيامتامد پندا ک ېمابنن د خلک  ای دیلت ای خلک  کپه  ېمقاب  ک
ای نسهت پصه  ص   يی اهداف  ته رس  ړ پ  ړ  ل  په   ه متکام  حرکت رسه د جهاين

 ...  ميل وحدت اود 
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ه یسصنله د احسصاا ای االصامض د ښصای   ه  يامتامد پندا ک   منتلښال يب  باند
مقاب  د دیلت ای حاک،نت ډ ره مه،ه دنده په  .ي  ځخه گر څاگان  طخ انساين

د ارساری د خلک  کې لري یيل چشم پ يش د حک مت له خطاؤ ای اشتهاهات  د 
خلک  څخه بامث ګرځي چه کننه ای مقده دخلک  د زړین  څخه لري يش الهته 
داله چشم پ يش ای بخشش د دیلت صدق په هغ  جرا ،  ای سنايس خطاګان  

هت حقص ق باندي کنږي یيل دیلت هنڅ کله حق نلري چه د جرم، جنا ت نسص
هللا ته، حق ق الناس هم بخشش ای معاف کړي خصدای)ج( مص نږه پصه احسصاا 

: ېفرمصا رسه مخاطب کړي    لکه څرنګه چه هللا په م نږه احسصاا کصړي هغصه 
نْيَا َیأَْحِسصْن كَصاَم » اَر اآْلِخصرََة َیَ  تَصنَْس نَِصصيهََك ِمصَن الصدُّ ُ الصدَّ َیابْتَغِ ِفياَم آتَاَك هللاَّ

َ َ  يُِحصصبُّ الُْ،ْ ِسصصِدينَ  من إِلَيْصصَك َیَ  تَهْصصغِ الَْ َسصصاَد ِفصصأَْحَسصصَن هللاَُّ   «اأْلَرِْض إِاَّ هللاَّ
آ ت( ای یال اړه په هغه)دیلت( چې در کړي دي تاتصه هللا کص ر د  ۲۲القصص، )

آخرت ای مه هنریه برخه خ له له)ماله د( دننا ای احساا ک ه )له بنصدګان  د هللا 
ل( لکه چه احسصاا کصړي دي هللا لصه تارسه)چصه دايس ډ صر رسه په یرکړه د ما

دیلت يې در کړی دي(. ای مه ال اړه)ای قارینه!( فسصاد)په تکصل، ظلصم ای بغصې 
 رسه( په ځ،که کې بنشکه چه هللا نه خ ښ ي فساد ک ینکي.

خدای)ج( انساا په ننکن  ای بخشش ای احساا رسه په مقاب  د   ب  کصې 
نع،تن  شکر ک ل به هلته په ښه ت ګه یيش چه دهغه  مام ر کړی ده ای دهغه د

 د بندګان  رسه ښه سل ک ای ډ ره ښه ری ه ای رفتار یيش.
دخلک  ای دیلت دنده ده چه په مابنن خ ل  کې د محهت تخم یشصنندي ای 
د مهربصصاين ینصصۍ الصصرس کصصړي ای هغصصه رش نصصي منصص ي د محهصصت څخصصه سصصامله 

  لصه خطاګصان  څخصه يصې د است اده یکړي لصدي یجهصي نصه بخشصش ای  تح،ص
مسلاما دنده معريف کړي ده ځکه محهت ميل امتامد مننځ ته رایړي ای مصيل 
امتامد بنا د خلک  مشارکت تق  ت ک ي چې په نها ت کصې مصيل مشصارکت د 

 هن اد د استقالل ایخ ل اکي څخه ساتنه ک ي.
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صيِّئَُة َیَ  تَْستَِ ي الَْحَسصنَ »په   ه ب  آ ت کي هللا)ج( دايس فرمايې:  ُة َیَ  السَّ
 «اْدفَصصْع ِبصصالَِّتي ِهصصَي أَْحَسصصُن فَصصِإَذا الَّصصِذي بَيْنَصصَك َیبَيْنَصصُه َمصصَداَیٌة كَأَنَّصصُه َیيِلٌّ َحِ،صصيمٌ 

آ ت(ای نه برابر ږي رسه ننکي ای نه بدي)په جزاء ای حسن العاقهة  ۰۰)فصلت،
اڅاپصه کې( دفعه ک ه)ته هغه بدي( په خصلت رسه چي هغه ډ ر ښه یي پس ن

هغه څ ک چمن په مننځ ستا ای په مننځ دهغه کې مدایت ای دښ،ني یی ځکه 
 چمن دي دیست ای ډ ر مهربانه دي.

ن م ړي آ ت نه د دي ټ لننز اص  بناا ک ي چې بخشصش ای احسصاا کص ل 
په یخت د قدرت کې،    کر امنه رفتصار دی چصې د ص  کصر م ای مهربصاا سصړی 

کې مکل نت لصري چصې د خ لص  یګصړی  څخه صادر ږي، دیلت په مقاب  دخلک 
رسه ننک رفتار یکړي ای په ټ لنه کې د دي اسهاب برابر کړي چصې دښص،نن  ای 
يب یځلن  ته خامه یرکړي ځکه دښ،ني ای فقر پصه ټ لنصه کصې امصتامد ای مصيل 
یحدت د ناب دي رسه مخامخ ک ي د حاک،نت دنده دي چې  د دښ،نن  ټغر د 

ي؛ محهصت ای د محهصت م امص  چصې سصهب د یګړی ای ټ لنۍ لصه مخصه ټص ل کصړ 
امتامد ای ميل مشارکت دي مننځ ته رایړي لکه څرنګصه چصې هللا)ج( د محهصت 

صاِء »م ام  په   ه ب  آ ت کې دارنګه بنان ي:  َّ صاِء َیالرضَّ َّ الَّصِذيَن يُنِْ ُقص َا يِف الرسَّ
ُ يُ  )ل م،صراا،  «ِحصبُّ الُْ،ْحِسصِننيَ َیالَْكاِظِ،نَي الَْغصيَْظ َیالَْعصاِفنَي َمصِن النَّصاِس َیهللاَّ

آ ت(هغه کساا چې ن قه یر ک ي)مال لګ ي دهللا په نامصه( پصه خ ښصي  ۲۰۰
) صصا ارزاين  صصا شصصت،ني کصصې( ایتکلنف) صصا قن،تصصي  صصا تنصصګ دسصصه کصصې( ای چصصې 
زال، نکي د قهردي)رسه له قدرتصه( ای م ص ه کص ینکي دي لصه خلقص )چې پصري 

 ي ک ینکي.یکړي ز اتمن ایظلم( ای هللا خ ښ ي ننک
چې د دی مهارک آ ت څخه  نصدي دري م ضص ع ګصانې پصه څرګنصده ډیل 

 رسه معل منږي:
. د قدرت په یخت کي د ننازمنصدان  ای محتصاج  خلکص  بانصدي پصه پټصه ای ۲

 ښکاره کې ان اق ک ل؛
 . د قهر په یخت کي ال صه خ ړل ای د زالم ای تح،  نه کار اخست ؛۰
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 څخه م  ه ک ل. . د ن ری د تنریتن  ای خطاګان ۰

يْطَاَا » يْطَاَا يَنَْزُغ بَيْنَُهْم إِاَّ الشَّ َیقُْ  لِِعهَاِدي يَُق لُ ا الَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِاَّ الشَّ
ا ُمِهينًصا آ صت(ای یا صه)ای مح،صده!( )م منصان (  ۰۰ء،  )ا رسا «كَاَا لِْْلِنَْساِا َمُدیًّ

چصې هغصه ډ صري الص ره  بندګان  ځام ته چې یايئ دي)مرشکان  ته( هغه خصلي
دي، بنشکه چې شنطاا دښ،ني اچص ي)ای رش پ رتصه کص ي( پصه منصنځ د دیي 
کې، بنشکه چې شنطاا د انساا ل صاره ښصکاره دښص،ن دي.)چصې لصه رسه پصه 

 ننکي يې ریاداره نه دي(.

ِ َیَمِ،صصَ  َصصصالًِحا َیقَصصاَل إِنَِّنصصي ِمصصنَ » صصْن َدَمصصا إِىَل هللاَّ  َیَمصصْن أَْحَسصصُن قَصصْ ً  ِم،َّ
يِّئَُة اْدفَْع ِبصالَِّتي ِهصَي أَْحَسصُن فَصِإَذا الَّصِذي   الُْ،ْسلِِ،نيٍ  َیَ  تَْستَِ ي الَْحَسنَُة َیَ  السَّ

اَهصا إِ َّ  اَها إِ َّ الَِّذيَن َصَلُیا َیَما يُلَقَّ ی ذبَيْنََك َیبَيْنَُه َمَداَیٌة كَأَنَُّه َیيِلٌّ َحِ،يٌم َیَما يُلَقَّ
آ ت نه( ای څ ک دي ډ ر ښائسته)بلکمن نشته( له  ۰۰-۰۰فصلت، ) «َحظٍّ َمِظيمٍ 

جهته د ی نا له هغه چا چې ب يل خلصق طصرف د هللا تصه ایم،ص  کص ي ننصک ای 
یايئ بنشکه زه له مسلامنان  الاړه ا ښ دنک  م)احکام د هللا ته( ای نه برابر صږي 

بصدي( پصه ننکي اینه بدي رسه) په جزا ای حسن العاقهة کې( دفعه ک ه)ته داله 
هغه خصلت رسه چې هغه ډ ر ښه یي پس ناڅاپه هغه څ ک چې په منځ ستا 
ای په منځ د هغه کې مدایت ایدښ،ني یي لکه چې دی دیست ای ډ رمهربانصه 
دي ای نه یرک ل کنږې دا)ننک خصصلت د بصدي دفصع پصه ننکصي رسه( مګرهغص  

ګصر کسان  ته چې صل ای تح،  ک ي ای نه یرکص ل کنصږي دا)ننصک خصصلت( م
 خایند د برخي ډ ري ل  ې ته.

خدای)ج( ټ لننز حرکت نه په اساس د محهت ای تح،  رسه الص اړي ای هغصه 
حرکت نه چې په ټ لنه کې ګناه ای دښ،ني ته  ره ه اریي، مؤمنصاا  صې تر نصه 

 منع کړي دي.

يْطَاُا أَْا يُ ِقَع بَيْنَُكُم الَْعصَداَیَة َیالْهَْغَضصاءَ » َا يُِريُد الشَّ ص  إِتَّ يِف الَْخْ،صِر َیالَْ،يرِْسِ
صاَلِة فََهصْ  أَنْصتُْم ُمنْتَُهص اَ  ِ َیَمصِن الصَّ كُْم َمصْن ِذكْصِر هللاَّ آ صت(  ۰۲)املا صده، «َیيَُصدَّ

بنشکه چې هم دا خله ده، ال اړي شنطاا چې یاچ ي په مصنځ سصتايس کصې 
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مدایت)دښ،ني( ای بغض)کننه( په څښل  د رشاب  ایقامر کصې ای یاړیي تصايس 
 اده د هللا ای له ملانځه څخه ن  آ ا تاسئ منع کندینکي  ي؟)ایښت نکي لصه  له

 دي بدی کارین ؟ بلکه یایړئ(
« َ َ إِاَّ هللاَّ َیتََعاَینُ ا َمََل الِْلِّ َیالتَّْقَ ى َیَ  تََعاَینُ ا َمََل اإْلِثِْم َیالُْعْدَیاِا َیاتَُّقص ا هللاَّ

تايس    تربله په ننصک کصار ای  ت( ای مرسته ک ئآ  ۰)املا ده، «َشِديُد الِْعَقاِب 
تق ی)پرهنزګاري( ای ی ر ږئ تايس له هللا څخه، بنشصکه چصې هللا ډ صر سصخت 

 مذاب یرک نکي ده)دمتخل نن  لره(.
هللا)ج( ته د رسندی  ره له مننځه د مخل قصات  څخصه تنصره شص ي ده ای هغصه 

رکاا تشصکن  لص ي ای خدای په هغ  اص ل  امر ک ي چه د  ي ساملي ټ لنۍ ا
انساا یرباندي کامنابن  ته رسنږي، بر ا  هغه بام ه مه ای م،نقه معنا لرینکصي 
ت ري ده چصې د انسصاا د دننصا ایاخصرت ګټصي پکصې خ نصدي ای نغښصتيل دي. 
مدالت، احساا، دحق خایندان  ته خ   حق یرک ل، پصه بص  بانصدي تنصری نصه 

ه کنصدل، د الهصمن احکصام  ایقصان ا ک ل، دپلنت  ای نایړی کارین  باندي نصه اختص
څخه رسالړینه نصه کص ل، دا ټص ل هغصه اصص ل دي چصې مصيل یحصدت یربانصدي 
مستحکم کنږي، کنني، ریاين ای ټ لننزي ناریالۍ لري کص ي ای پصه ټ لنصه کصې 
اخالقي فضا   تری ج ای مثري ته رس ي. ای دالصه اهصداف پصه ټ لنصه کصې مصيل 

 یحدت ته ق ت ای ښه تحقق یربښي.
 انسجام او پیوستون معیارونه يداسالم

 توحید -1

(د مسصلامنان  د امصتامد اصصيل محص ر دي، 71-10 صصت حند)مرتض ی، 
ا اما پصه دي اصص  بانصدي مهصم ای اسصايس تصر ن مامص  ل صاره د پن سصت ا ای 
انسجام د مسلامنان  دي. مسصلامناا چصې پصه هصر کالمصي، فقهصي ای سصنايس 

باندي راګرځي. د   ه خداي مهادت ما الت  چي یي بناهم د ت حند په مح ر 
ک ل په سنايس ای ټ لننز ژیند کې    د م امل  د ميل یحدت څخه دي، قصرآين 
ت حند زمننه د اتحاد ای پن ست ا پصه منصنځ د مسصلامنان کې مسصامده کص ي ای 
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هنڅ ن ع ابزار ای یسا   په اندازه د ت حند په ات اق ای اتحصاد دمسصلامنان  کصې 
 لري.ثنر نأ دیمره ژیر ت

سف رسه با د ییا م چصې دالصه)ا اما( د ت حنصد اصص  چصي د أ یيل په ډ ر ت
اسالمي امت د یحدت اصيل مح ر دي، د اختالفات  ای ناحقه ی ن  د ت   ل  له 
کهله په مح ر د بدبختن ، فقر ای يب س ادي بانصدي تهصد   شص ي دي. ایملصت 

مي فرقصي دي يې هم    ن ع خاص ت سنر د ت حند څخه له نظره د هري اسصال 
ای ایس د ټ ل  اسالمي پ هان  دنده ده چې د تنری یخن،  ای ترخ  څخه مصلت 
ای درس یاخيل ای خ   مطلقه ت سصنر حصق قهص ل نکصړي ای پصه خ لص  شخيصص 
مقا دی ای برداشت ن  بانصدي نص ر مسصلامناا تک نصر نکصړي ای پصه قصراين ت حنصد 

 باندي مسک ای منګ يل خښي کړي.
َا أَ » َا إِلَُهُكْم إِلٌَه َیاِحٌد فََ،ْن كَاَا يَرُْج  لَِقاَء قُْ  إِتَّ نَا برََشٌ ِمنْلُُكْم يُ َحى إِيَلَّ أَتَّ

( ییا صه آ ت 558،)الکهف «َربِِّه فَلْيَْعَ،ْ  َمَ،اًل َصالًِحا َیَ  يرُْشِْك ِبِعهَاَدِة َربِِّه أََحًدا
پشصاا سصتايس  )ای مح،د!( بنشکه هم دا خله ده چې زه    برشص سصړی  صم

چې یحي راځي ماته چې بنشکه هم دا خله ده چصې معهص د سصتايس معهص د 
دي    پس هرڅ ک چې یي چې امند لري د )اخرت( مالقصات د رب خ  )پصه 
ښه یجه رسه( ن ښايئ چې )ت ( م،  یکړي م،  صالح)ښه( ای نه دي رش ک 

 ک ي په مهادت د رب خ   کي هنڅ ک.
َا أَنَا برََشٌ » َصا إِلَُهُكصْم إِلَصٌه َیاِحصٌد فَاْسصتَِقيُ، ا إِلَيْصِه  قُْ  إِتَّ ِمنْلُُكْم يُص َحى إِيَلَّ أَتَّ

صكنِيَ  ( ییا صه )ای مح،صده! دیي تصه( آ صت 6، )فصصلت«َیاْستَْغِ ُریُه َیَیيْصٌ  لِلُْ،رْشِ
بنشکه هم دا خله ده زه    برش انساا  م په شاا ستايس)لنکن فصرق مصي دا 

له طرفه د رب زما( دايس چې بنشکه هم دا خله دی چې( یحي کنږي ماته )
ده چې معه د ستايس معه د    دی پس سم مستقنم یرځي ده ته)په ت حنصد( 

فََهصصْ  أَنْصصتُْم ای مغ صصرت ی الصص اړئ لصصه ده نصصه. ای پصصه  صص ه بصص  ا صصت کصصي بنصصا یا صصمن: 
( آ صصا پصصس تصصايس اسصصالم رایړینکصصي)هللا تصصه الصصاړه آ صصت 580، )ا نهناُمْسصصلُِ، اَ 
 نکي بلکه مسلامناا شئ( رااليل دي.ا ښ دی 
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ِ َملَصيُْكْم إِْذ كُنْصتُْم » ِ َجِ،يًعا َیَ  تََ رَّقُص ا َیاذْكُصُریا نِْعَ،صَت هللاَّ َیاْمتَِصُ، ا ِبَحهِْ  هللاَّ
ِمَن النَّاِر أَْمَداًء فَأَلََّف بنَْيَ قُلُ ِبُكْم فَأَْصهَْحتُْم ِبِنْعَ،ِتِه إِْخَ انًا یَكُنْتُْم َمََل َشَ ا ُحْ رٍَة 

ُ لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدیاَ  ُ هللاَّ آ ت(  581،)آل م،راا«فَأَنَْقَذكُْم ِمنَْها كََذلَِك يُهنَيِّ
ای منګ يل یلګ ئ)ای م منان !( په رسې د هللا)چې قرآا دی( ټص ل ای مصه رسه 
مختلصصف کنږئ)یریسصصته د اسصصالم( ای  صصاد کصصړئ تصصايس)ای م منصصان !( نع،صصت 

ساا( د هللا پر تاسئ کله چې یئ تايس دښ،ناا ن  ال ت)مننه(  صې پنصدا )اح
کړه په منځ د زړین  ستايس کې ن  یګرځنصدي تصايس پصه نع،ت)رح،صت( د هللا 
رسه)اسالمي( یریڼه ای یی تايس په الاړه د کندي له ایره)د دیزخ، پصه سصهب د 

ه(، هصم ګ،راهي ای ک ر( ن  خالص  ې کړئ تصايس لصه هغصه)ایره پصه اسصالم رس 
دايس)لکه چې د ات اق م اد ای دن اق رضر  ې بناا کصړل( بنصان ی هللا تاسصئ 
ته د   )د قدرت( خ   ل اره د دي چې تايس په سص،ه ای صصافه  ره ثهصات ای 

 دیام ی م مئ.
النهمن  ادینه کص ي چصې پصه محص ر د ت حنصد  ةپدي مهارک آ ت کې د مد ن

کننصه کښصه ټ لنصه چصې بغنصر د  رسه  ې، د جهالت متعصهه، ی نصه ت  ص نکي ای
ق مي، دښ،ني، جنګ ای یژنې څخه يې ن ر افتخار ای کلت ر نه در ل ده؛ په   ه 
مايل ټ لنه يې تهد   کړه چې مالیه لدي نه چې د ټ ل  یګړی حق ق  تصه پکصي 
احرتام کنښ دل کنده، د خدای رضا، د مسلامن  ن صع ای ا نصار د  ص ه ایبص  پصه 

  دل ش ه.مقاب  کې نندارې ته کنښ
پصه نصصزاع کصصې د قضصصایت )مالکونــه ېداور  د ېه کــړ پـه نــزاع او شـخ  -2

 (مه،ي ځانکړتنایي

ثنر  ندي أ ټ لني ه،نشه تر ق مي، قهنله يې، سنايس، جغرفنايې ای ژبني ت
یي ای د ځنن  یګړی منافع په کي خ ندي ای د ځنن  نص ری رسه پصه تعصارض کصې 

د تنازع ای اختالف په مابنن یاقع کنږي چې ه،داله تعارض د منافع  بناسهب 
 د یګړی کې ګرځي.
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ډ ره مه،ه نکته دا ده چې دا نزاع مهار ای د حسن ننت ای یریرګلن  خ ا تصه 
هدا ت کړل يش یيل ح  د نصزاع دایري ای فنصصيل تصه رضیرت لصري نص  پصدي 
ص رت کې با د مالک د فنصيل دخدای)ج( کتاب ای د رس ل هللا)ص( مهارک 

ږ خصص يل فنصصصيل د خصصدای)ج( پصصه کتصصاب ای د رسصص ل سصصنت یي، کچنصصري مصص ن
هللا)ص( سنت ته یګرځه یه ن  ټ ل مشکالت ای بد فه،ي به م  حص  يش. ځکصه 
چې اختالف په اسالمي امت کې سهب د بغض ای ن صرت د خصدای)ج( ګرځصي 
ایهغصصه مسصصلامناا لصصه نصصزاع ای تشصصتت څخصصه منصصع کصص ي. لکصصه څرنګصصه چصصه 

َ َیَر »فرمايې: َ َیأَِطيُع ا هللاَّ ُس لَُه َیَ  تَنَازَُم ا فَتَْ َشلُ ا َیتَْذَهَب ِريُحُكْم َیاْصِلُیا إِاَّ هللاَّ
صاِبِرينَ  ( ای حکصم یمنصئ تصايس د هللا ای د رسص ل د آ صت 46ن صال، ) ا  «َمَع الصَّ

داله)هللا( ای مه ک ئ جګړه په خ ل  منځ ن )په کار د جهاد کې( پس يب زړه به 
دنرصصصت ای قصص ت ای دیلصصت[ ستاسصصئ ای صصصل شصصئ تصصايس ای  ړ بصصه يش باد]

ک ئ)په قتال، جهاد ای سختن (، بنشکه هللا له صابران  رسه دی]په جنګ کصې 
 په نرصت ای ح اظت[

َ َیأَِطيُعص ا الرَُّسص َل َیأُیيِل اأْلَْمصِر ِمصنُْكْم فَصِإْا » يَا أَيَُّهصا الَّصِذيَن آَمنُص ا أَِطيُعص ا هللاَّ
ٍء فَ  ِ َیالْيَصْ ِم اآْلِخصِر تَنَازَْمتُْم يِف يَشْ ِ َیالرَُّس ِل إِْا كُنْصتُْم تُْؤِمنُص َا ِبصاهللَّ رُدُّیُه إِىَل هللاَّ

( ای هغصه کسصان  چصې ا صاما  صې آ ت 19النساء،  ) «َذلَِك َخرْيٌ َیأَْحَسُن تَأِْیياًل 
رایړی دي)ای م منصصان !( حکصصم یمنصصئ تصصايس د هللا ای حکصصم یمنصصئ تصصايس د 

منئ د خایندان  د حکم له تايس)مسلامنان  حاکامن  ای رس ل)د هللا( ای حکم ی 
مرشان ( ن  بنا که جګړه یکړه تاسئ په    يش کي ن  یګرځ ئ تصايس دا )کصار( 
طرف د هللا ته)د هللا کتاب ته( ای رسص ل تصه)د رسص ل هللا حصد ن  تصه( کصه   صې 
؛ تايس چې )په اخالص رسه( ا اما لرئ تاسمن په هللا ای په یرځي آخرت باندی
داله)رج ع  هللا ای رس ل هللا ته( خنر)ډ ر ال ره دي ستايس تصه لصه ناقصصه فکصر 

 څخه( ای دا)رج ع( ډ ره ښه ده دماقهت له جهته.
دا خله په مابنن د مسلامنان  کصې ات صاقي ای قهص ل شص ي ده چصې خص يل 
فنصلې با د د هللا)ج( په کتاب ای د هغه د رس ل)ص( د سنت  مطصابق یکصړي. 
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اع ای کش،کش په ټ لنه کي د سستي ای نات اين م امص  معصريف خداي پاک نز 
کړي دي چې په اص  کي سستي ای تنصهيل د  ص ي ټص لنۍ د زیال ای بربصادي 
م ام  ای سهب د تهاجم د دښ،نان  د اسصالم ای د مسصلامنان  ګرځصي ای دايس 
ټ لنه بنا په   ه مع، لمن حرکت ای خنالمن فشار باندي سق ت ک ي لدي یجهې 

اسالمي امت یظن ه ده چې مدا جص ړ ای نصړۍ د ترقصي ای کصامل خ اتصه نه د 
 حرکت یرکړي.

َیَ  تَُك نُ ا كَالَِّذيَن تََ رَّقُ ا َیاْختَلَُ  ا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم الْهَيِّنَاُت َیأُیلَِئصَك لَُهصْم »
ن  ( ایمه کنږئ تايس په شاا د هغ  کساآ ت 581آل م،راا،  ) «َمَذاٌب َمِظيمٌ 

چې رسه جالش ل ای اختالف)جګړه( ې یکړه د د ن په اص ل  کصې یریسصته لصه 
هغه چې رااليل یه دیي ته د ئ  ښکاره )د اسصالم د حقنقصت( ای دا )مت رقصاا 

 ډ ر -مختل اا مقرر دي( دیي ته مذاب
 ل ي)د دیزخ(.

خدای)ج( هغه کساا چې په ټ لنه کي اختالف اچص ي ای خص يل ګټصې پصه 
لټ ي ای نه حارض ږي چې خ يل فنصيل د خدای)ج( پصه  ه،دي اختالف کي

کتاب ای د رس ل هللا په سصنت  بانصدي حص  کصړي د سصخت درد نصاک مصذاب ای 
جهنم یمصده یرکصړي ده. کچنصري خص يل فنصصيل د خصدای)ج( پصه کتصاب ای د 
رس ل هللا)ص( په احاد ن  یکړي ن  ټ لنه هری مری د تکام  خ اته حرکت ک ي 

یَكَيْصَف تَْكُ صُریَا »څخه به نجات پندا کصړي لکصه چصه فرمصايې:  ای د ټ ل  ناخ ال 
ِ فََقصْد ُهصِدَي إِىَل  ِ َیِفصيُكْم رَُسص لُُه َیَمصْن يَْعتَِصصْم ِبصاهللَّ َیأَنْتُْم تُتََْل َملَصيُْكْم آيَصاُت هللاَّ

( ای څرنګصصه بصصه تصصايس)ائ ایسصصنان  آ صصت 585آل م،صصراا، ) «رِصَاٍت ُمْسصصتَِقيمٍ 
راا کنصږي ای تصايس چصې  صې ل سصتمن آ ت نصه د هللا ای دی پصه ایخزرجنان ( کاف

تايس کې رس ل د هللا، ای هر څ ک چې منګ لې خښې کړي)د هللا په د ن( ن  
 په تحقنق  ره یښ دله ش ه ده ته په طرف د  ري س،ي.
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 امت د مشرتکاتو تقویت يد اسالم  -3

کات پصه قراا، رسالت، نه ت، قنامت، اسصالمي اخص ت ای دايس ډ صر مشصرت 
مابنن د مسلامنان  کې یج د لري چصه کنصدای يش بامصث د اسصالمي یحصدت 
يش اګرچې اکرثه مسلامناا په مربمن ژيب خصلي ن ص کص لمن یيل دا چصمن د 
ټ ل  د د ن مشرتکه ژبه مريب ده نص  فرهنګصي ای کلتص ري یحصدت پصه مصابنن د 

اض د دیي کي م،ال یج د لري. اختاليف ای فقهي مسا   با د م جب د امصرت 
مشرتکات  څخه ن ، فقهي اختالفات ای مخالف فقهي ای جزيصي نظر صات پصه 
د ني مسا ل  کې با د په ټ له اسالمي نړۍ کې پصه رسص،نت بانصدي یپنژانصدل 
يش. اسالم قراين ای ټ ل  مصذههي ای د نصي مشصرتکات  تصه د اسصالمي امصت پصه 

ثهصات ای امننصت دا ره کې تاکند ک ي تر څ  پ ري په ټ لنه ای نړۍ کې صصلح، 
قُصْ  يَصا  »ټننګ ای ه،دا د هللا)ج( د انسانان  څخه ال شتنه ده لکه چې فرمايې:

صَك ِبصهِ  َ َیَ  نرُْشِ  أَْهَ  الِْكتَاِب تََعالَْ ا إِىَل كَلَِ،ٍة َسَ اٍء بَيْنَنَصا َیبَيْصنَُكْم أَ َّ نَْعهُصَد إِ َّ هللاَّ
ِ فَصِإْا تََ لَّصْ ا فَُق لُص ا اْشصَهُدیا ِبأَنَّصا َشيْئًا َیَ  يَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضصا أَ  ْربَابًصا ِمصْن ُدیِا هللاَّ

( ییا صه )ای مح،صده!( چصې ای اهص  کتصاب ! آ ت 586آل م،راا،  ) «ُمْسلُِ، اَ 
راځئ تايس په طرف د   ي کلن،صې)خلي( چصې برابصره ده پصه مصنځ زمص نږ ای 

 ازي د هللا ای رش ک به ستايس کې)ای هغه دا ده( چې مهادت به نه ک ی مګر  
نه ننس  په هللا پ ري هنڅ يش ای نه به ننيس ځننمن زم نږ ځننصمن نص ر خصدا اا 
النر له هللا)لکه چه تاسئ اه  کتاب، احهار ای رههاا ننيس( ن  کصه یګرځنصدل 
دیی)له ت حنده ای اسالمي احکام  ته يصې شصا یاړیلصه( پصس ییا صئ تصايس)ای 

ا شئ تصايس پصه دی چصې پصه تحقنصق مص نږ م منان  اه  کتاب  ته چه( شاهدا
 مسلامناا   )ای تايس نه  ئ(.

یَا » ُ َیإِىَل الرَُّس ِل َرأَيَْت الُْ،نَاِفِقنَي يَُصصدُّ َیإَِذا ِقيَ  لَُهْم تََعالَْ ا إِىَل َما أَنْزََل هللاَّ
( ای کله چې یی   يش دي)منافقان ( ته راځئ! آ ت 65النساء، )«َمنَْك ُصُدیًدا
کم د هغه کتاب ته چې نصازل کړی)رالنږلصمن( دي. هللا ) عنصي قصراا طرف د ح
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ته( ای طرف د)حکم د( رس ل )د ده( ته )دجګړي د فنصيل له ل اره( ن  ګص ري 
 به ته منافقاا چې ګرځي به له تا)له ډ ري دښ،ني( په ګرځندل  رسه.

َ َشصِديُد َیَما آتَاكُُم الرَُّس ُل فَُخُذیُه َیَما نََهصاكُْم َمنْصُه فَصانْتَ » َ إِاَّ هللاَّ ُه ا َیاتَُّقص ا هللاَّ
( ای هغه څه چې در کړي تصايس تصه رسص ل)د هللا( نص  آ ت 7حرش، )ال.«الِْعَقاِب 

یايئ خيل، یئ ننيس ای قه ل ئمن کړي! ای هغه څه چې منع ک ي)رسص ل هللا( 
تايس له هغه څخه ن  بنرته يش تري)مه يئ ال اړي( ای یی ر ږئ له )مصذاب د( 

  په ځاا ساتل  له معاصن  بنشکه هللا سخت دي)د ده(.هللا 

َ َیالْيَصْ َم اآْلِخصَر » ِ أُْسَ ٌة َحَسنٌَة لَِ،ْن كَاَا يَرُْجص  هللاَّ لََقْد كَاَا لَُكْم يِف رَُس ِل هللاَّ
َ كَِنصصريًا ( خامخصصا پصصه تحقنصصق دی تصصايس تصصه)ای آ صصت 05حصصزاب، )ا  .«َیذَكَصصَر هللاَّ

 ل هللا کې اقتداء ال ره ننکه دپاره د هغه چا چي یي ی ر دینکن ( په)کار د( رس
ء ای لقاء يې( ای)دث اب د نع،ت ن  د(  دی چې ډار ږې د هللا)ای امند لري د رضا

یرځي یریستني)د قنامت(ای   ادیي هللا ډ ر)هم پصه خ لصه هصم پصه زړه هصم پصه 
 راحت هم په زح،ت(

ص( حصد ن  ای سصنت  م، مي ت جه د خلک  با د د قرانکر م ای د رس ل هللا)
، علمي او طرف ته جلب کړؤ، کچنري قرآا ای نه ی سنت په فرهنګي، کلت ري

ټول ژوند کې عميل کړو او هم يې د نړۍ مشام ته د دي دو عطریات ورسوه نو 
بصنرت سرتګۍ به خالش يش ای د قرانکر م ای احاد ن  د ټويل نړۍد وګړؤ د 

ای د مح،دي تربنت په اساس به ن ر د مهارک آثار به په منني ت ګه تحقق پندا 
 نړۍ نه ټغر د نزاع ای اختالفات  ای ن يس خ اهشات  را ینغاړی.

داسالمي اخ ت پراختنا ایدهغه دحق ق په ټ لنه کي )اخوت ياسالم  -4
 ؛(تق  ت ک ل

اسالمي اخ ت    له ج،يل د مشرتکات  د مسلامنان  څخصه دي. د اسصالمي 
ه تعلصق ننيسص لکصه څرنګصه چصې نصن یرځ اخ ت حق ق د مؤمنان  د د انصت رس 

نړ  ال برشي حق ق ای د هغه م ه م په ذهن د مامل ای جاه  کې ځای نن يل 
ده. دا ا امين حق ق چې    مسصلاما يصې پصه بص  مسصلاما بانصدي لصري با صد 
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ه،دايس م، مي تهلنغ يش تر څ  پ ري ق مي، منطقه  من، ژبني، س،تي ای د 
مات کړي ای اسالمي اخ ت په ایلنت کي قرار هر ن ع سنايس فضاګان  مرزینه 

 ای ځای یننيس.
په ه،دي اساس قرآا د مسلاما د ني ای ا امين دندې ته اشاره ک ي چې 
با د ا امين حق ق پر هغص  مصدين حق قص  بانصدي چصې نصن پصه اکصرثه اسصالمي 
هن ادین  کې یضع ش ي دي ملړ ت ب ای مقدم یګڼيل يش  عنمن مدين حق ق 

مي هن ادین  کې په دايس شاا رسه تنظنم يش چې د ا صامين ای با د په اسال 
اسالمي حق ق  رسه تعارض ینه لري ای په م،يل ای فرهنګي تص ګي رسه، د نصي 

 حق ق تهارز ای جل دار یښ دل يش.
َمصِن  َیالُْ،ْؤِمنُ َا َیالُْ،ْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْیلِيَاُء بَْعٍض يَأُْمُریَا ِبصالَْ،ْعُریِف َیيَنَْهصْ اَ »

َ َیرَُس لَُه أُیلَِئصَك َسصرَيَْحُ،ُهُم  كَاَة َیيُِطيُع َا هللاَّ اَلَة َیيُؤْتُ َا الزَّ الُْ،نَْكِر َیيُِقيُ، َا الصَّ
َ َمِزيٌز َحِكيمٌ  ُ إِاَّ هللاَّ ( ای سړی مؤمناا ای ښځي مؤمنصانۍ آ ت 75ت به، )ال .«هللاَّ

ې ټ ل رسه    شاا دي( ځنني د دیي دیستاا دي د ځنن  ن ری)ای په ا اما ک
حکم ک ي دیي په ننکن )چې د هللا ای د رس ل هللا اطامت دي( ای منصع کص ي 
له بد   چې)د هللا ای د رس ل نصه مخال صت دي( ای دریي)لصه ټ لص  حق قص  رسه 
سم ادا ک ي( مل نځ ای یرک ي دیي زکات ای حکم مني د هللا ای)حکم منصي( د 

ي په دیي هللا؛ بنشکه چې هللا ښصه الالصب رس ل هللا داله کساا ژر به رحم یکړ 
ق ې دي)دحک، ن  په جاري ک ل  کې( ښه د حک،ت خایند. )چصې هرکصار پصه 

 تدبنر ای مصلحت رسه ک ي(
دا ا امين حق ق د دي م جب کنږي چې م منصاا بغنصر د م منصان  څخصه د 

. لکصصه څرنګصصه چصصې هللا پصصاک ک صصاری څخصصه څصص ک پصصه دیسصصتي رسه ی نصصه ننيسصص
يَتَِّخِذ الُْ،ْؤِمنُ َا الَْكاِفِريَن أَْیلِيَاَء ِمْن ُدیِا الُْ،ْؤِمِننَي َیَمْن يَْ َعْ  َذلِصَك َ  »فرمايې:

 ِ ُ نَْ َسصُه َیإِىَل هللاَّ ُركُُم هللاَّ ٍء إِ َّ أَْا تَتَُّقص ا ِمصنُْهْم تَُقصاًة َیيَُحصذِّ ِ يِف يَشْ فَلَيَْس ِمَن هللاَّ
ی ننيس مؤمنصاا کصافراا دیسصتاا يب لصه ( نه دآ ت 00آل م،راا،  )«الَْ،ِصريُ 

مؤمنان ) عني مؤمناا دي    له بله رسه دیستي یکړي( ای هرڅ ک چې یکصړي 
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د  -دا)کار  عني دیستي له ک اری رسه( نص  نصه دي)د ده تعلصق( لصه )د صن د هللا
دیستي د( هللا رسه په هنچ يش کصې مګر)خص  ریا ده دالصه دیسصتي( کصه ځصاا 

ساتنه رسه، ای ی ریي تاسصمن هللا له)مصذاب د( ن صس یسايت له دیي نه په ځاا 
 خ   نه، ای)خاص( طرف د هللا ته دي یرتله)ستايس ای د ټ ل  ده(

الَِّذيَن يَتَِّخُذیَا الَْكاِفِريَن أَْیلِيَاَء ِمْن ُدیِا الُْ،ْؤِمِننَي أَيَهْتَُغص َا ِمنْصَدُهُم الِْعصزََّة »
ِ َجِ،يًعا ( هغه کساا چې ننيس دیي کصافراا آ ت 519لنساء، ا).«فَِإاَّ الِْعزََّة هلِلَّ

دیستاا)خ  ( يب له مؤمنان ؛ آ ا لټ ي دا )منافقاا( په نزد د دي)ک اری( مزت 
 پس بنشکه)دنن ي ای اخریي( مزت خاص هللا لره دي ټ ل.

ُ لِلَْكاِفِريَن َمصََل الُْ،صْؤِمِننَي َسصِهياًل  ه ( ای لصآ صت ۲۰۲النسصاء، )َیلَْن يَْجَعَ  هللاَّ
رسه)هرګز( به ی نه ګرځ ي هللا دپاره د کافران  پر مؤمنصان  بانصدي هصنڅ  ره) د 

 حجت ای د بري(
په دي اساس مؤمناا    د ب  رسه د کنني ای هنڅ ن ع مدایت ای دښص،ني 
حق نه لري ای د مؤمن یظن ه داده چې په مابنن خ   کې د محهصت ای ال صت 

 اهشات د ميل ای اسالمي ګټ نه ای   ه زړه فضا ا جاد کړي ای خ   شخيص خ
 قرباا کړي.

َیالَِّذيَن َجاُءیا ِمْن بَْعصِدِهْم يَُق لُص َا َربَّنَصا ااْلِ صْر لَنَصا َیإِلِْخَ انِنَصا »هللا)ج( فرمايې:
ٌف الَِّذيَن َسهَُق نَا ِباإْلِميَاِا َیَ  تَْجَعصْ  يِف قُلُ ِبنَصا اِلصالًّ لِلَّصِذيَن آَمنُص ا َربَّنَصا إِنَّصَك رَُءی 

( هغ )کسان  لره دي( چې راالصيل دي راځصي ی ریسصته آ ت 58حرش، )ال«رَِحيمٌ 
له دال )مهاجری ای انصاری( نه. یائمن دیي چې ای ربه زم نږ مغ رت یکړي مص نږ 
ته ای هغ )د ني( یریڼ  زم نږ ته چې ړمهي داخص  شص يدي)له مص نږ څخصه( پصه 

غص  کسصان  رسه چصې ا اما کې ای مه ګرځ ه په زړن  زم نږ کې بغصض کننصه د ه
ا اما يئ رایړی دي بنشکه ته) ا هللا( ښه مهربصاين کص ینکي خص را)ډ ر( رحصم 

 یا  دي.
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 افهام ای ت هنم ژبه(د )ژبه  دميل وحدت د تفاهم -1

د د ني متن ن  څخه برداشت د افکاری ای سلنق  اختالف یج د    قطعصي ای 
ا صد د ژيب پصه یاسصطه، ای مخالف انګنرنې نصه ب حت،ي خله ده ای دا اختالفات

کنن  ای اختالفات  ته په ټ لنه کصې  ره هص اره کصړي، با صد د لنکلص  ای ی لص  ژبصه 
منطقي ای د تح،  قاب  د ن ری یګړی ل اره یي. ژبه ای قلم با د د ټ لص  اسصالمي 
مقدسات  ته په احرتام رسه یکاریل يش ای مؤدبانصه ای د اسصالمي یحصې مطصابق 

اسالم ای هغه یحصې چصې پصه رسص ل هللا)ص( بانصدي  تر نه است اده یيش ځکه
نازله ش ي ده دهغې ژبصې ای قلصم څخصه چصې فتنصه تر نصه را پ رتصه کنصږي ډډه 
ک ي. د یحې هدف صلح، امننت، مادي ای معن ي رفاه، ترقي ای ابادینه ښ دل 
ش ي ده ځکه د یحې اهداف په جنګ، جصدال، ګصډیډ   ای پر ښصانن  کصې پصه 

یجهي نه خداي)ج( م سمن ای هاریا)ملنهامالسصالم( تصه  س نه راځې له دي 
اْذَههَا إِىَل ِفرَْمْ َا إِنَُّه طََغصى فَُقص َ  لَصُه قَصْ ً  لَيِّنًصا لََعلَّصُه يَتَصَذكَُّر أَْی »دايس فرمايې:

(  ړ شئ)تاسئ دیاړه( فرم ا ته بنشصکه چصې دي آ ت نه 44-41طه، )«منيَْخشَ 
ه. پس ییايې ده ته خله پسته ښا نږي باالي ش ي دي په دم ی د ال هنت رس 

چې دی پند یاخيل)که ستا رسالت یرتصه محقصق يش(  صا یی ر ږي)لصه هللا کصه 
 مت هم يش(

َ َیقُ لُ ا قَْ ً  َسِديًدا يُْصصلِْح لَُكصْم أَْماَملَُكصْم َیيَْغِ صْر » يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ ا اتَُّق ا هللاَّ
َ َیرَُس لَُه فََقْد فَاَز فَْ زًا َمِظياًم لَُكْم ُذنُ بَُكْم َیَمْن يُطِ  ( ای آ صت 75حزاب، )ا  «عِ هللاَّ

هغ  کسان  چي ا اما يئ رایړي دي ) عنمن ای مؤمنان ( ی ی ر ږئ له مذاب د 
هللا ای ییايئ خله س،ه محک،ه رښتنا! چې ننصک صصالح کصړي)هللا( تصايس تصه 

ای هر چا چمن اطامصت  م،ل نه ستايس ای بښي)هللا( تايس ته ګناه نه ستاسئ
یکړه د هللا ای د رس ل د داله)هللا( پس په تحقنق بر ايل ش ه په برې ډ صر لص ي 

 رسه.
قرانکر م ژبه یسنله د هر خنر ای رش معرفمن ک ي. په مقاب  د ژيب کې دهر 
انساا دنده ده چې هغه کنرتیل ای د حق، مدالت ای منطق رسه برابري خلي 
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د ی ل  ای لنکل  اصال  ای ن ری ته له دي  ري نه یر باندي یکړي. په دي اساس 
ازار نه رس ل د کلت ري ای فرهنګي ت اهم ل اره ښه زمننه برابریي ای د اسصالمي 

 امت په مابنن کې دښه تحقق ای پن ست ا سهب ګرځي.
  نتیجه

 ای د ين سرتاتنژ ک اص ل د  ص یايلآ قر  ،ې، ن  کتد سنايس مد ر ت سنس
ای م ت  ل صاره تصر ټ لص  مهصم، جصامع، ای سصرتاتنژ ک سنسصهدف ن  د تر سه ک لص

پصه اسصاس ي د دال  اص ل  رما صت ای څارنصه دیحص ې. ځکه چيګڼ  کنږاص ل 
مصيل یحصدت ای د   ب  قهل ،  مختل   ذیق ن  رسه دږي ای اسالمي ټ لنه يې کن

 ۍد ټص لن ،ېپه رڼصا کص يدرنای د  د انساننت ې ميل   یال.ي ت حند په ل ر ریان  
ۍ افرادی ټ لند ای  احساس رامنځته ک ي، ل د رضا ت ای حساب یرک  ته خلک  

 ل ر ته  رښ ینهء ای تکام  ارتقا، ت لندد د انساين فضنلت ن   ته
 به د ميل ګټ  ای ميل   یايلي ای هر ن ع برخ رد برخ يهر   ن د ذیقای  ک ي

 .یي په حدیدی کې
د ای مشصرتکات  ین  امصت د امتنصاز  ،پصيل کص ل ن د معنصار  يد اسالمي ه،غصږ

ټص لنې  پهځ اک  ۍد اسالمي نړ  يچ پنایړتنا په ل ر ریان ي ای اختاليف یسا  
ګټص  تصه   ډیل اسالمي امت نړ  ال يپه دای ک ي له منځه   يس  یک،زیر  کې

 یحدت ای قدرت یرسنږي ای د نړ  ال قدرت ت ازا ته یده یرک ي ای د انسانان  د 
 .ح  چ،ت  ک يره ای   م،يل  ۍتهس ل ۍپر بنسټ نړ  ال
بنالبنل  چې يش  ، اسالمي امت ک يلپه ص رت کېد پرمختګ  ېد زده کړ 

د مل مص  پصه . ره پندا ای تر نه په ټ لنه کې سامله است اده یکړي کنال ژ   ته ت
رامنصنځ تصه  اسصالمي اقتصصادای پنصایړي جامع خ ل اک، رسه،    ې حاصل  پ ه

یځل  هن ادین  هم د ځاا رسه ژال ريل ک يل يش ای حتمن د نړۍ مظل م ای بمن 
رسه د هن ادینص  لصه ټ لص   ي ای نصړۍیړتنا لصري چصې د سصن، ياسالم د ديش. 

 .مرسته یکړي ېملننځه یړل  کپه لۍ ځ  بن
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څخصه د مزا صایی هم د ژینصد ۍ محریمنن ، د نړ ېد اسالمي اقتصاد په رڼا ک
 نتد انسان ري ایبه نل المې ، ک ر، ریالتنا ای زده کړ ۍ، د ډیډيش يلستګټه اخ

. د استحصال ای استعامر ن ر زخ، نه، ېنه ک   یمخنن  به  ې د ښه یايل څخه 
ي نص ر بصه د خلکص  ای بلص  کنصږچصې ای برشي حق نص  پصه نص م  س يل د نړ  ايل

نص ر  هنڅص ک بصه ، بد چلند ای دیه اړخنزه سناسصت انساننت ل اره درد آیر ن ي
 ن  تهد د ک لمن.

 ړاندیزونه  و
ا ط  کې څ ک د انساا د اسصتنامر حصق نلصري ای د دي د ن صي په هنچ رش 

ک ل  ل اره اقتصادي ارتهاطات ، راکړه یرکړه ای تعایا د  ص  ای بص  رسه تړلصې دي 
چې بننادي اص ل د است،رار ل اره د مدالت ای د ثریت ن  دماد نصه ت ز صع ای د 

حدت ای مصيل ء ميل ی  طهقايت خالؤ ای تش  ډک ل    رضیري امر بل  کنږي. بنا
پن ست ا پرته د مدالت ای د مدالت د ت سعي څخه ش نمن ندی ای با د د ژینصد 

 کې مرامات يش. برخ په ټ ل ؛ ت لننزی ای سنايس 
افغاين ټ لنه چې تقر ها څل ر لسنزۍ کنصږي د ن صاق پصه ایر کصې سص ز ږي 
ټ ل یګړي خص صاً حاکاما ای پ هاا يې د قرآين اص ل  ای معنصارن  پصه اسصاس 

کلف دي چې د ن اق ای دښ،نن  ټغر ټص ل ای د محهصت ای یریرګل  ص  تخصم پصه م
 ټ لنه کې یشنندي.

ټ له اسالمي نړۍ خص صاً افغاا مرشاا د رشا ط  په درک ک لص  رسه با صد 
داله د ميل یحدت ای اسصالمي پن سصت ا قصرآين اصص ل، معنارینصه، مشصرتکات، 

پصه پصام کصې یننيسص ای د  اسالمي ارزښت نه، ظاهري ای باطني یحدت ا جاد ای
  ب  د مقدسات  دبمن حرمتي ای تک نر څخه ځاا یژال ري ای خ   مسئ لنت د 

 خالق ای د راتل نکي نسل ن  ل اره ادا کړي.
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 مآخذ
 قرانکر م. .5

سناسصصصمن آرش، تهصصصراا:   گ(، فرهنصصص۲۰۲۰بابصصصا من، الصصصالم رضصصصا، ) .0
 .نرشآشناا

سمن  عق ب آژند، (، تار خ مدا، ترج،ه فار ۲۰۶۰ت   ا  من، آرن لد، ) .1
 .تهراا: نرش م  

 ، بنریت: دارالرشق.۰ی۰هق(، فمن ظالل القرآا، ج۲۰۵۰سندقطب، ) .4

 هسسؤ ، قم: م۲هق(، مج،ع الهحر ن، ج۲۰۲۰طر حمن، فخرالد ن، ) .1
 ه.بعن

 .جامع سناسمن، تهراا: نرشنمن گ(، فرهن۲۰۲۵طل ممن، مح، د، ) .6

(، یاژه هصصا یاصصصطالحات سناسصصمن ۲۰۲۲فر ختصصه، شصص،س الصصد ن، ) .7
 .حق قمن، تهراا: انتشارات آشتار نی 

 (، املنجد، تهراا: انتشارات اسامملناا.۲۰۶۰ل  س، معل ف، ) .0

(، دره ای حق یمدالت ازحق ق طهنعمن ۲۰۸۲م حد، مح،دملمن، ) .9
 اه.گتاحق ق  برش، تهراا: نرش پ

های تقر ب یاتحاد  مهانمن یر شه»(، ۲۰۰۰مرتض ی،مهدالص،د، ) .58
  ا  بهار ،دیره دیم، شامره دیم، «اسالممن درقرآا یسنت

http://hoblomatin.dmsnnat.ir 

 

*** 
 
 
 
 
 

 

 ...  ميل وحدت اود 

http://hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=article&vol=43&issue=44&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85+%28%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1392%29
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 ارشاد نبوی

 

 . «من صام رمضاا إمياناً یاحتساباً ال ر له ما تقدم من ذنهه»

د ابمن  يای بنهقابن ابمن شنهه، اب  داید، ترمذی، نسا من،  ،ابن ماجه بخاری،
 ریزه ېچا چ :یفرما   (ص)نهمن چې نه ریا ت کړی هغه یا من  (رض)هر ره 

 .یبخښ  ش ی یرتهنمن ګناه نه به دده مخک ،ینن هث اب په ننت ا اما ای  د

 

 



   

223 
 

Published: Academy of Science of Afghanistan 

Editor in Chief: : Research Fellow khwaja Zaker Sediqi 

Assistant: Research FellowAbdul Raouf Hajrat 

 
Editorial Board:  

Professor Abdul Wali Basirat 

Professor Said Habib Shaker 

Professor Abdul Karim Fazli 

Professo Mohammad Yousuf Hazemi 

 

Composed & Designed By: 

Mohammad Saber Saboryar  

 

Annual Subscription: 

Kabul: 108 AF 

Province: 408 AF 

Foreign Countries :08 $ 

Price of each issue in Kabul: 08 AF 

 For Professors, Teachers and Members of Academy of 

Science of Afghanistan :78 AF 

 For the disciples and students of schools: 48 AF 

 For other Departments and Offices: 08 AF 


