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 سیشی دس وُح الجالغٍ: ٍُزًام ج

 (2)ضشح ي تًضیح خغجٍ متّقیههَضَع: 

 عجبس اثًالحسىی: ًَیسٌذُ

  دفتش وطش فشَىگ ي معبسف اسالمی مسدذ َذایت: ًاشش
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 شـْیْٔٔن التََّاضُعٕهٓ

اص  ي کمیب  کىذ. ثٍ ديمییه غی ت   حضشت امیش دس ایه خملٍ وًساوی اضبسٌ می

فشمبیذ مطی ضیخع تقیًا اص سيی تًاضی     ايغبف ي کمبالت ضخع ثبتقًا ي می

 سيد.است یعىی متًاضعبوٍ ساٌ می

: کتت اَل لغت گ تىذ مطی یعىی کسی کٍ ثب اسادٌ خًد ساٌ ثشيد ي هعٌای هشی

الجتٍ معىبی ساٌ سفیته سا تمیبع عیشف میشدع      ،ىتقل ضًدمکبوی ثٍ مکبن دیگش ماص 

 داوىذ ي َیچ ویبصی ثٍ تًضیح ي ت سیش وذاسد.می

 : ثٍ معىبی فشيتىی است ي ایه حبلت، ضذّ حبلت تکجّش است.تَاضعا ٍ اهّ

 سيد. یعىی اوسبن ثب تقًا کسی است اص سيی تکجّش ساٌ ومی

کٍ تًاض  ثٍ چٍ معىبیی است مب دس خیًاة عیشؼ    اگش کسی اص مب سؤا  کىذ

ضًد ي آن حبلت کجش ي غشيس کىیم کٍ معىبی تًاض  اص معىبی ضذّ آن فُمیذٌ میمی

 است. 
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سسیم کٍ معىبی تکجّش یعىی کىیم ثٍ ایه وتیدٍ میي مب يقتی ثٍ قشآن مشاخعٍ می

داویذ ي  تش میای يخًد داسد کٍ خًدش سا اص َمٍ ثبالتش ي ثشدس اوسبن یک سيحیٍ

ثیىذ ي ثٍ تعجیش مطًُس عشفی، مشدع سا اص وًک ثیىی وگبٌ مشدع سا صیش پبی خًد می

فشمبیذ. ثضسگ اخالق است دس معىبی تًاض  می کىذ. مشحًع وشاقی کٍ اص علمبءمی

: یعىی ضکستٍ و سی کٍ وگزاسد اوسبن خًد سا ثیبالتش اص دیگیشان ثجیىیذ ي    تَاضع

ضًد کٍ مًخت س سفتبس ي کشداس ي گ تبس اوسبن ظبَش میالصمٍ ایه حبلت تًاض  د

 تعظیم ي تکشیم دیگشان است.

 (279ظ  ۀالسعبد)کتبة معشاج 

ویضا  ثییه خذايویذ ي ضییغبن دس      ٍ یٍ ی ثٍ قشآن کىیم. دس مسئلي امب مشاخع

 :فشمبیذ خغبة ثٍ ضیغبنخذايوذ می داستبن سدذٌ وکشدن ثش حضشت آدع

چٍ عبملی ثبعث ضذ کٍ تً آدع سا سیدذٌ   «اِرْ اَهٓشْتُکٓ ها هٌَٓعٓکٓ اَالّ تَسٕجٔذٓ»

  )سیًسٌ اعیشاف   دستًس دادع کٍ ایه کیبس سا ثکىی.  وکىی ثبتًخٍ ثٍ ایىکٍ مه ثٍ تً

 (12آیٍ 

مه ثبالتش ي ثُتش اص آدع اثًالجطش َستم ضبیذ  «اًََا خَیشٌ هٌِ»ضیغبن خًاة داد: 

 ه آدع سا.وظش ضیغبن ایه ثًد کٍ آدع ثبیذ مشا سدذٌ کىذ، وٍ م

داوذ سيی َمیه گ تٍ ضیغبن اسیت  ایه سيحیٍ سا تمبضب کىیذ خًد سا ثبالتش می
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یعىی ضییغبن تکجّیش کیشد ي     ٍٓاِسٕتَکْبٓشَکٍ خذايوذ دس سًسٌ ثقشٌ ساخ  ثٍ اي فشمًد 

کىیذ خذايوذ دس ایه آیبت، تکجّش سا ثٍ یک  سدذٌ وکشد َمبوغًسی کٍ مالحظٍ می

 ىذ.ک فی میعلجی معشّحبلت ثشتشی

ثشیم ثٍ خذايوذ متعب  اگش مب ایه سيحیٍ ضیغبوی سا دس خیًد پیشيسش   پىبٌ می

 کىیم.دَیم آوگبٌ اص سالع کشدن ثٍ یکذیگش َم خًدداسی می

آوقذس متًاضعبوٍ ساٌ سفته ي تکجّش وکشدن دس َىگبع مطی مُم ي اسصوذٌ است کٍ 

فیی  ا معشّقشآن دس سًسٌ فشقبن دس آخش سًسٌ يقتی غ بت ثىذگبن خبظ خیًد س 

کىیذ ثیٍ َمییه    ثىذگبن خبظ سحمبن اضبسٌ میی  )عِبادٔ الشّحوٕاى(کىذ ثٍ عىًان می

 فشمبیذ:مًضً  ي می

ايلییه غی ت اص    اتّ بقبً «ٍٓ عِبادٔ الشّحواى الّزیي یٓوٕشَُىَ عٓلَی اْالَسٕضِ ًَّٕٓاً»

 (63)سًسٌ فشقبن آیٍ  کىذ.ايغبف ثىذگبن خبظ سا َمیه معىب رکش می

عیًس َیم ساٌ   بی تکجشوکشدن، ثبيقبس ي آسامص ثًدن است ي َمییه ًَوبً ثٍ معى

 سيد. می

یعىی ثىذگبن خذا الجتٍ ثىذگبن خبظ کسبوی َستىذ کٍ يقتیی سيی صمییه ساٌ   

 سيوذ.سيوذ متکجّشاوٍ ویست اص سيی يقبس ي آسامص ساٌ میمی

َیًن   :فشمیًد  اوذ کٍ امبع غبدقکلمٍ ًَٕٓن سا دس سيایبت ایىغًس معىب کشدٌ
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ثش َمبن فغشت ايّلیٍ ي سدیٍّ ي عجیعت ايّلیٍ کٍ خذايوذ تً سا ثشاسبس َمبن  یعىی

فغشت آفشیذٌ، ساٌ ثشيی وٍ تکجّش کىی ي وٍ خًدت سا ثٍ صحمت ثیبویذاصی ي ییک   

الجییبن  )ت سیش مدم  قیبفٍ مػىًعی متًاضعبوٍ ثٍ خًد ثگیشی یعىی معمًلی ساٌ ثشي.

 (179ظ 7ی8ج

خًاویم کٍ سيصی ب ایه مًضً  حذیث خبلجی سا دس ت سیش ومًوٍ میدس ساثغٍ ث

ای اص مشدع سا دیذوذ کیٍ دس ییک   ٌکشد. عذّای عجًس میاص کًچٍ سسً  اکشع

عیشؼ کشدویذ ییک     ،لیل ایه اختمب  کشدن سا سیؤا  کیشد  وقغٍ اختمب  کشدوذ. د

م سسیً   خىیذی دَذ ي مب میآمیض اودبع میای آمذٌ ي کبسَبی خىًن ضخع دیًاوٍ

خذا فشمًد ایه ضخع دیًاوٍ ویست ثلکٍ ثیمبس است آیب ديست داسییذ ثیٍ ضیمب    

خجش ثذَم کٍ دیًاوٍ کیست الجتٍ دیًاوٍ ياقعی، عشؼ کشدوذ ثلٍ یب سسً  اهلل ثشای 

سيد تکجّش فی کىیذ فشمًد دیًاوٍ کسی است کٍ يقتی ساٌ میمب دیًاوٍ ياقعی سا معشّ

کىذ ي پُلًَب سا ثٍ عیشف ساسیت ي   بی خًد میَکىذ ي وگبٌ ثٍ دي عشف ضبوٍ می

آيسد کسی کٍ ثٍ خیش اي َیچ امیذی ویست ي اص ضشّ اي َییچ  چپ ثٍ حشکت دسمی

 امىیّتی وذاسیم.

ایه ثیبن سسً  اهلل اضبسٌ است ثٍ ایىکٍ دیًاوٍ کسی است کیٍ اص سيی تًاضی    

 سيد. ساٌ ومی
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دبست چًن دس سيایبت ائمٍ الجتٍ ضبیذ تعجیش دیًاوٍ ثشای اوسبن متکجّش ثسیبس ث

کىذ دس حبلی کٍ دیشيص وغ ٍ ثیًدٌ  َذی ایىغًس آمذٌ است کٍ چشا اوسبن تکجّش می

ضًد ي ثیه وغ ٍ ي مشداس َم حبمل مشداس ثذثًیی می ٍ ی)آة گىذیذٌ( ي فشدا الض

کىذ ي ثٍ چٍ چییضی   ثبضذ ایه ضخع چشا تکجّش می کثبفت یعىی ادساس ي مذفً  می

گیشی فشمًدٌ ثیًد اگیش   علمبء پشسیذوذ ضمب چشا خًدت سا ومی اصوبصد اص یکی  می

 تًاوم ثگیشع. خًدع سا ثگیشع کدب سا می

کىذ کٍ دس َىگبع ساٌ سفته تکجّش وکیه.  لقمبن حکیم َم ثٍ فشصوذش تًغیٍ می

 ایه آیٍ سا مالحظٍ کىیذ.

َبٕلُغَ الجبالَ طَُالًٍٓ ال تَوشِ فِی اْالَسضِ هٓشَحاً اًّک لَيْ تَخْشُقَ االَسٕضٓ ٍٓ لَيْ ت 

 (37)سًسٌ اسشاء آیٍ 

لقمبن فشمًد پسشع َىگبع ساٌ سفته متًاض  ثبش ثٍ دلیل ایىکٍ اگش تکجّش کىیی  

 تً قذست وذاسی صمیه سا ثطکبفی ي قذست وذاسی ثٍ ثلىذای قبمت کًٌ ثشسی.

 گًیذ:دس آیٍ دیگش لقمبن ثٍ پسشش می

 کٕیِشْهٍٓٓاقْصٔذٕ فی  میبوٍدس حب  ساٌ سفته .(19)سًسٌ لقمبن، آیٍ سي ثبش 

ی ساٌ ثشيی کٍ َمٍ ثٍ عشص خبغّ مجبدا سعی که ساٌ سفته تً خلت تًخٍ وکىذ

  تً سا وگبٌ کىىذ یعىی تکجّش وکه.
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تًان دس وظش گشفت ي آن معىب ایىست کٍ مطی یک معىبی دیگشی َم می ثشای

است  َب سيی تًاض مطی ثٍ معىبی: ساٌ ي سيش ي مٓىِص ي صوذگی است. مطی آن

َیب دس تمیبع اثعیبد صویذگی ي امیًس مختلی ،       َیب ساٌ ي سيش آن یعىی صوذگی آن

َبست وٍ فقظ مىحػش دس ساٌ سفته ثبضذ، ثلکٍ دس تمیبع  اص تًاض  آن ٍ یثشخبست

 کىىذ. خُبت صوذگی متًاضعبوٍ عمل می

 ایه ثیبن سا تًخٍ کىیذ.

اس اختمبعی کیٍ ثیذين آن َییچ اغیلی دس خبمعیٍ ثشقیش       تًاض  اسصضی است

ٍ ومی ای سا گشدد ي اگش ثخًاَیم تأثیش ایه اسصش اخالقی سا دسک کىیم ثبیذ خبمعی

اوذ. ثٍ وظش ضیمب يضی  آن   تػًّس کىیم کٍ گشيَی اص افشاد متکجّش آن سا ایدبد کشدٌ

 خبمعٍ چگًوٍ خًاَذ ثًد.

تکجّش عبمل تطّتت ي اص َم گسیختگی دس خبمعٍ اسیت ي خیًامعی کیٍ دس آن    

 کىىذ.میمظبَش تکجّش سضذ 

 اص خًام  دیگش ثیطتش دس معشؼ سقًط ي اص َم پبضیذگی قشاس داسوذ.

ثىبثشایه تًاض  ساٌ خلًگیشی اص يیشاوی ي سقًط ي اص َیم پبضییذگی خًامی     

 ثطشی است ي اسالع ثٍ تًاض  ثشای ح ظ خبمعٍ اص سقًط، تطًیق ومًدٌ است.

امیًس، وظیم ي   ثب تًاضی   [فشمبیذ: دس یکی اص کلمبت وًساوی خًد می علی

 (229ظ  3م، ج لکالحکم ي دسسال)غشس  ]گیشد سبمبن می
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ایه حذیث اضبسٌ ثٍ ایه مغلت داسد کٍ مسئًالن ي حبکمبن ي غبحجبن قذست 

تشیه مشدع ثبضىذ َب دس دست آوُبست ثبیذ متًاض ي کسبوی کٍ امًس اداسٌ مملکت

اَلٌـأُ عٓلـی   ملٍ َب ثشای سعیّت ي مشدع الگً ي دسس ثبضذ. عجق ختب تًاض  آن

 مشدع تبث  ي پیشي سفتبس ي کشداس حبکمبن خًد َستىذ. دیي هٔلَُکِِْن

ی ٍ ثبالتشیه دسخ یذصمبن ثبَشدست است کٍ امبع معػًعایه وکتٍ قبثل اَمیّ

تًاض  سا دس میبن امّت اسالمی داضتٍ ثبضذ چًن مشدع ثبیذ ثٍ آوُب اقتذا کىىذ امبع 

 فشمبیذ:عالمت امبع می ٌ یَطتم دسثبس

 (117، ظ 25)ثحبساالوًاس، خلذ « .ٍٓ اَى یٓکَُىَ اَشَذُّ الٌّاُ تََاضُعاً هلل»

 تشیهِ مشدع ثبضذ ثشای خذا.یعىی امبع ياخت است متًاض 

 عًس آمذٌ است کٍ امبع عسکشی فشمًد:دس سيایت ایه

 (374، ظ 78بساالوًاس، ج ح)ث «.اَلَتََّاضُعٔ ًِعٕوٓۀٌ ال یٔحٕسٓشُ علیْا»

وعمتی است کٍ دس يخًد َش کس کٍ ثبضذ کسی ثش ایه وعمت ثب ضخع تًاض  

کىذ ي سيی ایه اغل ضخع متًاض  امىیّت داسد. ثیشخالف  متًاض  حسبدت ومی

 ضخع متکجّش کٍ ممکه است ثٍ خبعش تکجّش اي دس معشؼ وبامىی قشاس ثگیشد.

ی دس سيایت آمذٌ کٍ امبع عسکشی فشمًد: َش کس دس دویب ثشای ثیشادسان دیىی  
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ضًد ي حقّبً خضء ضییعیبن  خًد تًاض  کىذ، دس وضد خذا خضء غذّیقیه محسًة می

 آیذ. ثٍ حسبة می علی

 دس سيایت آمذٌ:

تشیه ثىذگبن َستىذ ثیٍ خیذا، ي افیشاد متکجّیش ديستیشیه      افشاد متًاض  وضدیک

 .ثىذگبن َستىذ ثٍ خذا

د کیٍ  ضًي خبلت ایىدبست کٍ دس سيایت آمذٌ کٍ تًاض  دس صوذگی ثبعث می

اوسبن ثٍ دست خذا عضیض ي ضشی  ي سفی  ثطًد ي تًاض  وشدثیبن ايج گیشفته ي   

 ثبالسفته مقبع ي مىضلت اوسبوی است دس میبن مشدع.

 ( )غشس الحکم علی«مٓهْ تًَاضَ ٓ عٓظّمٍٓٔ اهلل يٓ سٓفَعٍٓٔ.»

قیذس اییه   فشمًد: دس خُىّم یک خبیگبَی َست ثٍ وبع سٓقَش آن امبع غبدق

ن است ي حشاست ضذیذ داسد کٍ اص ضذّت گشمبی خًد ثیٍ خذايویذ   خبیگبٌ سًصا

خًاَذ کٍ یک تى ّسی کىیذ ي خىیک ثطیًد ي    کىذ ي اص خذا اخبصٌ میضکبیت می

کىیذ خُیىّم دس کیبع اي    دَذ کٍ تى س کىذ يقتی تى ّس میی خذايوذ ثٍ اي اخبصٌ می

ظ  ، 8)ثحیییییبساالوًاس ج  سًصد حضشت فشمًد ایه خبیگبٌ متکجّشیه است.می

294) 

 قبثل رکش است کٍ دس احبدیث آمذٌ است.
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 عبمل ثبعث پیذایص تکجّش است. 2وعمت عبمل پیذایص تًاض  است ي  2

ضًد ي َمچىیه اص عقل، تکجّش اص خُل ي ویبداوی اوسیبن   تًاض  اص علم پیذا می

 (142، ظ 26)کتبة آثبس الػبدقیه ج  گیشد. وطأت می

 تشیه آثبس تًاض  ایىست کٍ:اص مُم

ضًی ي آثیبس  فشمًد: آثبس تًاض  ایىست کٍ دس میبن مشدع محجًة می لیع

 (الحکمۀ)کتبة میضان گًیىذ.تکجّش ایىست کٍ مشدع ثٍ تً وبسضا می

دس پبیبن ثبیذ عشؼ کىیم وتیدٍ تًاض  دس صوذگی امًسی است کٍ ثٍ ثعضی اص 

 آوُب دس سيایبت اضبسٌ ضذٌ است:

 يسصد.ي اص سالع کشدن ثخل ومیکىذ ی اوسبن متًاض  ثلىذ سالع می1

تش اص وطیىذ کٍ پبییهضًد دس خبیی میی اوسبن متًاض  دس مدلس کٍ ياسد می2

 ضأن ايست.

کىذ اگشچٍ حق ثب اي ثبضیذ. )خیذ    ی اوسبن متًاض  خٓذٓ  کشدن سا تشک می3

 پزیشد(.کشدن ثب کسی کٍ حشف حق سا ومی یعىی ثحث

 خبعش تقًایی کٍ داسد اص اي تعشی  کىىذ.ی اوسبن متًاض  ديست وذاسد ثٍ 4

وًیسیم کٍ میًال علیی ثیب آن    می دس پبیبن یک خملٍ ساخ  ثٍ تًاض  علی

  گًیذ:عجبس میعظمت چٍ تًاضعی داضتٍ است اثه
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دس ثیه مب يقتی ثًد مثل یک و ش اص مب ثیًد.  علی کاىَ عِٓلیّ فیٌا کَاَحٓذًِا

 )يالسالع( 

 


