
 

 

آساد  در دانشگبهمديزان  زيشيگسمينو ىبي مسؤوليت عوامل و 

 اسالمي

 ٍٔ٪ل هضب ٧٤ٍ٤ٙ ّب٨ٝ

 

 چكيده 

٤ٞاٛ  ثب ف ّزبه  ٩ٜ ٤ٝ ٩ي٧ » ا َئ٣ٕ٪ذ گو ١ب٧ ٙ  ٠ٞ ٙٔ ٣ ىٙ٪ ف٤ا

رل٩٣ٜ ّلٟ اٍذ ، اٙو٣ى « ٧ آىاك اٍال٨ٙ كه كاْٝگبٟ ١ب ٙل٩واٛ

ٝج٤ك ه٣ػ رقجل كاْٝگبٟ ١ب ثب چبِٕ ١ب٧ ٙزقلك٧ ه٣ثو٣ ١َزٞل ) 

٪بد  ٍز٤هاد ؽ ٢ب ك ٤ٞاٛ رٞ ث٠ ف  ( ٨ٝ ١ب٧ ٍوآ ث٠ اهىُ  زواٗ  ٣ اؽ

جبٓ  ْگبٟ كه ٍ ٪بٛ كاٝ ٧٤ٍ ٙز٤ٕ َئ٣ٕ٪ذ اى  َبً ٙ فلٗ اؽ قِ (،  ث

ٍو٤ّٝذ كفزواٛ ٣ پَواٛ كاْٝغ٤، ىَلاٛ ه٣ػ اَٝالث٨ ٣ روك٩ل ٣ 

ّج٠٢ كه ٤ٙهك ؽ٤ْٙذ ك٨ٞ٩ پٌ اى گنّذ ٠ٍ ك٠١، ٣ع٤ك ثوف٨ اى 

بٛ ٤ٍْاله ) ٙؾ٤ٖٓ كاْٝگبٟ (، ه٣اط فٌْ ١ب٧ اٍبر٪ل ٣ كاْٝغ٩٤

 ٠ٝ ٍبٕ٘ ٣ ىو٩جْبها ثظ ٝب َزوُ ه٣ا ثب٨ٝ، گ ٠ٝ ٣ ف٪ب ثبى٩گوا

كفزواٛ ٣ پَواٛ ٣. . ( ٠ّ ث٠ ٝؾو ٨ٙ هٍل، ا٩ٜ َٙئ٠ٖ ٨ْ٩ اى 

٩ل.  ٨ٙ آ ّٚبه  ث٠   ٨٩ ٍال٨ٙ ٣ ٣ال ؾبٗ ا ٩ل ٝ ٙٔ ر٢ل زو٩ٜ فب ثيهگ

٧ عو٩بٛ كاْٝگبٟ ٣ ٩ب كاْٝغ٩٤ب٨ٝ ٠ّ ث٠ هاؽز٨ ىو٩ت چ٢وٟ ١ب

ؾبٗ  قبٕو ٝ ٤ٍْاله ٣ ٙ ١ب٧   ٠ْ ف٤هك، ٣ كه كاٗ اٝل٩  ٨ٙ يبً ها  ٝ

 اٍلاٗ ١٪چ گ٩٤ب ٠ّ اٍذ ْٝز٠ ا٩ٜ ٣ال٨٩ گوىزبه ٨ٙ ٤ّك، ْٝبٛ اى

َئ٣ال٠ٝ ٨ٖٕ ثوا٧ رب٤ّٞٛ ا٧ ٙ َئ٠ٖ رو٩ٜ ا ٍالٗ ٙ َالة ٣ ا ّٞبفذ اٝ ( 

ٍذ ّٜٚ ٣ ك٣ ٍلاه٧ ٣ ك ١ب  اهىُ اى پب ٍبٓ  ع٤ٓ  َالة( كه  ١ب٧ اٝ

 ٖٔ ٨ٍ ف ٍذ. كه ثوه ز٠ ا غبٗ ٝگوى ٩واٛ اٝ ٝلاٛ ا ثوا٧ ىوى  ٔ٪ٖ رؾ

ا٩ٜ َٙئ٠ٖ، َٙئ٣ٕ٪ذ ٝبپن٩و٧ ثوف٨ اى ٙل٩واٛ كاْٝگبٟ، ٨ْ٩ اى 

ىٙ٪٠ٞ ١ب٧ ثو٣ى ا٩ٜ ؽ٤اكس، ث٠ ّٚبه ٨ٙ آ٩ل، اى ا٩ٜ ه٣ ثوه٨ٍ 

٧ كه كاْٝگبٟ ١ب ىٙ٪٠ٞ ١ب٧ َٙئ٣ٕ٪ذ گو٩ي٧ ٙل٩واٛ» فبٕٚب٠ٝ ٧ 

ضو٣هد ث٠ ّٚبه ٨ٙ آ٩ل. ا٩ٜ َٙب٠ٕ ثو اٍبً رغوث٠ « آىاك اٍال٨ٙ

 ٨ٚ ١ب٧ فٖ ز٠  ٍال٨ٙ ٣ ٩بى ْگبٟ آىاك ا ٝلٟ كه كاٝ ٍب٠ٕ ٝگبه كٟ 

ف٨ اى  ٖ٪ز٨ ثو ١ب٧ ّق ٪پ  ثب ر  ٘١ ٝت  ٍذ؛ ا٩ٞغب ّلٟ ا رل٩٣ٜ 

رب  زوٗ  ْغ٩٤بٛ ٙؾ ٍبر٪ل ٣ كاٝ ٨ٞ ا ضب٧ م١ ثب ى  ٘١ ٙل٩واٛ ٣ 

ض٤اثظ  ٤ٍاٝ٪ٜ ٣  ثب   ٘١ ٍذ ٣  ؽل١ب٧ ؽل٣ك٧ آّٞب عبه٧ كه ٣ا

كاْٝگب٨١ ٙغٖـ ١َز٘. ث٠ ٝؾو ٝگبهٝلٟ َٙئ٣ٕ٪ذ گو٩ي٧ ثوف٨ اى 

 ٨ٖٕ ّقبه١ب٧ ا  ٨ّ چ٤ٛ ) ىوا٤ٙ فب٨ٙ ١ٚ  ٔٙ غ٠ ٧ ف٤ا ٙل٩واٛ، ٝز٪

ثل٣ٛ ر٤ع٠ ث٠ إالػ  ؽ٤ًَ ٙؾ٤ه٧اَٝالة ٣ كٝ٪ب گوا٨٩ َٙئ٣الٛ؛ 

ثب٣ه١ب ٣ اٝل٠ْ٩ ١ب؛ ٣ع٤ك اٝل٠ْ٩ ٧ ٤ٍْاله ٣ ىوك گوا٩ب٠ٝ كه 

اّضو ٙٞبثـ  ١٘ ا٤ّٞٛٙزؤٍيب٠ٝ » ْگبٟ ( ٨ٙ ثبّل، ثل٠ٝ ٧ كاٝ

ْگبٟ َب٨ٝ كه كاٝ ٤ٖٗ اٝ ٨ٍ ف ٠ٚ موث٨ كه ٙب روع ٩ٜ  ١ب٧  ٍذ ٣ ا ١ب

إزؾٖ٪الٛ ٤ٍْاله  ٩ق٨ٞ ا٠ْٞ٩ ثب ١ي٠ٞ٩ ٝؾبٗ ع٤٢ٚه٧ اٍال٨ٙ، ىبهك

كه ّٞبه ف٤اٙٔ فبٗ، َِٝ ف٤اٙٔ فبٓ ١٘ «.  ك١٪٘ رؾ٩٤ٔ عبٙق٠ ٨ٙ

َٙئ٣ٕ٪ذ ٣ رَبثٔ ذ اَٝب٨ٝ؛ ثؾواٛ ٩٤١» ثَ٪به رؤص٪وگناه اٍذ 

ّغبفذ الىٗ اى  َلاٛ  ْگبٟ، ى ٙل٩و كاٝ  ٨ٍ ٙبك٧ ٣ ٍ٪ب ٞبىـ  ثب ٙ

ْغ٩٤بٛ،  ثو كاٝ َئ٣ٕ٪ذ، كه ثوا َبً ٙ فلٗ اؽ َئ٣ال٠ٝ،  ٍلاٗ ٙ ا

ٙل٩واٛ  گب٨١  ْو، ٝبآ قو٣ه ٣ ٙٞ ٖبك٩ٌ ٙ يب١٪٘ ٣ ٙ گب٨١ اى ٙ ٝبآ

اى آ٩ٞلٟ ٧ ٝگواٛ ّٞٞلٟ ٧ ٤ّْه ٣ فب٤ٝاكٟ، ىَلاٛ كهُ الىٗ اى 

٠ ٣ع٤ك٧ كاْٝگبٟ كه ٝؾبٗ اٍال٨ٙ ٣ ٣ال٨٩، فلٗ كهُ ٝ٪بى١ب٧ ىَٖي

                                                 
ٔ
ٙوث٨ ، فض٤ ١٪ئذ ف٨ٖٚ كاْٝگبٟ آىاك اٍال٨ٙ ٣اؽل ثبىذ ، كاْٝغ٧٤ ك٣هٟ ٧  - 

 كّزوا٧ ٙله٨ٍ ٙقبهه اٍال٨ٙ، كاْْٝلٟ ٧ ف٤ٖٗ ؽل٩ش ٍ٘



 

 

ّج٠٢  ٤ٙهك  ١ب كه  ْگبٟ  ٙل٩واٛ كاٝ قب٨ٕ  ف٤هك اٝي ٝبٛ، ثو ع٤ا

ّٚٞبٛ. ٨ٞ ك َئ٣الٛ « اىْ ٩ي٧ ٙ َئ٣ٕ٪ذ گو ١ب٧ ٙ  ٠ٞ ٨ْ اى ىٙ٪ ثق

كاْٝگبٟ ث٠ ّٚبه ٨ٙ آ٩ل. اگو ٙل٩واٛ اهّل ٝؾبٗ اٍال٨ٙ، رٖٚ٪٘ 

اٍالٗ ٣ اَٝالة ٣ ٙزقجل ث٠  ٝگ٪وٝل ٠ّ اىواك اهى٨ّ ٣ ٙقزَل ث٠

ّو٩قذ ٣ اىواك ّغبؿ ها كه هأً كاْٝگبٟ ١ب ثگناهٝل، ّب١ل ١٪چ 

هفلاك ى٩جب٨٩ كه كاْٝگبٟ ١ب ٣ روث٪ذ ٝ٪و١٣ب٧ اٍال٨ٙ ٣ َٙئ٣ٓ 

 ٝق٤ا١٪٘ ث٤ك. 

 

يدی:  گبن کل ْگبٟ، واژ ٙل٩واٛ كاٝ ٩ي٧،  َئ٣ٕ٪ذ گو َئ٣ٕ٪ذ، ٙ ٙ

 كاْٝگبٟ آىاك اٍال٨ٙ

 

 مقدمو: 

ق٤ا١٪٘ كه  گو ث ق٨ ا ٪بد عٚ ث٠ ؽ ٝب٨٩ (  ٖو كا ٙو٣ى ) ف ٪ب٧ ا كٝ

ف٤ك اكا٠ٙ ك١٪٘، ثب٩ل ىٝلگ٨ ها ثب ه٩٣ْوك ف٨ٖٚ ٍبٙبٛ ثقْ٪٘ 

ث٨ ّٚبه ثْو  ٣ ثب آ٤ٙىُ ٣ پژ١٣ِ ١لىٚٞل پبٍـ گ٧٤ ٝ٪بى ١ب٧

ـ ؽ٤ىٟ ر٢ٞب اى ٙواّي ف٨ٖٚ ، ثبّ٪٘ ٣ اٝغبٗ ا٩ٜ هٍبٕذ فغ٪و

ذ كاْٝگبٟ هٍبٕاٙب اٝزؾبه ٨ٙ ه٣ك. ـ كاْٝگبٟ ١ب٧ ٤ّْه  ١ب ٣

ٍال٨ٙ  ٢ب ا َبئٔ رٞ ؽّٔ ٙ ٩ب  ٪لٛ ٣  ٤ٙفزٜ ٣ پژ١٣ ٝلٛ ٣ آ كه آ٤ٙىا

ث٠  ٍقگ٨٩٤  ٢ب پب ٩ٜ، رٞ ٍبٕذ ك چ٠ ه گوكك؛ چٞبٝ  ٨ٚ ٝ ٠ٕ ٨ٚ فال فٖ

ٝقجگبٛ ٣ ٕبؽت  ٠ ٧ث٠ْٖ ١ٚ، فو٠ٕ ١ب٧ ىوك٧ ٣ كٝ٪٧٤ ثْو ٝ٪َذ

ثو ٍال٨ٙ،  ؾواٛ ا ٝ ٜ٩ ٨ٞ  ا ٍوآٛ ٩ق ٙلٟ اى  ٕٔ ثوآ ٍبٕذ  »ا ه

٧ كاْٝگبٟ ٣ إالػ ٣ضـ ٤ٙع٤ك ثب رْ٪٠ اعزٚبف٨ ٣ َٙئ٣ٕ٪ذ پن٩و

 ٨ٞ ّٞبفز٨ ك٩ َبٛ  ّٞبفز٨ ٣ اٝ ىذ  ٝل. « ثو ٙقو ٨ٙ ٣هى ٪ل  رؤّ

 ٨ٞ ٙبٗ فٚ٪ ٩ل٨ٙ )هٟ( ا ٚبٗ ىوٙب ٩ل ر ٠ّ ثب  ٜ٩ ف٪ٜ ا ّٚب كه   :

٩ل  ٪وك. . ثب ٤ٕهد ٝگ ّوف٨  فاله   ٠ّ ٩ل  ربٛ ها ثگناه ر٤اٛ ف٤ك

پ٪چ ٣ ٍالٗ كه  ٝبّوكٟ ا فلا٧   ٠ّ ٪ل  ربٛ ها ثٞٚب٩ ٍق٨ ف٤ك ٚبٗ   ر

ف٘ ١ب٧ اٍزٖبك٧، ٝؾب٨ٙ، اعزٚبف٨ ٣ ٍ٪ب٨ٍ ٙز٢٘ ث٠ فلٗ ٍلهد 

 اكاهٟ ع٢بٛ ٝگوكك. 

 « ع٢بٛ ّٞبفز٨» ٣  « ٙقوىذ ّٞبفز٨» فبعو ٠ كاْٝگبٟ اٍال٨ٙ، ث

ّٞبفز٨  »٣  َبٛ  ١ب٧  «اٝ ثو اهىُ  ٝل كه ثوا ٨ٚ ر٤ا ف٤ك ٝ فبٓ 

اٍال٨ٙ ٣ اَٝب٨ٝ اٍبر٪ل ٣ كاْٝغ٩٤بٛ ٣ عبٙق٠ ث٨ ريب٣د ثبّل. 

ثب٩َز٠ اٍذ ٠ّ كاْٝگب١٪بٛ َٖٙٚبٛ، كه عبٙق٠ اٍال٨ٙ ٣ اى ا٩ٜ ه

ٝٚبك ك٩ٜ ك٣ٍز٨ ٣ ك٩ٜ ٙلاه٧ ثبّٞل، رب ثز٤اٝ٪٘ آ٢ٝب ها ثوا٧ 

هّل ٣ رقب٨ٕ ثقِ ١ب٧ ٙقزٖو عبٙق٠ كه ثَزو فال٠ٍ ا٧ ٠ّ ث٠ ك٩ٜ 

ق٠  ٩ِ عبٙ گ٨  ٍذ ىو١ٞ ّبٝ٪٘. ٍ٪ب ٚٔ ثپ٤ ٠ٙ ٧ ف ع٤ك كاهك، عب ٣

ٚ٪ذ ث٪ِٞ ر٤ؽ٪ل٧ ثو رٚب٨ٙ ؽبّ »اٍال٨ٙ، ٙجز٨ٞ ثو ٙيب١٪٨ٚ چ٤ٛ 

َبٛ ٣  ع٤ك اٝ عب٣كاٝگ٨ ٣ َبٛ،  ٚبف٨ اٝ ىوك٧ ٣ اعز ٪بد  ّئ٣ٛ ؽ

َبٛ  ف٤هكاه٧ اٝ ي٠ هللا، ثو ٤ٞاٛ فٖ٪ ث٠ ف ر٨ ا٣  ّواىذ ما ٙذ ٣  ّوا

٨ٙ  «اى ىغود ا٨٢ٕ ٣ ِّْ ىغو٧ اَٝبٛ ث٠ ٧٤ٍ فٖ٘ ٣ كاٝب٨٩. . 

 ٨َٖ ٪ذ ٝ ٍال٨ٙ روث ْگبٟ ا ٤َٓ اى كاٝ ؾبه ٙق ٞبثوا٩ٜ اٝز ّل. ث ثب

٠ّ ثب رْ٪٠ ثو ٙيب١٪٘ اٍال٨ٙ ٣ فلا ٙؾ٤ه٧ ٣ ٙقبك ثب٣ه٧،  اٍذ

 ٖ٘ ٪ل ف ث٠ ر٤ٕ َب٨ٝ  ٤ٖٗ اٝ ث٩٤ژٟ ف  ،٨ٚ ٖو فٖ ١ب٧ ٙقز  ٠ٕ كه فو

اٙب ْٝز٠ ٧ اٍب٨ٍ ا٩ٜ اٍذ ٠ّ پٌ اى ٨ٍ ٍبٓ اى گنّذ ثپوكاىك. 

اَٝالة اٍال٨ٙ، كٍزب٣هك كاْٝگبٟ ١ب كه ا٩ٜ ىٙ٪٠ٞ چ٠ ث٤كٟ اٍذ؟ 

بر٪ل ٙؾزوٗ كاْٝگبٟ ١ب، چَله ثب ١ب٧ اٍطاٙو٣ى ثب٣ه١ب ٣ اٝل٠ْ٩

 إــــــــــــ٤ٓ ثوآٙــــــــــــلٟ اى ٍــــــــــــوآٛ كه 

 ِ٩ ّٞبفز٨، ٝيك َبٛ  ّٞبفز٨ ٣ اٝ ٢بٛ  ّٞبفز٨، ع ىذ  ؽ٤ىٟ ٧ ٙقو

ــــذ  ــــ٠ روث٪ ــــوٗ چگ٤ٝ ــــغ٩٤بٛ ٙؾز ــــي كاْٝ ــــذ؟ ٣ ٝ٪  اٍ

پ٪ِ ىوٗ ١ب٧ ريْو كه آٛ، اى ٩ِ ٙوّي آ٤ٙىُ فب٨ٕ ٠ّ ٨ٙ ٤ّٝل؟ 



 

 

ٙلهٝ٪َ٘ ٩ق٨ٞ ) فَٔ گوا٨٩، رؤّ٪ل ثو ف٤ٖٗ رغوث٨، ٤ٍْاله٩يٗ، 

ٙلاه٧ َبٛ  ٍذ،  اٝ ؽبّ٘ ا  ) ٜ٪َ ْبه ٩ ٩ب ٣ اٝ ٪ٌ آ ؾش اى رقٚ ث

اهىُ ١ب٧ ك٨ٞ٩ ٣ افال٨ٍ ٣ هىزبه٧ ٣ فال٠ٕ ك٩ٜ ٙلاه٧ كاْٝغ٩٤بٛ 

  ١٪چ ٝؾبٗ آ٤ٙى٦ّ َٝجذ ث٠ َٙبئٔ اهى٦ّ فٞض٦» ث٨ ٙقٞب ٝ٪َذ؟ 

١ب٥ پ٢ٞبٛ كه  كهً) ثب عوػ  6ٙ1ٔ٪ٖ٪پ ع٤َْٛ كه ٍبٓ ى» ، ٝ٪َذ

ؾبٗ ٝ  ٦ّ ٩ل(،  ١ب٥ آ٤ٙى ٪ل ٣هى ز٠ رؤّ ْٝ ٜ٩ ؾبٗ : ثو ا ٝ ٠ّ

ض٦ ٦ّ فٞ ٖ٘ ٣   آ٤ٙى ١٪چ ٙق  ٠ّ ٞبٛ  ٝلاهك، ١ٚچ ع٤ك  ٢بٛ ٣ كه ع

ٝلاهك ع٤ك  ّل ٣ ض٦ ثب ٦ّ فٞ َبئٔ اهى ث٠ ٙ َجذ  ٝ ٠ّ ٍزبك٥  . « ا

٤ٚالا  كهً ٢بٛ ٙق ٠ٙ ١ب٥ پٞ َذ عي٣ ثوٝب ٪ٝ ٦ٍ ٩ل  ١ب٥ كه ٣ اى ك

٠ٙ ٍذ ثوٝب ٢بٛ ا ٩ياٛ پٞ رؤص٪و ، ه جبٛ  عو ٙقبع ْو ٣ ف٤ا ٙب كه ى ا

١ب٥  گناهك ٣ چ٠ ثَب ا١ٚ٪ذ آٛ اى كهً ّگوى٦ اى ف٤ك ث٠ عب٥ ٦ٙ

هىزبه ، ّقٖ٪ذ اٍزبك. ه٩ي٥ ّلٟ ٝ٪ي ث٪ْزو اٍذ آّْبه ٣ ثوٝب٠ٙ

إقٚٔ ٣  فٌْ، گ٩٤ل گ٩٤ل ٣ ؽز٦ ٍقٞب٦ٝ ٠ّ ٦ٚٝ ٍقٞب٦ٝ ٠ّ ٦ٙ، ا٣

ك١ل ٣  ١ب اى ف٤ك ْٝبٛ ٦ٙ ثواثو َٙبئٔ ٣ ٙٞبٍجذ٣ا٦ّْٞ ٠ّ كه 

٦ٚ ْبٛ ٝ ١ل ٩ب ٝ ٚواٟ كاهك، ك ث٠ ١ ٦ٕ ها  ٪بٗ فب ّلاٗ پ  پٌ. ١و 

ثب٩ل ث٠ ا٩ٜ ْٝز٠ افزواه ٤ٚٝك ٠ّ ّقٖ٪ذ ٣ عب٩گبٟ اٍزبك  ا٣الا 

َ ْبه كه ئ٣ ٙ ثٔ اٝ ٍز٠ ٣ م٪وٍب رؤص٪و٥ ٝبف٤ا ْگب٦١،  ٣الٛ كاٝ

چــ٤ٛ ا٩ــٜ ىو١ٞــع فٚــ٦ٙ٤ كاْٝــغ٩٤بٛ ف٤ا١ــل كاّــذ ٣ صبٝ٪ــب 

٠ٙ ثل٣ٛ ثوٝب گناه٥  ٙبا  رؤص٪و پٌ إيا ٍذ  ٦ٖ ا ٩ي٥ ٍج ٩ل اى  ه ثب

١ب٥ پ٢ٞبٛ هىزبه ٣ ّقٖ٪ذ آٝبٛ ثب  اٍزبكا٦ٝ ث٢وٟ گوىذ ٠ّ كهً

پٌ اٝزؾبه اهرَب٥ . ١ب٥ عبٙق٠ اٍال٦ٙ اٝغجبً كاّز٠ ثبّل آهٙبٛ

، ىو١ٞع ك٦ٞ٩، ١ٚواٟ ثب ٙل٩و٩ذ فٞبٕو ٝبٍبىگبه ثب ا٩ٜ ىو١ٞع

٥ فٌْ ها ٝ٪ي  صٚو ف٤ا١ل ث٤ك، ث٠ْٖ ٝز٪غ٠ ٦اٝزؾبه٥ ث٪٤٢كٟ ٣ ث

٦َّ ٠ّ » ىوٙب٩ل:  اٙ٪وإٚئٙٞ٪ٜ )ؿ( ٦ٙ. ث٠ ١ٚواٟ ف٤ا١ل كاّذ

ك١ل، ثب٩ل ٍجٔ  ف٤ك ها كه عب٩گبٟ إگ٤ ٣ اٙبٗ عبٙق٠ ٍواه ٦ٙ

گواٛ ٚبهك، اى ك٩ ٚذ گ ف٩٤ِ ١  ٘٪ٖ ٪ذ ٣ رق ٞبثوا٩ٜ «  ث٠ روث ث

ْگبٟ،  زوٗ كاٝ َئ٣الٛ ٙؾ ٍبر٪ل ٣ ٙ ٪ي٥ا ١و چ جٔ اى  ث٠  ٍ ٩ل  ثب

١ب٥ پ٢ٞبٛ ها ث٠  ر٤اٝل، كهً ا٩ٜ ف٤كٍبى٥ ٦ٙ، ف٤كٍبى٥ ثپوكاىٝل

ىوٙب٩ٞل: ا٠ْٞ٩ كه اماٛ  ؽضود اٙبٗ )هٟ( ٦ٙ. ٍٚذ ٙضجذ ٤ًٍ ك١ل

ّب٩ل ث٠ ا٩ٜ ، ٤ّك گيز٠ ٦ٙ«  ا٤ٖٖٕح ؽ٦ ف٨ٖ  »٣ اٍب٠ٙ ك٣ ثبه 

ثبُ  ٙبكٟ  فالٗ آ ٦ٝ ا ١ب٥ ث٪و٣ ث٠ ٝ٪و٣ ثبه ا٣ٓ   ٠ّ ّل  فبعو ثب

كٍذ ٣ پب ، گ٤ُ، ث٠ چْ٘ ك٣ٗ ث٠ ٝ٪و١٣ب٥ كه٦ٝ٣ )ّٞ٪٘ ٣ ثبه  ٦ٙ

 ( ٗٔاٍال٦ٙ ّٚبهٟ   ٙؾَٜ، ىٖٖٞب٠ٙ كاْٝگب٨ٍٟٚ، )  « ( ٣ م٪وٟ

ف٤اٙٔ ٝبّب٨ٙ كاْٝگبٟ  ٨ْ٩ اى ا٩ٜ رؾَ٪ٌ ٨ٙ ٤ّّل رب ثب ثوه٨ٍ

١ب ٣ اهىُ ٪ٌ ثب٣ه گ٨ ٣ رقٚ ٍبٕذ ىو١ٞ غبٗ ه ٍال٨ٙ كه اٝ  آىاك ا

َب٨ٝ،  ٍال٨ٙ ٣ اٝ ٨ٞ ١ب٧ ا ٙل٩واٛ » ٩ق ف٨ اى  ٩ي٧ ثو َئ٣ٕ٪ذ گو ٙ

اٝغبٗ هٍبٕذ ربه٩ق٨ ٣ ك٨ٞ٩ هاٟ ّبه١ب٧ ٙئصو ثوا٧ « كاْٝگبٟ 

كاْٝگبٟ ث٪بٛ گوكك. ث٠ ٝؾو ٝگبهٝلٟ، ٣ضق٪ذ ىق٨ٖ كاْٝگبٟ ١ب، 

ثَ٪به ٝگواٛ ّٞٞلٟ اٍذ. ٣ع٤ك ٙل٩وا٨ٝ م٪و ٙن١ج٨، ف٤ك ٙق٤ٖٓ 

١ ْگبٟ  ٍب٧ كاٝ ٍبىٙبٝل٨١ هإ ٠ّ كه  ٍذ  ّل٧ ا ث٠ ٙل٩واٛ اه ب، 

َئ٠ٖ  ىواك » ٙ ث٨ ا ٨ٞ ٣ اَٝال ٖ٪ذ ك٩ ٨ٙ « رل٩ٜ ٣ ّق ع٠  زو ر٤ ّٚ

ٖت  ٍبر٪ل ٣ ٝ عنة ا ١ب، كه  ْگبٟ  ٤ٍْاله كاٝ ٍب٧  ٞل. ٣ هإ ّٞ

ٝل ٣  ىواك ٝلاه ٨ٍ ا ٨ٞ ٣ افال ٖ٪ذ ك٩ ث٠ ّق ع٠ ا٧  ١ب، ر٤ ٝذ  ٙقب٣

٩ب اٍزبك٧ ٠ّ ثب پ٤ِّ م٪و اٍال٨ٙ كه ّالً كهً ؽبضو ٨ٙ ٤ّك ٣ 

٪و ّال ثبٛ م ١ب ٣ ى ١ب٧ ثب هىزبه ٕواؽذ، اهىُ  ثب  گب٨١   ٨ٙ ٣

٩ل اى  ؾبه٧ ثب چ٠ اٝز ٪وك،  ٨ٙ گ َقوٟ  ث٠ ٙ ٍال٨ٙ ها  ث٨ ٣ ا اَٝال

ٍال٨ٙ،  ْگبٟ ا ٩ِ كاٝ ٍبفذ  ثوا٧  ٞبثوا٩ٜ  ّذ؟ ث ١ب كا ْگبٟ  كاٝ

ثب٩ل اٍلاٙبر٨ اٍب٨ٍ كه ؽ٤ىٟ ١ب٧ ٙقزٖو اٝغبٗ گ٪وك، اٙب ثب 

ر٤ع٠ ث٠ ا٩ٜ رؾَ٪ٌ، ثب٩َز٠ اٍذ، اى ٙل٩وا٨ٝ اٍزيبكٟ ّوك ٠ّ 



 

 

ٍال٨ٙ، كهك ف ٨ٍ ا ز٨ ٣ ه٣اٛ ّٞب ٠ٞ ٧ روث٪ ٖٔ كه ىٙ٪ ثو رق ال٣ٟ 

ك٩ٜ ٣ اَٝالة كاهٝل ٣ ثب ٝ٪بى١ب٧ كاْٝغ٩٤بٛ فبٕٚب٠ٝ آّٞب٩ٞل 

ٝل.  ٨ٚ ٣هى ٩ل ٝ ٨ّ كه ١٪چ رال ٢ب اى  ث٠ آٝ ٍقگ٨٩٤  ثوا٧ پب  ٣

 َٙــئ٣الٛ ٙؾزــوٗ كاْٝــگبٟ آىاك اٍــال٨ٙ ٝجب٩ــل اى اّــقبٓ 

اى اىواك٧ ٠ّ هّز٠  ث٨ ريب٣د ٣ ٩ب ٤ٍْاله ث٢وٟ ثگ٪وٝل. ٝجب٩ل

 ٨ّ ٣ ّو آ٤ٙى ٙل٩و٩ذ كه ٙوا ثب  ٍج٨  ١٪چ رٞب ٢ب  ٖ٪٨ٖ آٝ ١ب٧ رؾ

َزٞل،  ّٞب ٝ٪ ع٤اٛ، آ ٤ٖك ٣  ٨ٍ ث ٝلاهك ٣ اى ه٣اٛ ّٞب  ٨ٚ فٖ

ثو  پن٩و٧،  جواٛ ٝب َبهد ع ىواك ف ٩ٜ ا ٙل٩و٩ذ ا ٞل؛  ٍزيبكٟ ّٞ ا

١ل ىك. كه  ٍال٨ٙ ف٤ا ق٠ ا َالة ٣ عبٙ ٞلٟ اٝ ْگبٟ ٣ آ٩ ٠ٝ ٧ كاٝ ثل

ل، كاْٝگب٨١ ف٤ا١٪٘ كاّذ ٠ّ كه ثواثو اهىُ آ٩ٞلٟ ثب ا٩ٜ ه٣ٝ

١ب٧ اٍال٨ٙ ٣ اَٝالث٨ ف٤ا١ٞل ا٩َزبك ٣ ثو ثبك عو٩بٛ ٝيبً ث٠ 

ٞل  ّ٪بكا٨ٝ ها ف٤ا١ ١ب ٣   ٠ٕ ٩ت كعب ٤ّٝل ٣ ىو  ٨ٙ ٤ٍاه  ز٨  هاؽ

ف٤ك  ؽب٨ٕ  ٞل، كه  ٨ٙ گ٩٤ ٍقٜ  ٕالؽبد  ث٠ كه٣ك اى ا  ٠ّ ف٤هك 

َّب٨ٝ ها ثيهگزو٩ٜ فبٙٔ ىَبك، افزاله ٣ اٝؾغبط ٤ّْهٝل. ىو٩ت 

ف٤ا١ٞل ف٤هك، ٠ّ ثب عقٔ ربه٩ـ، ثو ٠ٚ١ ٧ كٍزب٣هك١ب٧ اَٝالة ٣ 

ثو  ٖت كه ثوا ّقبه رَ ثب  غالٛ ىكٟ ٣  فظ ث ٢ّلا،  ؽٔ ٣  ٙبٗ ها ا

 ٝب٩ــــت اٙــــبٗ ىٙــــبٛ ؽضــــود آ٩ــــذ هللا فبٙٞــــ٠ ا٧ 

پو  ربه٩ـ  عالؿ اى  ث٨ ا ٙو٣ى  ٝبٛ ا ف٨ اى ع٤ا َزٞل، ٣ ثو ٨ٙ ا٩

فظ  ثو  ٩ل كه ثوا ْْو ٩ي ّز٠، كه ٕ قبه گن ج٨ اىز ٢ّبكد عٖ ٍوؿ 

 ؽَ٪ٜ )ؿ( ٨ٙ ا٩َزل ٣ اى اٍالٗ كه٣م٪ٜ آٙو٩ْب٨٩ كىبؿ ٨ٙ ّٞل. 

 

 بحث و نتيجو گيزي:

 : ف٤اٙٔ فبٗ
 طزح مسئلو: 

رؤص٪و  ؾذ  ٠ّ ر  ٜ٩ ثو ا فال٣ٟ  َبٛ،  ٖ٪ذ اٝ ٪و٧ ّق ّْٔ گ ٞل  ىوا٩

َٙزَ٪٘ ف٤اٙٔ فب٨ٕ چ٤ٛ ٣هاصذ، ٝؾبٗ روث٪ز٨ فب٤ٝاكٟ ٣ اهاكٟ 

ٍذ،  زؤصو ا ٙ ٘١ ق٠  ّالٛ عبٙ فبٗ ٣   ٔٙ ٍذ، اى ف٤ا ىوك ا ف٤ك   ٧

ٍبٙبٛ  ق٠  گ٨ عبٙ ٖبك٧ ٣ ىو١ٞ ٨ٍ، اٍز ؾبٗ ٍ٪ب رب ٝ ٞبثوا٩ٜ  ث

٪ب ٝ ٨ٍ اؽ ٨ٞ ٣ افال ١ب٧ ك٩ ٪وك، اهىُ  ١ب٧ ٝگ َبٛ  گوكك ٣ اٝ  ٨ٚ

غبه٧  ٪ي ٝب١ٞ ّل. . ٣ ٝ ٞل  ٪ذ ٝق٤ا١ ٢ل روث ٙل٩وا٨ٝ ٙزق  ٨٢ ٣ إ

١ب٧ اعزٚبف٨ ١ٚچ٤ٛ ع٤ٖٟ ٝٚب٨٩ ىٝبٛ ٣ ٝگبٟ ٤١ً آ٤ٕك ٙوكاٛ، 

ىيا٩ِ  ث٠ ا ثو٣  فب٤ٝاكٟ. . ه٣ ٩لاه٧  ثب٨ٝ ٣ ٝبپب ١ب٧ ف٪ب  ٌْ ف

 ف٤ا١ل ث٤ك. 

٠ّ آه٧ ر٤ؽ٪ل ) ٝٚبى ( ٣ فلإذ، ك٣ ْٝب٠ٝ ٧ عبٙق٠ اٍال٨ٙ اٍذ 

فلإذ،   ٠ٝ ٤ّك ٣   ٨ٙ ٪ب  فلإذ اؽ ثل٣ٛ  ٚبى (،  ٪ل ) ٝ ٠ٝ ر٤ؽ

إقلٓ ؽ٪بٟ األؽْبٗ؛ ٠ٚ١ ٧ » ثل٣ٛ ٝٚبى. اٙبٗ ف٨ٖ )ؿ( ىو٤ٙك: 

اهىُ ١ب٧ ا٨٢ٕ ٣ اَٝب٨ٝ، كه ٍب٠٩ ٧ فلإذ اعزٚبف٨، اؽ٪ب ٨ٙ 

٤ّك. ٩ق٨ٞ ١وگبٟ ٙوك٨ٙ ثوا٧ رؾٌَ فلإذ، ٠ٚ١ ٧ ر٤اٛ ّبٛ ها 

ــــــــــــــبٟ  ــــــــــــــل، آٝگ ــــــــــــــبه گوىزٞ  ثْ

ر٤ا ٍب٩و٩ٜ ٣ ٨ٙ   ً٤َ ٩ذ ؽ ٨ٍ ٣ هفب ١ب٧ افال ّل هىزبه ّب١ل ه  ٛ

اؽزواٗ ث٠ ّواٙذ اَٝب٨ٝ ث٤ك. اى ا٩ٜ ه٣ آمبى٩ٜ ىوٙبٛ فلا٣ٝل 

 ٜ٪ٕ ٤ٞاٛ ا٣ ث٠ ف  ٠ّ ث٤ك   ٜ٩ ١ب ا َبٛ  ٪ذ اٝ ثوا٧ روث ٪ب  ث٠ اٝج

اٍلاٗ، ثب عبم٤د ١ب٧ ٍ٪ب٨ٍ ٣ ىو١ٞگ٨ ٣ اٍزٖبك٧ كهگ٪و ٤ّٝل ٣ 

ٞع ها اى  ٖبك ٣ ىو١ ٍذ ٣ اٍز ٠ٕ ٧ ٍ٪ب پبُ فو ٞبٛ  ع٤ك ا٩ ٤ٕس ٣

 ّوكٟ رب عبٙق٠ ها ثوا٧ اَٝبٛ ٍبى٧ ٣ ىوك ٍبى٧ ٢ٙ٪ب ٍبىٝل. 

 « ٤ْٛ ٣َ ٥٤ٍ ِىْوَف ث٠   ،ّٜ ٪ٔ ه٣ ف٤ك ٣ كٕ ٩بد  ثب آ ٦ٍ ها  ٙب ٤ٙ

ٍبُه٣ٛ ٙبٛ ٣َ  ٍزبك٩٘ ١ب ٞل؛ ىو ٢ب گيز ٦ٕ آٝ َ٪به : ٣ ٍبؽو ث ا٣ 

ََْل َأْهٍَْٖٞب ٦ٍ٤ُٙ؛ كه٣مگ٥٤ اٍذ   ِا٦ٕ *٪ٍٜ ِثآ٩بِرٞب ٣َ ٍُْٖغبٍٛ ُٙجِ   ٣َ َٕ



 

 

َّنَّاةٌ  َب٤ُٕا ٍبؽٌِو  ٤َْٛ ٣َ ١بٙبَٛ ٣َ ٍبُه٣َٛ َى  (»٣ٖ3  ٖٖمبىو / « )ِىْوَف

 « ١بٙبٛ. » ٍٚجٔ عن٪بٛ ٣ ٍو٦ّْ ٣ ؽبّٚ٪ذ ؽٖ٘ ٣ ع٤ه « ىوف٤ٛ

عوػ ّ٪غٞذ ٣  ٢و  ّ٪غب٦ٝ ٙؾ ٞل  « ٍبه٣ٛ » ٣. ١ب٥  ٢و صو٣رٚ ٙؾ

ثب  ّبه٥ ا ١٪چ  ف٩٤ِ اى  صو٣د  يؼ  ثوا٥ ؽ  ٠ّ ٍزضٚبهگو  ٩بم٦ ٣ ا

ّذٝ ٦ٍ . لا ٪ت ٤ٙ ٩ٜ رور ٚبٛ ؤٙ (ؿ)ث٠ ا ٖ٘ ؽبّ ث٠ ؽ ث٤ك،  ٤ٙه 

٣ ّ٪غٞذ ٍ٪بٍزٚلاهاٛ فبئٜ ٣ رقل٥ صو٣رٚٞلاٛ َٙزْجو  ث٪لاكگو

ق٠ ١ل ٣ عبٙ ٩بٛ ك ٦ٍ ٣  پب ؾو ٍ٪ب فلإذ ٣ كاك اى ٝ ٍبً  ثو ا ا٥ 

ّبٛ كه  اٙب آ٢ٝب ٠ّ ٙٞبىـ ٝبْٙو٣ؿ، ىو١ٞگ٦ ٣ اٍزٖبك٥ ثَبىك

ريَ٪و )ْٙبهٗ ّ٪واى٧، ٝبٕو،  « فغو ث٤ك ٍقذ ث٠ َٙب٣ٙذ ثوفبٍزٞل

 (6ٖٙٔ، 11، ٓ: ٕٓ ط، ٠ٝ٤ٚٝ

١ب ٍجت  ر٤ع٨٢ ث٠ فٖٔ فبٗ ٣ ٙ٪ياٛ رؤص٪وگناه٧ ١و ٩ِ اى آٛ ث٨» 

گناه٧ آٛ كه  ٨ٙ ٠ّ رؤص٪و ٤ّك  ١ب٨٩  ٕوه ّبه ٍزقلاك١ب  ٠ّ ا ٤ّك 

ؽ٤ٖٓ ٝز٪غ٠ ثَ٪به ّ٘ اٍذ ٣ هىز٠ هىز٠ َٙئ٣الٛ ها ث٠ ا٩ٜ ثب٣ه 

ا٧ ٝق٤ا١ل كاك، چٞبٛ  ٠ٕ٤َٙ، ٝز٪غ٠ٍبٝل ٠ّ ثوف٤هك ثب ا٩ٜ  ه ٨ٙ

ؽغبث٨ ث٠  گو٧ ٣ ث٨ ١ب٧ ٝؾبٗ كه ٤ٙهك ه٣ٍپ٨ كٍزگبٟ اى ٠ّ ثوف٨

ٍ٪لٟ غ٠ ه ٩ٜ ٝز٪ ٝل ا ٞل: ا ٨ٙ گ٩٤  ٠ٝ، ٣ ث٠ گ٤ ٩ل  ثب  ثب ٩ٜ ا٧  ا

ٙب١ٞب٠ٙ ف٨ٖٚ ىو١ٞگ٨ ٣ اعزٚبف٨ ؽ٤هاء، كىزو ) « ّٞبه آٙل َٙبئٔ

ٝبٛ َبد ى قبد ٣ رؾَ٪ ٜٚ ُٕ « ٙغبٕ ث٠ ث (3ٕٖٔ، ث٢ ٙٔ ؽبٓ  ٨ٍ ف٤ا وه

 فبٗ ف٤ا١٪٘ پوكافذ: 

 ـ ىوا٨ّ٤ٙ ّقبه١ب٧ ا٨ٖٕ اَٝالة ٣ كٝ٪ب گوا٨٩ َٙئ٣الٛ  ٔ

گوچ٠ ّقبه ا٨ٖٕ اَٝالة اٍال٨ٙ رؾٌَ ؽ٪بد ع٪ج٠ ٣ ٤ٍٝبى٧ ٙق٧٤ٞ 

ٍ٪بٍذ ٣ اٍزٖبك ث٠ ّْٔ ٙز٤اىٛ ، اٙب ا٩ٜ ٢ٙ٘ كه ىو١ٞع، ث٤ك

ٍذ ْلٟ ا ٝ ٌَ ٍال٨ٙ . ٙؾ ؾبٗ ا ٠ّ: كه ٝ ٨ٙ ه٣ك  ؾبه  ، ا٣ّالا اٝز

ثٞل٧ ٤ّك ٣ ر٤ع٠  ١ب٧ ك٨ٞ٩ عج٠َ ١ب٧ ف٨ٙ٤ٚ ثواٍبً ا٩٤ٕ٣ذ كملم٠

ه٣ؽ٪بد ىوك ، صبٝ٪با . ١ب٧ ثقل٧ ٍواه گ٪وك ث٠ ٙبك٩بد كه ا٩٤ٕ٣ذ

٠ٝ پو٣هُ  ث٠ گ٤ ١٘ ا٧  ؽٌ   ٠ّ ثل  ٨٩ ٩ب ٚبف٨، گوا َزگ٨ اعز ، ١ٚج

كه ٧٣ ، ٙ٪ٔ ث٠ اٙٞ٪ذ ف٨ٙ٤ٚ ٣ ك٣ه٧ اى ىوكگوا٨٩، گوا٨٩ ٍب٤ٝٛ

ث٠ كٕ٪ٔ ر٤ع٠ ف٨ٙ٤ٚ ، ٍقٜ اى ؽغبة، ٨كه چٞ٪ٜ ىضب٩. ر٩٤َذ ٤ّك

ىوك٧ ٚب٩الد  ثو ر ٚبف٨  ٖٖؾذ اعز َلٗ ٙ ٍذ، ث٠ ر پن٩وُ ا ثٔ  .  ٍب

ع٠  ث٠ر٤ ؽّل  ٙبك٧ ث٪ِ اى  ٝبد  ٤ْه، اْٙب َئ٣الٛ ّ ٙ ٧٤ٍ ث٠ ، اى 

٣ ٣ هّل ه٣ى اىي٣ٛ ٙبكگو٧ كه عبٙق٠ كاٜٙ ىك  ميٖذ اى ٙق٩٤ٞذ

 ( ٠ّ ّل  ف٤هكاه ٣ ) ٍٕٓجت  ٪ي ثو ٠ٚ چ زو اى 3ٓ% ( اى ١ ّٚ ) %

 ؽّل ّيبه ىٝلگ٨ كاها ثبّٞل: 

ٙبـ ٔ ّبهگو ٣ ّبهىو ٪بٛ  ّل كه ٙ پب٩٪ٜ ، ٝوؿ ه ٢ّو٧ ٣  ثبال 

. ه٣ٍزب٨٩ ٣ ٢ّو٧ ٣ اٍْبه ك٩گو عبٙق٠ ٙز٤اىٛ ٝج٤كٟ اٍذ، ٢ّو٧

اىيا٩ِ اؽَبً ىَو ٣ رؾَ٪و اعزٚبف٨ كه ، ٝز٪غ٠ ا٩ٜ فلٗ ر٤اىٛ

٢ّو٧پب٩ ٍزب٨٩ ٣  ١ب ٪ٜ  ْبه ه٣ ٪ذ كه اٍ ؽٌ ٙؾو٣ٙ ىيا٩ِ  ٪ي ا ٝ ٣

 . رالُ ثوا٧ ٢ٙبعود ث٤كٟ اٍذ

٤ٙىٟـ ٕ ٨ٞ آ ٨َ ، ١ب٧ ك٩ ٩يٟ عٞ ضب٧ مو ثوا٧ اه ْو٣ف٨ ها  ؽل٣ك ٙ

ٍذ ّوكٟ ا ٩و  ٙبرقو ٍب٠ٝ . ا ث٠  ه ٪بى  َبً ٝ ث٠ اؽ ؾبٗ  ١ب٧ ٝ

رؾو٩ْبد ع٨َٞ ، ىٝٞل ٣ كه ٝز٪غ٠ كاٜٙ ٨ٙ، ثوٍواه٧ ه٣اثظ ع٨َٞ

كه چٞ٪ٜ ّوا٩غ٨ ٙ٪بٛ ث٤ٖك عج٪ق٨ ٣ ث٤ٖك . ٩بثل، .  ٨اىيا٩ِ ٙ

ٚبف٨ ٖ٪الد ) اعز ّقٔ كاها٧ رؾ  ٠ّ ٍت ، ٨ٍٞ  ٪ذ ٙٞب ّبه ٣ ٤ٍٙق

ّل ٠ٖٕ ثوا٧ اىك٣اط ثب ٨ٙ ( ىب غبك  ٞبكاه ا٩ ث٠ ؛ ٤ّك ا٧ ٙق  ٔ٪ ٙ

فب٤ٝاكٟ  ٔ٪ْْ ْو٣ؿ، ر عوً ٝبٙ ٨َ اى  ضب٧ عٞ ث٠ اه  ٔ٪ ، ّب١ِ ٣ ٙ

٨ٙ ىيا٩ِ  ثل ا ف٤ك. ٩ب صبه  ٚب١ٞگ٨ آ ٩ٜ ٝب١ زنآ كه  ا ها كه اث

 . ك١ل پ٤ِّ ٣ آها٩ِ ٣ ثي١ْبه٧ ع٨َٞ ْٝبٛ ٨ٙ



 

 

. ( . ٙضٔ ٍٞبفذ ١ب٧ اَٝالة ) ث٠ ١٘ ف٤هكٛ رقبكٓ ٙ٪بٛ آ٤ٙىٟـ ٖ

گوا٨٩ ٣ ىوكگوا٨٩ اٍز٤اه  ٣ ٙق٪به١ب٧ ىو١ٞگ٨ ٤ٙع٤ك ٠ّ ثو ٖٙوه

ٍذ ٢٘، ا َٔ اى ٙ ّْبه ٝ  ٔٙ ٕجو ٣ ، ١ب رو٩ٜ ف٤ا ٪ياٛ  ّلٛ ٙ  ّ٘

ىبد فب٤ٝاكگ٨ ٣ ىواه كفزواٛ اى فب٠ٝ اىيا٩ِ افزال، ٙٞل٧ هضب٩ذ

ٍذ ٕند. ا  ٨٩ ٣ ٩ذ ىوكگوا ٢٘ ر٤َ ٪ي اى ٙ ٝ ٨٩ ٠ٞ گوا ١ب٧  رو٩ٜ ىٙ٪

اى ع٠ٖٚ كه پ٤ِّ ، رو٩٣ظ ىو١ٞع ٕ٪جوإ٪َز٨ ٣ گو٩ي اى رَ٪لاد

  ١ٚبٛ(. )٣ ه٣اثظ ع٨َٞ اٍذ

ّٚب اٙو٣ى كه كاْٝگبٟ ١ب٧ ٤ّْه، ّٚزو ٙل٩و٧ ها ٍواك كاه٩ل، 

ْغ٩٤بٛ ٣ ٍالٙذ ىْو٧ ٣ فبعي٨ ٣ ٙق٧٤ٞ ٠ّ كهك١ب ٣ ٝ٪بى١ب٧ كاٝ

 ،ٜٙ ّب١ل  ٩ل.  ّٚبه ث٪ب ث٠  َئ٠ٖ ٧ ا٣  زو٩ٜ ٙ ٨ْ اى ٢ٙٚ ٝبٛ، ٩ آ

فْٖٚوك آ٢ٝبٍذ. ا٩ٞبٛ كه اٝزقبة ٙل٩واٛ، إٔ ا٩ٚبٛ ٣ ر٤َا ٣ 

قبة  َب٨ٝ اٝز گب٨١ ّ ٝلاهك.  گب٨١  ١٪چ عب٩ ّقبٓ،  ث٤كٛ ا ث٨  اَٝال

ز ٍوآٛ كف  ٩ٜ ٣ فاله ك ٤ٍى ٣  ٪ب  ثظ ؽ ٠ّ اى ه٣ا ٤ّٝل  واٛ ٣ ٨ٙ 

پَواٛ، ٩ب كىبؿ ٨ٙ ّٞٞل ٣ ٩ب ثوا٧ ؽّٔ ٣ ّب١ِ آٛ كه كاْٝگبٟ، 

ث٠ ف٤ٞاٛ ٙقب٣ٝذ كاْٝغ٨٩٤ ٣ ٙل٩و ّٔ ىو١ٞگ٨ ١٪چ اٍلاٗ اٍب٨ٍ 

٨ٚٝ ّٞٞل. ٣ كه رٚبٗ ١ٚب٩ِ ١ب٧ پوٍِ ٣ پبٍـ َٙئ٣الٛ كاْٝگبٟ، 

٢ٙٚزو٩ٜ َٙئ٠ٖ ا٧ ٠ّ ٙغوػ ٨ٙ ٤ّك، ٝج٤ك ٙب٠٩ ٧ كٍز٨٩٤ْ كه ) 

WC  .فواث٨ ار٤ث٤ً ١ب ٣ ّ٪ي٪ذ پـب٩٪ٜ مـنا٧ كاْٝـگبٟ اٍـذ ،)

ثظ  ْگبٟ، ه٣ا گ٨ كاٝ ز٠ ٧ ىو١ٞ ١٘ ه٩ق ث٠  ضبؿ  ٍئا٨ٕ اى ا٣ زو  ّٚ

ىو٩جْبها٠ٝ ٧ ثوف٨ اى كاْٝغ٩٤بٛ، اثزنآ كه پ٤ِّ كاْٝغ٩٤بٛ، 

٠ّ كه  ٍذ  ٍبر٪ل٧ ا زبه ا زبه ٣ گي ٩ب هى ٍبر٪ل ٣  ٞبٛ ٣ ا  ّبهّ

ث٨ ها ث٠ َٙقوٟ ٨ٙ گ٪وٝل، ّالً ١ب٧ كهً اهىُ ١ب٧ اٍال٨ٙ ٣ اَٝال

ٙغوػ ٨ٙ ٤ّٝل. رب ا٩ٜ َٙبئٔ ّالٛ ٣ اٍب٨ٍ كهٙبٛ ٤ْٝك، ٍقٜ اى 

 ٢ّو٣ٝل َٙئ٣ٓ كه كاْٝگبٟ، هاٟ ث٠ عب٨٩ ٝق٤ا١٪٘ ثوك. 

ـ ؽ٤ًَ ٙؾ٤ه٧، ثل٣ٛ ر٤ع٠ ث٠ إالػ ثب٣ه١ب كه فو٠ٕ  ٕ

 ٙل٩و٩ذ

گو  ٚب٩الد» ا ٍبد ٣ ر ٪ذ» ، « اؽَب َبكاد  م١ٞ »  ٣ « ١ب ٣ افز

١ب  ١بفْٖٚوك َبٛ « ٣ هىزبه ع٤ك٧ اٝ قل ٣ ٝل ٠ٍ ث ٙلف٨ ، ا  ٜ٩ ك

٠ٍ قبك  ٩ٜ اث ٚب٨ٙ ا ٞع ١لا٩ذ ر ٤ٕهد ١ٚب١ ث٠   ٠ٝ ٍزب٧ ، گب كه ها

ر٤ع٠ ث٠ إالػ هىزبه١ب، ثل٣ٛ ر٤ع٠ . ٝ٪ٔ ث٠ َٙبٗ فج٤ك٩ذ اٍذ

ك١ل ٠ّ  پو٣هُ ٨ٙ ٣ ٍغؾ٨ ٍْو٧ ، ىوك هاث٠ إالػ ٙقوىز٨ ٣ افال٨ٍ

ٍذ گ٨ ا ٨ٍ ٣ ىو١٪قز ضب٩ٔ افال ٍل ى ٙذ كه اى . ىب گو ؽ٤ْ ٧٤ٍ ك٩

ّٞل. پٌ اٍالٙ٪ذ ٝؾبٗ ٙب  ا٩يب ٨ٙ اٍب١٨ٍلا٩ذ ٠ٚ١ عبٝج٠، َِٝ 

ْو٧ ٕالؽبد ى عبٙـ ا گ٧٤  ٠ّ إ ٍذ  ث٠ آٛ ا ٤ٞط  ٙ ، ٨ٖ ٨ٍ ٣ فٚ افال

گوكك ؾ٪٘  ٩ٜ رٞ ٩ذ ك ؾبٗ ٣ ثوٙؾ٤ه ٙل٩واٛ ٝ ف٨ اى  ٙب ثو . ا

كاْٝگبٟ، ؽلأٍ ّبه٧ ٠ّ ٨ٙ ّٞٞل ا٩ٜ اٍذ ٠ّ ثب ٣ضـ ٤ٍاٝ٪ٜ ٣ 

٤ٍاٝ٪ٜ  ّزٜ  ٕلكٝل ٤ٝ ١ب، كه  ّبهد  ثو ه٧٣ پال ضجبع٨  ز٠ ٧ اٝ ٪ّٚ

ٝب٨ّ اى ؽ٤ًَ ٙؾ٤ه٧ رب ؽ٤ا١و ا٤ٙه ها ٍبٙبٛ ك١ٞل، ا٩ٜ ٝگبٟ، 

. كه كه إگ٧٤ إالؽبد ك٨ٞ٩ اٍذ افزَبكادر٤ع٨٢ ث٠ افالً ٣  ٣ ث٨

٤ٕهر٨ ٠ّ، رب ثب٣ه١ب، ا٨٢ٕ ٣ اَٝب٨ٝ ٤ْٝٝل، ّب١ل ١٪چ هفلاك 

ر٤ع٨٢ ث٠  ٝز٪غ٠ ث٨ث٤ك. ى٩جب٨٩ كه ؽ٤ىٟ ٧ هىزبه آك٨ٙ ٝق٤ا١٪٘ 

چ٤ٛ  ض٤فبر٨  ٠ّ كه ٤ٙ ٍذ  ٩ٜ ا ٙذ ا ؽ٤ىٟ ؽ٤ْ قبهه كه  فالً ٣ ٙ ا

غبة ٍب٤ٝٛ ٣ ، ؽ ؾ٪٘  ث٠ رٞ ؽو  ف٤ك ها ٤ٙ ٪ي  ث٪ِ اى ١وچ ٙذ  ؽ٤ْ

ٍبى كه  ١ب٧ ىو١ٞع كه ؽب٨ٕ ٠ّ كٍزگبٟ؛ ١ب٧ ٍب٨ٝ٤ٝ ثلاٝل ٙغبىاد

اٙبٗ فٚ٪٨ٞ . » ّٞٞل ١ب٧ اثزنآ ها رو٩٣ظ ٨ٙ ٝؾبٗ اٍال٨ٙ ىٙ٪٠ٞ

ّوك رب ثب  كاك ٣ ٍق٨ ٨ٙ پ٪٤ٍز٠ ٙوكٗ ها ث٠ فلا ر٤ع٠ ٨ٙ )هٟ(

فلا ٩بك  ٤ٖٟ كاكٛ  ٧٤ٞ ٣ ، ثيهگ ع ٙبد ٙق فود ٣ َٙب ث٠ آ ع٠  ر٤



 

 

٤ّؿ ْو٩٘  ٍبكٟ  ر ْ٪ٞبٛ ٣  َز٨ ٝ ٞل، ى٩ ٪و ّ ٪بگوا٨٩ ها رؾَ «.   كٝ

رؾَ٪و ّلٛ عج٠َ ، ى٩َز٨ ٙ٪ٔ ث٠ ٍبكٟ، ٝز٪غ٠ رؾَ٪و كٝ٪بگوا٨٩

ث٠ رْْ٪ٔ فب٤ٝاكٟ ثب ّٚزو٩ٜ ٙ٪ٔ ، ١ب ّ٪و٩ٜ ّلٛ ٍقز٨، ىكٟ هىبٟ

٠ٞ ٞبٟ، ١ي٩ ث٠ گ  ٨ٙ٤ٚ ٩ٔ ف َزگ٨ ٣ ٣  فلٗ رٚب ث٠ ١ٚج  ٔ٪ ٙ

ٚـ ث٤ك ع  ٨٩ ٍب٠ٝ. گوا ٠ّ ه ز٨  ف٤د  ٣ٍ ٕند ك ث٠  ٝبٛ ها  ١ب ع٤ا

٠ٞ ٨ٙ ٞل ٣ ىٙ٪ ّٞ ٨ٙ ىيا٩ِ  ٨َ ها ا ٩ِ عٞ ٞل ١ب٧ رؾو ٠ٝ ، ك١ چگ٤

كاه٧ كف٤د ّوك ٣ ىٙب٨ٝ ٠ّ  ر٤اٛ آٝبٛ ها ث٠ ر٤َا ٣ ف٩٤ْزٜ ٨ٙ

ك١ل ٣ رقو٩و ىَو ٣  ٍغؼ ٙغبٕجبد ٙبك٧ ها اىيا٩ِ ٨ٙٝؾبٗ ؽبّ٘، 

ر٤اٛ آٝبٛ ها ث٠ ى١ل كف٤د ّوك ٣  چگ٠ٝ٤ ٨ٙ، ّٞل مٞب ها ف٤ٗ ٨ٙ

گوا٨٩  ١ٞگب٨ٙ ٠ّ ٙ٪ٔ ث٠ افزجبهاد ٙبك٧ ـ اعزٚبف٨ ٣ ٙلهُ

ر٤اٛ ث٠ ع٤اٝبٛ ر٤ٕ٪٠ ّوك ٠ّ ٍجٔ اى  چگ٠ٝ٤ ٨ٙ، ٤ّك ر٩٤َذ ٨ٙ

ٞل ْگب٨١ اىك٣اط ّٞ ٖ٪الد كاٝ ٚبٗ رؾ َئ٣الٛ  ث٨ !؟  ار يب٣ر٨ ٙ ر

ؾل٣كٟ  ٩ِ كه ٙ ِّ ٣ آها زنآ كه پ٤ ٨ٍ ٣ اث ٍل افال ث٠ ٙيب َجذ  ٝ

، اٍزيبكٟ اى ىٝبٛ ٣ كفزواٛ ع٤اٛ ث٠ ف٤ٞاٛ ٨ْٞٙ، فْٖٚوك ف٤ك

 ٔ٪ ٪و ٣ ٙ ٪ذّوكٛ ؽ ٚبٓ ث ث٠ ، إ َئ٣الٛ  ٨١ اى ٙ ّلٛ گو٣ ٤ٕكٟ  آ

ٙيبٍل افال٨ٍ ٣ رن٪٪و ٝگوُ آٝبٛ َٝجذ ث٠ ْٝبط ٣ ّبك٧ ٣ ؽز٨ 

. اى ع٠ٖٚ ا٩ٜ رؤص٪واد اٍذ، ٤ٍق٠ ه٣اثظ كفزو ٣ پَور٤ٕ٪٠ ث٠ ر

 )١ٚبٛ(

اٙو٣ى ّب١ل٩٘ كه كاْٝگبٟ ١ب٧ ك٣ٕز٨ ٣ ثوف٨ اى ٣اؽل١ب٧ آىاك 

اٍال٨ٙ، اعوا٧ ١و ٤ٝؿ ٤ٍٙ٪٨َ، كه ٙٞبٍجذ ١ب٧ ٙقزٖو ٙغبى ر٨َٖ 

٤ٕهد  ث٠  َواٛ  زواٛ ٣ پ ض٤ه كف ثب ؽ ٤ٙىُ آٛ،  ثب آ ٤ّك ٣   ٨ٙ

ٍ ٤ٕٓ افال فاله ا ثو  زبه٧  قزٖظ، هى ز٤ا٧ ٙ قبٕو ى ٕل ٙ ٕل كه   ٨ ٣

 ٨ٕ٣ اٙو َٖٙٚ٪ٜ ؽضود آ٩ذ هللا فب٠ٞٙ ا٧ ها ث٠ ٝٚب٩ِ ٨ٙ گناهٝل. 

َٙبٗ ٙقؾ٘ ه١جو٧ كه رقو٩و ٤ٍٙ٪٨َ ١ب٧ ٙغوة ٣ مٞب ٨ٙ ىوٙب٩ل: 

، ٨ ٠ّ كاهك٤ٙ٩ٍ٪٨َ ٙغوة ٣ ٧٤٢ٕ آٛ اٍذ ٠ّ ث٠ ٍجت ٩٣ژگ٨ ١ب» 

٠ ٍٚذ ث ىضبئٔ افال٨ٍ ك٣ه ٤ٚٝكٟ ٣ اَٝبٛ ها اى فلا٣ٝل ٙزقبٓ ٣

« )  ٙوعـ رْق٪ٔ ٤ٙض٤ؿ فوه اٍذ  ث٨ ثٞل٣ثبه٧ ٣ گٞبٟ ٤ًٍ ك١ل ٣

٠ٞ ا٧،  ٩ذ هللا فبٙ ٍزيزبئبد، آ ث٠ اال ٞب، » ٣  ( 6ٔ/ ٕاع٤ جبهد م ف

 ) چ٢چ٠٢ كاه ث٤كٛ ( اٍذ اى ٕلا٧ اَٝبٛ كه ٤ٕهر٨ ٠ّ ثب روع٪ـ

٣ عوة ١ٚواٟ ث٤كٟ ٣ ٙٞبٍت ٙغبٌٕ ٤٢ٕ ٣ گٞبٟ ثبّل ٠ّ ف٤اٝلٛ 

گ٤ ٤ٕهد ٣   ٜ٩ ٍذ ث٠ ا ؽواٗ ا ث٠ آٛ  ٩ب « ُ كاكٛ  ٚبٛ( ٣  ١(

٤ٙك:  ٝبٛ » ىو ٢بالٛ ٣ ٤ٝع٤ا ث٠ ٤ٝٝ ٝلگ٨  ٍ٪٨َ ٣ ٤ٝاى ٤ٙىُ ٤ٙ آ

ت ٙيبٍل اٍذ ٣ عب٩ي ٝ٪َذ. ث٠ ع٤ه ٨ّٖ ٤ٙعت اٝؾواه آٝبٛ ٣ رورّ 

ىبد كاهك ٍال٨ٙ ٙٞب ؾبٗ ا ٝ ٠٪ ١لاه فبٕ ثب ا  ٨َ٪ٍ . رو٩٣ظ ٤ٙ

اٍ٘  ٍٖ٪٠َ ١ب٧ ّق٨ٖ ف٤ك ها ث٠، َٙئ٣ٕ٪ٜ ىو١ٞگ٨ ٙغبى ٝ٪َزٞل

 ْٝو ىو١ٞع ٣ ٙقبهه كه آ٤ٙىُ ٣ پو٣هُ ٤ٝع٤اٝبٛ ث٠ ّبه ثگ٪وٝل

 » 

 

ـــ ٣عــ٤ك اٝل٩ْــ٠ ٧ ٍــ٤ْاله ٣ ىــوك گوا٩بٝــ٠ كه ثلٝــ٠ ٧ ٖ

 كاْٝگبٟ

َ٘ ع١٤و ٣ ا٣ٙبٝ٪  ،َ٘ ٍذ ح٤ٍْاله٩ موة ا ٩ل  ٖو عل گ٦ ف كه . ىو١ٞ

 ثو ٣ ْٝ٪ٞل اَٝبٛ عب٥ فلا ٦ٙ)اَٝبٛ ٙلاه٧ (،  ريْو ا٣ٙبٝ٪َز٦

١ب ٣ ٙالُ رْق٪ٔ  ٠ٚ١ اهىُفبٌٕ چ٪ي، ٙؾ٤ه ٠ٚ١ اٍبً، اَٝبٛ  ا٩ٜ

ٍذ ّو ا ٪و ٣  َ٘، . » ف ٨ٞ ا٣ٙبٝ٪ ٪ب٩ٓق ٪ذ اٙ چ٠ . ؽبّٚ » ٣ چٞبٝ

٦ٙ « ١بثي زواه  ٞل اف ٪بٓ، ّ ٩ٜ اٙ ث٠  ا  ٠ّ ٝل  ١با ٦ٙ هىزبه   عبٛ 

فَٔ ٣ اٝل٠ْ٩ كه هاثغ٠ ثب آ٢ٝب . ثقْٞل ٣ ثو آ٢ٝب ٍٖغ٠ كاهٝل

٩لٟ ٕوىبا  َِ ك ٝل ٣ ٝ ٤ًٍ  اثياه ٠ّ كه ١  ثبٛ ٣ عب ٝل  ب٦٩ ها كاه



 

 

« ١٪٤ٗ . » ّٞٞل ١ب٦٩ ثوا٥ ٝ٪ٔ ث٠ اٙ٪بٓ رالُ ٦ٙ  ٩بىزٜ هاٟ ع٢ذ

َز٠  ٪بٓ كاٝ ربثـ اٙ ٪ي  ٪بد ها ٝ ّز٠ ٣ افالٍ رو گنا پب ها ىوا

 ه٤ٍ٣»  (ٕٙٓ رب، ٓ ث٦، روع٠ٚ فجبً ٙقجو، آٝز٦ٝ٤ آه. ثالٍزو. )اٍذ

 « اَٝبٛ  ٣علاٛ »ٙلف٦ اٍذ ٠ّ ، اى ثٞ٪بٝگناهاٛ ا٩ٜ ٝؾو٠٩، «

ٞلٟ ْق٪ٔ ك١ عـ ر ٢ب ٙو ٍذ ٣ اهىُ ٧ رٞ ّو ا ٪و ٣  جـ  ف ١ب ٙٞ

، ث٠ َٝٔ اى: آٝلهٟ ّو٤ٍٛ، پ٪ْ٪ٜ، ١ٗ3ٚبٛ، ٓ « ) ٙب٣ها٦٩ ٝلاهٝل

 ٤ٍكعٖجی ٣ ف٤كٙؾ٤هی » ک٠ ث٤ك ٙقزَل« ك٣ٙٞل٩٣ٔ »( ٖٔ٘، ٓ ٕط 

 ثل٣ٛ ٣ اٍذ عبٙق٠ ٝيـ ث٠ ٤ّك، اٙب ٙی ٝبٙ٪لٟ هم٩ٖذ چ٠ گو، «

 ٣ عٖجــی، رثــبصو  ؽــوٓ، ى٩ــبكٟٙــبكی،  پوٍــزی، ف٤كفــ٤ا١ی ٕــند

 فلٙذ عبٙق٠ ث٠ ف٤ا١٪ل ٙی ٤ّك. اگو ٙی ٙز٤ٍو ٤٢ّرواٝی، ىٝلگی

  ١ب، ى٩بكرو ٙبك٩ذ ٣ ١ب ىوكی، ف٤كف٤ا١ی ١بی هم٩ٖذ کٞ٪ل، ثگناه٩ل

 (3ٖٖ، ٓ 3ٖٔٔ، فجلإوؽٜٚ فبٕ٘)٤ّٝل. 

 ٨ٙ ف٤ة  موة،  ٍزقٚبه٧  ٪ب٧ ا صو٣دِ كٝ ٍلهد ٣  فلا٩بٛ  ٩ٜ ه٣  اى ا

كاٝٞل ٠ّ فلاثب٣ه٧، ٍ٪بٙذ ثب٣ه٧، پب٩جٞل٧ ث٠ اهىُ ١ب٧ ْٙزج٨ 

٣ ٣ال٩ذ ٙلاه٧ ٣ گ٤ُ ٍپوكٛ ث٠ ىوٙبٛ ٣ال٩ذ ىَ٪٠ ) ٝبئت اٙبٗ 

موة  ٤ْٝذ  ٌٍْ ٣ ف زنٓ  ٞع ٙج ٩ِل ىو١ زو٩ٜ ر٢ل فظ( (، ثيهگ ٙبٛ ) ى

ث٠  ٢ب  ٨ٍ آٝ ٙبٝـ كٍزو ٍذ ٣  ٍال٨ٙ ا ٤ْه١ب٧ ا ٖبك٧ ّ فب٩و اٍز م

اٍذ. اى ا٩ٜ ه٣ ثب ١ي٠ٞ٩ ّوك ى٤ً ر٤ٖه، ثب اٍزيبكٟ اى هٍب٠ٝ 

َب٨ٝ  ضل اٝ ٞع  ٙب٤١اهٟ ا٧، ىو١ ١ب٧  ّج٠ْ  غبك  ٙلهٛ ٣ ا٩ ١ب٧ 

رب هاٟ ها  ٞل،  ّٞ ٨ٙ ٪ل  ّلد رجٖ ث٠  ٨ٝ ها (  ٤٢ّد ها  ٣ ٌٍْ (

ثوا٧ گَزوُ ٕ٪جوإ٪َ٘ ع٨َٞ، ىوك گوا٨٩ اىواع٨، ؽنه افزَبكاد 

ب٨ٝ ٤ٚ١اه گوكك. كٝ٪ب٧ اٙو٣ى ثقبعو پن٩وُ إٔ ٤ٍك ٣ ٕند ٣ؽ٪

٣ اْٝبه ؽَب٩ٌ ك٨ٞ٩، ٠ٚ١ چ٪ي ها آ٤ٕكٟ ّوكٟ اٍذ. اٙو٣ى ١ٞو 

ٙو٣ى  ٍ٪ٞٚب. . . ا ٌٍْ كه  گو٧ ٣  ثب٨ٕ  ثب الا ٍذ  ّلٟ ا ثو  ثوا

ثوف٨ اى چ٢وٟ ١ب٧ ١ٞو٧ ٤ّْهٙبٛ ّب٩ل ٝز٤اٝٞل ٕواؽزبا آٝچ٠ كه 

ّب ٨ٕ هىزبه ٞل؛ ٣ ٪بٛ ّٞ ٝل ث ١ب٧ كٓ كاه  ٠ْ ثب اٝل٩ ٞع  ٛ ١ٚب١

 ٕ٪جوإ٪َ٘ ٣ ىو١ٞع ث٨ فلا٨٩ موة اٍذ. 

ٍز٤هاد  ٩ل ك ّوكٟ ٣ اى ى٤ا  ُ٤ٙ فلا ها ىوا  ٠ّ ٙل٩و٧  ٍز٨  ثوا

ؽ٪بد ثقِ اٍالٗ آگب٨١ ٝلاهك، چگ٠ٝ٤ ٨ٙ ف٤ا١ل رٖٚ٪٘ ىو١ٞگ٨ ها 

ّٞل؟  ٨ٙ كىبؿ ثو اٍبً اؽْبٗ ا٨٢ٕ ثگ٪وك؟ ا٣ اى چ٠ ٤ٝؿ پ٨ّْ٤

  اثبؽ٨ رو٩٣ظ ّب١ل ٤ّْه، ٙب كه و٣ى٠ّ: اٙ گيذ ثب٩ل ٤ٍگٚٞلا٠ٝ

ىبٛ ٠ٕ گو٧ ٣ فو ّبمة، كه فو فبد  ١ب٧  ف٨ اى ٙغج٤ ٍ٪ٞٚب ٣ ثو  ٧

فبهه الٙن١ت ١ٞل٧، ٠ّ ضل ٙن١ت ٣ ‹ ا٤ّ›١ب٧  ١َز٪٘. ٙضالا اٝل٠ْ٩

ف٨ اى  ٍذ، كه ثو ثبه٧ كه كٝ٪ب ٞل٣  ث٨ ث  ٣ ٌٍْ ٙو٣ط  فب٤ٝاكٟ ٣ 

 ْٝو٩بد كاف٨ٖ، رجٖ٪ل ٨ٙ ٤ّك ٣ آصبهُ ٙٞزْو ٨ٙ گوكك. 

هؽ٪٘ پ٤ه اىمل٧ ثب اّبهٟ ث٠ ا٠ْٞ٩ گيزٚبٛ ؽبّ٘ ثو ٤ّْه كه » 

 ٠١ ىذ 1ٓك ٠ٖٕ گو َالة ىب ٙبٗ ٣ اٝ ٚبٛ ا ّوك، ثب گيز ٤ٞاٛ  كه : ف

 ٠١ ؾبػ  1ٓك ٠ّ اى ٕ ّل  ؽبّ٘  ٤ْه  ٤ٍْاله كه ّ زل٩ٜ  ٩بٛ ٙ ٩ِ عو

ز٨ ٨ٙ ٍ٨ٕ ٣ ٝل، ٣ زل٩ٜ ث٤ك ٖ٪ز٨ ٙ ٖٚ٪٘  ّق ٤ْه ر ثوا٧ ّ ٍزٞل  ف٤ا

٧٣ . بد عو٩بٛ ٤ٍْاله ىو٨ٍ ٝلاّذّبٛ ثب رٖٚ٪ٚ ثگ٪وٝل، رٖٚ٪ٚبد

١٘ ا٤ّٞٛ ٝ٪ي ؽ٤ْٙذ ٙزل٩ٜ كاه٩٘، ٨ٕ٣ ثب ؽ٤ْٙذ : رٖو٩ؼ ّوك

َب٨ٝ كه  ٤ٖٗ اٝ ٨ٍ ف ٞبثـ كه ضو ٙ ٤ٞٛ اّ ٩٘ ٣ اّ ٠ٖٕ كاه ٨ٞ ىب ك٩

ْگبٟ ٠ٚ موث٨ كاٝ ٙب روع ٠ٞ  ١ب٧  ثب ١ي٩  ٠ْ ٨ٞ ا٩ٞ ٩ٜ ٩ق ٍذ ٣ ا ١ب

 ك١٪٘ إزؾٖ٪الٛ ٤ٍْاله رؾ٩٤ٔ عبٙق٠ ٨ٙ ٝؾبٗ ع٤٢ٚه٧ اٍال٨ٙ، ىبهك

ٝذ،  « مل٧ كه )ا٩ٞزو پ٤ه اى ؽ٪٘  ىبهً، ه گياه٧  ٨ٍ فجو گبه ٍ٪ب فجوٝ

 (ٙواٍ٘ اىغبه عبٙق٠ اٍال٨ٙ ٢ٙٞلٍ٪ٜ



 

 

٤ْه ٍو ک ١ب٧ ٍوا ْگبٟ  ٍب٧ كاٝ ٩لاه ه٣ يذ:  ؽلاكفبكٓ، كه ك  »گ

، ٙل٩و٩ذ ک٤ْه ثب ىبهك إزؾٖ٪الٛ كاْٝگب٨١ اٍذ ٣ رٚب٨ٙ آهى١٣ب

، اى ا٩ٜ ٌ ٩بثلآهٙبٛ ١ب ٣ اٝزؾبهاد ثب٩ل كه پو٣هُ آٛ ١ب رؾَ

ٙٞبىـ ٣ ، ثب ٖٖٙؾذ ٙغبث٨ٌَٖٝ ها ه٣ ثب٩ل ٍقذ رالُ ّٞ٪٘ رب 

ٝٚب٩٪٘، ٣ اهىُ ١ب٧ ٙق٧٤ٞ ٣ اَٝالث٨ ٣ اٍال٨ٙ ثوا٧ ک٤ْه روث٪ذ 

ٝق٤ا١ل جواٛ پن٩و ١وگي عاّزجبٟ کٞ٪٘، ا٩ٜ اّزجبٟ گو٠ٝ اگو 

ٝذ، ) «ث٤ك  ٍو ا٩ٞزو ١ب٧ ٍوا ْگبٟ  ٍب٧ كاٝ ٩لاه ه٣ ؽلاكفبكٓ، كه ك

 (ک٤ْه

٩ل: ؽغب ٨ٙ گ٤ ٩بٛ  ٖ »ه َبٝ الٛ٪ىبهك إزؾ ٤ٖٗ اٝ ٤ٖٓ ٠ ث ) یف ف

٤ْه  فبهط اى ّ ٖ٪الٛ  ضبء ١ (ىبهك إزؾ ٤ٞاٛ اف ٚ ئذ٪ک٠ ثق  یفٖ

ٙ ٍزقلاٗ  فو یا ٙٔ آ گبٟ ؽب ٝبف٤ك آ ١ب ٤ّ٩ٜٝل  ٍزب٣هك   ٩ٜا یك

ٗ٤ٖ ٠ٚ ا٧ )   ف ١ب٧ روع ئ٤ه٧  ث٠ ا ر َزٞل ٣ وا٩ٛ(  ٤ٞٛ  ١ ١٘ اک

، پَذ َ٘٪پَذ اٍز٤هاکز٤هإ ی١ب لگب٩ْٟٙب١لٟ کوك ک٠ ك ز٤اٛ٪ٙ

 ظ٩رؾذ ف٤ٞاٛ فٖ٘ رو٣ ی٣ ا٤ٝاؿ ٙثبرت موث َ٘٪ٞ٪ىٚ، َ٘٪ٙبهکَ

، ٤ٙعت مّٕذ ٝيٌ یموث ْٚٞلا٩ٛاٝل ثواثو٤ّٝل. اؽَبً هفت كه  یٙ

آٝبٛ ٨ٙ ٤ّك. . إجز٠ ٤ٙض٤ؿ اگو  بد٣٩ّوط ٝؾو ل٪ٍ یث و٣٩ُ پن

 اٙب فغو آٝغبٍذ، ٤ٚٝك یث٤ك، ٍبثٔ رؾٚٔ ٙ یفٖٚ ٠ٖ٪َٝ ک٩ىَظ 

َبٝ بد٩ک٠ ٝؾو ٤ٖٗ اٝ ١ب یؽب٣ یف ث٠  َزٞل ٣  ک٩لئ٤ٕ٤ژ٩ا یؽو ١

ــزوارژ ــ٠ اٍ ــل ث ــل ک٪ــربکز ٣ یٍبكهٝ ــٔ  ّــ٤ٝل ٣ ٩ٔرج كه َٙبث

 « آٛ ها ث٠ چبِٕ ثثْٞل کٞٞل ٣ ٩یک٤ْه ٕو آها یهٍٚ یلئ٤ٕ٤ژ٩ا

 ( 33ٖٔ)ر٤ث٠ ٝب٠ٙ ؽغبه٩بٛ، 

ٙبٟ  ٢ّو٤٩ه  ْز٘  ٩لاه ١ جو٧، كه ك ؾ٘ ه١ َبٗ ٙق ثب ، 33ٍٖٔبٓ ٙ

ٍبر٪ل ٣ ٝ ْگب٨١ا گبٛ كاٝ ٤ٙك:  قج ٪٤ٛ » ىو ؽل٣ك ك٣ ٙ٪ٖ  ٔ٪ٖ رؾ

 ٗ٤ٖ ١ب٧ ف ّز٠  ٤ْه كه ه ْغ٧٤ ّ ٝ٪٘ كاٝ  ٤ٛ ٣٪ ٖ٪ٙ ٠ٍ ْغ٤ اى  كاٝ

اٍذ، ى٩وا ر٤اٝب٨٩ ٙواّي ف٨ٖٚ  ا٧ اَٝب٨ٝ َٙئ٠ٖ ٝگواٛ ّٞٞلٟ

ْگبٟ ٤ٖٗ  ٣ كاٝ ٍال٨ٙ كه ف َبد ا ث٨ٙ٤ ٣ رؾَ٪ ّبه   ٠ٞ ١ب كه ىٙ٪

َل جّوى ٣ ٙقز ٍبر٪ل ٙ قلاك ا ٞ٪ٜ ر َب٨ٝ ٣ ١ٚچ ٨ٞ  اٝ ٢بٛ ث٪ ث٠ ع

.  ف٤ٖٗ اَٝب٨ٝ كه ؽل ا٩ٜ رقلاك كاْٝغ٤ ٝ٪َذ ٧اٍال٨ٙ هّز٠ ١ب

َ٪به٧ جب٨ٝ  ث ٙ ٠ّ ٍذ  ١ب٨٩ ا َي٠  ثو ىٖ  ٨ٞ َب٨ٝ ٙجز ٤ٖٗ اٝ اى ف

ٍذ ٣  ٍال٨ٙ ا ٨٢ ٣ ا قبٕ٪٘ إ ث٠ ر َبك٧  ث٨ افز ٙبك٩گو٧ ٣  ٢ب  آٝ

آ٤ٙىُ ا٩ٜ ف٤ٖٗ ٤ٙعت ث٨ افزَبك٧ ث٠ رقبٕ٪٘ ا٨٢ٕ ٣ اٍال٨ٙ ٨ٙ 

١ب ٙٞغو ث٠ رو٩٣ظ  ف٤ٖٗ اَٝب٨ٝ كه كاْٝگب٤ّٟك ٣ آ٤ٙىُ ا٩ٜ 

٨ٞ ٣ ا جب٨ٝ ك٩ ٩ل كه ٙ َبك٧ّْبّ٪ذ ٣ روك ّل فز ١ل  ْبٛ «  ف٤ا ا٩

٤ٙك:  َبٝ ذ٪٣ روث ٩ٌرله» ىو ٤ٖٗ اٝ َ یف كاهك ٣  ذ٪ا١ٚ به٪ث

كه كاْٝگبٟ  یموث ٤ٟ٪ث٠ ّ یثبّل ک٠ ف٤ٖٗ اَٝبٝ ٞگ٩٠ٝ٤ا ل٩ٝجب

 یها افن ٙ یف٤ٖٗ اَٝبٝ یكکزوا ک٠ ی٤ّك ٣ ىوك ٩ٌک٤ْه رله ی١ب

ٞل َب، ک ٍالٙ ٩ٌاى ؽ قبهه ا ّل یث ی٣ ٙ جو ثب ٤ٖٗ . . ف گو ف ا

َبٝ ٞ یاٝ ٠ٚ ک ث ٘٪ها روع چ٠ ها مو ّزٞل ی٣ آٝ ٞل ٣ ٤ٝ ، ١ب گيز

ٚبٛ ها ف ٖ ٩٘ب٣ه٪ث ٞبا ٪١ ٙبٛ رق ٝبٛ ف٤ك ث٠ ع٤ا كه ٘، ٪ثل١ ٘٪٣ 

٣  ی٣ اٍالٙ یا٢ٕ یث٠ ٙجبٝ یافزَبك ی٣ ث ل٣٩ روك ذ٪٣اٍـ ّثبک

 یٙث٠ ع٤اٛ ١ب ٙٞزَٔ  یكهٍ یف٤كٙبٛ ها كه ٍبٕت ١ب یاهىُ ١ب

 « ٘٪کٞ

ّز٨  ٍال٨ٙ آ ١ب٧ ا ٞع ٣ اهىُ  ثب ىو١ گو  ١ب ا ْگبٟ  ٙل٩واٛ كاٝ

ْٝٞٞل، ٣ كه ؽ٤ىٟ ٙل٩و٩ز٨ ٝق٤ا١ٞل آ٢ٝب ها ثْبه ثگ٪وٝل، ١٪چ 

ؽبكص٠ ٧ ى٩جب٨٩ كه فو٠ٕ ٧ افالً ٣ روث٪ذ َٝٔ َٖٙٚبٛ ٣ ٙقزَل، 

 كه كاْٝگبٟ هؿ ٝق٤ا١ل كاك. 



 

 

ّضو ضوثبد ٨ْٖ٢ٙ ٠ّ ث٠ ا٩ٜ اعزٚبؿ ف٤هكٟ اٍذ اى كٍذ اّضو ا »

ثيهگ  ف٤ك ها   ٠ْ ٪ٚ٠ّ ١ ٍذ  ز٠ ا ْگبٟ هى ّٞيْواٛ كاٝ ٚ٪ٜ ه٣ ١

ٝل ٣ ٨ٙ ٨ٙ ٢ب٨٩ ٨ٙ ك٩ل ٢ب ؽوى ٞل ٣ رٞ ٝل ٣ ٨ٙ ث٪ٞ ٠ّ  ىك ٞل  ىٝ

َزٞل ٣ ٢ب ١ ث٠ كهُ آٝ ٍبكه  ّبٛ  ّٞيْو ف٤ك ٍزبٛ ه٣ ٪و ك٣ .  ال م

ّٞيْواٛ ٙزق ٢ٍه٣ ٪ل ٣ ريو َئ٤ٓ ث٪ب٩ ٞبه ل ٣ ٙ ْزذ ها ّ ٠ ٣ ر

گناه٩ل ٣ ث٠ ٙوكٗ ىْو ّٞ٪ل ٣ ثوا٧ ٝغبد ا٩ٜ ٢ٍوٙبٝبٛ ٢ّ٪ل 

ّو  ف٤ك ها اى  َ٘ »كاكٟ،  َذ »٣ «  ا٩ غبد «  ا٩ موة ٝ ّوً ٣ 

٪ل ٩ل. ك١ ٝت ثپو١٪ي ث٠ اعب  ٠٪ َز٪ل ٣ اى رْ ف٤ك ثب٩ پب٧   « ه٧٣ 

 ( 36ٖٔ ،    هٟ( ) فٚ٪٨ٞ  اٙبٗ)

ٙز٤ع٠ ، ّٜٚاٙو٣ى ٤ٝک پ٪ثبٛ ر٢بع٘ ىو١ٞگ٨ ٣ ر٢ٞب اٙ٪ل ك

چٞبٝچ٠ ک٠ هاٟ إالػ ٝ٪ي اى كاْٝگبٟ ّو٣ؿ . كاْٝگبٟ ١بٍذ

 ( 33ٖٔ/ٕٔ/ٓٔ، ٖٙجبػ ٩يك٧ ). ٨ٙ ٤ّك

ثبهح  ٠ٞ ا٧ كه  ٩ذ هللا فبٙ ضود آ ّٞيثو٧›› ؽ غبِؿ ه٣ ٨ٙ ‹‹  اهر

٩ل:  ّلٟ ›› ىوٙب ّو٣ؿ  عّل٧  ٢ّب٧  َلً( رال ىبؿ ٙ ٞع )ك قل اى ع ث

ث٪ٚبه٧ ٍجٔ اى ک٠ ه٣ّٞيثو٧ ا٩واٛ ها ث٠ ١ٚبٛ ؽبٕذ  ثوا٧ ا٩ٜ

ثوگْذ ث٠ فَت ـ ٩ق٨ٞ ثبى ٢ٍو کوكٛ ثب  اَٝالة ثوگوكاٝٞل ـ

ٙن١ت، ٢ٍو کوكٛ ثب ثٞ٪بٛ ١ب٧ ث٨ٙ٤، ه٣ کوكٛ ث٠ موة، كٕجَزگ٨ 

اى  ٍ٪ل ٣ ّوط ث٠ موة، پن٩وىزٜ ١وچ٠ ک٠ اى موة ـ ٣ ٣اثَزگ٨ ث٨

آ٩ل، ثيهگ ّٚوكٛ ١و آٝچ٠ ک٠ ٙزقٌّٖ ث٠  اه٣پب ٣ اى اٙو٩ثب ـ ٨ٙ

٣ ؽَ٪و ّٚوكٛ ١و آٝچ٠ ک٠ ٙوث٤ط ث٠ ف٤ك٧ اٍذ؛ ک٠  ث٪گب٠ٝ اٍذ

كه ثبعٜ ف٤ك، رؾَ٪و ٖٙذ ا٩واٛ ٣ رؾَ٪و ثٞ٪بٛ ١ب٩ِ ها ١ٚواٟ 

٨ٙ ْب١لٟ  ٩ٜ ها ٙ ٜٙ ا َزٞل؟.  كاهك.  َب٨ٝ ١ چ٠ ک ٢ب  . کٞ٘. ا٩ٞ

ا٢ٞ٩ب ١وگي، ٠ٝ «. ٕ٘ ٩ئ٤ٞٙا ثبهلل عوىخ ف٪ٜ» کَب٨ٝ ١َزٞل ک٠ 

اٝل. آٛ چٞل ٍب٨ٕ ١٘  ث٠ اٍالٗ ٣ ٠ٝ ث٠ ا٩واٛ، ا٩ٚبٛ ٝ٪ب٣هكٟ

 ،٨َ ٙن١ج٨، ؽَ٪ ٍال٨ٙ،  ٨٢، ا ّٞيثو٧ إ ٝبد ه٣ ٩ٜ عو٩ب ک٠ ا

ا٩وا٨ٝ، كه ا٩واٛ ٣ع٤ك كاّذ، ا٢ٞ٩ب ؽبضو ْٝلٝل ؽّز٨ ٍو ثٖٞل 

ٞل  ٠ّ! کٞ ٝل ٣  ث٠ گ٤ ٍيو کوك ٤ْه  فبهط اى ک ث٠  ٩ب  ٞل،  ا٧ هىز

عب ٩بىزٞل. ٍٞذ ١ب، ربه٩ـ ٣  ٙقج٤ك، ٍج٠ٖ، ٙق٤ًْ ف٤كّبٛ ها آٛ

ٖٙذ، ثوا٩ْبٛ ا١ٚ٪ز٨ ٝلاّذ؛ عجقبا آ٩ٞلٟ ا٩ٜ ٖٙذ ىو١ٞع ا٩ٜ 

ٍذ  ثٜ ا ٞل، ٙٚ ؽوه ثيٝ ٍذ  ثٜ ا ٝلاهك. ٙٚ ز٨  ْبٛ ا١ٚ٪ ١٘ ثوا٩

فب کٞٞل؛ اٙب گنّز٠ ْٝبٛ ٨ٚٝ ك١ل ک٠ ا٢ٞ٩ب ٕبكٍٞل. ا٢ٞ٩ب  اّك

ثب ٠ٚ١ ٤ٍا، ثب٩ل ث٠ ىثو ٙوكٗ ٝ٪َزٞل؛ ث٠ ىثو ف٤كّبٝٞل. . 

ک٠ ٞل  عبىٟ ك١ ٩ل ا کوك. ٝجب يؼ  ع٤ك ها ؽ ضـ ٤ٙ ک٠  ٣ ىواك٧  ا

ثب  ّٞيثو٧ ٣  ١ب٧ ه٣ ثب اثياه ٤ْه  ٩ٜ ک ٚبك٧ كه ا ٍب٢ٕب٧ ٙز

اثياه١ب٧ ىو١ٞگ٨، ١٪چ فلٙز٨ ث٠ ا٩ٜ ٙوكٗ ٝز٤اَٝزٞل ثثٞٞل. . 

ا٢ٞ٩ب ٙغلكاا  ـ ١ٚ٪٠ْ فَت ٙبٝلٝل، ١ٚ٪٠ْ كه اٝي٣ا ٙبٝلٝل ـ

ؽبک٘  ّبٛ ها  ٞع ف٤ك ثو ٣ ىو١ ٍب٠٩ ى ٞل ٣  ٤ْه ث٪ب٩ ٩ٜ ک ث٠ ا

ٜ٩ ٞل. ا ٨ٙ کٞ ٞ٪٘ كه  ک٠  ض٨ اىث٪ ٤ْهاد  ثق غالد ٣ ٙٞ فبد ٣ ٙ ٙغج٤

اٝل؛  ٤ّك، كٝجبٓ هعقذ ث٠ گنّز٠ ىو١ٞگ٨، چ٪ي١ب٨٩ ْٝبٛ كاكٟ ٨ٙ

٠ٕ ه٣ى  ٩ٜ ٤َٙ ّٞيثو٩ٞل. ا ٚبه٧ ه٣ ٕذ ث٪ ث٠ ؽب ْزٜ  جبٓ ثوگ كٝ

ا٩ٜ ٠ٕ٤َٙ ثَ٪به اٍب٨ٍ ٣ ٨ّٚ٢ٙ اٍذ. . ث٠ ١وؽبٓ، اهرغبؿِ . اٍذ

وگْزٜ ث٠ ه٣ّٞيثو٧ ٩ق٨ٞ ثوگْزٜ ث٠ ك٣هاٛ ث٪ٚبه٧ ه٣ّٞيثو٧؛ ث

ث٨ ث٨ ك٣هاٛ  ث٠ ك٣هاٛ  ْزٜ  ّٞيثواٛ، ثوگ ٨ٚ ه٣ ٍزگبٟ  م ٞب٨٩ ك افز

ث٨ٙ٤ ٣   ٣ ٔ٪ٕ ٍّٞز٢ب٧ ا  ٠ٚ ث٠ ١ ّٞيثو٧  ٩بٛ ه٣ ّٞيثو٧ ٣ عو ه٣

ربه٩ـ ٣ ىو١ٞع ا٩ٜ ٖٙذ. اٙو٣ى ١و کٌ ا٩ٜ پوچ٘ ها ثٖٞل کٞل، 

 ٣ ٌَّ َٞلٟ ٣ ٙؾ ّبفو ٣ ٩٤ٝ ّٞيثو ٣  ٍِٚ ه٣ ٤ٕ ا ٍذ، ٣ غـ ا ٙور

چ٘ ها ثٖٞل کوك ـ پوچ٘ ثبىگْذ ث٠ ٙٞزَل ثبّل. اگو ا٩ٜ پو



 

 

٢ذ  ثب ع ٕ٪بد ٣  ٚبٛ ف٤ٖ ثب ١ َالة،  جٔ اى اٝ ّٞيثو٧ ك٣هاٛ ٍ ه٣

ا٩ٜ ٙورغـ اٍذ؛ ا٩ٜ اٍِٚ اهرغبؿ  گ٪و٧ ضّل ٙن١ج٨ ٣ ضّل ٍّٞز٨ ـ

 (11ٖٔ، كاْٝگبٟ ر٢واٛ،  َٙبٗ ٙقؾ٘ ه١جو٥)ه٣ّٞيثو٧ اٍذ. 

 

 عوامل خبص: 

 طزح مسئلو: 

َبك٧  ٖ٪ز٨ ٣ افز گ٨، ّق ٙٔ ىو١ٞ فبٓ، ف٤ا  ٔٙ ٙب اى ف٤ا ٙواك 

ٙل٩واٛ كاْٝگبٟ اٍذ، ٠ّ ثوف٨ اى َٙئ٣الٛ كاْٝگبٟ ١٪چ اٝگ٪يٟ 

 ،٨ٞ ٪ذ ك٩ ٩ب روث  ٨٢ ٣ ١ب٧ إ ٪٪ٜ اهىُ  ىبؿ ٣ رج ثوا٧ ك ا٧، 

فبعي٨ ٣ ّٞبفز٨ كاْٝغ٩٤بٛ، ٝلاهٝل؛ رب كه ؽّل ر٤اٛ ثوا٧ ٝغبد 

گ٨ ها ثب ثوگياه٧ عَٖبد ٣ ٣ ٙؾبىؾذ اى َٝٔ ٤ٝ، ٢ٙبهد ١ب٧ ىٝل

١ٚب٩ِ ١ب٧ ٙي٪ل ٣ ٙئصو ث٠ كاْٝغ٩٤بٛ آ٤ٙىُ ك١ٞل. كه م٩ٔ ث٠ 

 ثوف٨ اى ف٤اٙٔ فبّٓ ث٠ افزٖبه اّبهٟ ٨ٙ ٤ّك: 

 ـ ثؾواٛ ٩٤١ذ اَٝب٨ٝٔ

 «[ ٜٙ ١لا٩ذ  ٌّ اى  ١و   ٠ٚ  ٣ ٜٙ كه ١ ٤ٚكٛ اى  ٩بك ٝ ٍجت   ٠ّ

ٍذ ٤ٙه ا ٝل  ا ٞع ]، [ ه٥٣ ثگوكا ٝلگ٦ ر ٍقز٦ ثوا٥ ا٣ ى  ٣    ]

 « ّٞ٪٘ ٣ ه٣ى ٍ٪بٙذ ا٣ ها ٝبث٪ٞب ٙؾ٤ْه ٦ٙ، ف٤ا١ل ث٤ك

ىٙب٨ٝ ّقٔ رٖٚ٪٘ ١ب٧ فب٨ٕ ٣ آ٩ٞلٟ ٍبى ٨ٙ گ٪وك ٠ّ ا٣الا ٩٤١ذ 

اَٝب٨ٝ اُ ها ثْٞبٍل، صبٝ٪با ثب٣ه ّٞل ٠ّ ارَبٛ اٍذ ٣ صبٕضبا 

ٍزقلاك١ب٧  ٤ّْىب٨٩ ا ثوا٧   ٨ٞ ٞل؛ ٩ق ّ ٔٚ ٝل ف ٨ٙ كا چ٠  ث٠ آٝ

٤ٝهى ٩ل  ٨ّ كه ١٪چ رال َب٨ٝ اُ اى  ّوك اٝ ثب٣ه   ٠ّ ١و  ك. آه٧ 

رالُ  َب٨ٝ اُ،  ٞل اٝ گبٟ ثٖ ث٠ عب٩ ٍ٪لٛ  ثوا٧ ه ٍذ ٣  َبٛ ا اٝ

عب٧   ٨٢ ٚذ إ ع٤اه هؽ ثل٧ كه  ٍوا٧ ا ثبك ٣ كه  ٪ب٩ِ آ ٤ٚك، كٝ ٝ

اّقبٓ ث٨ ٩٤١ذ، كه ثواثو ْٙٞو ه٣ّٜ ٣ گٞبٟ ف٤ا١ل گوىذ. اٙب 

 ٨ْ ١٪چ ٣اّٞ ّبٛ،  ٙل٩و٩ذ  ؽ٤ىٟ ٧  ق٠ ٣  ٠ٝ ٣ عبٙ ّْبه كه فب آ

٣ اگو گب٨١ اٍلا٨ٙ ٨ٙ ّٞٞل، ثو اٍبً اؽَبً  ْٝبٛ ٨ٚٝ ك١ٞل،

ث٨  ٝع ٣  ٍلاٗ ّٚو ّبٛ ها كه ا  ٨ٖ يـ ّق ٝ ٠ْ َذ، ثٖ َئ٣ٕ٪ذ ٝ٪ ٙ

َذ،  ٝل ّ٪ ٨ٚ كا ٝ ٠ّ َب٨ٝ  ٞل. اٝ ٨ٙ ث٪ٞ ْو  ثو ٙٞ صو، كه ثوا ا

١ٚچ٤ٛ ثوكٟ ا٧ اٍذ ٠ّ كاها٧ اهثبثبٛ ى٩بك٧ اٍذ ٠ّ كائٚبا، ثو 

ـــل.  ـــياؿ كاهٝ ـــ٘ ٝ ـــب ١ ـــقٔ، ث ـــو آٛ ّ ـــ٠ » ٍ ـــب٨ٝ ّ َّ 

٢ ٝل، ث٨ ث َب٨ٝ ا ٩ذ اٝ ضبك١ب ٣ وٟ اى ٤١ ٤ٝاؿ ر ٪بٛ ا كه ٙ

٣ ١و ىٙبٛ، ، ثٞلٝل ١و ه٣ى كٓ ث٠ ٙقج٤ك٥ ٦ٙ، ٣هٝل رٞبٍض٢ب م٤ع٠

٦ٙ ثبث٦ ه٣  ٝل ث٠ اه ٦ْ، آ٣ه فظ ، ٠ٝ آهاٙ  ٠ٝ ٞب٦ٝ ٣  ٠ٝ اعٚ٪

٦ّٞ ٝل. ه٣ فلا كاه  ٌْ گو٣ ف ؽلاٛ كٓ كه  ٙب ٤ٙ ٢با ا٣ ها  ، رٞ

٠ ٙب ى٤ً ٠ٚ١ چ٪ي اٝل ٣ كه ٠ٚ١ ؽبٓ، ث٠ ٍب٠٩ ٕغو ا٣ ّ ثوگي٩لٟ

٦ٙ ٞبٟ  ٍذ پ ٝل ا ث٠ ا٣ ، ثو ٩لٟ  ّز٠ ٣ ك ْ٘ ثوكا ٥٤ٍ هللاَّ چ ٙب  اى 

ز٠ ٝل ك٣ف ٍواٝغبٗ، ا ّذ ٣  ضؼ ٣ ٍو٤ٝ ٢ب ٣ا ٠ٙ آٝ ّبٛ  فظ ٣ ثوٝب

ٍذ ّٜ ا ٙبٗه٣ ٦ٖ  . ا ٤ٙك )ؿ(ف ٤ٚاهٟ : » ىو ٠ّ ١ ٙوك٥  ٙٞ٘ آٛ 

 (36ٖٔ، 333، ٓ 6ٔ ط)ْٙبهٗ ّ٪واى٧، «  ث٤ك (ٓ)رَٖ٪٘ ه٤ٍٓ فلا 

 ٠ّ َب٨ٝ  ىٔ اٝ َب٨ٝ اُ مب ٩بٛ اٝ ث٨ پب ٚذ  ١ب ٣ فؾ ٝب٨٩  اى ر٤ا

ؽّل  ١ب٩ِ اى  ٍز٠  ّٚبهك ٣ ف٤ا  ٨ٚ زوٗ ٝ ٩ي ٣ ٙؾ ف٤ك ها في ٍذ ٣  ا

ي٨ ٣  عو ٙٞ زبه ف٤ا ٩ل ا٣ گوى ث٨ روك ٨ٚ ه٣ك،  رو ٝ ٪٤ا٨ٝ ىوا ؽ

 ٨ٙ گواٛ آىاه  ف٤ك ٣ ك٩ ث٠  ّل ٣  ١ل  ٨ٝ ف٤ا ٪و فَال ١ب٧ م هىزبه

»  ١ب٨٩ چ٤ٛ هٍبٝل. ٨َّ ٠ّ ٤ٞ١ى ف٤كُ ها ْٝٞبفز٠ ٣ ث٠ پوٍِ 

٩ل  ٠ٝ ثب َز٘؟ ٣ چگ٤ غب ١ ٨ٙ ه٣ٗ؟ كه ّ غب  ث٠ ّ ٙلٗ؟  غب آ اى ّ

ّ٘؟  ٝلاكٟ، « ثب ٍـ  ٩ذپب ؾواٛ ٤١ قبعو ث ٩ل ا٣ ث گي ث٨ روك ، ١و

اٙبٗ ١بك٧ ٍبكه ٝق٤ا١ل ث٤ك، هاٟ كهٍذ ىٝلگ٨ ّوكٛ ها كه٩بثل. 



 

 

٩ل:  ٨ٙ ىوٙب ّو ا٣ » )ؿ(  ّٚوك، اى  َذ  ٪و ٣ پ ف٤ك ها ؽَ  ٌّ ١و 

 « كه اٙبٛ ٝ٪َز٨ ! 

ٖ ؾواٛ ام چبه ث ٠ّ ك ٝل  َب٨ٝ ا ٙب، ّ ق٠  ع٤اِٛ عبٙ ّبهاِٛ  ثيٟ  ت 

٩٤١ذ ث٤كٟ ٣ كه ىٝلگ٨ ىبٍل ١وگ٠ٝ٤ ١له ٩ب ا١لاه ثٖٞل ١َزٞل، 

 ٨ٝ ؽ٨ ٣ ه٣ا ١ب٧ ه٣ ٍز٨  ١ب ٣ ّب َبهد  جواٛ ؽ ثوا٧ ع ٩ٜ ه٣  اى ا

ّبٛ، ٝبپ٤ّ٪لٟ ؽب١و ٨ٙ ٤ّٝل، ث٠ ٤ٙاك ٙقله ٣ إْٔ ٣ ه٣اثظ 

٠ رله٩ظ ١ٚخ ٍوٙب٠٩ ١ب٧ ٝبٍبٕ٘ ثب عٌٞ ٙقبٕو رٜ ٨ٙ ك١ٞل ٣ ث

ـــــــــــــذ  ـــــــــــــبٛ ها اى كٍ ـــــــــــــب٨ٝ ّ  اَٝ

٨ٙ ك١ٞل. كفزو٧ ٠ّ ف٤ك ها ثٞلٟ ٧ فلا ٝج٪ٞل ٣ ٩٤١ذ اَٝب٨ٝ 

ٚذ  ثوا٧ كهُ هؽ ق٠ ٣  ف٤ك ٣ عبٙ ٍالٙذ  ثوا٧  چوا  ثل،  اُ ها ٝ٪ب

اثل٧ فلا، ف٤ك ها اى ٕناد رٜ ٠ّ كه ع٤ٖٟ گو٧ اؽَبً ٨ٙ ّٞل، 

٤ّٞك٧  ثو ف٤ فلا ها،  ٤ّٞك٧  ٞل ؟ ! ٣ ف٤ ١ب ّ ّ٪غبٛ ٣ ه ف٤ك ٣ 

 ّ٪غبٛ ١ب روع٪ظ ك١ل ؟ !

رغوث٠ كٟ ٍب٠ٕ ٝگبهٝلٟ كه كاْٝگبٟ ١ب ْٝبٛ ٨ٙ ك١ل ٠ّ ثوف٨ 

١ب٧  ّٞبفز٨ ٣ ثب٣ه ١ب٧   ٠ٞ ؽلأٍ ىٙ٪ ؽل١ب، اى  ٍب٧ ٣ا اى هإ

افزَــبك٧ ٙؾو٣ٙٞــل ٣ ثــوا٧ رجٖ٪ــل اهىُ ١ــب٧ ك٩ٞــ٨ ٣ ّٞزــوٓ 

ع٠ ٣  زو٩ٜ ر٤ ّبٛ ّٚ ٙل٩و٩ز٨  ؽ٤ىٟ ٧  ْغ٩٤بٛ كه  ١ب٧ كاٝ هىزبه

٪ذ ١ب ها ْٝبٛ ٨ٚٝ ك١ٞل. كه گي٩ِٞ ١ْٚبهاٛ ) ٙقب٣ٝذ ١ب ؽَبٍ

٣ ٙل٩واٛ ( ١٪چ ر٤ع٠ ا٧ ث٠ ّقٖ٪ذ ك٨ٞ٩ اىواك ٝلاهٝل ٣ گب٨١ 

 ٨ٙ ّٚبه  ث٠  ْگبٟ  ْْٔ كاٝ ف٤ك ٙ  ٠ّ ٝل  َب٨ٝ ا ّبٛ ّ ْبهاٛ  ٚ١

آ٩ٞل. اگو ثوف٨ اى ثب٤ٝاٛ ١ْٚبه، اى ؽغبة اٍال٨ٙ ث٨ ث٢وٟ اٝل 

٪ ْبهاٛ، اى ؽ ٙوكاٛ ١ٚ ف٨ اى  گو ثو ثب ٣ ا ثظ  َب٨ٝ كه ه٣ا ب٧ اٝ

زوٗ  ٍذ ٙؾ َئ٣ٕ٪ز٨ ه٩ب ث٨ ٙ ْبٛ اى  َزٞل، ٝ ف٤هكاه ٝ٪ گواٛ ثو ك٩

گواٛ،  ٤َىا٠ٝ ك٩ رنّواد كٕ ٠ّ كه ثواثو ٩ل،  ٨ٙ آ ّٚبه  ث٠ 

ٖ٪ذ  ٠ّ اى ّق ٙل٩و٧  ٪ي كاهك.  ر١٤٪ٜ آٙ گب٨١  ٍوك ٣  ف٤هك٧  ثو

پن٩و٧ اى ا٣ ك٣ه اى  َئ٣ٕ٪ذ  ؾبه ٙ ّل، اٝز ف٤هكاه ٝجب ٨ٞ ثو ك٩

٠ ا٣ اى ى٢٘ َٙئ٣ٕ٪ذ ربه٩ق٨ ٣ ك٨ٞ٩ ٙؾو٣ٗ اٝزؾبه ث٤كٟ، چوا ّ

 اٍذ ٣ ٨ٚٝ ر٤اٛ ّب١ل اٍلاٗ َٙئ٣ال٠ٝ ٧٣ ث٤ك. 

ر٤  ٚبٛ اى  فلا٧ هؽ  ،ِ٩ ىوكا٧ ٝيك زوٗ !  ٍب٧ ٙؾ ٩٪ٌ ! آ ٍب٧ ه آ

ْگبٟ،  گو كاٝ ج٤ك؟ ٙ ٍوآٛ ٝ غبة اى  گو ؽ ٙ ٠ّ ٍ٪ل  ١ل پو ف٤ا

رٜ ٣ ه٣اٛ  ٍالٙذ  ثو  ر٤ كه ثوا گو  ج٤ك؟ ٙ ٍال٨ٙ ٝ ْگبٟ ا كاٝ

با ٣ فَالا َٙئ٣ٓ ٝج٤ك٧؟ ٣ ٙگو رب ؽل٣ك ى٩بك٧ ف٪و كاْٝغ٩٤بٛ ّوف

ثوا٧  چوا  پٌ  ج٤ك؟  َز٠ ٝ ّٚب ٣اث ث٠  ْغ٩٤بٛ  ٞلٟ ٧ كاٝ ّو آ٩  ٣

ٍالٙذ ىْو٧، فبعي٨، ه٣ا٨ٝ، ك٨ٞ٩ ٣ ٙق٧٤ٞ كاْٝغ٩٤بٛ، رال٨ّ كه 

 ف٤ه اٝغبٗ ٝلاك٧؟ چوا اى اٝغبٗ آٛ ٤ّرب٨١ ٣هى٩ل٧ ؟ 

 ١ب ها ٕلا. ا٩ٜ ع٢بٛ ٤ّٟ اٍذ ٣ ىقٔ ٙب ٝلا ٧٤ٍ ٙب آ٩ل ٝلا

 ـ َٙئ٣ٕ٪ذ ٣ رَبثٔ ثب ٙٞبىـ ٙبك٧ ٣ ٍ٪ب٨ٍ ٙل٩و كاْٝگبٟٕ

 «٦ٖ ٠ََُّٖ هللاَُّ َف ٤اُٟ ٣َ َأض ٠ُ ١َ ََن ِا٢َٕ َِٜٙ ارَّق َذ  ٦ٖ  َأ َىَوَأ٩ْ َزَ٘ َف ٍْٖ٘ ٣َ َف   ِف

َٔ َف٦ٖ ِْٜٙ َثْقِل هللاَِّ َأ ىَ   ٍَِْٚق٠ِ ٣َ ٍَِْٖج٠ِ ٣َ َعَق َْٜٚ ٢ْ٩َل٠ِ٩  َِٖوِٟ ِمْب٣َحا َى ال َث

؟ َرَنَُّو٣َٛ؛ پٌ آ٩ب ٦َّ ٠ّ ٙقج٤كُ ها ٤١ا٥ ٝيَِ ٍواه كاكٟ ك٩ل٥

ف٤ك ] گب٦١  ٖ٘ ٣ آ فلا ا٣ ها اى ه٥٣ ف َز٠  ٣  ٠ْ ّب٩ ثو ا٩ٞ

َذ ّوك ١لا٩ذ ٝ٪ ٚواٟ  ز٦، [ گ ٪وٟ ثق ٢ِو ]ر ُٙ ِٕ گ٤ُ ٣ ك ثو   ٣   ]

پٌ چ٠ ٦َّ اٍذ ، ا٥ ٍواه كاكٟ اٍذ [ پوكٟ  ٣ ثو چْ٘ ]كِٕ، ٢ٝبك

فلا، ا قل اى  ٞل٠ّ ث ١لا٩ذ ّ َب٩ٌ؟ ٣ ها  زنّّو ]ؽ ٩ب ٙ [   آ

 (ٖٕ)عبص٪٠ /  «؟ ٩٤ّل ٦ٚٝ

ٝلاكٛ  ٍذ  قبعو اى ك ٩ب ث ٍذ ٣  گبٟ ه٩ب ٝلٛ كه عب٩ ثوا٧ ٙب ّقٔ 

ٙؾج٤ث٪ذ ٝيك ّبهّْٞبٛ ىو١ٞگ٨ ٣ افال٨ٍ، كه ثواثو ىَبك آّْبه 



 

 

كه ؽ٤ىٟ ٧ ّبه٧ اُ ٤ٍْد ٨ٙ ّٞل. ا٩ٞغبٝت ثبه١ب ّب١ل ث٤كٗ ٠ّ 

بٟ آّْبه ٣ ىَبك ؽبّ٘ ثقبعو ٤ٍٙق٪ذ ه٩بٍذ ٙؾزوٗ كه ثواثو گٞ

ٍ٪ب٨ٍ ٢ّو ٣ كاْٝگبٟ ٣ ٩ب ا٩ٜ ٠ّ عٚق٨ اى ّبهّٞبٛ ٣ اٍبر٪ل 

٤ٍْاله كاْٝگبٟ اى ا٣ ٝبهاؽذ ٤ْٝٝل، ٤ٍْد ّوكٟ ٣ اى ١و گ٠ٝ٤ 

٠ّ كه  ٍذ  گ٨ ا ٩ٜ كهك ثيه ٍذ. ٣ ا ّوكٟ ا ٪ي  َئ٣ال٠ٝ پو١ ٍلاٗ ٙ ا

ورٚٞل ٙؾ٪ظ ١ب٧ ف٨ٖٚ ٣ع٤ك كاهك ٠ّ ّب٩َز٠ اٍذ ٩ِ َٖٙٚبٛ م٪

 اى م٠ٖ آٛ ثٚ٪وك !!

ق٠ ٣  ٨ٍ عبٙ ١ب٧ افال ٞلگبِٛ اهىُ  ٍز٢يا ّٞ ّبك٧ كٓ ا ثوا٧  ف٨  ثو

ـــوع٪ؼ  ـــبك ر ـــو ىو٩ ـــبه ها ث ـــ٤ْد ٙوگج ـــ٨، ٍ ـــبد ا٢ٕ  آ٩

٨ٙ ك١ٞل ٣ ثبى ١٘ ث٠ كه٣ك اكفب ٨ٙ ّٞٞل ٠ّ ٜٙ ٙل٩و٧ َٖٙٚبٝ٘ 

! چ٠ ٙل٩و٧؟ چ٠ اٍال٨ٙ؟ ا٩ٜ اكفب ث٠ رَٚقو ٣ اٍزؾٚبه ّج٪٠ رو 

 كه ٩ِ عبٙق٠ اٍال٨ٙ ٣ ٩ب كه ٩ِ ٙؾ٪ظ اٍال٨ٙ.  اٍذ رب َٙئ٣ٕ٪ذ

َو »  بُْٝؾْو َّْ٪ ٤ًُّٖا َى ٚبا ٣َ ُف ٢ُُْ٘ ؽُْٖ ُيَ َْزْ٪َََْٞز٢ب أَْٝ ٢ب ٣َ اٍ ُل٣ا ِث ٣َ َعَؾ

َِل٩َٜ؛ ٣  ُْٚي ُخ إْ ٨٢ّبَٛ فبٍَِج غياد إ ٩بد ٣ ٙق ٠ّ  آ ؽب٦ٕ  ها كه 

ّذ َ٪ٜ كا غياد ٩ ث٤كٛ آٛ ٙق  ٦٢ ث٠ إ ْبٛ    ٍزْٚبها٠ٝ ٣، ثبعٞ

رو٥ ٝل ثو ْبه ّوك ٠ٝ اٝ ٍواٝغبٗ . ع٩٤ب  ٠ّ گو  ٙٔ ثٞ ثب رؤ پٌ 

 (3ٔ)ٝٚٔ /  «؟ !  ٙيَلاٛ چگ٠ٝ٤ ث٤ك

 ـ ىَلاٛ ّغبفذ الىٗ اى اٍلاٗ َٙئ٣ال٠ٝ ٖ

 «٦٪ ٪٦  ٩ب ٩َْؾ َٕجِ٪ًّب؛ ا٥ ٩ؾ  َْْ٘ ُؾ ٞبُٟ إْ ٤ٍََُّح ٣َ آَرْ٪ زبَة ِث ِْ ِن إْ !  ُف

٠ّ ؽب٦ٕ  ث٠ ا٣ كه  ٪و ٣  ٞل٥ ثگ ٤ٍد ٣ ٝ٪و٣ٙ ث٠  زبة ها  ٤ّكُ  ّ

 (ٕٔ)ٙو٩٘ / «  ث٤ك، ؽْٚذ كاك٩٘

٣اٍق٪ذ ا٩ٜ اٍذ ٠ّ امٖت ْْٙالد ٙب، ٙؾ٤ٖٓ روً ٣ ىَلاٛ ّغبفذ 

الىٗ ثوا٧ اٍلاٗ َٙئ٣ال٠ٝ اٍذ. ٙل٩و رو٤ٍ ١وگي عوئذ الىٗ ثوا٧ 

اؽ٢به ٝؾو ٕو٩ؼ ٝلاهك. ا٣ ٨ٚٝ ر٤اٝل ث٠ ٤ٍٙـ ٣ ّغبفب٠ٝ ثب 

ــبر٪ل ــ٧٤ اٍ ــگبٟ اى ٍ ــ٠ كه كاْٝ ــبه٧ ّ ــب٧ ٝبث٢ٞغ ٣  هىزبه١

ف٤هك٧  ٝبٛ ثو ثب آ ٞل ٣  ٍلاٗ ّ ٞل، ا ّ ٨ٙ ْب١لٟ  ْغ٩٤بٛ ٙ كاٝ

يؼ اهىُ  ثوا٧ ؽ ْغ٩٤بٛ ٣  ْگبٟ ٣ كاٝ ّؤٛ كاٝ يؼ  ثوا٧ ؽ ٍب٨ٝ٤ٝ 

٠ّ اى  ؽل١ب  ٍب٧ ٣ا ٨ْ اى هإ ث٠ ٩ ٞلٟ  ١ل. ٩ غبٗ ك ٨ٞ اٝ ١ب٧ ك٩

اٝغبٗ ىقبٕ٪ذ ١ب٧ ىو١ٞگ٨ كاك ٍقٜ ٨ٙ كاك گيز٘: چغ٤ه ؽوه ١ب٧ 

قل ٠ّ ر ؽب٨ٕ  ٞ٪٘، كه  ثب٣ه ّ ضب٧ ربٛ ها  ٠ّ اف ثب٤ٝا٨ٝ  اك٧ اى 

ّالً كهً  ٍال٨ٙ كه  غبة ا ٩ذ ؽ ثل٣ٛ هفب ّٚب٩ٞل،  ؽل  ٨ٚ ٣ا ئذ فٖ ٪١

ٍز٠ اى  ٩ٜ ك ث٠ ا ٕبكٍ٪ل  ربٛ  فب٧  گو كه اك ٤ّٝل، ا  ٨ٙ ضو  ؽب

رنّو   ِ٩ ٩ل اى  ٙب كه ٪ل !! ا رنّو ك١  ٠ٝ ّْٞبٛ، ٙؾزوٙب ٍب٤ٝٛ 

ٍواه  گو  گ٩٤٪٘. ا ٙبٛ كه٣ك ٝ ث٠ ف٤ك ؽلأٍ  ٪ب٩٪٘  َئ٣ال٠ٝ ! ث ٙ

ّ ثب  ٙبٛ ث٤. ك  ٙل٩و٩ز٨  ؽ٤ىٟ ٧  ْْالد  ٙ ،٠ٝ ٪و ٙزق٢لا قبه١ب٧ م

ؾواٛ  ثل٣ٛ ث ٍوثٖٞل،  ثبك ٣  ٨ٝ آ ٙو٣ى ا٩وا ٞ٪٘، ا ؽٔ ها ّ

َزوُ  ثب٨ٝ، گ ٝبٛ ف٪ب ٩لٟ ٧ ى ؾواٛ پل ؾواٛ اىك٣اط، ث ّزنبٓ، ث ا

ىبعق٠ ثبه فٌْ ١ب٧ ف٪بثب٨ٝ ٣ ه٣اثظ ٝبٍبٕ٘ كفزو ٣ پَو. . ٨ٙ 

اى چٞل اٍزبك كاّز٪٘. اى چ٠ ٨َّ ٨ٙ روٍ٪٘؟ اى فلا ثزوٍ٪٘ ! 

 ٔ٩ ٨ّ ٍب فلا اهى ثوا٧   ٠ّ ْغ٩٤ب٨ٝ  ٞبٛ ٣ كاٝ ٩ب ّبهّ ٤ٍْاله ٣ 

 ٝ٪َزٞل، چوا ٨ٙ روٍ٪٘ ؟ 

ْگبٟ آىاك  ٌٖ ( اى كاٝ ٞلگبٛ ٙغ ٍذ ) ٝٚب٩ ٍذ ٍ٪ب ٠ّ ك ز٨  رب ٣ٍ

اٍال٨ٙ ٍغـ ٝگوكك، رب ٣ٍز٨ ٠ّ ثوف٨ اى چ٢وٟ ١ب٧ ٍ٪ب٨ٍ ٤ّْه 

ٚب ٠ْ ٝبر رب ١ٚ٪ ١ب٧  ٠ٝ كهك كهك ٝل ٣  ٩ٜ كاه ٠ٝ كهك ك  ٠ّ ٗ

كاْٝغ٩٤بٛ ها كاهٝل، ثوا٧ ه٩بٍذ كاْٝگبٟ، ثبى٧ ١ب٧ ٤ّكّب٠ٝ 

ٍب٧  ف٨ اى هإ ث٤ك ! ثو ؾ٤ٓ  ؾبه ر ٩ل كه اٝز ٞل، ٝجب ّٞ ٨ٙ ٍبى 

٣اؽل١ب، ٠ّ اى ؽلأٍ م٪ود ك٨ٞ٩ ثوف٤هكاهٝل، ثب رؤٍو اى ٧٤ٍ 



 

 

 ،ٌٖ ٞلٟ ٙغ ٍيبهُ ٝٚب٩ ثب  ٍال٨ٙ،  ْگبٟ آىاك ا ّل كاٝ ٙل٩واٛ اه

 ٍـــــــــــــــــــــْبٛ كاه كاْٝـــــــــــــــــــــگبٟ 

ل ١٘ اى ىقبٕ٪ذ ١ب٧ ىو١ٞگ٨ ؽوه ٨ٙ ىٝٞل ! چوا ٨ٙ ٤ّٝل ٣ ثق

ٙل٩واٛ  ٩ب  ضق٪ذ، آ ٩ٜ ٣ ثب ا ٞ٪٘؟  ّ ٨ٙ ٚبٛ  ١ب ها ّز َذ  ؽَ٪

 ٨ٚ ز٠ ٝ ثبى٧ گوى ث٠  ٩ب  َزٞل؟ آ ٍوّبه ٝ٪ ١ب،  ْگبٟ  گ٨ كاٝ ىو١ٞ

 ٤ّٝل ؟ 

[ كف٤د   ث٠ ٥٤ٍ ١ٚبٛ آ٩٪٦ٞ ٠ّ ث٠ ر٤ ٣ؽ٦ ّلٟ پٌ آٝبٛ ها ]» 

٣ اى ، [ اٍزَبٙذ ّٜ ثو ا٩ٜ كف٤د ٣ ١ٚبٛ گ٠ٝ٤ ٠ّ ٙؤ٤ٙه٥ ]، ّٜ

گ٤ ْٜ ٣ ث ٪و٥٣ ٙ ٝبٛ پ َب٦ٝ آ ١ب٥ ٝي فلا : ٤١ا  ٠ّ زبث٦  ١و ّ ث٠ 

٣ ٙؤ٤ٙهٗ ٠ّ كه ٙ٪بٛ ّٚب ث٠ فلإذ ، ا٩ٚبٛ آ٣هكٗ، ٝبىٓ ّوكٟ

ّٞل،  [ عٚـ ٦ٙ  كه فو٠ٕ ٍ٪بٙذ فلا ٙب ٣ ّٚب ها ]. هىزبه ّٞ٘. 

ٍذ ٥٤ٍ ا٣ ث٠  ْذ  ٚب ُأِْٙوَد ٣َ ال َرزَّ ؛ . . ٣ ثبىگ َْزَِْ٘ َّ جِـْ ٣َ اٍ

َُُْٞ٘ هللاَُّ  ِلَٓ َثْ٪ ِْٙوُد ألَْف ِْٜٙ ِّزبةٍ ٣َ ُأ ُْٞذ ِثٚب َأَْٝيَٓ هللاَُّ  َأ٤١ْاَء١ُْ٘ ٣َ ٍُْٔ آَٙ

 َُُْ٘ٞ ُْْ٘ ال ُؽغََّخ َثْ٪َٞٞب ٣َ َثْ٪ ُْْ٘ َأْفٚبُٕ ٞب ٣َ َٕ ٞب َأْفٚبُٕ َٕ ُْْ٘ َهثُّٞب ٣َ َهثُّ

َٖٚ٪وُ  ْ٪٠ِ إْ  (٤ٔ3ه٧ / )ّ « هللاَُّ ٩َْغَٚـُ َثْ٪َٞٞب ٣َ إَِ

 ـ فلٗ اؽَبً َٙئ٣ٕ٪ذ، كه ثواثو كاْٝغ٩٤بٛ ٗ

[ ث٠ ٥٤ٍ ف٪و  ٠ٚ١ ٙوكٗ ها ٣ ثب٩ل اى ّٚب گو٦١٣ ثبّٞل ٠ّ ]» 

ؾبك ] يبً، ار يذ، ار ٍز٦، ثواكه٥، إ ٍبد ٣ كه ف٤د   ٤ٙا [ ك

ٞل ٝل، ٝٚب٩ َٞل٩لٟ ٣اكاه َز٠ ٣ پ ّبه ّب٩ ث٠  ّبه ، ٣  ٣ اى 

َزُْْٜ ، هٍزگبهٝل ٝبپَٞل ٣ ىّذ ثبىكاهٝل ٣ ا٩ٞبٝٞل ٠ّ ٩َ٪ٞبا  ْٕ ٣َ

 ِٜ ٤َْٛ َف َْٚقُو٣هِ ٣َ ٢َْٞ٩َ بْٕ ْؤُُٙو٣َٛ ِث ِو ٣َ ٩َ قَْ٪ ٦ إْ َٕ ْلُف٤َٛ ِا ٌَّخ ٩َ ُِْْْٙٞ٘ ُأ

ُْٚيُِٖؾ٤َٛ  َُِْْٚٞو ٣َ ُأ٣ِٕئَِ ١ُُ٘ إْ ( ٝگبهٝلٟ ٠ّ ف٤ك 3ٓٔ)آٓ فٚواٛ / « إْ

زو  ث٤كٗ، ّٚ ْگب٨١  ؽل١ب٧ كاٝ ٨ْ اى ٣ا گ٨ ٩ ٙل٩و ىو١ٞ ٍبٓ   ٠ٍ

٤ٙىُ ٙل٩و٧ ها ك ثوا٧ آ ٤َىك ٣  ْغ٩٤بٛ ث ثوا٧ كاٝ  ِٕ ٠ّ ك ٩لٗ 

گناه  ٨ٚ ثو قلك فٖ ١ب٧ ٙز ٚب٩ِ  ْغ٩٤بٛ، ١ ث٠ كاٝ ١ب٧ الىٗ  ٢بهد  ٙ

٩ذ  َٖٚبٛ ر٤َ ْب٣هاٛ ٙ ض٤ه ٙ ثب ؽ ؽل ها  ْب٣هٟ ٣ا ّي ٙ ّوكٟ ٣ ٙو

ّٞل، رب كاْٝغ٩٤بٛ ها ثوا٧ فج٤ه اى ثؾواٛ ع٤ا٨ٝ ِّٚ ٝٚب٩ل. 

ٝبٛ ٍوثب٨ٝ چ٢ٔ، كاْٝغ٩٤بٛ في٩ي٧ ٠ّ ١و روٗ، كٟ ١ب ٝيو اى آ

ّٚٞبٛ  گ٨ ك ّج٪ق٤ٛ ىو١ٞ ٞلٟ ٣  ٩ؤً اى آ٩ ثب٨ٝ،  ١ب٧ ف٪ب  ٌْ ف

فبهع٨ ٣ ٍ٪بٍ٪٤ٛ ىبٍل كاف٨ٖ ٨ٙ ٤ّٝل، اٙو٣ى ٢ٙٚزو٩ٜ ٙقضٔ كه 

ثو  جل كه ثوا زواٗ ٣ رق فلٗ اؽ ٚب٨ٝ،  ٢ل ا٩ فلٗ رق ١ب،  ْگبٟ  كاٝ

ْگبٟ ٣  گ٨ كاٝ قِ ىو١ٞ ٨ّ ث ٨ٝ، ىوا٤ٙ قِ ٍوآ ٪بد ث ١ب٧ ؽ ٙبٛ  ىو

ــــــــــــــــــــــي٣ٛ  ــــــــــــــــــــــزوُ ه٣ى اى  گَ

ٌْ ١ب٧ ف٪بثب٨ٝ ٣ ه٣اثظ ٝبٍبٕ٘ كفزواٛ ٣ پَواٛ ٨ٙ ثبّل ٠ّ ف

١و ٍبٓ آٍ٪ت ١ب٧ عل٧ ه٣ا٨ٝ، فبعي٨، ٙق٧٤ٞ ٣ ع٨َٚ اىواك ٣اهك 

٨ٙ ّٞل ٣ ٠ٚ١ ر٢ٞب ٝؾبهٟ گو ا٩ٜ ؽ٤اكس ٤١ٕٞبّٞل ٣ ثوف٨ ١٘ 

ثوا٧   ٨١ ١٪چ ها  ٠ّ ٝل  ٙلف٨ ا ٍب٠ٝ  ٪و ّبهّٞب ٠ٝ ٣ م ٝبع٤اٝٚوكا

ٍ ٣ ٘٪ٍ ٨ٚ ّٞب ؾواٛ ٝ ٩ٜ ث ٙبٛ ا ٍيب٠ٝ كه َذ ! ٣ ٙزؤ ؽّٔ ٝ٪ ثٔ  ب

١٪چ ٌّ ١٘ اى ا٩ٜ ٢ٙٞلً ّ٪٨ٚ، ى٪ي٩ِ، ّبهّٞبً ؽ٤ًَ ٣ اٍزبك 

٢ذ  ث٨ ع ٝلاه٧،   ٖٔ ٠ّ رق ّبه٧  چوا كه   ٠ّ ٍل  ٨ٚ پو ض٨. . ٝ ه٩ب

ٍب٠ٝ ٣  ؾو ه٣اٛ ّٞب ٢به ٝ گو اؽ ٪ل ؟ ! ٙ ٨ٙ ىوٙب٩ ؾو  ٢به ٝ اؽ

ٍذ  ٍبكٟ ا ث٨ اهىُ ٣  َله  َبٛ، آٝ ثبهٟ ٧ اٝ ٍب٠ٝ كه  َبٛ ّٞب اٝ

ث٠ ف٤كُ عوئذ ٨ٙ ك١ل ٠ّ ٍقٜ ثگ٩٤ل ٣ ٝؾوُ ها افالٗ  ٠ّ ١و ٌّ

ثلاهك؟ ٝگبهٝلٟ ٠ّ ف٤ك ٍبٓ ١بٍذ ٠ّ فٌْ ١ب٧ ثبى٩گوا٠ٝ ها كه 

ْب٣ه اىك٣اط ٣  ٤ٞاٛ ٙ ث٠ ف ٞل ٣  ّ ٨ٙ ٪و٧  پ٨ گ ْگبٟ  ؾ٪ظ كاٝ ٙ

ه٣اثظ كفزو ٣ پَو ىقبٕ٪ذ ٨ٙ ّٞل، ٨ٙ كاٝ٘ ٠ّ كه كاْٝگبٟ ١ب 

ٍلاٗ اٍب فلا ا ثوا٧  ٪ب٩٪٘  گنهك. ث  ٨ٙ ث٠ چ٠  ٢ب  ٞ٪٘. رٞ ّ ٨ٍ



 

 

يب  ٞل، اّز ٍقٜ ثگ٩٤ يو  ٞل ٝ ٠ّ چ  ٨ٚ ١ب٧ فٖ ٚب٩ِ  گياه٧ ١ ثو

ْٝٞ٪٘، ث٠ْٖ ٍق٨ ّٞ٪٘ ٝزب٩ظ آٛ كه كٍز٤ه ّبه ٙل٩واٛ كاْٝگبٟ 

٣ ا٤ٙه ىو١ٞگ٨ ٍواه ثگ٪وك، رب ا٩ٞگ٠ٝ٤ اٍلاٙبد ٙي٪ل ٣ ٙئصو 

 اىزل !

 ـ ٝبآگب٨١ اى ٙيب١٪٘ ٣ ٖٙبك٩ٌ ٙقو٣ه ٣ ْٙٞو٘

؛ ّبه٥ ثيهگ٦ اٍذ روك٩ل اَٝبٛ كه ى٩بٛ ث٦[  ]٠ّ، ٤ٍگٞل ث٠ فٖو» 

اٝل ٣  ٙگو َّب٦ٝ ٠ّ ا٩ٚبٛ آ٣هكٟ ٣ ّبه١ب٥ ّب٩َز٠ اٝغبٗ كاكٟ

 « اٝل ٩ْل٩گو ها ث٠ ؽٌ ر٤ٕ٪٠ ٤ٚٝكٟ ٣ ث٠ ّْ٪جب٦٩ ٍيبهُ ّوكٟ

 (ٖ-ٔ)فٖو / 

ــل٣ك٧  ــ٪به ٙؾ ــ٨ ثَ ــبد ك٩ٞ ــل١ب، اى اعالف ــب٧ ٣اؽ ــت هإٍ امٖ

١ب٧  ثب ّبه ّبٛ،   ٨ٖ ّز٠ رقٖ ٠ّ ه  ٜ٩ ثو ا فال٣ٟ  ٝل.  ثوف٤هكاه

ىو١ٞگ٨ ٣ ٙل٩و٩ذ ٙغ٤ٚف٠ ىو١ٞگ٨، ٍبىگبه٧ ٝلاهك، اى ٙغبٕقبد 

 ٤ٖٗ ٣ ٩واٛ ف ٜٙ اى ٣ى  ٍِ ٝل. پو ٢وٟ ا ث٨ ث  ٘١ گ٨  ٨ٞ ٣ ىو١ٞ ك٩

ؽ ّز٠ ٣  ٍال٨ٙ كه گن ؾبٗ ا ىٜ آ٣ه٧ ٝ َبد ٣  ٍذ رؾَ٪ بٓ، ٣ اى ه٩ب

ْگبٟ  ٍبر٪ل كاٝ ٍب ٣ ا ٠ٚ هإ ٍال٨ٙ ٣ اى ١ ْگبٟ آىاك ا زوٗ كاٝ ٙؾ

١ب ا٩ٜ اٍذ ٠ّ َّب٨ٝ ٠ّ ثوا٧ ه٩بٍذ ٣اؽل١ب٧ كاْٝگب٨١ اٝزقبة 

ٙل٩و٩ذ  ثوا٧  ٨ٚ الىٗ  ٖ٪ز٨ ٣ فٖ ١ب٧ ّق گ٨  چ٠ ٩٣ژ ٤ّٝل، اى   ٨ٙ

كاْٝگبٟ ثوف٤هكاهٝل؟ ٢ٙٞلً ى٪ي٩ِ، كّزوا٧ ه٩بض٨، عج٪ت ٢ّو، 

وٗ، ٢ٙٞلً ّْب٣هى٧ ٣ ٙوارـ ٣ ٩ب كّزوا٧ اكث٪بد عب٤ٝهّٞبً ٙؾز

قبا  ٩ب ٣اٍ ْگبٟ كاهك؟ آ ٙل٩و٩ذ كاٝ ثب  ٍٞق٪ز٨  چ٠   . .٨ٍ ىبه

ٍبكٟ  َله  ْغ٤. . آٝ ١ياه كاٝ ٩ب كٟ  ١ياه ٣  پٞظ  ١ياه،  ٙل٩و٩ذ 

 ث٠ ٝؾو ٨ٙ هٍل، ٠ّ ١و ٌّ ف٤ك ها كه ٙقوٗ آٛ ٍواه ٨ٙ ك١ل. 

غب  زو !، اى ّ ٍب٧ كّ ٞلً ! آ ٞبة ٢ٙ ٙل٩و ! ع ٍب٧  ١ب٧ آ ثب ٝ٪بى

كاْٝغ٩٤بٛ آّٞب ّل٧؟ ٙقو٣ه ١ب ٣ ْٙٞواد ها اى ّغب ىوا گوىز٠ 

١ب٧  ثب هاٟ   ٠ٝ ّٞب٩ٞل ٣  ١ب آ ثب كهك  ٠ٝ ٍب،  ف٨ اى هإ ا٧؟ ثو

ٍبفزٜ  َظ،  ْگبٟ ى زوٗ، اى كاٝ ٩بٛ ٙؾ ٢ب. آٍب ىذ اى آٝ ثو٣ٛ ه

٠ٕ٤ٍ ٣هى٨ّ ٣ ٍبفزٚبٛ آ٤ٙى٨ّ ٣ ٍبٕٜ منا ف٤ه٧ ها ٨ٙ كاٝٞل. 

ٙل٩وا گو  ٠ّ ا ئٞ٘  ٍال٨ٙ ٜٙ ٙغٚ ٨ٍ ا ٖٔ ه٣اٛ ّٞب ْگب٨١ ٙزق ٛ كاٝ

ث٤كٝل ٣ كهك ك٩ٜ ٣ كاْٝغ٩٤بٛ ها كاّزٞل ٣ ٝ٪بى١ب٧ ع٤اٝبٛ ها 

فبٕٚب٠ٝ كهُ ٨ٙ ّوكٝل ٣ ثب فٖ٘ ٙل٩و٩ذ اٍال٨ٙ ١٘ آّٞب ث٤كٝل، 

ّلٛ  ثب٨ٝ  ّب١ل ٍو ١و ه٣ى  ّز٪٘ ٣  ٨ٙ كا زو٧  ضق٪ذ ث٢ ٙو٣ى ٣ ا

ه ١ب پو٣ا٠ٝ ١ب ٝج٤ك٩٘ ! ه٩٪٨َ ٠ّ ٠ٝ ٙيب١٪٘ ْٙٞواد ٣ ٙقو٣

ها ٨ٙ ّٞبٍل ٣ ٠ٝ ٖٙبك٩ٌ آ٢ٝب ها ٨ٙ ى٢ٚل، چ٠ اٝزؾبه كه٣م٨ 

اٍــذ ّــ٠ ا٣ َٙــئ٣ال٠ٝ ثــوا٧ ٤ٍٝــبى٧ ىو١ٞگــ٨ ٣ روث٪ــذ ك٩ٞــ٨ 

 ٨ٙ فبعوٟ  ٞل  َٔ چ ث٠ ٝ غب  ٩ل؟ كه ا٩ٞ ٍلاٗ ٝٚب ْغ٩٤بٛ ا كاٝ

پوكاىٗ رب ّٚب ها ث٠ فٌٚ ىبعق٠ آّٞب ّٞ٘، ٣ ث٠ فلا ٍَ٘ ٠ّ 

ٍ ٠ٝ ا ٠ٝ ٣ آگب١ب َئ٣ال٠ٝ ٣ فبٍال گو ٙ ٍلاٗ ا ّوك٩٘ ٣ ا  ٨ٙ لاٗ 

 ٝٚب٩٪٘، ٣ضق٪ذ ٙبٛ ث٠ ا٩ٜ ؽل اى ىبعق٠ ٨ٚٝ هٍ٪ل !! 

كفزو٧ ٨ٙ گيذ: پَو٧ ثب ٜٙ رٚبً ٨ٙ گوىذ ٣ ث٠ ٜٙ اثواى  ـٔ

فال٠ٍ ٨ٙ ّوك ٣ ثبه١ب ا٩ٜ ٍض٪٠ اريبً اىزبك ٣ ١و ثبه ٤ٍٙ٪٨َ 

فب٨ٕ ثوا٩٘ پقِ ٨ٙ ّوك ٣ ٨ٙ گيذ: ا٩ٜ ٤ٍٙ٪٨َ ىَظ اى آٛ ٨َّ 

٠ٚ١ ث٪ْزو ك٣ٍذ ٨ٙ كاهٗ، رب ا٩ٜ ٠ّ ٜٙ ١٘  اٍذ ٠ّ ا٣ ها اى

ث٠ رله٩ظ ث٠ ا٣ فال٠ٍ پ٪لا ّوكٗ ٣ ث٠ ا٣ ٣اثَز٠ ّلٗ ٣ ١و ه٣ى 

١٪چ  ثل٣ٛ  غ٠ اُ ها  ٙلر٨ هاث پٌ اى  ٙب  ث٤كٗ. ا  ٍِ ؾو رٚب ٙٞز

٩ت  َبً ىو ٩بٛ اؽ ث٨ پب ٝلٗ ٣ كهك  ٜٙ ٙب  ٨ٕ ١٘ ىك، ٣ ث٠   ٨ٖ كٕ٪

اؽَبً ٨ٙ  ف٤هكگ٨، اضغواة، اىَوكگ٨، پو٩ْبٛ ؽب٨ٕ. . ٣ ا٤ّٞٛ

ّٞ٘ ٨ٚٝ ر٤اٝ٘ ا٩ٜ ؽبكص٠ ها ىوا٤ُٙ ّٞ٘ !! ٨ٙ ف٤ا١٘ ثلاٝ٘ 



 

 

٠ّ چوا ا٣ ثب ف٤اعو ٣ اؽَبٍبر٘ ثبى٧ ّوك، ٣ ٙوا ثب ٨١٤ّ اى 

 ؽَود ر٢ٞب گناّذ. . !!

رؾٖ٪ٔ ه٣اٛ ّٞبفز٨: ّٚب ٍبكگ٨ ٣ ٝبآگب٨١ اٍزضٞب٨٩ اٙضبٓ ا٩ٜ 

ٙٔ ف٤ا١و ٙؾزوٗ ها چگ٠ٝ٤ ر٤ع٪٠ ٨ٙ ّٞ٪ل؟ كه ا٩ٞغب ث٠ ٩ِ فب

ٝلگ٨ كه  ثوا٧ ى ٙبٛ ها  ٝلاٛ  ٙب ىوى  ٠ْ ّٞ٘ ٣ آٛ ا٩ٞ  ٨ٙ ّبهٟ  ا

ّوا٩ظ ٍقذ آٙبكٟ ٨ٚٝ ّٞ٪٘. آ٢ٝب ها ثب ٢ٙبهد ١ب٧ ىٝلگ٨ آّٞب 

٨ٚٝ ٍبى٩٘. ثچ٠ ١ب٧ ٙب اثياه٧ اٝل ثوا٧ مف٪وٟ اعالفبد ه٩بض٨، 

٪و  ٪ل ٣ م ٪و ٙي فبد م َ٪به٧ اى اعال ٪بد. . ٣ ث ٪ب٨٩، اكث عنواى

ٙب اى كاكٛ ا گو. ا ٠ّ ضوه٧ ك٩ ٪ب٤ٙىك  ٢ب ث ث٠ آٝ  ٠ّ فبر٨  عال

چگ٠ٝ٤ اى ّوا٩ظ ٍقذ ٣ ثؾوا٨ٝ ك٣هاٛ ث٤ٖك ٣ ع٤ا٨ٝ فج٤ه ّٞٞل، 

 كه٩ل ٨ٙ ٣هى٩٘. 

ْٝز٠ ٢ٙ٘ ك٩گو ا٠ْٞ٩، ف٪٨ٖ اى ٤ٝع٤اٝبٛ ٣ ع٤اٝبٛ، اى ىَلاٛ 

ه٣اثظ فبعي٨ ٙ٪بٛ افضب٧ فب٤ٝاكٟ كه هٝظ اٝل. پلهاٛ ٣ ٙبكهاٛ 

 ٨ٙ ٩ل  ٝلاٛ كه ث٠ ىوى َجذ  ٝ ٌْ جذ ٣ ف ثواى ٙؾ ٨ٖ اى ا ث٠ كال٩

٣هىٝل، ٣ ا٩ٜ ٨ٙ ر٤اٝل آ٢ٝب ها رْٞخ ٙؾجذ ٍبىك ٣ ثب چْٚب٨ٝ 

گ جذ ك٩ ٢به ٙؾ ؾبه اؽ ٠ٍٞ كه اٝز َبً گو ٩ٜ اؽ ٞل ٣ ا واٛ ثٚبٝ

ـــــ٤اه  ـــــبُ ١ٚ ـــــواك ٝبپ ـــــوا٧ اى ـــــبى، هاٟ ها ث ٪ٝ 

 ٍبىك.  ٨ٙ

ف٤ا١و ٙؾزو٨ٙ ٨ٙ گيذ: ٜٙ ك٣ ٍبٓ اٍذ ثب پَو كاْٝغ٨٩٤ كه  ـٕ

٢ّوٍزبٛ. . آّٞب ّلٗ، پٌ اى ٙلر٨ ٠ّ اى هاثغ٠ ٙبٛ گنّذ ث٠ 

ا٣ افزٚبك ّوكٗ، اٍواه ىٝلگ٨ ٣ ْْٙالد فب٤ٝاكگ٨ اٗ ها ثوا٩ِ 

ّ َ٪ٜ كا يز٘ ٣ ٩ ٩ٜ ه٣ گ َذ، اى ا ٞلٟ اٗ ١ َو آ٩ ٚ٠ّ ٧٣ ١ ز٘ 

پٌ اى ك٣  ٙب  ّل !! ا  ٨ٙ زو  ٩ِ ٣ ٝيك٩ْ ١و ه٣ى ٝيك ٙبٛ  غ٠  هاث

ٍبٕ٘ كاهك ٣  غ٠ ٧ ٝب ٩بك٧ هاث زواٛ ى ثب كف ٠ّ ا٣  ٪لٗ  ٍبٓ ى٢ٚ

٠ٚ١ گٚبٛ ٨ٙ ّٞٞل ٠ّ كٓ ّض٪و ٣ آ٤ٕكٟ ا٩ٜ پَو، ىَظ ٤ٖٚٙ اى 

ٜٙ يذ:  ٨ٙ گ ٚبٗ  چبهگ٨ ر َود ٣ ث٪ ثب ؽ ْبٛ  ٍذ. ا٩ ٌْ آ٢ٝب ثب  ف

ثب٣هٗ  قٌب  ّٞ٘؟ ٣اٍ چ٠  پب٨ّ  ٍذ كاكٛ  ف٤هكگ٨ ٣ اى ك ٩ت  ٩ٜ ىو ا

 !! ٨ٚٝ ٠ّ 

 ٨ٙ ٝلگ٨  فب٤ٝاكٟ ا٧ ى زو كه  ٩ٜ كف ّٞبفز٨: ا٣الٌ ا ٪ٔ ه٣اٛ  رؾٖ

ّوك ٠ّ هاثغ٠ ٣إل٩ٜ ثب ٧٣ ٍوك ٣ ث٨ فبعي٠ ث٤ك، ٣ ا٩ٜ ؽبكص٠ 

ٍجت ّل ٠ّ ا٩ٜ ف٤ا١و ٙؾزوٗ، ث٪و٣ٛ ها ثو فب٠ٝ روع٪ؼ ك١ل، ٣ 

 ٠ !!ا٩ٜ ٩ق٨ٞ ىبعق

ٞل  ج٨ پب٩ج ١ب٧ ْٙز ث٠ اهىُ  زوِٙ  فب٤ٝاكٟ ٙؾ ضٔ  ْبٛ ٙ ٪ٌب ا٩ صبٝ

 ٝج٤ك ٣ كه ه٣اثظ ثب ك٩گواٛ اهىُ ١ب٧ ك٨ٞ٩ ها هفب٩ذ ٨ٚٝ ّوك. 

ف٤هكٟ  ٩ت  زواٛ ىو ٖت كف ٩ي ٣ ام ف٤ا١و في  ٜ٩ ثيهگ ا ضٌب كهك  صبٕ

ا٩ٜ اٍذ ٠ّ ٨ٚٝ ر٤اٝٞل ثب ٣ع٤ك آٛ ٠ٚ١ ف٪بٝذ ١ب، كه٣ك ١ب، 

ٍذ ك ١ب، اى ك ف٤هكٛ  ٩ت  ّز٠ ها ىو ثل گن فبعواد  پب٨ّ،  اكٛ 

ىوا٤ُٙ ّٞٞل ٣ گٚبٛ ٨ٙ ّٞٞل ٠ّ ىوا٨ّ٤ٙ، ٝبّل٨ٝ اٍذ. ٣ ا٩ٜ 

ضغواة  فبعو، ا  ِ٩٤ْ ٙيٜٙ، ر َوكگ٨  چبه اى ٢ب ها ك ض٪٠ آٝ ٍ

ث٪ٚبهگ٠ٝ٤. . ٨ٙ ّٞل ٣ ث٠ ّلد افزٚبك ث٠ ٝيٌ ّبٛ ها اى كٍذ 

٨ٙ ك١ٞل ٣ ف٤كّبٛ ها ث٨ ٕ٪بٍذ ٣ ٝبى٩جب ٨ٙ ث٪ٞٞل ٣ ث٠ ف٤ك 

ٞل ٠ّ چ٠ ىّز٨ ٣ ٨َٖٝ كه ٙب ث٤ك، ٠ّ ك٣ٍذ پَو ٩ب ك٣ٍذ ٨ٙ گ٩٤

كفزو، ٙب ها ه١ب ّوك ٣ ا٩ٜ ثوا٧ ثب٤ٝاٛ، ث٠ ّلد ّْٞٞلٟ اٍذ؛ 

 ٨ٙ ز٠  ثبك هى ثو  ٪ي ها  ٠ٚ چ چ٤ٛ ١ ٢ب،  ف٨ اى آٝ ز٨ ثو ٣ ؽ

 پٞلاهٝل، ىٝلگ٨ آٝبٛ، ٙقٞب٩ِ ها اى كٍذ ٨ٙ ك١ل. 

َو٧ كه ر٤َ زو ٣ پ گو كف ٠ّ: ا ٞل  ٩ي ثلاٝ ٝبٛ في ٙب ع٤ا ٩ذ ا

ٞل  ثب٣ه ّٞ ٝل ٣ ٣  ٨ٖ ثوكاه ٨ٚ ٣ فٚ ١ب٧ فٖ گبٗ   ،٨ٞ ١ب٧ ك٩ ثب٣ه



 

 

ف٤ك  ١ب٧  ي٨ ٣ هىزبه ٍبد ٙٞ ٝلاٛ اؽَب ّلٛ اى ى ١ب  ثوا٧ ه  ٠ّ

ّز٠  جواٛ گن عي ع چبهٟ ا٧  ٩لاه،  ٌْ پب ٩ِ ف ث٠  گو ٣ رغو ٩ت  رقو

ٝلاهٝل، ٨ٙ ر٤اٝٞل ث٠ رله٩ظ ثب ٍلهد ٙق٩٤ٞذ ٣ رٖٚ٪٘ فبٍال٠ٝ، 

د رٖـ گنّز٠ ىبئٌ آ٩ٞل ٣ اى پٌ اى گنّذ ٙلر٨، ثو ىْبه فبعوا

ثب اىك٣اط  ٞل  ٞلٟ ثز٤اٝ رب كه آ٩ ٤ّٝل  ١ب  ّز٠ اُ ه ثل گن َود  ؽ

فبٍال٠ٝ، ٕٚ٪ٚ٪ذ ٣ ٙؾجذ هاٍز٪ٜ ها كه ّٞبه ١َٚو٧ ٤ٙاىٌ رغوث٠ 

ّٞٞل رب ٙبكه٧ ٠ٝ٤ٚٝ ٣ پله٧ ّب٩َز٠ ثوا٧ افضب٧ فب٤ٝاكٟ ف٤ك 

 ثبّٞل. 

ّٞب٩٘ ٣ كفزو كاْٝچ٨٩٤ ٨ٙ گيذ: ٍو٩ت ك٣ ٠ٍ ٍبٓ ثب پَو٧ آـ ٖ

 ٨ٚ َو ؽز ٚ٠ّ ١  ٜ٩ فلٟ اىك٣اط ا٣ ٣ ا قبعو ٣ ثب ا٣ ث غ٠ اٗ  هاث

آ٩ٞلٟ اٗ اٍذ، ثَ٪به ٝيك٩ِ ث٤ك ٣ چ٤ٛ ثب٣ه ّوكٗ ٠ّ ثقل اى 

ىبهك إزؾٖ٪٨ٖ ث٠ ف٤اٍزگبه٩٘ ٨ٙ آ٩ل كه ٕلك ثوآٙلٗ رب ثوا٩ِ 

ّن٨ٖ ٢ٙ٪ب ٍبىٗ. ثب ر٩٤ٌْ ٣ اعالؿ ٜٙ، پٌ اى ٙواؽٔ گي٩ِٞ، ث٠ 

 . .٨ٍٚ ٪و٧٣ ه ٤ٞاٛ ٝ پ٪ِ، ف ّت  ٞل  ٙب چ ّل. ا ّبه  ث٠  ْن٤ٓ  ٙ

٨ْ اى  زو ٩ ٍزگبه٧ كف ث٠ ف٤ا فب٤ٝاكٟ اُ،  جبه  ثب اع ْبٛ  ا٩

فلح اىك٣اط  ٪ل ٣ آهى٣، ٣ ٣ ٠ٚ اٙ ثب آٛ ١ ٙوا  ىذ ٣  َزگبِٝ ه ث

يذ:  ٜٙ گ ث٠  ّز٘،  َو كا ثب پ ٝت  ٠ّ ا٩ٞغب ٍبر٨  ّذ. ٙال ٢ب گنا رٞ

٣اٍقٌب كه َٙبثٔ اٍلاٗ پله ٣ ٙبكهٗ كهٙبٝلٟ ّلٗ ٣ ثب ا٩ٜ ٠ّ 

زو٧ ٠ّ ث٠ ف٤اٍزگبه٧ اُ هىز٘، ى٩جبرو اى كفزو٧ اٍذ ٠ّ ٍبٓ كف

١ب ثب ا٣ ك٣ٍذ ث٤كٗ، اٙب ر٢ٞب ث٠ ؽْ٘ ٣علاٛ اى ا٩ٜ پ٪ْآٙل 

 ٝبهاؽز٘، ٨ٚٝ كاٝ٘ چ٠ ّٞ٘ ؟ 

رؾٖ٪ٔ ه٣اٛ ّٞبفز٨: ا٩ٜ كفزو ٙؾزوٗ كه ف٪ٜ پب٨ّ، ثَ٪به ٍبكٟ 

ٚبٛ  ث٤ك، گ جو  ث٨ ف ٙو٣ى  ٪ب٧ ا ٚبف٨ كٝ ثظ اعز ٪لگ٨ ه٣ا ٣ اى پ٪چ

٩ٜ  ٨ٙ ٪ذ ا ٙب ٣اٍق ٝل، ا ٩ِ ا ث٨ آال پبُ ٣  ٞل ا٣  ٠ٚ ١ٚبٝ ّوك ١

 ٠ّ  ٘ٞٙ  ٜ٩ ٍذ، ا ٠ْ كاك ا ٩ت ١ٚ٪ ّ٪بك٧ ٣ ىو ثبىاه  َذ.  ع٤ه ٝ٪

زبه كاٗ  رب گوى  ٗ٤ّ ٙبكٟ  ٙو٣ى آ ٪ب٧ ا ٝلگ٨ كه كٝ ثوا٧ ى ٩ل  ثب

عو  ٤ٕكٟ ٣ ف٤ا زبه آ ١ب هى زبه كٟ  غ٠ گوى رب كه ٝز٪  ٗ٤ْ ٩ت ٝ ىو

٨َّ اى ٍالٙذ ه٣ا٨ٝ،  ٙٞي٨ گوكٗ. پوٍِ عل٧ ٜٙ ا٩ٜ اٍذ ٠ّ اگو

فبعي٨ ٣ ْٙزج٨ ثوف٤هكاه ثبّل، آ٩ب ث٠ ا٩ٜ ٤ٝؿ ه٣اثظ آ٩ٞلٟ 

٤ٍى رٜ ٨ٙ ك١ل؟ ٣اٍقٌب كفزواٛ في٩ي ثب چ٠ افزٚبك٧، ٣فلٟ ١ب٧ 

كه٣م٪ٜ اىواك ّ٪بك ها ثب٣ه ٨ٙ ّٞٞل؟ چوا كفزو٧ ر٢ٞب ثب ٣فلٟ 

اىك٣اط، ٠ّ ف٤كُ ١٘ ١٪چ افزٚبك٧ ث٠ آٛ ٝلاهك، اعبىٟ ٨ٙ ك١ل 

 ا٣ ٤ٍك ع٨٩٤ ّٞٞل؟ ْٙٞؤ ا٩ٜ ه٩٣لاك چ٪َذ ؟ ٠ّ اى 

ٖت  ٠ّ كه ام ز٠ ا٧  ٙب ْٝ ٍذ، ا قلك٧ ا ٖٔ ٙز َئ٠ٖ كاها٧ ف ٙ ٜ٩ ا

٤ٍى  ٪ب  ثظ ؽ زبه ه٣ا ّبه ٣ گوى ثيٟ  زواٛ  ٩ژٟ كف ث٠ ٣ َواٛ ٣  پ

ف٤ك ها ث٨ ٕ٪بٍذ ٣ ٝبى٩جب  ْٙزوُ اٍذ، ا٩ٜ اٍذ ٠ّ آٝبٛ ا٣الٌ 

ر١٤٪  ٨ٞ ّلٝل. ٩ق زبه  ٩ت گوى گبٟ كه كاٗ ىو ٝل، آٝ ١ب ٣ ك٩ل  ٜ

ٍوىِٝ ١ب٧ فب٤ٝكٟ، ه٩٣لاك١ب٧ ٝبگ٤اه ٣ َّْذ ١ب. . ٍجت ّل ٠ّ 

يٌ ٣  فيد ٝ ٍل  ٠ّ ىب گوكك. آٛ  ٩ت  ّلد رقو ث٠  ٢ب  يٌ آٝ فيد ٝ

ّبه٧  ١٪چ  ٙوكٟ  َبٛ  ٍذ ٣ اى اٝ ٙوكٟ ا  ْ٘ ٍذ، كه ؽ ثب٣ه٧ ا ف٤ك

گواٛ  ٠ّ ك٩ چ٠ ها  ١و آٝ ٪به،  ث٨ افز  ٠ّ  ٜ٩ عي ا َذ،  ٍبفز٠ ٝ٪

وا٨ٝ ٠ّ ر٢ٞب ثب اٝگ٪يٟ ىو٩ت، اهاكٟ ّٞٞل، اٝغبٗ ٨ٙ ك١ل، ك٩گ

ٞل. آه٧  ّٞ ٨ٙ ٍذ  جذ ٣ هىب ثواى ٙؾ يٌ » ث٠ ا٣ ا ث٠ ٝ ٚبك  افز

ثوا٧ ىٛ، َِٝ ه٣ػ ثوا٧ ثلٛ ها كاهك ٠ّ ثل٣ٛ آٛ اؽَبً ىٝلگ٨ 

گبٟ  ٪ب٣هك ٣ آٝ ٚبٛ ث ٝب٨٩ اُ ا٩ ث٠ ر٤ا ١ل  ٨ٙ ف٤ا ٞل. ا٣  ّ ٨ٚ ٝ

٤ّك گوٗ  ٝلگ٨ كٕ ث٠ ى ثل ٣  فبعو ث٪ب ٞبٛ  ٍب٠٩ اُ، اعٚ٪  «كه 

،٨ٙ ٙوكاٛ، ٓ  )مال گبٟ  ٝبٛ ٣ ٝ ٚب٨٩ ى ٝ ٟ٤ٖ قٌب  ( 3ٕٖٔ، ٗٙع ٣اٍ



 

 

 ٨ٙ  ِّ ١٘ ا ىواً  ٞل ٣ كه  ٩لاه ١ٚ ٙو٣ى كه آهى٧٣ ك ٠ّ ا ٞب٨ٝ  ا٩

فلٗ  علا٨٩ ٣  ٤ٖه  ٞل ٣ ر ّٞ ٨ٙ ٖوه  ٩بك٧ ها ٙ ٝوژ٧ ى ٝل ٣ ا ه٩ي

٣ٕبٓ ثوا٩ْبٛ ّْٞٞلٟ اٍذ، آ٩ب ٨ٙ ر٤اٛ ث٠ اٍزٚواه ا٩ٜ فال٠ٍ 

ْز٠ ٍبثٔ ر٤ع٠ ا٩ٜ اٍذ ٣ عبمث٠، پٌ اى اىك٣اط اٙ٪ل٣اه ث٤ك؟ ٝ

ث٨  َذ ٣  ١ب٧ پ َبٛ  ّ٪بكاٛ ٣ اٝ ٠ّ كه كاٗ   ٨ٝ ٖت كفزوا ٠ّ ام

٩٤١ذ گوىزبه آٙلٝل، َّب٨ٝ ث٤كٝل ٠ّ ٍقذ ّ٪يز٠ ٣ ٣اثَز٠ ٙوك٧ 

 ٌّ ٞبٛ فب ٝل، ا٩ ١ب ّوك ٢ب ها ه ٠ٝ آٝ ٠ّ ٝبع٤اٝٚوكا ٝل  ّلٟ ث٤ك

َّب٨ٝ ّلٟ ث٤كٝل ٠ّ ١٪چ فال٠ٍ ا٧ ث٠ ا٩ٞبٛ ٝلاّزٞل، ر٢ٞب ثب 

 ٨٩٤، اؽ٢به فٌْ ٣ اهاكد ٨ٙ ّوكٝل. ٍٖل ّبٙغ

ثل٣ٛ ». .  ـٗ ؾ٠ ا٧  ّوكٗ ٕؾ  ٨ٙ َبً  ر٤اٝ٘ « كه٣ » اؽ  ٨ٚ ٝ

ىٝلگ٨ ّٞ٘. رٚبٗ آهى١٣ب٩٘ ها كه ا٣ ٙزغ٨ٖ ٨ٙ ك٩لٗ. اى كهً ٣ 

ٙوا  ضق٪ذ  ٠ّ ٣ ٝل  ّبه٧ ّوك ١و  ٕل٩ٞ٘  ث٤كٗ. ٣ا ّلٟ  ٠ٍ ىكٟ  ٙله

 كهٍذ ّٞٞل ٝز٤اَٝزٞل. پلهٗ ؽز٨ ٙوا اى فب٠ٝ ث٪و٣ٛ ّوك، ٨ٕ٣

ىواه ّوكٗ ٣ ث٠ عب٨٩ « كه٣ » ىب٩لٟ ا٧ ٝلاّذ. . ثب پ٪٢ْٞبك 

ٍزگ٪و٧ پٌ اى ك ىز٘. .  يذ ه ث٠ «كه٣ » ٠ّ ا٣ گ ٙب ها  ز٨  ٍ٣ ،

ٝل،  گبٟ ثوك يذ: « كه٣ » كاك ٚبٗ گ ّو٨ٙ ر ث٨  ١٪چ » ثب  ث٠   ٜٙ

ف٤ٞاٛ ؽبضو ٝ٪َز٘ ثب چٞ٪ٜ كفزو٧ اىك٣اط ّٞ٘. ا٣ ٩ِ ىٛ ٣ٕگوك 

كاّز٪٘، رب ث٠ ف٤ٞاٛ ّٖيذ، ث٤ك ٠ّ ٙب ثوا٧ روؽ٘، ا٣ ها ٝگ٠ 

 «ثوا٧ ٙب منا ثپيك ٣ فب٠ٝ ٙب ها ٙورت ّٞل. . 

عي ». .  ـ٘ ٖل٧  ٍ ٠ّ ّوكٗ   ٨ٚ ْو ٝ ١٘ ى ؾ٠ ا٧  ٪ل ٕؾ ثب٣ه ّٞ

اىك٣اط كاّز٠ ثبّل. ؽوه ١ب ٣ پ٪٢ْٞبك١ب٧ ٝبٙٞبٍت ا٣ ها ٤ّف٨ 

َذ،  ٖل ا٣ اىك٣اط ٝ٪ ّوكٗ ٍ  ٜ٪َ ٠ّ ٩ ٙب ه٣ى٧  ّز٘، ا ٨ٙ پٞلا

٤ٍء كاه ؾو  ٢ب ٝ ٠ْ رٞ ٖٚ٪٘ ثٖ ْبٛ كاكٗ ٣ ر ٝ ِّٞ ٝع ٣ا ث٨ كه ك، 

گوىز٘ هاثغ٠ اٗ ها ثب ا٣ ٍغـ ّٞ٘. ا٩ٜ ّبه ٣اٍقٌب ثوا٩٘ م٪و 

ٍبثٔ رؾٚٔ ث٤ك. ث٠ ا٣ فبكد ّوكٟ ث٤كٗ. ١و ه٣ى ث٠ ا٣ ىٝع ٨ٙ 

٨ٚ ىكٗ.  ؽوه ٝ ٠ٚ ا٧  ٙب ّٖ ٤ْٞٗ، ا ٕلا٩ِ ها ث ؽلأٍ   ٠ّ ىكٗ 

ٍبر٘،  َبكاد ٣ اؽَب ٪بٛ افز ث٤كٗ. ٙ ّلٟ  ١ب   ٠ٝ چ٤ٛ ك٤٩ا ٚ١

ّوكٗ.   ٨ٙ  ٠٩ ث٤كٗ ٣ گو ٪لاه  ٕجؼ ث رب  ّت  ث٤كٗ.  ّلٟ  ٝلٟ  كهٙب

 ٨ٙ ج٤ه  ث٤كٗ، ف ّز٠  ١ب گن ثب ا٣ ثبه  ٠ّ ١ب٨٩  ثبٛ  ز٨ اى ف٪ب ٍ٣

ّوكٗ، ث٨ افز٪به ث٠ ٩بكُ ٨ٙ اىزبكٗ ٣ ٝبف٤كآگبٟ كٕ٘ ٨ٙ گوىذ 

 «٣ اِّ اى چْٚبٝ٘ ٍواى٩و ٨ٙ ّل. . 

٠ّ ». .  ـٙ ؽل٧  ث٠  ّل،  ْزو  ث٠ ه٣ى ث٪ ٙب، ه٣ى  ث٪ٜ  ثظ  ه٣ا

گوه٣ى٧ ا٣ ها ٨ٚٝ ك٩لٗ ٩ب ثب ا٣ رٚبً ٨ٚٝ گوىز٘، ؽبٓ ف٨ّ٤ ا

ٝلاّز٘. ١ٚ٪٠ْ ٙٞزؾو ث٤كٗ ٠ّ هٌٍٚب ث٠ ف٤اٍزگبه٩٘ ث٪ب٩ل ٨ٕ٣ 

٨ٚٝ آٙل. ٩ِ ه٣ى فٖذ ها اى ا٣ ٍئآ ّوكٗ. ا٣ پٌ اى چٞل ٕؾؾ٠ 

 ٨ٚ ضق٘ ّ ف٤ا١٘ ٣  ٨ٙ ٝلاهٗ.  ف٤ث٨  ٙب٨ٕ  ضق٪ذ  ٤ٞى ٣ يذ: ١ ْش گ ٙ

ٍقگ٧٤ اٝ ز٤اٝ٘ پب رب ث ٤ّك  زو  ٍزبك ث٢ ٩ِ ا ٙوكٗ اى  ؾبه  ز

 ِ٩ ع٨ ٣  ْغ٧٤ افوا ٠ّ كاٝ ٪لٗ  ز٨ ى٢ٚ ٙب ٣ٍ ّ٘. . ا ْگبٟ ثب كاٝ

ّال١جوكاه ٍبث٠َ كاه ٣ ٙزؤ١ٔ اٍذ، ّ٘ ٙبٝلٟ ث٤ك ك٤٩ا٠ٝ ٤ّٗ ٣ 

ىَظ گو٠٩ ٨ٙ ّوكٗ ٣ كاك ٨ٙ ىكٗ اٙب ىب٩لٟ ا٧ ٝلاّذ. ىٝلگ٪٘ 

 «. فواة ٣ آثو٩٣٘ هىز٠ ث٤ك. . 

  

گٙ ٞلٟ ٧ ٝ ٙل٩واٛ اى آ٩ گب٨١  ٤ْه ٣ ـ ٝبآ ٞلٟ ٧ ّ واٛ ّٞ

 فب٤ٝاكٟ

ٞل، »  ٨ٚ كاٝ ٝ ٠ّ َب٨ٝ  ٞل ٣ ّ ٨ٙ كاٝ  ٠ّ َب٨ٝ  ٩ب ّ گ٤: آ ث

 (6)ىٙو /  «٩َْبٝٞل؟ ر٢ٞب فوكٙٞلاٛ اٝل ٠ّ پٞل پن٩وٝل



 

 

ف٤ك ها اى  ٞل ٣  ّ ٨ٚ رالُ ٝ فبد الىٗ  َت اعال ثوا٧ ّ  ٠ّ َب٨ٝ  اٝ

٩ل  ث٨ روك ٞل،  ّ ٨ٙ ؾو٣ٗ  ٤َى ٙ گبٟ ٣ كٕ ْب٣هاٛ آ ْب٣هٟ ٧ ٙ ٙ

ٙبٗ  ١ل كاك. ا ٍذ ف٤ا ٝلگ٨ اُ ها اى ك ١ب٧ ى ٕذ  َ٪به٧ اى ىو ث

ِّل ›› ٍغبك )ؿ( ىو٤ٙك:  ْ٪٘ا ٩ُْو ٠ُ َؽ َٕ ٌَ٪ْ َٕ َْٜٙ  ََِٖ ٨َّ ٠ّ اى ‹‹ ١َ

ّ ْب٣هٟ ٧  ٚب٨٩ ٣ ٙ ٤ّك؛ ها١ٞ  ٨ٙ ٝبث٤ك  ّل،  ؾو٣ٗ ثب ٙ ٘٪ْ قٔ ؽ

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــقٔ ث ــــــــــــــــ٨ ّ  ٩قٞ

١ب ٣ اٝزقبة ١ب٧ ٝبكهٍذ، ثقبعو ىَلاٛ اعالفبد الىٗ، كچبه طرٖٚ٪٘

ٕذ  ٠ٚ ىو ٤ّك ٣ ١  ٨ٙ گو  ٩ت  ف٤ك رقو ١ب٧  ي٨ ٣ هىزبه ٍبد ٙٞ اؽَب

 ١ب٧ ىٝلگ٨ اُ ها ٝبث٤ك ف٤ا١ل ٍبفذ. 

زوِٗ ››  َٞلٟ ٧ ٙؾ ٍب٠ٕ ٧ ٩٤ٝ ْذ  ١ ٌ٪ ٍٞغ٨ ٣ رؾَ ؾو  ٩خ ٝ ثو پب

ز ٙوكاٛ » بة ّ گبٟ  ٝبٛ ٣ ٝ ٚب٨٩ ى ٝ ٟ٤ٖ ٤ٙهك « ع ّ٘ » كه  ٖذ  ف

غبة  ث٠ ؽ ٝبٛ،  زواٛ ٣ ى ٠ّ « ر٤ع٨٢ كف ٙل  ٍذ آ ث٠ ك غ٠  ٩ٜ ٝز٪ ا

اٍب٨ٍ رو٩ٜ فٖذ ا٩ٜ پل٩لٟ، ٝبآگب٨١ اٍذ. اى پبٖٝل ٝيو ثب٧٤ٝ 

ث٨   ٠ّ ٨ٙ كاك  ْبٛ  ٝبٛ ٝ ٕل اى آ ْزبك كه ٢بهاد ١ غبة، اؽ ّ٘ ؽ

ٙل١ب٧ ٝبپ٤ّ٪لگ٨، ا٨ٖٕ اعالف٨ اى ى٤ا٩ل ٣ آصبه پ٤ّ٪لگ٨ ٣ پ٪ب

رو٩ٜ فبٙٔ ّ٘ ؽغبث٨ ا٩ْبٛ اٍذ. . رقغت آ٣ه آ٠ْٝ پٌ اى ٝؾو 

ٍٞغ٨ اى ثب٤ٝاٛ ثبؽغبة ٣ ٙقزَل ٝ٪ي ٙق٤ٖٗ ّل ٠ّ امٖت آٝبٛ، 

اى آصبه ّگوه آٛ كه ٍالٙذ ٙؾ٪ظ عبٙق٠ ٣ ا٩غبك اٙٞ٪ذ ف٨ٙ٤ٚ ٣ 

)مال٨ٙ، ع٤ٖٟ ٝٚب٨٩ ‹‹ اٍزؾْبٗ پ٪٤ٝل فب٤ٝاكگ٨ ث٨ اعالؿ ث٤كٝل 

 (33ٖٔ، ٖٔٛ ٣ ٝگبٟ ٙوكاٛ، ٓ ىٝب

٪و  ١ب٧ م گو هىزبه ٩ت  ف٤ك رقو ٙل١ب٧  ٝبٛ اى پ٪ب ٖت ع٤ا گو ام ا

 ٠ٚ ٧ رب ١ ٝل  ّوكٟ ا ٕواه اهاكٟ  ثب ا ٝل، ٣  ث٨ فجو ّبٛ   ٨َ ٙٞغ

ثب  ٞل،  ثبك ك١ ثو  ٤ْه ها  ف٤ك ٣ ّ  ٧٤ٞ ٙبك٧ ٣ ٙق ١ب٧  ٍوٙب٠٩ 

رؤٍو ٙل٩واٛ ٣ ٙوث٪بٛ ٙب ١٘ ١٪چ ٨ٚٝ كاٝٞل ٣ فب٤ٝاكٟ ١ب ١٘ 

زو٩ ١ب٧ اى ّٚ ٍ٪ت  ٙبٛ آ ثوا٧ كه ٩ٜ ه٣  ٞل، اى ا فبد ٙؾو٣ٙ ٜ اعال

 ٠ّ چوا  ٪وك.  ٨ٚ گ ٝ ّْٔ ٙل٨ٝ٣  ٙئصو ٣  ١ب٧  ٍلاٗ  ٚبف٨، ا اعز

 ٨ٙ ّل  َبك٧ ه ١ب٧ افز  ٠ْ ز٨ ٣ ه٩ ١ب٧ ٙقوى  ٠ٞ َئ٣ٕ٪ذ، كه ىٙ٪ ٙ

ؽغبة ٙ٪٤ح كهفذ ّٞبفذ اٍذ ٣ َّب٨ٝ ٨ٙ ر٤اٝٞل ا٩ٜ ٙ٪٤ٟ »ّٞل. 

١ب ٣ ه٠ْ٩ ١ب٧  ها ثو ىواى ٣ع٤ك ف٤ك رؾٚٔ ّٞٞل ٠ّ اى ىٙ٪٠ٞ

ٙؾْٚــ٨ ثوفــ٤هكاه ثبّــٞل: ىٙ٪ٞــ٠ ١ــب٧ ٙقوىزــ٨ ٣ ه٩ْــ٠ ١ــب٧ 

ٙب اى  ّذ  َبٛ ٣ ثوكا ٙب اى اٝ  ٨َ ٠ّ رٖ ٙبٛ  رب آٛ ى َبك٧.  افز

ف٩٤ِ كگوگ٤ٛ ْٝلٟ ٣ َِٝ اَٝبٛ ٙغ٤٢ٓ ٙبٝلٟ ٣ ث٪ِٞ ا٣ اى ا٩ٜ 

ـــز٠،  ـــلاه ثَ ـــواه٧ِ ٙ ـــلگ٨ رْ ـــ٤ؿ، ىٝ ـــّل رٞ ـــِ كه ؽ َٝ 

٨ّ ّلٛ ٣ ثطف٤ ثبى٩گو  ١ب،  ٍوگو٨ٙ  ّبچ٨ ١ب ٣  ٝلٛ ٣ رٚب چ٠ ٙب بى٩

ث٤كٛ، فال٠ٕ ّلٟ ثبّل، ؽغبة ١٪چ ٙي٨ٙ٤٢ ٝق٤ا١ل كاّذ ٣ چ٪ي٧ 

عي ٝبث٤ك٧ ّبك٧ ١ب، ف٤ٞاٛ ٝق٤ا١ل گوىذ. آٝگبٟ ثوا٧ ه١ب٨٩ اى 

ّذ. .  ف٤ا٨١ كا فنه،  ١ياهاٛ  ٪٤ح « آٛ  غبة ٙ ٍب٨٩، ؽ ٍ٪ل آ پ٤ه  (

 ّٞبفذ(

َِٝ اى ٝگبٟ ه٣اٛ ّٞب٨ٍ ك٨ٞ٩، ٝبآگب٨١ ٣ اعالفبد ٝبٍٔ ٣ مٖظ، 

  ٩َْقَُٚٔ  ُّٔ   ٍُْٔ  »٨ٚ٢ٙ كه رٖٚ٪٘ ٍبى٧ ١ب٧ م٪و ٙٞغ٨َ اَٝبٛ كاهك. 

 فٚٔ ف٤ك(  ُف٥٤ ٣ ُفٌٖ ٣) ه٣ُ  اٍبًثو  ٌّ ١و ثگ٤؛ ّبَِِّٖز٠ِ   َف٦ٖ

( ٩ق٨ٞ اَٝبٛ ١ب، ثو اٍبً ثب٣ه١ب ٣ ٕيبد ٣ 3ٗاٍوا / )«  ّٞل ٦ٙ

َٙلاه ٙق٤ٖٙبد ٣ ٩٣ژگ٨ ١ب٧ ّقٖ٪ز٨ ّبٛ ىٝلگ٨ ٨ٙ ّٞٞل. اَٝبٛ 

١ب ١ٚبٛ گ٠ٝ٤ ٠ّ ٨ٙ اٝل٩ْٞل، رٖٚ٪٘ ٨ٙ گ٪وٝل ٣ فٚٔ ٨ٙ ّٞٞل 

ث٠ ٜٙ » ٣ هىزبه١ب٧ آك٨ٙ، ىا٩٪لح ثب٣ه١ب ٣ اٝل٠ْ٩ ١ب٧ ا٣ٍذ: 

ثگ٤: چگ٠ٝ٤ ٨ٙ اٝل٨ْ٩، رب ٜٙ ث٠ ر٤ ثگ٩٤٘: چگ٠ٝ٤ ىٝلگ٨ ٨ٙ 

 «.  ا٣ٍذ كه ٠ّ، روا٣ك ثو٣ٛ ١ٚبٛ ٤ّىٟ اى«. » ٨ّٞ 



 

 

ه٣اثظ كفزو ٣ پَو ث٨  ؽبٓ اگو ه٩٪ٌ ٙؾزو٨ٙ ٠ّ َٝجذ ث٠ گَزوُ

ــــبؿ  ــــ٤ى كى ــــظ ؽ٪بٍ ــــٜ ه٣اث ــــب اى ا٩ ــــذ ٣ ٩  افزٞبٍ

٨ٙ ّٞل، ا٣ اى آٍ٪ت ١ب ١٪چ ٨ٚٝ كاٝل. ا٣ ٨َّ اٍذ ٠ّ اى ث٤ٖك 

٣ ٩٣ژگ٨ ١ب٧ ث٤ٖك ١٪چ ٨ٚٝ ى٢ٚل، ا٣ ٨ٚٝ كاٝل ٠ّ كه آ٩ٞلٟ ثو 

١ب٩ِ  ٠ٝ هىزبه ٩ل، ٣ گو ٨ٙ آ چ٠  ٤ْه  ٝلاٛ ٣ ّ فب٤ٝاكٟ ٣ ىوى ٍو 

 ٨ٝ رو ث٤ك. ٙٞغ٨َ رو ٣ گيزبه١ب٩ِ فَال

كه ا٩ٞغب ث٠ ثوف٨ اى آٍ٪ت ١ب٧ ه٣اثظ كفزو ٣ پَو، ع٢ذ آگب٨١ 

 هإٍب٧ ٣اؽل١ب اّبهٟ ٨ٙ ّٞ٘: 

ـ روً ٣ اضغواة ٝب٨ّ اى آثو٣ه٩ي٧ ٣ رؤص٪و ٙٞي٨ آٛ ثو ٍالٙذ ٔ

 ه٣اٛ 

٣ فلٗ رٚوّي، ثقبعو ى٩بكٟ ف٤ا٨١ ١ب٧ ٍو٤ّة ّلٛ اٍزقلاك١ب ـ ٕ

 اَٝبٛ 

زو٧ » ١٪چ  6ٔكف ثب  ْگبٟ  ث٠ كاٝ جٔ اى ٣ه٣ك  رب ٍ ٍب٠ٕ اٗ. . 

ــٔ اى  ــ٤اٗ ٣ ىبٙ٪ ــ٤كٗ كه اٍ ــز٠ اٗ. . ف ــبط ٝلاّ ــو٧ اهرج پَ

ؽت  ٠ْ ٤ٙا ّز٘ ٣ ١ٚ٪ جو كا ّبٙال ف ثب٨ٝ  ١ب٧ ف٪ب ٍذ  ١ب٧ ك٣ ٙبعوا

ثب   ٨ٍ ؽ٤آ پو ٍالٗ ٣ ا گوىز٘ ٣  ف٤  ١ب  چ٠  ثب ث  ّ٘  ّ٘ ث٤كٗ. . 

ّوكٝل. . ٙلر٨ ثقل  آ٢ٝب ثوا٩٘ فبك٧ ّل آ٢ٝب ١٘ ث٠ ٙب ٍالٗ ٨ٙ

٨ْ اى  ٠ّ ه٣ى٧ ٩  ٜ٩ رب ا ّل. .  ّو٣ؿ   ٘١ َو١ب  ث٠ پ ّوكٛ  ٍالٗ 

فالً  ؾو كاهٗ ٣ اى ا ٩و ٝ ّٚب ها ى ٍذ  ٙلر٨ ا ْ٪ل  يذ: ثجق ٢ب گ آٝ

ّٚب ف٪٨ٖ ف٤ّ٘ آٙلٟ اگو ٕغو ّٞ٪ل ٙلر٨ ثب ١٘ ك٣ٍذ ثبّ٪٘. . 

 ٍبفذ ىَظ گو٠٩ ٨ٙ ّوكٗ ٣ اى٤ًَ  ٖؽبٕ٘ ف٪٨ٖ فواة ّل. . ؽل٣ك 

 «٠. . ٨ٙ ف٤هٗ ّ

ٍلٗ ىكٛ » ث٤كٗ ٣  ز٠  پبهُ هى ث٠  ٝلٛ  ثوا٧ كهً ف٤ا  ٠ّ ٩ِ ه٣ى 

 ّوك١ب٧ كفزو ٣ پَو١ب٧ ع٤اٛ ك٣ ث٠ ك٣ ثب ١٘ ر٤ع٠ اٗ ها عٖت 

٣ ؽ٤اٍ٘ ؽَبث٨ پود ّل. ٝبگ٢بٛ رٖٚ٪٘ گوىز٘. . رٖٚ٪٘ ربىٟ ا٧ 

گوىز٠ ث٤كٗ رٖٚ٪٨ٚ ٠ّ اى آٛ ١واً كاّز٘ ٣ ث٪ِ رو اى ٠ٚ١ ٨ٙ 

روٍ٪لٗ ٠ّ ث٠ فغب ٣ گٞبٟ اىزبكٟ ثبّ٘. . چٞل ١يز٠ ا٧ ث٤ك ٠ّ 

 ٠ٖٕ ث٨ ؽ٤ ٪يٟ ٣  ث٨ اٝگ ث٤كٗ،  ٝلٟ  ١٘ كهً ٝق٤ا  ٠ٚ ّٖ ِ٩ ٚب  ؽز

ف٤ك ها ف٨ٖٚ ّوكٗ ٣ ا٤ّٞٛ چٞل  ّلٟ ث٤كٗ. . رب ا٩ٜ ٠ّ رٖٚ٪٘

ٙب٨١ اٍذ ٠ّ ثب كفزو٧ هاثغ٠ رٖي٨ٞ كاهٗ. . ّوا٩ظ ثل گنّز٠ 

ىٝلگ٨ آهاِٙ ٍج٨ٖ ، اٗ عب٧ ف٤ك ها ث٠ ّوائظ ثلرو اٙو٣ى كاكٟ

٨ٙ ف٤ا١ل اكا٠ٙ ٩بثل. .  ها ٝلاهك ٣ ٨ٚٝ كاٝ٘ ا٩ٜ ٣ضـ رب ّغب

 ا٩ٜ كفزو ا٤ّٞٛ ؽب١وا عب٧ فب٨ٕ ٠ٚ١ چ٪ي ٣ ٠ٚ١ ٌّ ها ثوا٩٘

١٪چ   ٜٙ ق٨  ٪و٣ٛ ٣ ٣اٍ ٝلگ٨ ث ٠ّ كه ى ٩لٟ  چ٠ ىب ٙب  ّوكٟ ا پو 

ْزو  پب٨ّ ث٪ ٤ٕكگ٨ ٣ ٝب ث٠ آ  ٠ّ  ٍ٘ ٨ٙ رو َذ  ثوا٧ ا٣ ٝ٪ عب٨٩ 

 «.  ّْ٪لٟ ٤ّٗ ٣ ّ٘ ّ٘ ث٠ ٧٤ٍ ٕغٞياه گٞبٟ ّْ٪لٟ ٣ موً ٤ّٗ

 ـ أىذ رؾٖ٪٨ٖ ٖ

  فلٗ اٍَجبٓ اى رْْ٪ٔ ّب٤ٝٛ فب٤ٝاكٟ ـٗ

 ـ ٝبٍبى ث٤كٛ ثب ٩٤١ذ اَٝب٨ٝ اَٝبٛ ٘

كفزواٛ ٣ پَوا٨ٝ ٠ّ » ـ ر٢ل٩ل ٢ٙٚزو٩ٜ ٍوٙب٩خ كفزو ٣ پَو. 3

 ٠ٝ ٣ پبُ ىٝب َبً  ٝل، اؽ ٍبٕ٘ كاه جبط ٝب قبٕو اهر عٌٞ ٙ ثب 

ربىگ٨  ثوا٧ ا٣،  ٝلگ٨  ّو٩ِ ى ٨ٙ ه٣ك ٣  ث٪ٜ  ٝبٛ اى  ٠ٝ آ ٙوكا

 ٝــــلاهك ٣ آٛ ٕــــنر٨ ها ّــــ٠ ك٣ ١َٚــــو پــــبُ اى ١ــــ٘ 

ثوا٧ ٨ٙ ثوٝل، ا٩ٜ ك٣ اى ١٘ ٝق٤ا١ٞل ثوك. ٣ ا٩ٜ ْٝز٠ رب ؽل٧ 

 «آٛ ك٣ ٍبثٔ كهُ اٍذ 

  ٙؾو٣ٙ٪ذ اى اىك٣اط پبُ ـ1

 ـ اؽَبً ف٪بٝذ ث٠ ١َٚو آ٩ٞلٟ ١ٞگبٗ اىك٣اط 6



 

 

ـ اؽَبً ؽَبهد كفزو، كه ٤ٕهر٨ ٠ّ ٤ٙهك ٤ٍء اٍزيبكٟ ٍواه ٓٔ

 گوىز٠ ثبّل 

 ـ اؽَبً گٞبٟ ث٠ ٍجت ٝبف٤ّٞ٤ك٧ فلا٣ٝل اى ا٩ٜ اهرجبط ٔٔ

 ـ ٣اثَزگ٨ فبعي٨ كفزو ٣ پَو ثب ١ٕ٘ٔ

 آٍ٪ت ١ب٧ ك٣ٍز٨ ١ب٧ پ٪ِ اى اىك٣اط: اٙب 

ـ فغو ٤ٍَط كفزواٛ ٣ اى كٍذ هىزٜ گ١٤و فيذ: ثب ر٤ع٠ ث٠ ا٩ٜ ٔ

ٞل ٣ كه  ّبه اى ف٤اعي ع٤اٛ، ٍو ع٤اٛ ٣  َواٛ ٤ٝ زواٛ ٣ پ ٠ّ كف

 ٘١ ٞبه  ز٨ ّ ٍ٠ّ ٣ ٠ٝ ا٧  ث٠ گ٤ ٝل )  ٍواه كاه  ٨َ ٩ي عٞ ا٣ط موا

 ّْٔ ّبٛ  ٨ٝ٤ٙ كه ٣ع٤ك قبالد ٤١ه قٔ ٣ اٝي ٝل، ى ٨ٙ گ٪و ٨ٙ ٍواه 

َ٪به٧  ٚبٓ ث ٤ّك ( اؽز  ٨ٙ غبك  ٢ب ا٩ ٨ٝ كه آٝ ِْ ىوا٣ا ٪وك ٣ ّ گ

٣ع٤ك كاهك ٠ّ ث٠ ١٘ ٝيك٩ِ ٤ّٝل ٣ گ١٤و فيذ كفزو كه ٙقوٗ فغو 

 ٍواه گ٪وك. 

ـ ٤ٙضـ ر٢ٚذ اٍذ: ى٩وا ك٩گواٛ كه ٤ٕهد ْٙب١لٟ ٧ كفزو ٣ پَو ٕ

ٍذ ٣  ّٞبفذ اىك٣اط ا ثوا٧  جبط آٛ ك٣  ٠ّ اهر ٞل  ٨ٚ كاٝ ٝ ٘١ ثب 

هاثغ٠ ا٧ ٝبْٙو٣ؿ كاهٝل ٣ ا٩ٜ ٙغٖت ثو اىك٣اط گٚبٛ ٨ٙ ّٞٞل 

آٝبٛ ث٠ ٩٣ژٟ كفزو ) كه ٤ٕهد ٙٞز٨٢ ّلٛ ا٩ٜ هاثغ٠ ث٠ اىك٣اط 

 ( اصو ٙٞي٨ ف٤ا١ل كاّذ. 

ـ ّٞبفذ عل٧ اْٙبٛ پن٩و ٝ٪َذ: ى٩وا كه ا٩ٜ گ٠ٝ٤ اهرجبعبد، ٖ

ك٣ عوه ٙواٍت ف٤ك ١َزٞل ٣ عج٪ق٨ اٍذ ٠ّ ى٢وٍز٨ اى ٙقب٩ت ف٤ك 

 گو٧ ٍواه ٨ٚٝ ك١ٞل. ها كه افز٪به ك٩

ع٤ّ ثلث٪٨ٞ: اگو ا٩ٜ ك٣ٍز٨ ١ب ث٠ اىك٣اط ث٪ٞغبٙل، ٗ ـ ا٩غبك 

ثب ر٤ع٠ ث٠ ٩٣ژگ٨ م٪ود كه ٙوك، ْٜٙٚ اٍذ ٍئاالر٨ كه م١ٜ ا٣ 

ٍواه  غ٠ ثو ٜٙ هاث ثب  ٪ذ  پ٪ِ اى ٙؾوٙ َوٗ  چوا ١ٚ  ٠ّ ٪وك  ّْٔ گ

ّوك ٣ ْٝٞل ْٙبث٠ ا٩ٜ هاثغ٠ ها ثب ك٩گواٛ ٝ٪ي كاّز٠ ثبّل ٣ 

ٍله هاثغ٠ ك٣ٍز٨ رٞگبرٞع رو افزٚبكُ اى ٧٣ ٍٖت ٨ٙ ٤ّك ٣ ١و 

رو  ىيك٣ٛ  ٪ي ا ٚبك ٝ ٍٖت افز ٍئاالد ٣   ٜ٩ ٪ياٛ ا ّل، ٙ ث٤كٟ ثب

 ف٤ا١ل ّل. 

ـ اؽَبً َّْذ، اىَوكگ٨ ٣ اى كٍذ كاكٛ ف٤اٍزگبهاٛ: كه ٤ٕهر٨ ٘

٠ّ ا٩ٜ ك٣ٍز٨ ١ب ث٠ اىك٣اط ٙٞز٨٢ ٤ْٝك، ٠ّ كه ٤ٙاهك ثَ٪به٧ 

ب عٞ٪ٜ ٨ٙ ١٘ ث٠ كٕ٪ٔ رن٪٪و ّوا٩ظ عوى٪ٜ ٩ب ٙقبٕيذ فب٤ٝاكٟ ١

٤ّك، آصبه ٙٞي٨ ثَ٪به٧ ث٠ ٩٣ژٟ ثو كفزو ف٤ا١ل كاّذ ٠ّ اؽَبً 

ٍوف٤هكگ٨ ٣ َّْذ ه٣ؽ٨، اىَوكگ٨، ٝيود اى عٌٞ ٙقبٕو ٣ اىك٣اط 

ف٨ اى  ٍزگبهاٛ، ثو ٍذ كاكٛ ف٤ا زواٛ، اى ك ٤ٙهك كف ٩ي٧ ٣ كه  گو

ْْالد ٣  ٙ ٜ٩ ثوا٧ ك٣ه٧ اى ا ٤ّك   ٨ٙ  ٠٪ٕ پٌ ر٤ ٍذ.  صبه ا ٩ٜ آ ا

َ ي٨، ١ٚ ٙل١ب٧ ٙٞ ٍزگبه٧ پ٪ب ٞل ف٤ا ف٤ك ها كه ىوا٩ ٞلٟ  و آ٩

 ثْٞبٍ٪ل. 

 ٠ٝ ٩ٜ گ٤ ثب ا ٍال٨ٙ  ٠َ ا ٨ٞ ٣ ى ٩بد ك٩ ٍوآٛ، ه٣ا يذ  ٪ٔ ٙقبٕ كٕ

١ب اٍذ. اى ا٩ٜ ه٣ فلا٣ٝل كه ٍوآٛ  ١ب، ثقبعو ا٩ٜ آٍ٪ت ك٣ٍز٨

 ٨ٙ  ٨٢ ٢ب٨ٝ ٝ ١ب٧ پٞ ٍبد  َواٛ ها اى ٙال زواٛ ٣ پ ّو٩٘، كف

ٍِوًّ  »ىوٙب٩ل: إو ـ  ٤ا ٤ٍَْالا ٣َ ِْْٕٜ ال ُر٤اِفُل١ُ٣َّ  ا ِاالَّ َأْٛ َر٤َُُٕ

٣ٕــ٦ ثــب آٝــبٛ كه پ٢ٞــب٦ٝ ٣ فٖــ٤د ٍــواهكاك اىك٣اط ؛ َْٙقــُو٣ه

٩ل ض٤ػ، ٝگناه ٕواؽذ ٣ ٣ ثل٣ٛ  َٞل٩لٟ ]٣  زبه٥ پ ٠ْ گي [  عي آٝ

؛ َمْ٪َو َُٙبِىؾ٪َٜ ٣َ ال ُٙزَّقِن٧ َأْفلاٍٛ » ( ة ـ 3ٖٕ)ثَوٟ /  « ثگ٩٤٪ل

٣ ٠ٝ آ٠ْٝ كه )  بٛثبى ث٠ ٝبْٙو٣ؿ كه ٢ٝ ٠ٝ ا١ٔ ىٝب ٣ ٠ٝ هى٪ٌ

َمْ٪َو »( ط ـ 3)ٙبئلٟ /  « ٙق٠ٍ٤ْ ف٤ك گ٪و٩لآٝبٛ ها پ٢ٞب٦ٝ، 

ث٠ آٛ  ْو٣ط  ٩ٜ اىك٣اط ٙ ع٤اى ا لاٍٛ؛ ] ِنادِ َأْف َبِىؾبدٍ ٣َ ال ُٙزَّق ُٙ



 

 

[ پبّلاٜٙ ثبّٞل ٠ٝ ىٝبّبه ٣ ٠ٝ گ٪وٝلگبٛ ك٣ٍذ  اٍذ ٠ّ ّٞ٪ياٛ

 (3َٕٝب / « ) پ٢ٞب٦ٝ

وك ٝبٙؾوٗ ٙقبٕيذ ّلٟ اٍذ. كه ه٣ا٩بد ك٨ٞ٩ ٙب ثب ف٤ٖد ىٛ ٣ ٙ

١٪چ ٙوك٧ ٝجب٩ل ثب ى٨ٝ ٝبٙؾوٗ، » ه٤ٍٓ فلا )ٓ( ٨ٙ ىوٙب٩ل: 

ف٤ٖد ّٞل، ى٩وا ١٪چ ىٛ ٣ ٙوك٧ ف٤ٖد ٨ٚٝ ّٞٞل ٙگو ا٩ٜ ٠ّ ٝيو 

ٍذ  ّ٪غبٛ ا ٍالٗ، ط «٤ٍٗ،  فبئ٘ اال ٚل، ك ثٜ ٙؾ ٚبٛ  ثو 3ٕٔ، ٕٓ)ٝق  )

٤ٖر٨  ؾٔ ف ٝبٙؾوٗ كه ٙ ٙوك ٣ ىٛ  گو  ٢بٛ، ا زب٣ا٧ ىَ٪ ٍبً ى ا

٤ّك، ثب ٝل ٣اهك  ١٘ ٝز٤ا گو٧  ّل ٣ ك٩ عب ٝجب ٨َ آٛ  ّ ٠ّ ّٞل 

٪و٣ٛ  عب ث ٩ل اى آٛ  ٞل، ثب ؽواٗ ث٪يز ث٠   ٠ّ ٍٞل  چ٠ ثزو چٞبٝ

)ٍ٪ل َٙق٤ك ٙق٨ٙ٤ٖ، ثو٣ٝل ٣ ٙبٝلٛ آ٢ٝب كه آٛ ْٙبٛ، ؽواٗ اٍذ. 

( ٣ ٝ٪ي گيزگ٧٤ ث٪ِ اى ؽّل ضو٣هد ثب ٝبٙؾوٗ 3ٕٖٔ، ٣ٔ3ٓ  36ٔٓ 

ــبٛ، ٓ ّوا١ــذ كاهك.  ــٜ ثــ٠ 1ٖٔ)١ٚ ع٢ــذ ا٩غــبك ىٙ٪ٞــ٠ ٧ ( ا٩

آثو٣ه٩ي٧ ١ب، اهرجبعبد گٞبٟ آ٤ٕك ٣ كه ٝز٪غ٠ ٕغ٠ٚ ث٠ ّب٤ٝٛ 

 (3ٔ، ٓ 33ٖٔك٧٤ٞ١، ؽَ٪ٜ، ، ث٢به اهىّٚٞل فب٤ٝاكٟ اٍذ. )

ـ ىَلاٛ كهُ الىٗ اى ىَٖي٠ ٣ع٤ك٧ كاْٝگبٟ كه ٝؾبٗ اٍال٨ٙ 1

 ٣ ٣ال٨٩

اى ٝگبٟ ٍوآٛ، ٠ٚ١ چ٪ي ثوا٧ اَٝبٛ، ٣ اَٝبٛ ثوا٧ فلاٍذ: اى 

ىوٙــ٤ك: رٚــبٗ ٙق٤ٍٖــبد ٙــبك٧ ) عٚــبكاد، ٝجبرــبد ٣ ٩ــِ ٍــ٤ 

ا٣ٍذ ٠ّ ٠ٚ١ آٝچ٠ ها » ؽ٪٤اٝبد. . ( ها ثوا٧ اَٝبٛ آىو٩لٗ: 

٩ل ّٚب آىو ثوا٥  ٍذ  ٙ٪ٜ ا ٨ األَْهِٗ ؛ كه ى ٙب ِى  ُْْ٘ َٕ ٌََٖ ٤َ اَِّن٧ َف ١ُ

٣ ٝ٪ي ىو٤ٙك: ٍوآٛ، پ٪بٙجواٛ ٣ ا٣ٕ٪ب٧ (، 6ٕ)ثَوٟ /  « َعِٚ٪قباًا 

١لا٩ذ،  ثوا٧  ٨٢ ها  ٍزبكٗ: إ ٨ٙ ىو ٚبٓ آك ٪بد ٣ ّ ٩ٜ  »ؽ ا

ــوآٛ ــوكٗ ]ٍ ــوا٥ ٙ ــ٤اكس ٣ ٣اٍق٪ــبد، [ ث ــوا٥  ث٪ــبٝگو ]ؽ [ ٣ ث

ٍذ ٝلهى ا ١لا٩ذ ٣ ا ٍو  ّبهاٛ ٍوا ٚواٛ / «  پو١٪ي ( »  3ٖٔ)آٓ ف

ٝظ ٣  ث٠ ه  ٠ّ ٙل  ٩٤ٍزبٛ آ ث٠  ربٛ  عٌٞ ف٤ك ٪بٙجو٥ اى  ٞبا پ ٪َ٩

١لا٩ذِ  ث٠ ] ّل٩ل٥  ّز٪بً  ٍذ، ا ٤ّاه ا ثو ا٣ ك زبٛ  َْذ اىزبكٝ ٙ  ]

 (3ٕٔ)ر٤ث٠ /  « كاهك ٣ َٝجذ ث٠ ٙئٙٞبٛ هئ٤ه ٣ ٢ٙوثبٛ اٍذ ّٚب

  « ُْْ٘ ُزُْْ٘ ِْٜٙ َأْعٍو َى٤َ٢ُ َٕ ١و گ٠ٝ٤ پبكا٦ّ ٠ّ اى : ثگ٤؛ ٍُْٔ ٙب ٍَؤَْٕ

ٍز٘ ٪ذ )ؿ( (،  ّٚب ف٤ا ١ٔ ث ْبٛ ٣ ا ٤ٙكد ف٩٤ ثوا٥ ) پبكاُ  آٛ 

 (31)ٍجؤ /  «پبكاُ ٜٙ ىَظ ثو ف٢لٟ فلاٍذثبّل،  ف٤كربٛ

گو ىو ٧٤ٍ ك٩ ٙوا  »٤ٙك: ٣ اى   ٠ْ ثوا٥ ا٩ٞ عي  ٌٝ ها  عٜ ٣ ا

ــل٩٘؛  ــزٞل ٝ٪بىو٩ ــل٣ٛ ثپوٍ ــٌ اال ٕ٪قج ــّٜ ٣ ااٝ ــذ إغ  «ٙبفَٖ

فج٤ك٩ذ ّبٙٔ آٛ اٍذ ٠ّ اَٝبٛ عي ث٠ ٙقج٤ك ٣اٍق٦ ٣  33ماه٩بد/

عي كه هاٟ ا٣ گبٗ ثو ٝلاهك ٣ ١و چ٠ ، ٩ق٦ٞ ّٚبٓ ٙغٌٖ ٝ٪ٞل٩ْل

ٞل ّ ُ٤ٙ ٍذ ىوا ٪و ا٣ ا ْزٜ ها، م ز٦ ف٩٤ ٪! ؽ ث٨ . ٣ كه كٝ ب٧ 

غبى ٪بٝز٨ ٙ ١و ف ٍذ:  فلا٩بٛ،  ٝيك  »ا ٞلگبٛ  ثلرو٩ٜ عٞج ٞبا  ٪َ٩

ٝل ٣ ] ٠ّ ّبىو َزٞل  َب٦ٝ ١ ّبٛ فلا ّ جبى٥ ٣ فٞبك ٍجت ٕغ [   ث٠ 

٦ٚ ٚبٛ ٝ ٝل ا٩ ْ٘ ال ؛ آ٣ه ُو٣ا َى٢ُ َّن٩َٜ ََّي َْٞل هللاَِّ ا ٕل٣ََّاةِّ ِف َوَّ ا ِاَّٛ ّ

 (33اٝيبٓ/« )٩ُْئ٤َُِٞٙٛ 

١ب٨٩ اى  ٍبٕ٘ ٣ ه ٝلگ٨  ٩ِ ى ث٠  ثوا٧ رغو ّو٩٘،  ٍوآٛ  گبٟ  اى ٝ

ثو  ٙل٩و٩ذ  ٝلگ٨ ٣  ْْالد ى ج٤ه اى ٙ م٪ٜ، ف ١ب٧ كه٣  ٌْ ٝلاٛ ف ى

اٍبً اٍالٗ ٣ هفب٩ذ ؽ٤ًَ ك٩گواٛ، ها٨١ عي أٌٝ كائ٨ٚ ثب فلا٧ 

اگو ٙوا ٩بهی کٞ٪ل، ٜٙ ّٚب ها ٩بهی ٙی » هؽٚبٛ ٝ٪َذ. ىو٤ٙك: 

گ ٙی  ٍز٤اه  ٍل٢ٙب٩زبٛ ها ا ٞی « وكاٝ٘ کٞ٘ ٣  ث٤كٛ ٩ق فلا  ٩به 

٩لٛ،  ٝبؽو ك ؽبٓ   ٠ٚ فلا ها كه ١ گبه ٣  ثب پو٣هك  ٨ٚ ٌٝ كائ أ

ٍــ٤اٝ٪ٜ ا٢ٕــ٨ ها اهط ٢ٝــبكٛ، کٚــک ثــ٠ ٤ٞٚ١فــبٛ، ٝوٝغبٝــلٛ 

ك٩گواٛ، اؽزواٗ ث٠ ٣إل٩ٜ ٣ اؽزواٗ ث٠ ٝ٪بى١ب ٣ ف٤اٍز٠ ١ب٧ 



 

 

غ٨  فلا، هٝ ثل٣ٛ  ٝلگ٨،  ٤ٙك: ى ٪ي ىو ْغ٩٤بٛ. . . ٣ ٝ ٨َ كاٝ ٙٞغ

٠ُ َٙق٪َْخا َضْْٞبا »  اٍذ ث٨ پب٩بٛ. ؛ ٣ ١و ٣َ َْٜٙ َأْفَوَٗ َفْٜ ِمّْو٧ َىِبَّٛ َٕ

«  روك٩ل ىٝلگ٦ ٍقز٦ ف٤ا١ل كاّذ  ٠ّ اى ٩بك ٜٙ ه٥٣ ثگوكاٝل، ث٦

  (3ٕٔع٠/)

ّزٜ اى  ّ٪غبٛ؛ ثبىكا ٝلٛ  عبٛ؛ ها پب٦ّ  ثل٢٩ب؛  ىزٜ  ٪بٛ ه اى ٙ

ث٠  َّوة  ف٤ث٦؛ ر ١و  ث٠  ٍ٪لٛ  ٩لاه٥؛ ه َٞل؛ پب ّذ ٣ ٝبپ ّبه ى

بٓ؛ ٣ه٣ك ث٠ ث٢ْذ ٣. . ثق٨ْ اى آصبه روث٪ز٨ ٝٚبى فلا٣ٝل ٙزق

٩ل.  ٨ٙ آ ّٚبه  ث٠  گبه  ثب پو٣هك  ٌٝ َّالَح » ٣ أ َّالَح ِاَّٛ إ ٍِِ٘ إ َأ

َُْْٚٞو  َر٦٢ْٞ َيْؾْبِء ٣َ إْ ٩َ٪ٞبا ٝٚبى اى ، ٝٚبى ها ثوپب كاه؛ َفِٜ إْ

 (33)فْٞج٤د / « كاهك  ّبه١ب٥ ىّذ ٣ ّبه١ب٥ ٝبپَٞل ثبى ٦ٙ

ر٤ع٠ ٣ فٌْ ث٠ فلا، ث٠ ىٝلگ٦ ٙقٞب » جو٥ ىو٤ٙك: َٙبٗ ٙقؾ٘ ه١

ّٞل ٣ ٤ٙىَ٪ذ كه  ثقْل ٣ فأل١ب٥ ه٣ؽ٦ ٣ ىٝلگ٦ ثْو ها پو ٦ٙ ٦ٙ

آ٣هك ٣ فٖذ ا٩ٜ ٠ّ كه  ١ب٥ ىٝلگ٦ ثْو ها ث٠ ١ٚواٟ ٦ٙ ٠ٚ١ ٙ٪لاٛ

٤ّْه١ب٦٩ ٝؾ٪و آٙو٩ْب، ١٪چ چ٪ي ؽز٦ پ٤ٓ، ٍلهد ٝؾب٦ٙ ٣ فٖ٘، 

ا٦ٝ ث٠ كٝجبٓ ث٪ب٣هك، ٝز٤اَٝذ ف٤ّجقز٦ ٣ آ٤ٍكگ٦ ه٣ؽ٦ ـ ه٣

 (1َٖ٘ٔٙبٗ ٙقؾ٘ ه١جو٥، « )١ٚ٪ٜ ث٪گبٝگ٦ ثب فلا ٣ ٙق٩٤ٞذ اٍذ 

ٍال٨ٙ  ق٠ ا ٨٩ ٣ عبٙ ؾبٗ ٣ال ٠ّ كاهك كه ٝ ٝل  ٨َ ٝلا گو ه٩٪ ؽبٓ ا

ثوا٧ اهىُ ٞل ٣  ّ ٨ٙ ٙل٩واٛ  ٙل٩و٩ذ  ٢ل، ٣  ع٨ ٝٞ ٍال٨ٙ اه ١ب٧ ا

ثوا٧  ْگبٟ،  جو اى كاٝ ث٨ ف  ٔ٪ ٍيبهُ ٣ّ ثب  ْگبٟ،  ّل كاٝ اه

ٙل ْگبٟ  ٍذ. كاٝ ّٜ ا جٔ ه٣ ْگبٟ اى ٍ ضبؿ كاٝ ٞل، ا٣ ّٞ ٜ٪٪ ٩و رق

آٝگبٟ اى َٙئ٣ٕ٪ذ ٍقٜ گيزٜ، ث٠ عٞي ّج٪٠ رو اٍذ رب ٣اٍق٪ذ. 

» ٨ٙ ٩٤َٝل: « ىو٣پب٦ّ رٚلٛ موة » هاثود ع٦. ه٩ٞگو، كه ّزبة 

ثل٣ٛ  ٝلگ٦  ٠ّ ى ٍذ  ٍ٪لٟ ا غ٠ ه ٩ٜ ٝز٪ ث٠ ا موة  ٙو٣ى٥ كه  ْو ا ث

پ٦ كاهك ٣ ٦ٝ ها كه  فناة ه٣ا ٝظ ٣  ٩ذ، ه َبٛ،  ٙق٤ٞ ث٠ ه٣ػ اٝ

٦ٙ َز٦  ٍٖت  ٍوك٥ ٣ ٍ َبٛ  ٩لاه ها اى اٝ ّبك٥ پب ٕند ٣  ْل ٣  ثق

ّٞل. آٙبه ثبال٥ عوٗ ٣ عٞب٩ذ، ٙيبٍل افال٦ٍ ٣ ع٦َٞ، اى ١٘  ٦ٙ

ٝبٛ  ٝبٛ ٣ ع٤ا ىوا٣اٛ ٤ٝع٤ا قلاك  فب٤ٝاكگ٦ ٣ ر ؾبٗ  ّ٪لگ٦ ٝ پب

ٙـ  فب٤ٝاكٟ ٣ ه٥٣ آ٣هكٛ ع٤ا ّب٤ٝٛ  ّلٟ اى  ٝلٟ  ثب٦ٝ ها ف٪ب

رؤٙ٪ٜ  ثوا٥  جوآ  ٪ٕ٦ّ ّبك٥ ف٤ قله،  ١ب ٣  ٤ٙاك ٙ ث٠  ّبمة  ١ب٥ 

ٍوٓ  ،٦ٖ ْو٣ثبد إْ ٪بٝگو  ٙ گ٦ ث ٤ْٝذ ٣. . ، ١ٚ َزبى٥، ف ١ب٥ اّ

أٙب٦ٝ اٍذ ٠ّ موة ث٠ آٛ كچبه  چٞ٪ٜ ٣اٍق٪ز٦ ٣ ؽب٦ّ اى هٝظ ث٦

 ٠ّ عب  رب آٛ  ٍذ؛  ٍواه » ّلٟ ا ٤ٍَط  ٍواى٩و٥  ٝبٛ كه  ٤ٝع٤ا

ز٠ ّبٛ گوى فبٛ  زٔ ٤ٞٚ١ ثب ٍ ف٤ك ها  ٝبٛ  ف٦ اى آ ٝل ٣ ثو ضب  ا اه

گوكٝل ٣ ث٠ آٍب٦ٝ ٣ ثب  ّٞٞل. آٝبٛ كه گ٠ّ٤ ٣ ّٞبه ٢ّو١ب ٦ٙ ٦ٙ

١ب٥ اؽَٚب٠ٝ ٣ گب٦١ ثل٣ٛ ١٪چ ث٢ب٠ٝ، كٍذ ف٤ك ها ث٠ ف٤ٛ  ث٢ب٠ٝ

٦ٙ ٦َ  ٙوكٗ  يو٩ؼ رٖ ٤ٝف٦ ٣هىُ ٣ ر ّبٛ ها  ٩ٜ ّبه ٞل ٣ ا آال٩

 « ّٞٞل  ٦ٙ

ؽضود اٙبٗ )هٟ( كه ٣ٕ٪ذ ٝب٠ٙ ٧ ٍ٪ب٨ٍ ـ ا٨٢ٕ ف٤ك ٨ٙ ىوٙب٩ل: 

اٙب كه كاْٝگبٟ ٠َْٝ آٛ اٍذ ٠ّ ع٤اٝبٛ ها اى ىو١ٞع ٣ اكة  »

موة ثْْبٝٞل ٣  ب٩ّوً  یٙٞؾوه ّٞٞل ٣ ث٠ ٤ٍ یف٤ك ی٣ اهى٢ّب

اٝزقبة ٣ ثو ٍو٤ّٝذ ٤ّْه١ب ؽ٤ْٙذ  ٞب٩ٛا ٜ٪ك٣ٕزٚوكاٛ ها اى ث

٤ّْه  ٞب٩ٛف٤ا١ٞل اٝغبٗ ك١ٞل. ا یك١ٞل رب ث٠ كٍذ آ٢ٝب ١وچ٠ ٙ

مبهريكگ ث٠  گ یها  ْوه٣ؽبٝ ْبٝٞلثْ ی٣ موثيك ٝي٣ا ٣  ی٣ ٍ ثب ا

٤ٖگ ذ٩ٙٞي٤ه ثو ع ٍبكه  َذ،  ّل. ٣ ا یو٪٣ ّْ زو ٩ٜٝجب هاٟ  ٩ٜث٢

 وا٩رؾذ ٍٖغ٠، ى یفَت ٝگ٢لاّزٜ ٣ مبهد ّوكٛ ٤ّْه١ب یاٍذ ثوا

ٍو ٣  یث یفوط ٣ كه ع٤اٙـ ٖٙ یىؽٚذ ٣ ث یاثوٍلهر٢ب، ث یثوا

ا٤ّٞٛ ٠ّ كاْٝگب٢١ب  پٌ. يك٩ه یآٝبٛ ٙ ت٪١و چ٠ ١َذ ث٠ ع، ٕلا



 

 

َبى ٕالػ ٣ پبّ ٍذ ا َوا١ب كه ك ٍذ  ی٣ كاْٝ ٙب الىٗ ا  ٠ٚ ٍذ، ثو١ ا

ٖل ٞ ب٩ٛثب ٙز ّ ِٚ ثوا ٘٪ّ گناه ٠ْ٪١ٚ ی٣  ث٠  ٩٘ٝ ْگب٢١ب  كاٝ

ْ ؾواه ّ ى لٟ٪اٝ عب اٝؾوا ١و  ٍلاٗ  ی٤ّك؛ ٣  ثب ا ف٤هك   ْ٘ ث٠ چ

ّ ـ٩ٍو ىـ آٛ ٤ّ ٙو ؽ ٩ٜ. ٣ ا٘٪ث٠ ه ٠ٖ ا٣ٓ  ل٩ثب یبر٪ا كه ٙوؽ

 وك٪ف٤ك ع٤اٝبٛ كاْٝگب٢١ب ٣ كاَْٝوا١ب اٝغبٗ گ ر٤اٛثب كٍذ پو

 ٞغبٝت٩ا ٠ّ٣ ٝغبد كاْٝگبٟ اى اٝؾواه، ٝغبد ٤ّْه ٣ٖٙذ اٍذ. 

ٙبكهاٛ  پلهاٛ ٣  ٠ٖ ا٣ٓ، ٣  ٝبٛ كه ٙوؽ ٝبٛ ٣ ع٤ا ٠ٚ ٤ٝع٤ا ث٠ ١

ّٞيْواٛ  ٚوكاٛ ٣ ه٣ ث٠ ك٣ٕز ٠ٖ ك٣ٗ، ٣  ٢ب كه ٙوؽ ٍزبٛ آٝ ٣ك٣

اٙو ٢ٙ٘  ٩ٜه اّٞ٘ ٠ّ ك یٙ ذ٪٤ّْه كهٙوؽ٠ٖ ثقل ٣ٕ یك٤َٕى ثوا

 ل٪كاهك، ثب عبٛ ٣ كٓ ٤ِّّ ّٞ یٝگ٠ ٙ ت٪٠ّ ٤ّْهربٛ ها اى آٍ

ث٠ ٝ ْگب٢١ب ها  َپو ٣َٔ كاٝ قل ث ٢َٖبل٩ث ٝ ٠ٚ ث٠ ١ َٔ  ی. ٣  َٖٙ

٣ اٍالٗ آكٗ ٍبى،  ي٩ٝغبد ف٤ك ٣ ٤ّْه في یّٞ٘ ٠ّ ثوا یٙ ٠٪ر٤ٕ

 ل٪ّٞ یؽيؼ ٣ پبٍلاه یكاْٝگب٢١ب ها اى اٝؾواه ٣ موة ٣ ّوٍيكگ

ثبا  ٣٩ٜ  ٔٚ َبٝف ٍالٙ - یاٝ ٍلهر٢ب یا ٍذ  ثيهگ ها اى  یف٤ك ك

٣ ٝگ٢لاه  جبٛ٪پْز زب٩ٛ. فلال٩٪ٝٚب ل٪٤ّْه ٍغـ ٣ آٝبٛ هاٝباٙ

 ()هٟ( یٞ٪ؽضود اٙبٗ فٚ یا٢ٕ یبٍ٪ٝب٠ٙ ٍ ذ٪٣ٕ) « ثبك

 ـ فلٗ كهُ ٝ٪بى١ب٧ ع٤اٝبٛ 3

ْب  قبهه ثو٩زبٝ٪ ٩وٟ إٚ َل: كا ض٨ اى ٨ٙ ٩٤ٝ ، ٕبؽجٞؾواٛثق

٠ّ ا٣ط ، ع٨َٞ ٣ ك٣هٟ رن٪٪واد ى٪ي٤ٝ٨ْ٩ع٤ا٨ٝ ها َٙب٧٣ ث٤ٖك 

ّوى٨، ٙؾٚل )٨ٙ كاٝٞل. ، ر٤ٕ٪ل ٙضٔ اٍذ هٍ٪لٛ ث٠ ّوا٩ظآٛ كه 

ك٣هٟ ث٤ٖك ٣ ٤ٝع٤ا٦ٝ ىٙبٛ اث٢بٗ، ٍوكهگ٦ٚ ٣ (  6ٖ، 3ٖٙٓٔهضب، 

)ؿ( ٤ٝع٤ا٦ٝ ها ٤ٝف٦ ع٤ٞٛ ( ٓ)١بٍذ. پ٪بٙجواّوٗ  اّزجبٟ ّبه٥

٤ٙك:  َز٠ ٣ ىو ٤ٞٛ »كاٝ َِٜٙ إُغ ُْقَجٌخ  َّجبُة ّ ّقج٠ ٣ « إ ع٤ا٦ٝ  ٤ٝ

 ا٥ اى ع٤ٞٛ اٍذ.  ّبف٠

٦ٚ قبا ٝ ع٤اٛ ٣اٍ ٍذ.  ٤ٝ ع٤كُ هؿ كاكٟ ا ٪ي٥ كه ٣ چ٠ چ ٝل  كا

رن٪٪واد ف٦ٙ٤ٚ ثل٦ٝ ٣ ؽبالد ه٣ا٦ٝ، آٛ چٞبٛ ٍو٩ـ ٣ ٠ٚ١ عبٝج٠ 

ٍوگوكاٛ ٣ كٓ  ٠ّ ا٣ ها  ٍذ  ٦ٙ ا گواٛ  ثب  ٝ غِ ها  ٞل، ه٣اث ّ

ثوا٥ ا٣ ٍقذ ٨ٙ ّٞل.  ها  گ٪و٥ ٝ٪ي رٖٚ٪٘ك٩گواٛ كچبه ْْٙٔ ٣ 

 ٦ٖ ضود ف ٦ٙ( ؿ)ؽ ْج٪٠  َز٦ ر ٤ٝف٦ ٙ ثب  ع٤ا٦ٝ ها،  ٞل ٣  ٤ٝ ّ

َُِْْو َاْهَثقخٌ »ىوٙب٩ل:  ٦ٙ ْٕٞبُه إ ٍُُْْو : َا ٍُُْْو إّْجبة؛ ٍُُْو إٚبِٓ؛ 
 ِِٖ ٍُُْْو إُٚ ٤َِّٗ؛  َز٦ « إ ع٤ا٦ٝ، ٙ َز٦ ٤ٝ ٍذ: ٙ ٠ٝ ا َز٦ چ٢بهگ٤ ٙ

ٍلهد. ٩ق٨ٞ كه ا٩ٜ ك٣هٟ، ٍلهد فَال٨ٝ ٙبٓ، َٙز٦ ف٤اة ٣ َٙز٦ 

َز٦  ٕذ ٙ ٩ب كه ؽب َذ، گ٤ ف٤كاه ٝ٪ ّبى٨ ثو ٝب٨٩  ع٤اٛ، اى ر٤ا ٤ٝ

ثوك؛ ى٩وا ىبٍل ٩ِ ٩٤١ذ ٣ ّقٖ٪ذ ثبص٪بد اٍذ. ٣ ٝ٪ي  ث٠ ٍو ٦ٙ

ث٠ فبعو رؾ٤الد ّگوى٨ ٠ّ كه فوٕخ ّٞبفز٨، فبعي٨، ع٨َٚ، ه٣ا٨ٝ 

٩ِ ثبى ٨ٙ ٣ ا٤ٙه ع٨َٞ ٤ٝع٤اٛ هؿ ٨ٙ ك١ل، كٝ٪ب٧ ربىٟ ا٧ ثو٣

٤ّك ٠ّ گ٩٤ب ك٣ثبهٟ ٙز٤ٕل ّلٟ اٍذ ٣ اؽَبً ٨ٙ ّٞل ٠ّ ك٣هاٛ 

ث٤ٖك ثب ٤ّك٨ّ ريب٣د اٍب٨ٍ كاهك. ٤ٝع٤اٛ كه ا٩ٜ ك٣هٟ اؽَبً 

ٍوگوكا٨ٝ ٨ٙ ّٞل. ٩٤١ذ ٩بث٨ ثوا٧ ا٣ عل٧ ٨ٙ ٤ّك. ٨ٙ ف٤ا١ل 

ّبه اى  ٞل، ٍو رو ثج٪  ٌ٪ عواىِ ها فٚ ٪ب٧ ا ٍل، كٝ ف٤كُ ها ثْٞب

غبٝبد اٍذ، كه پ٨ ٩بىزٜ اهىُ ١ب٨٩ اٍذ اؽَبٍبد ٣ ف٤اعو ٣ ١٪

٠ّ ثب آٛ ثز٤اٝل ه٣اثغِ ها ثب فلا ٣ ف٤ك ٣ ك٩گواٛ ٣ ٤ٙع٤كاد 

فبٕ٘ رٞؾ٪٘ ّٞل. اٙب ثب ٣ع٤ك ا٩ٜ، ٤ٝع٤اٛ ثقبعو ٍّٜ پب٩٪ِٞ، 

اى اعالفبد ٣ رغوث٪بد ّبى٨ ثوف٤هكاه ٝ٪َذ، ٣ ثقبعو ف٤كف٤ا٨١ 

َلاٛ ّ٪٤ٟ ١ب٧ ١ب، اٍزَالٓ عٖج٨ اىواع٨، ّوا٩ظ ثل فب٤ٝاكگ٨، ى

 ٘٪ٖٚ گب٨١ ر ٤َى،  ّبهكاٛ ٣ كٕ ْب٣ه  ٙ ِ٩ ج٤ك  ٍت ٣ ٝ ز٨ ٙٞب روث٪

جواٛ  ٤ٙاهك، ع ف٨  ٠ّ كه ثو ٍذ  ٨ٝ ا ٪و فَال ٨َ ٣ م ٪و ٙٞغ ١ب٩ِ م



 

 

ٍيب٠ٝ  ٨ٕ ٙزؤ ٍذ. ٣ ٠ٞ ا َ٪به پو١ي٩ ٩ب ث پن٩و ٣  ْبٛ ٝب ٢ب، اٙ آٝ

فزالط  ؾل٣كا ثظ  ٔ٪٣ رقغ ٝبٙ ٍبٕ٘، كه ه٣ا چبه ٝب ع٤اٛ ها ك ٤ٝ

آهاِٙ ا٣ ها اى كٍذ ٩بث٨ ث٠  ٣ ٦ٞ١ ٤ٚٝكٟآّيزگ٦ ١ب٥ ه٣ؽ٦ ٣ م

مذ ثوا٧  ٣ ىوا فب٨ٕ ٩٠ْاٝل ي٩٥ه ٩٠پبثبٓ،    ٞل٣٩ٟ آ ١ب٧ 

ْبٛ  ٨ٙ كاهك. ) ذ٣٩ ٤١ّ كهف ثبى  ٩ب  ؽبع٨، پ٤  ٨ٚ ٪َٙ ٍ٘ ث٤ إَب ا

ٖٔ3٘) 

ع٤ٛ »  ٤ٖك ها ك٣هٟ « اىال گ٦ ه٣اٛ » ك٣هٟ ث ٝل « ّواة ىك ٦ٙ كا

 اٍزب٦ٖٝ ١بٓ»٠ّ اؽَبٍبد ٣ ف٤اعو ثو اىْبه ىوك چ٪وٟ ٦ٙ ٤ّك. 

 »(Hall, Stanly٠ّ ث٠ پله ه٣اٛ ّٞبٍـ٦ ثٖـ٤ك ٙقـو٣ه اٍـذ ) ، ٜا٩ـ

٠ٖ ها  ْبه »ٙوؽ ىبٛ ٣ ى ٙل« ك٣هاٛ ع٤ ٤ٍ . » ٦ٙ ٝب ك٣هٟ « ه٣

٤ٖك ها  غّلك» ث ّٕل ٙ ٝل « ر٤ ع٤اٛ ٦ٙ كا ع٤اٛ ٣  گو ٤ٝ ؽبٓ ا  .

 ٠ٝ ٠ّ چگ٤ ٪ب٤ٙىك  ٝل ٣ ٝ ٤ٖك ها ٝلا ج٤ه اى ك٣هاٛ ث ٢بهد ف ٙ

٢به ّ ٨َ اُ ها ٙ ٩يح عٞ ىبد ٣ مو چبه اٝؾوا ٩ل ك ث٨ روك ٞل، ٣ 

ع٤ٖٟ ١ب٧ ٝبٙق٤ٚٓ ع٨َٞ ٨ٙ ٤ّك ٠ّ ٨ٙ ر٤اٝل كه ف٤كاهضب٨٩، ١٘ 

 عٌٞ گوا٨٩ ٣ اهرجبط ٝبٍبٕ٘ ثب عٌٞ ٙقبٕو ٤ٚٝك پ٪لا ّٞل. 

ؽبٓ ٣اٍقبا كه ٍغؼ ٙلاهً ٣ كاْٝگبٟ ١ب، چ٠ اٍلا٨ٙ ثوا٧ ٝغبد 

غبٗ َٝٔ ٤ٝ اى ا٩ٜ ٠ٚ١ كاٗ ١ب ٣ ىَبك آّْبه ٣ پ٢ٞبٛ عبٙق٠ اٝ

٨ٙ گ٪وك؟ آ٩ب هإٍب٧ كاْٝگبٟ ١ب كه ع٤ٓ ١يز٠، ؽز٨ ث٠ ٍله ٩ِ 

ٍبفذ ١٘ ّلٟ، ىوٕذ ّبه٧ ّبٛ ها ث٠ ا٤ٙه ىو١ٞگ٨ ٣ هٍ٪لگ٨ ث٠ 

ْْٙالد هىزبه٧ ٣ افال٨ٍ كاْٝغ٩٤بٛ ٕوه ٨ٙ ّٞٞل؟ آ٩ب ٩ِ ّت ١٘ 

اريبً اىزبكٟ ٠ّ ه٩٪ٌ ٙؾزوٗ، اى م٠ٖ ٧ پو٣ٝلٟ ١ب٧ م٪و افال٨ٍ 

ضجب ز٠ اٝ ع٤ك كه ّٚ٪ ف٤اث٨ ٤ٙ ث٨  ْغ٩٤بٛ،  ٍذ كاٝ ٩ب ؽوا ع٨ ٣ 

ٝل  ٨َٖ كاه ٪ل ! ٝ ّبه٧ ثْٞ  َ٘ فلا ٍ ث٠  ّٚب ها  ّل؟  ْ٪لٟ ثب ّ

ّبٛ  عبٛ  ٨٢ كه  ١ب٧ إ ث٠ اهىُ  جل٧  ١٪چ رق  ٠ّ ٤ّٝل   ٨ٙ ٪ذ  روث

اؽَبً ٨ٚٝ ّٞٞل. ٨َٖٝ ٠ّ ف٤ك ها ٖٙزيٗ ث٠ اعوا٧ ىوٙبٛ ١ب٧ 

 ٨ٙ زوٗ  َٞلك آٛ ها ٙؾ َِ ثپ چ٠ ها ٝي ١و  ٞل ٣  ٨ٚ ث٪ٞ ٝ ٨٢ إ

ك ٣ ثوا٧ اٝغبٗ آٛ ثب َّْزٜ ٙوى١ب٧ ا٨٢ٕ رالُ ٨ٙ ّٞل. ثب ّٚبه

رؤٍو ثب٩ل گيذ: ا٩ٞبٛ ٍوثب٨ٝ اٝل، ٍوثب٨ٝ ع٢ٔ فب٤ٝاكٟ ١ب ٣ 

٩٤ٖو٧،  ١ب٧ ر ٍب٠ٝ  ٩ژٟ ه ث٠ ٣ ١ب  ٍب٠ٝ  َبك ه ثب٨ٝ ى ٪بٛ، ٍو ٙوث

ٍوثب٨ٝ ث٨ َٙئ٣ٕ٪ز٨ ٣ ث٨ رق٢ل٧ ٙل٩واٛ ىو١ٞگ٨ ٣ ٙواّي ف٨ٖٚ 

٩جٞل٧ ث٠ اهىُ ١ب٧ ك٨ٞ٩ كه ٤ّْه ٣ فب٤ٝاكٟ ١ب، ٍوثب٨ٝ فلٗ پب

ثب٨ٝ  ٞبٛ ٍو ٍزب٠ٝ. ا٩ ثظ ك٣ ىبٙ٪٨ٖ ٣ كه ه٣ا فب٤ٝاكگ٨،  ثظ  ه٣ا

ٍق٨ كه  چ٠ پب ٍز٨  عوٙ٪٘. ٣ ثوا ّو٩ِ  ّبٛ،  ٞبٟ  ٙب كه گ ٝل ٣  ا

 ٙؾضو فلا٧ هؽٚبٛ كاه٩٘ ؟ 

ثب اٍزيبكٟ اى ٠ٚ١ ٧ اْٙبٝبد ر٩٤ٖو٧، ، كٝ٪ب٧ ث٨ فلا٧ اٙو٣ى

ؾ بث٦٪ّبٙ ث٠ ٙ فب٤ٝاكگ٦  ّب٤ٝٛ  ٦َ ها اى  ٚبف٦  ظ٪١ب٥ عٞ اعز

ٝبٗ آىاك٥ ث٠  ٝل ٣  ْبٝلٟ ا ٦َ ها ه٣اط كاكٟ  َ٘٪جوإ٪ٕ، ّ عٞ

ٝل ٙب ا ٍالٗ، ا ٠ّ  ا ٕواه كاهك  ٖبه٧ا ؾٔ اٝؾ ١ب٧  ٙ ضب٧ ٝ٪بى اه

ع٦َٞ  بث٦ِ ٪٣ اى ١و ٤ٝؿ ّبٙ اٍذ فب٤ٝاكگ٦ ظ٪، ٙؾع٨َٞ ٣ فبعي٨

٨ ٣هىك. ٙل٩واٛ ٣ اى ّب٤ٝٛ فب٤ٝاكٟ ث٠ ّلد ٙقبٕيذ ٙ ث٪و٣ٛكه 

 ٠ّ فلا٨٩  ٚبٛ  ٠ّ ١ ٞل  گ٨ ثلاٝ ١ب ٣ ىو١ٞ ْگبٟ  َئ٣الٛ كاٝ ٙ

ف٤اٍزبه پب٨ّ ٣ ّٞزوٓ مو٩يٟ ٧ ع٨َٞ اى ث٤ٖك رب اىك٣اط اٍذ، 

كٍ٪َبا هاٟ ١ب٧ كٍذ ٩بث٨ ث٠ ا٩ٜ اٙو ٢ٙ٘ ها ١٘ ث٪بٛ ّوكٟ اٍذ 

٣ اگو ٨َّ ٙلف٨ اٍذ ٠ّ كه ّوا٩ظ ىق٨ٖ، ّٞزوٓ ٙ٪ٔ ع٨َٞ اْٙبٛ 

٩َ٪ٜ ٩ْجبه ثوا٧ آگب٨١ اى ها١ْبه١ب٧ ٍوآ٨ٝ ٣  پن٩و ٝ٪َذ، ث٠

ثب  ٚبٛ ها  فلا٧ هؽ جذ  ٍذ ٙؾ رب ك ٍذ  ْوكٟ ا رالُ ٝ ٢ب  ث٠ آٝ  ٔٚ ف



 

 

٤ُٞا؛ َٖٙٚبا  »٠ٚ١ ٧ ٣ع٤كُ اؽَبً ّٞل.  ن٩َٜ آَٙ ِاَّٛ هللاََّ ٩ُلاِىـُ َفِٜ إَّ

 (3ٖ)ؽظ /  « ّٞل فلا اى ٙئٙٞبٛ كىبؿ ٦ٙ
ٜٙ ثپو»   ثبهٟ  ر٤ كه ٞلگبٝ٘ اى  ٠ّ ث گب٦ٙ  گ٤ ]، ٍٞل١ٞ [ : ث

، كفب٥ كفب ّٞٞلٟ ها ىٙب٦ٝ ٠ّ ٙوا ثق٤اٝل، ٩َ٪ٞبا ٜٙ ٝيك٩ْ٘

٦ٙ ثذ  ٚبٛ . ّٞ٘ اعب ٜٙ ا٩ ث٠  ٝل ٣  ف٤ر٘ ها ثپن٩و ٩ل ك پٌ ثب

رب ٝل،  َذ ] آ٣ه ؽٌّ ٣ ؽَ٪ ٞل ]  ث٠  ٦ٖ  [ هاٟ ٩بث ٖل اف ث٠ َٙ  ٣

 (33ٔ)ثَوٟ /  « [ ثوٍٞل

ّج٠٢ 6 ٤ٙهك  ١ب كه  ْگبٟ  ٙل٩واٛ كاٝ قب٨ٕ  ف٤هك اٝي ـ ثو

 اى٨ْٞ كّٚٞبٛ 

ضق٪و  ثوا٧ ر ّ٪غب٨ٝ  ١ب٧  ٍلهد  َزٚو  ١ب٧ ٙ ٪ذ  ٨ْ اى ىقبٕ ٩

ثب٣ه١ب٧ ك٨ٞ٩ ٣ ع٤ٖگ٪و٧ اى هّل ه٣ى اىي٣ٛ اٍالٗ ٝبة ٣ رو٩٣ظ 

ْوٍبٛ  ٍذ. َٙز ٨ٞ ا ّج٠٢ اىْ ع٤اٛ ،   َٔ ٪بٛ ٝ گو٧ كه ٙ ثبؽ٨  ا

ّٞي ثب ه٣ ٕلا   ٘١ ٝل،  َٖٚبٛ ٙيك٣ه ٣ ٙقب ٪و ٙ ثيكٟ ٣ م ْواٛ مو

ٞل:  ْب٠ٝ گوىز ّج٠٢ ٝ غبك  ثب ا٩ ٍال٨ٙ ها  ٍبد ا ٨ٝ، َٙل ا٩وا

كهثبهٟ ٍوآٛ، كه ٤ٙهك اؽْبٗ ٣ كٍز٤هاد ك٨ٞ٩ ٣ َٙبئٔ افزَبك٧ 

٩ذ  چ٤ٛ ٣ال ث٨، ١ٚ ٍال٨ٙ ٣ اَٝال ١ب٧ ا ثبهٟ ٧ اهىُ  ٨ٍ، كه ٣ افال

 ىَ٪٠ ٠ّ هّٜ اٍب٨ٍ ٝؾبٗ اٍال٨ٙ اٍذ. . . 

ٛ ك٤َٕى ٣ فب٤ٝاكٟ ١ب ٤ٙؽيٞل ٠ّ ثوا٧ َٙئ٣الٛ ىو١ٞگ٨ ٣ ٙوث٪ب

چبه  رب ك ٞل  ٍلاٗ ّٞ ٝبٛ ا ٝبٛ ٣ ع٤ا ّج٢بد ٤ٝع٤ا ث٠  ٍقگ٨٩٤  پب

َز٨  َزٜ چ٪ ٩ذ ) ٝلاٝ ؾواٛ ٤١ ٩وا ث ٤ْٝل، ى ٝ ٨ٞ ٩ذ ك٩ ؾواٛ ٤١ ث

ف٤ك ( ْٙٞؤ ثَ٪به٧ اى اضغواة ١ب، اىَوكگ٨ ١ب، هىزبه١ب٧ م٪و 

ع٤ٝبٛ فَال٨ٝ ٣ ٝباٙ٪ل٧ ١بٍذ، ٣ ٝ٪ي ٍجت ٨ٙ ٤ّك ٠ّ ثوف٨ اى ٤ٝ

٣ ع٤اٝبٛ رٖٚ٪٘ ثگ٪وٝل رب ك٩ٜ ّبٛ ها ) ٠ّ ّبٙٔ رو٩ٜ ك٩ٜ ٣ 

پبٍـ گ٧٤ ١ٚخ ٝ٪بى١ب٧ ا٣ٍذ ( عب١ال٠ٝ رن٪٪و ك١ٞل ٣ ث٠ ٙن١ت 

يذ  ٩ل گ ٤ٍگٚٞلا٠ٝ ثب ٖيب٠ٝ ٣  ٙب ٙٞ ٞل. ا رٜ ك١ م٪ٜ  ٨ٖ ٣ كه٣ عق

 ّـــ٠ ١ـــ٪چ ّـــبه كهفـــ٤ه ث٪ـــبٛ ٣ رٚغ٪ـــل٧ اى ٍـــ٧٤ 

ب رالُ كهف٤ه كه كاْٝگبٟ ١ب كه ا٩ٜ اٙو اٝغبٗ ٨ٚٝ گ٪وك. ر٢ٞ

ٍوثبىاٛ   ٜ٩ ٍال٨ٙ، ا قبهه ا گو٣ٟ ٙ ٍبر٪ل  ثو ك٣ُ ا  ،٠ٞ ٩ٜ ىٙ٪ ا

گٚٞبٗ اٙبٗ ىٙبٛ )فظ( ٍٞگ٪٨ٞ ٨ٙ ّٞل، ٠ّ ثب ٣ع٤ك ٠ٚ١ ٧ ث٨ 

گبٗ  ٩ٜ هاٟ  ٖب٠ٝ كه ا ّبه، فبٕ ٍقز٨  ٍٞگ٪٨ٞ ٣  ١ب ٣  ٢و٧  ٙ

غبٗ  ف٤ك ها اٝ  ٨ٞ ربه٩ق٨ ٣ ك٩ َب٨ٝ،  ي٠ ٧ اٝ رب ٣ؽ٪ ّزٞل،  ثوكا

ال٠ٝ اٍبر٪ل ٙقبهى٨، ٣ٍز٨ پو صٚو ف٤ا١ل ك١ٞل. ا٩ٜ اٍلاٗ َٙئ٣

٪بٛ  ّبد ٣ ث زبه ٣ ؽو ْگبٟ، كه گي ٍبر٪ل كاٝ ٍب٩و ا  ٠ّ ث٤ك 

اؽَبٍبد، ؽوٙذ ١ب ها ْْٝٞٞل ٣ اهىُ ١ب٧ ا٨٢ٕ ٣ ٍوآ٨ٝ ها پبً 

 كاهٝل. 

ْغ٤  ٝبٛ كاٝ ٩ل ع٤ا ٍال٨ٙثب َالة ا ٪ذ اٝ ٠ْ، ثب ٙب١ ضود  اٝل٩ ١ب٧ ؽ

عبم٤د ٣ ف٪بٝ ي٨  ْوك ٙٞ ٨ٞ)هٟ( ٣ فٖٚ ٙبٗ فٚ٪ ث٠  ذا ٝبٛ  ١ب٧ آ

٩واٛ  ٤ْه ا ٍالٗ ٣ ّ ج٤ك ا ٝ ٠ّ چوا  ٤ّٝل،  ّٞب  ث٨ ٣ آ ٢ل اَٝال رق

ٝؾبٗ اٍال٨ٙ ٨ٙ ٤ّك رب ث٠ ٤ٙعت  ) كه ٙ٪بٛ كاْٝغ٩٤بٛ ( اٍال٨ٙ

 (33ٖٔآ٩ذ هللا ىبضٔ ْٕٞوا٨ٝ، آٍ٪ت ثوٍل. ) ٣ ٤ّْه 

 

 نتيجو گيزي: 

، ٙل٩واٛ َٙئ٣ٓ، پلهاٛ ٣ ٙبكهاٛ «٢ّو٣ٝل َٙئ٣ٓ » ثوا٧ رؾٌَ 

َٙئ٣ٓ ٣ ا٩واٛ َٙئ٣ٓ، ثب٩ل روث٪ذ ك٨ٞ٩ ٣ ٍوآ٨ٝ ها عل٧ گوىذ. 

چوا ٠ّ رب ٙل٩واٛ، ثب ؽَب٩ٌ اٍال٨ٙ آّز٨ ْٝٞٞل ٣ اى اٝل٠ْ٩ 

١ب٧ م٪و ف٨ٖٚ ٣ ٤ٍْاله٧ كٝ٪ب٧ ث٨ فلا٧ اٙو٣ى ه١ب ٤ْٝٝل، ١٪چ 

كاْٝگبٟ ّب١ل ٝق٤ا١٪٘ ث٤ك. ثوا٧ اريبً ى٩جب٨٩ ها كه ٤ّْه ٣ 



 

 

ا٠ْٞ٩ ٙؾ٤ٖٓ كاْٝگبٟ، كاْٝغ٩٤بٛ ٤ٍْاله ٝجبّٞل ٣ ث٠ اهىُ ١ب٧ 

٪ذ  ث٠ روث ٩ل  ٞل، ثب قبه ّٞ ٍال٨ٙ اىز ٩واٛ ا ث٨ٙ٤ ٣ ا  ٨ٞ ٣ ك٩

ْغ٩٤بٛ  ٕالػ كاٝ ّٞل، اى  ٕبٕؼ ٝجب ٚبٛ  رب ٙقٖ ّوك،  ٚذ  ٍبر٪ل ١ ا

بٟ ٍقٜ گيزٜ، ث٠ ىو٩ت ّج٪٠ رو اٍذ. رب ٣ٍز٨ ٠ّ ١و ٍب٠ٕ كاْٝگ

ث٠ عنة كٟ ١ب اٍزبك ٤ٍْاله ٣ ثب٤ٝاٛ ث٨ ؽغبة ٣ ٢ٍو ثب اهىُ 

١ب٧ ٍوآ٨ٝ ٨ٙ پوكاىك، اى ىقبٕ٪ذ ١ب٧ ٙئصو ىو١ٞگ٨ ٝجب٩ل گيذ. 

ثٞلٟ ا٩ٜ هىزبه ها، م٪و ٕبكٍب٠ٝ ٣ م٪و افال٨ٍ ٨ٙ كاٝ٘. اگو 

ّقبه ٢ّو٣ٝل َٙئ٣ٓ، كاْٝگبٟ اٍال٨ٙ ٣ روث٪ذ ٝ٪و١٣ب٧ اَٝالث٨ ٣ 

ثب٩ل كه گي٩ِٞ ١ب، اى اٍبر٪ل ٙئٜٙ ٣  اهى٨ّ ٕبكٍب٠ٝ اٍذ، پٌ

ف٤ك ها كه  ْگب١٪بٛ  ٠ٚ ٧ كاٝ ٩ل ٣ ١ ٢وٟ ثگ٪و ث٨ ث ٙل٩واٛ اَٝال

٩ل  غبة، ٝجب ث٨ ؽ ثب٤ٝاٛ  ٞل.  َئ٣ٓ ثلاٝ گ٨ ٙ ٍلاٙبد ىو١ٞ جبٓ ا ٍ

ٍبر٪ل ٣  ٝل. ا ٍواه ثگ٪و ْگبٟ  ٞل كاٝ ٨ٚ ٣ ّبهٙ گبٟ ٙقٖ كه عب٩

ــواٛ  ــّل كفز ــ٪ِ اى ؽ ــو٩٘ ث ــذ اى رْ ــگبٟ، كٍ ــبٛ كاْٝ  ّبهّٞ

غبة ثوكاهٝل ٣ ث٠ كاْٝغ٩٤بٛ ثب ؽغبة، ث٨ ؽوٙز٨ ْٝٞٞل. ث٨ ؽ

ث٨  ّوكٛ ٣  َقوٟ  ئذ ٙ ٩ل عو زوٗ ٝجب ٍبر٪ل ٙؾ ١ب، ا ْگبٟ  كه كاٝ

ع٤ه  ث٠  ٞل.  ٪لا ّٞ ٨ٞ ها پ ٍال٨ٙ ٣ ك٩ ١ب٧ ا ث٠ اهىُ   ٨ٙ اؽزوا

ثب  ٙئٜٙ ٣  ٍبر٪ل  ٨ٚ، اى ا ١ب٧ فٖ ١ب ٣ ٙ٪يگوك ٚب٩ِ  ْوه كه ١ ٙ

گوكك.  ٍزيبكٟ  قلك، ا ١ب٧ ٙز  ٖٔ ٞبٛ ٤ٍاك، كه رق ٍبر٪ل ٣ ّبهّ ا

ٙن١ج٨  ١ب٧  ٍجذ  فذ ٣ كه ٙٞب ٚبى عٚب ٞل، كه ٝ ؽو ثج٪ٞ ف٤ك ها ٤ٙ

ّوّذ ّٞٞل. ثب ٙقوى٨ اٍبر٪ل ثيهگ ٣ چ٢وٟ ١ب٧ ٙبٝلگبه ا٩واٛ 

٣ اٍالٗ، آ٢ٝب ها إگ٤ ٍبى٧ ّٞ٪٘ رب كاْٝغ٩٤بٛ ع٤اٛ، ثلاٝٞل 

 ٠ّ اى ّلاٙ٪ٜ رجبهٝل ٣ ٩٤١ذ ٕٞي٨ ف٤كّبٛ ها اى ٩بك ٝجوٝل. 

 

 خذ: منببع و مآ

 * ٍوآٛ ّو٩٘، روع٠ٚ ؽَ٪ٜ اٖٝبه٩بٛ. 

كه چ٢بهٙ٪ٜ كاكگبٟ هٍ٪لگ٨ )ر٤ث٠ ٝب٠ٙ ؽغبه٩بٛ ـ ا٩ٞزوٝذ، ٔ

 (ث٠ ؽ٤اكس ثقل اى اٝزقبثبد ك١٘ ه٩بٍذ ع٤٢ٚه٧

، ؽ٤٢ه ٣ ٤ٍَط ٕ٪جوإ٪َ٘ موة، )ث٨ رب(، آٝز٦ٝ٤ آه. ثالٍزوـ ٕ

 . ر٢واٛ، ْٝو ٙوّي، فجبً ٙقجوٙزوع٘: 

، ْٝو ؽغبة ٙ٪٤ح ّٞبفذ(، 3ٖ٘ٔ)، پ٤ه ٍ٪ل آٍب٨٩، َٙق٤كـ ٖ

 ؽض٤ه، ٍ٘. 

، كفبئ٘ االٍالًٗ(،  3ٖ٘ٔ، )ٝقٚبٛ ثٜ ٙؾٚل،  ٙنوث٨  رٚ٪٨ٚـ ٗ

 . ٖٙو، كاهإٚقبهه

ـ رٚ٪ٚی آٙلی، فجل ا٤ٕاؽل، موه إؾْ٘ ٣ كهه إثٖ٘، پ٪بٗ 3

، 31ٍٖٔوآٛ، چبپ ا٣ٓ، ٍ٘: ٙله٠ٍ االٙبٗ اٙ٪و إٚئٙٞ٪ٜ )ؿ(، 

 (ٕك ف٦ٖ ٍقبكد پو٣ه، ط اٍزب، ث٠ َٝٔ اى ٍواالٍواء)

رؾو (،  16ٖٔ) ثٜ ّقج٠،  ٜ٪ثٜ ؽَ ی، ؽَٜ ثٜ فٖیؽّواٝـ ٙ

، اٝزْبهاد یٙزوع٘: ٙؾٚل ثبٍو کٚوٟ ا، إق٤َٓ فٜ آٓ إو٤ٍٓ

 ی، ث٨ عب. کزبثچ

1( ،٨ٖ ٍ٪ل ف ٠ٞ ا٧،  َ٪٨ٞ فبٙ ٍزيزب(، 3ٖٓٔـ ؽ ث٠ اال د، ئباع٤

 اٝزْبهاد ث٪ٜ ا٨ٖٖٕٚ ا٢ٕل٧، ر٢واٛ. 

 (، ٍقٞوا٨ٝ. 13ٖٔ/3/3ٔـ ؽَ٪٨ٞ فب٠ٞٙ ا٧، ٍ٪ل ف٨ٖ، )3

فجوٝگبه ٍ٪ب٨ٍ فجوگياه٧ ىبهً، هؽ٪٘ پ٤ه اىمل٧ كه ٙواٍ٘ ـ 6

 . اىغبه عبٙق٠ اٍال٨ٙ ٢ٙٞلٍ٪ٜ

 ٍ٘. گٖجوگ ىٝلگ٨، فبكٗ إوضب )ؿ(، (، 33ٖٔ)ك٧٤ٞ١، ؽَ٪ٜ، ـ ٓٔ



 

 

ّوى٨، ٙؾٚل هضب، كٝ٪ب٧ ٤ٝع٤اٛ، ٙئ٠ٍَ ىو١ٞگ٨ ٙٞبك٧ ـ ٔٔ

 ، 6ٖ، 3ٖٙٔبپ ٩بىك١٘، روث٪ذ، چ

٣ىاهد ، ربه٩ـ ىَٖي٠ ٍ٪ب٦ٍ موة(، 3ٖٔٔ، )فجلإوؽٜٚ فبٕ٘ـ ٕٔ

 ر٢واٛ. ، ا٤ٙه فبهع٠

ٍب٧ كاْٝگبٟ إا٩ٞزوٝذ، كه ك٩لاه ه(، 33ٖٔـ فبكٓ، ؽلاك، )ٖٔ

 . ١ب٧ ٍواٍو ک٤ْه

ع٤ٖٟ ٝٚب٨٩ ىٝبٛ ٣ ٝگبٟ ٙوكاٛ، (، 3ٖ٘ٔ)مال٨ٙ، ٤٩ٍو، ـ ٗٔ

 اٝزْبهاد ال١٪غ٨، ٍ٘. 

اى ٙثزت  یز٪روث بد٩ه٣ا: ش٩إؾل(، 3ٖٙٔ)، یل، ٙورض٩ىو ـ ٘ٔ

 ی، ر٢واٛ. : كىزو ْٝو ىو١ٞع اٍالْٙٝو)ؿ(،  ذ٪ا١ٖج

 ٩یكه٢ٍب یٙوکي ىو١ٞگ، ريَ٪و ٤ٝه(، 31ٖٔ)ٍوائز٨، ٙؾَٜ،  ـ ٙٔ

 ٍ٘. اى ٍوآٛ، 

، ٙوّي ٙوك اؽْبٗ ه٣اثظ ىٛ ٣(، 3ٕٖٔ، )ٙق٨ٙ٤ٖ، ٍ٪ل َٙق٤كـ 1ٔ

 اٝزْبهاد كىزو رجٖ٪نبد اٍال٨ٙ، ٍ٘. 

ٙوکي ، ع٤اٝبٛ ٣ ه٣اثظ(، 3ٖٓٔ)َٙ٪٨ٚ ؽبع٨، اث٤ إَبٍ٘، ـ 3ٔ

 ، ٍ٘ ٠٪ٙغبٕقبد ٣ پژ١٣ِ ١ب٥ ىو١ٞگ٦ ؽ٤ىٟ ٥ فٖٚ

، ث٨ كاه إقٖ٘، ذ١٩لا و٪ريَ(، 3ٖ٘ٔـ ٙله٨ٍ، ٙؾٚل ثبٍو، )6ٔ

 عب. 

  فغبة ث٠، كه پ٪ب٨ٙ ( 6ٖ٘ٔ ـ ٧٤ٍ٤ٙ فٚ٪٨ٞ، ٍ٪ل ه٣ػ هللا، )ٕٓ

 .  ٙوكٗ

ؽضود  یا٢ٕ یبٍ٪ٝب٠ٙ ٍ ذ٪ٙزٜ ٣ٕـ ٧٤ٍ٤ٙ فٚ٪٨ٞ، ٍ٪ل ه٣ػ هللا، ٕٔ

 )هٟ( یٞ٪اٙبٗ فٚ

اهثق٪ٜ ؽل٩ش، ٠ٍَ٤ٙ (، 31ٖٔ، )هللا ه٣ػٍ٪ل ، یٞ٪فٚـ ٧٤ٍ٤ٙ ٕٕ

 ر٢واٛ. )هٟ(،  یٞ٪٣ ْٝو آصبه اٙبٗ فٚ ٘٪رٞؾ

٤ٝه، ٍبىٙبٛ ٙلاهُ  ي٠٪ٕؾ(، 6ٖٙٔـ ٧٤ٍ٤ٙ فٚ٪٨ٞ، ٍ٪ل هضب، )ٖٕ

 3٘/ ٗ/ ٕٔ، یاَٝالة اٍالٙ یىو١ٞگ

)( ث٨ ، ٗٔط ، ٜ٪ه٣ض٠ إٚزَ)ث٨ رب(، ، یٙؾٚل رَی، ٙغَٖـ ٕٗ

 عب. 

٨َـ 3ٕ ثبٍو، ٙغٖ ٚل  ٤ٝاه(، 1ٕٖٔ، )ٙؾ ؾبه اال ْبهاد ، ث اٝز

 ر٢واٛ. اٍالٙ٪٠، 

٠ٝ٤ٚٝ، كاه إثزت  و٪ريَ(، 1ٖٓٔ)، ٝبٕو، یواى٪ٙثبهٗ ّـ 3ٕ

 . ٍ٘، ٠٪اٍالٙ

ٙب١ٞب٠ٙ ف٨ٖٚ ىو١ٞگ٨ ٣ اعزٚبف٨ ؽ٤هاء، كىزو ٙغبٕقبد ٣ ـ 1ٕ

 . ُٕ (، 3ٕٖٔ، )رؾَ٪َبد ىٝبٛ

 . 1ّٚبهٟ (، 16ٖٔ)ْٝو٠٩ ٙجٖنبٛ، ـ 3ٕ

 


