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مقالههپیشههو یرقیمه حمههپییتههه ی  هه ی ی

یهههاییدهههوّدیمحّسهههدیمح ههه یی هههو  ی

  طههان یدریتعلوقپیکتابی

دهههالگی  هههاایدریاهههابی دابیق هههار یمها هههدی

مشههههمپیمههه یااتهههدیکهههپیتقهههد  ین ههههی

یخحان د انی هام یم یتحد:

 

 

دریق ههار یمها ههدیمشهههّمپیخلهه یال  ههح ی

یهههههههریمضّههههههههییتههههههها یمع ههههههحمو ی

یالّ الریرخا  ینکات یالقریاد :یخلوه 



:یطهار یقیخلح ینوّ یاهپیا  کهپیامهاریوّلا

الّ الری ایهههیمههددید  ههیراییهّ یقییخلوپ

یاضهههیقینههادهیادانههدیقیای هها ی و هه یقی

ااتعادینک د،یقیادانهدیکهپیدرایاقیاقیدرایمهای

یاپییتحریاوشتهیاد .

ا ههااها  یق ههار یاههپیمع ههادیتتد ههدیاوعهه یقی

ااتهد یقیکهّّنییَمهوقریم خهدیاهایت  هوّ ی

 ح د:ی هچهپیخسههیمه ییقائهیاایقاانییالیم 

دریقمههان یقا هه یتههدیکههپیاقیمههو ییتههحری

خو  یتسایمحهقریه ت ،یقل یاک حنی نی

یتههحریرایدریا هه یمقههاریقیا هه یقمههانیا تههادی

نسههها  یقیخهههحدیرایدریک هههاریتهههسای ههههارییم 

ده .یقیاایهسانیخضابیقیده  انیکهپییم 



د هد،یاک هحنیاهایکهیاایاصحابیخحدیتکلّه یم 

مهما وهدییم ید  یا ح ود،یکهپیههچهپیم 

دههسعاویقیطاختههاویاههپی ههحپیقیاههانیشهه  های

یخحاه یاحد.

:یرخا هه ین هه یقیانتهه اط:یقائهههیاا ههدیدوّم

نامههپیصههدادیخههحدیراییه  ههاری هائهه یق ار 

ایهه یق ههار ید  هههانیمههو ه ههتپی هدانههدیقی

نشحد.یال دیصهح  یکههدن،یمه هادیقدن،یاهپی

خحان یدریی،یرقضههپد  هههانیمشههاریقاردی قردن

الّ ههالر،ییامثههالییهههریدوّدالّشهههدا یخلوههپ

ااتههد.یت هههّایاههپییقاههپیصههحویینس یهوچیاپ

ضه ییمضّههیاا دیاهادیهسپیمههاه یااتهد،ی

قائهیاا دیادتالریاپیضهه ییک هدیقیا حدهدیقی



یهکهه یک ههد،یا  ههتادنیدریک ههاریضههه ییدری

اا  یکپید  هانینوویم ت هیت ههّایه هت دی

یصحویینو  .

قی ایتحوّ یاا هدیدریمتهادی راریقیینساقیق ار 

ادقنیتوای یانتاریش  هد،یقیا هیدریک اریقی های

نود ههگیضههه ییمضّههههیاههایاهههادینسههاقین ههحدی

هایقییتهههحانیدقرتههههیقییتّههه یدریصهههح یم 

یهادیدقرییهریاتادی قرد.یت  تان

دریمد  ههمیم ههحّرا،یقائهههیاا ههدیمقهه یمقههاریقی

م ول یردحلیخدایصلّ ی یخلوهپیقی لهپیقی

اپی هادی قرد،یقیا ههیاهپیق هار یائّسهپییدلّ یرا

تحدیاا هدییالّ الریمشهّفیم یاقو یخلوه 

 نهایرایتح یقال  یقینفسی دده یردهحلی



خدایاپیی ابی قردیقیاهپی نییتهه یتحّاهپی

داتتپیااتد.یقیه  اریدخحلیاپی  هدهتانی

اقو یاا دیکف یقینعلیخحدیرایاقیشایدر قردیقی

یدریموانی  هدتانیاقوه یاهایشهادیاهه هپیاهپ

ق ار یاپهداقد.یدریه  هاریتشههّفیاهپیمه هدی

مضّههیردحلیخداین ا دیاپی نیدقینفهیم امقی

 اصبیمکهیک دیقیذه یقی لهبیقیدههّیخهحدی

رایاای هاد قردی نیدقیخههابیقیمادهدینسا هد ی

الکهههپیاا هههدیاهههپیردهههحلیخهههدایقیاتهههعمی نی

یتههه ،یتههفوعمیرققیاههوا یصههّد قپیک هههدی

اریمکهیک دیقیخحدیرایدرییهریقییه  ی نانی هه

یدهدیقیاای نهایقید یقیمعوّ یا تادینسا د.

اادینسهاقییقیاّمایقائهیاو ی یالحهاریاا دیاهپ



م تح  ،یطحافیاتادی قرد.یقیدع یک دی

کپیااییالی رام یقیدکحنیااتدیقیاایامهادی

اهخههحردینداتههتپیااتههدیقیتفکّهههیدریتحیوههدی

یا سا دیقیاقیتحیودیت اقلینک د.

 ار ،یمه یاا دیتحّاپیدات یکپیمق حدیاقیق

اوشتهین   یاهپیمعهمه یخهدایقیاقلوهائ ی

ادهه ،یقیاههد  یاههه یاا ههدین هه  یاههپی

متامو یادخوپیقیق ارا ،یت صیقائهیتّّمهلی

نسا دیقیده  یخ حرینک دیقیشسیاقیق ار یدری

اا  یا شو دیقیاهپیتفکّههیقیتّّمهلیدریکهاریقی

ی ابیخح  یاپهداقد،یقیالقرینو ه یکهپی

سیهسههپیادخوههپیقیق ههارا یرایدری ههگیمتلهه

ا حانههدیالکههپیههههیاههاری ههگی ههایدقیا هه یاقی



یق ارا یقیادخوپی هائ یتحد.

اور ان،یق ار یدریاو یالضّلحخو یرایاهیق هار ی

دادند،یل ایاهادیامهاددیکپییتبیتهاوییم 

مانع یاهادیق ار یدریاو یالضّلحخو یندارندی

اهتهیاد یدری نیق ه یانتهاریده هد.یقینوهوی

یامهاددیکپیتحموقیق هار ین و شهانینشهدا

تحان ههدیاقیم ههولیخههحدیاههپیق ههار ییادهه یم 

اپهداقنههدیقی  ههلیق ههار یک  ههدیقیاههایهسههانی

  ههل،یق ههار یقینسههاقی نیرایاتههادی قرنههد ی

مان ههههدیق ههههار یخاتههههحرایاهههههادییتههههه ی

الّ هالریقینسهاقیشهسیاقییدوّدالّشهدا یخلوپ

  ن.


