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  رامعزان ظئيعنعث خذسذسعيةتلعرع

مذظةييةن ظأزعضة خاس نعث ظعسالم دعنعمعزدا بةلضعلةنضةن هةرقانداق بعر ظعبادةتمذقةددةس 
صايدعسع عغان يئتعد ظعجتعماظع جةمظعيةتكة ، ظعنسانالرغا شذنعثدةكقتع، قاظعدة صرعنسعصع، هئكمعتع،ؤا

زاآاتنعث يولغا قويذلعشع دعنعمعزدا  ،ظالعدعغان بولساق. عدذؤة ظةهمعيةتلعك ظاالهعدة ظورنع بول
، نةصرةت ظوتعنع عسعدعكع هةسةتظارالر  ـ آةمبةغعل، بايع تةثشةشظعجتعماظع تةثصذثسعزلعقن
يئسعرالرنع ـ  يئتعم نع جالالندذرذش،عص خةيرعيةت ظعشلعرياردةملعشعز ظارا ظأحىرىش، شذنعثدةك ظأ

قعسمةن الرنع ظعجتعماظع ظئهتعياجقاتارلعق مةسجعت ، دوختذرخانا  ، ص، ماظارعصنع ضىللةندىرىشظوقذتذ
هةممة دعن ة ظأز ظارا قئرعنداشلعققا تولغان ظئسعل جةمظعيةت هاؤاسع هةمدبولسعمذ آاصالةتلةندىرىش

بعرعضة ـ دىرعدعغان ظعنسانالرنعث بعر نةصةس ظئلعش، شذنعثدةك شذ  جةمظعيةتنع شةآعللةنظورتاق 
قئرعنداشلعق ظعحعدة مةدةنع ظعنسانالردعن بولذش ساصاسعنع سةمعمع قارشع ظعللعق مذهةببةت ؤة 

  . ظأستذرذشتةك ظاالهعدة ظةهمعيةتكة ظعضة
بةلضعلةنضةن دعنعمعزدا مانا شذنعثدةك رامعزان روزعسعدعن ظعبارةت بذ بىيىك ظعبادةتنعثمذ  

اقتع، هئكمعتع ؤة ظعنسانالرغا ، شذنعثدةك ظعجتعماظع جةمظعيةتكة بولغان صايدعسع ظعنتايعن مذظةييةن ؤ
  . آأص

قعممةتلعك  مذناسعؤعتع بعلةن بذ مذبارةك مئهمعنعمعزنع قارشع ظئلعش بعز شذ جةهةتتعن 
عحة ظوقذرمةنلرعمعزضة صايدعسع يئتعص قالسا ظةجةص ظةمةس دئضةن ظىمعت ؤة تةلةصتة بذ هةقتة قعسق

  . آأردذق مذناسعص رعص ظأتذشنعساؤات بئ
بذ .  بةلضعلةنضةن دةص تذتذشرذزاقةمةرعية ظئيع بويعحة رامعزان ظئيعدا تولذق بعر ظاي دعنعمعزدا 

 رذزابذ سةؤةصتعن . ظاينعث ظعسالم دعنعمعزدا باشقا ظايالرغا قارعغاندا ظورنع حوث ؤة ظذلذغ هئساصلعنعدذ
 بذ . بعر ظاز توختذلذشقا توغرا آئلعدذنعث صةزعلعتع توغرعسعدا بذ ظايعدة سأز قعلعشتعن بذرذنهةقق

  . ظاينعث صةزعلعتعنع تىؤةندة بعر قانحة خذسذسالرغا خذالسعالشقا بولعدذ
عزنع ظعمان لذق دذنياسعغا ظئلعص حعقعص قةلبعم ظالعمعدعن يذرذقزذلمةت  بعز ظعنسانالرنع . 1

نازعل  ةرؤةردعضارعمعز تةرةصتعن بذ ظايدا ص، رظان آةرعممذقةددةس آعتاص قذنذرع بعلةن بئزعضةن 
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ظع « :مذنداق بايان قعلعنعدذةرعمنعث بةقةرة سىرعسعدة بذ هةقعقةت قذرظان آ. باشلعغانقعلعنعشقا 
كع عيةنع ظعلضعر( كعلةرضةعساقلعنعشعثالر ظىحىن،سعلةردعن ظعلضعر )ضذناهالردعن! (مأمعنلةر

بذ صةرز ( .)183(» صةرز قعلعندع )رامعزان روزعسع( اندةك،سعلةرضعمذ صةرز قعلعنغرذزا )ظىممةتلةرضة
 رذزا( سةل ياآع سةصةر ظىستعدة بولذصئساناقلعق آىنلةردذر،سعلةردعن آعمكع آ )رذزاقعلعنغان 

قئرعلعق ياآع ( باشقا آىنلةردة تذتسذن،روزعنع )نععيةنع قازاس( تذتمعغان آىنلةرنع ،)تذتمعغان بولسا
بعر  )آىنلىكع ظىحىن(  ظاران تذتعدعغان آعشعلةر تذتمعسا، )يلعدعن مذشةققةت بعلةنظاجعزلعق تىصة

 ظارتذق )بةلضعلةنضةن معقداردعن( يعنععآعمكع فعد .معسكعن تويغذدةك تاماق فعدعية بئرعشع الزعم
 )نحذق يىرىشتعظئغعز ظو(  تذتذش سعلةر ظىحىنرذزاظةضةر بعلسةثالر  بذ ظأزع ظىحىن ياخشعدذر، بةرسة،

  . )184(ياخشعدذر
هعدايةت  قذرظان ظعنسانالرغا يئتةآحعدذر، رامعزان ظئيعدا قذرظان نازعل بولذشقا باشلعدع،

سعلةردعن آعمكع رامعزان ظئيعدا هازعر  روشةن ظايةتلةردذر، قعلغذحع ؤة هةق بعلةن ناهةقنع ظايرعغذحع
   بولذص )يةنع مذساصعر( دةسةل ياآع سةصةر ظىستعآئآعمكع  نع تذتسذن؛عبولسا رامعزان روزعس

  سعلةرضة ظاسانلعقنع خااليدذ، ظالاله.باشقا آىنلةردة تذتسذن )تذتمعغان آىنلةر ظىحىن تذتمعغان بولسا،(
نع قعلعش بعلةن رامعزان عظاغزعثالر ظوحذق يىرضةن آىنلةرنعث قازاس( تةسلعكنع خالعمايدذ،

 نع ظذلذغلعشعثالرنع،ظالاله قعلغانلعقعغا علةرنع هعدايةتشذثالرنع،سذسانعنع تولدذر )نعثعروزعس
  .»قعلعشعثالرنع خااليدذ شىكىر )ظذنعث ظعنظاملعرعغا(

 صةيغةمبةرلذشقا باشلعغان، شذنعثدةك  نازعل بوز قذرظان آةرعم رامعزان ظئيعدامذقةددةس آعتابعمع
ث ظأزعضة نازعل ن آةرعمنعقذرظاهةر رامعزان ظئيعدا جعبرعظعل ظةلةيهعسساالم بعلةن ظةلةيهعسساالم 

بذ ظةهؤال . تعثشعشعص قذرظان آةرعمنع مذزاآعرة قعلعشاتتعظأز ظارا عث هةممعسعنع قعلعنغان قعسمعن
شذنعثدعن . تةآرار قعلعنغان رامعزان ظئيعدا ظعككع قتعم  ظةلةيهعسساالم ؤاصات بولغان يعلقعصةيغةمبةر

، قذرظان ظذقذش ، مةسجعتلةردة ، ظأيلةردة صىتىن دذنيا مذسذلمانلعرعباشالص تا صىضىنكع آىنعمعزضعحة 
دا تذرذص قذرظان آةرعمنع تامام قعلعش قاتارلعق ظعشالرغا  ؤة قارعلةرعمعزنعث تةراؤع نامازلعرعظوقذتذش 

بذ ظايدا ظاالهعدة آأثىل بئرعدذ ؤة قئرع ياش دئمةي هةممة آعشع بذ خعل صاظالعيةتلةرضة ظأز قعزغعنلعقع 
  .   شذ سةؤةصلعك بذ مذبارةك ظاينع قذرظان آةرعم ظئيع دةصمذ ظاتعلعدذ.بعلةن ظاآتعص قاتنعشعدذ

 ساؤابع ظعنتايعن آأص ؤة ، بولذصمذ بذ ظايداقذرظان ظوقذش ؤة ظوقذلغان قذرظانغا قوالق سئلعش
 ؤة قورظان رذزاحىنكع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث سأزع بويعحة، . بادةت هئساصلعنعدذظةهمعيةتلعك ظع

ر بذ هةقتة صةيغةمبة. قعيامةت آىنع جانابع ظالاله ظالدعدا شاصاظةتحع بولعدذ ظعضعسعضة آةرعم ظأز
.  ؤة قذرظان آةرعم ظأز ظعضعسعضة شاصاظةت قعلعدذرذزاقعيامةت آىنع «: ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذ

ظذنعثغا ظع صةرؤةردعضارعم، مةن ظذنع آىندىزلعرع يئمةك ـ ظعحمةآتعن مةهروم قويدذم، مئنع : رذزا
ظع صةرؤةردعضارعم، مةن ظذنع آئحعلعرع ظذيقعسعدعم « : آةرعمقذرظان . شاصاظةتحع قعلغعن، دةيدذ

.  هةر ظعككعسع شاصاظةت قعلعدذ دةيدذ،»نعثغا شاصاظةتحع قعلغعنمةهرذم قويدذم، ظةمدع مئنع ظذ
  . ) ـ بةت84ظةتتةرغعب ؤة تتةرهعب ظعككعنحع توم (
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ظاخعرقع قئتعم ظةؤةتعلضةن ظعالهع بعر قورتعلعشع ظىحىن ظةث نالرنعث قذرظان آةرعم ظعنسا
ظذنع ظذقذش، ظذقذتذش، قذالق سئلعص تعثشاش آاتتا ظعبادةتتذر، بولذصمذ بذ ظايدا ظاالهعدة . انذندذرق

 قذرظان آةرعمنع .قةتال ظوقذص قويذش بعلةن مةقسةت هاسعل بولمايدذظامما ظذنع صة. ظةهمعيةتكة ظعضة
ظوقذش بعلةن بعرضة ظذنعث مةنا ؤة مةزمذنعنع بعلعص، ذشتعن ظةسلع نعشان؛ ظذنع وقذش ؤة ظوقذتظ

رلذق يولع بعلةن مئثعش، ظذنعث آأرسةتكةن نعزام ؤة قانذن ـ حىشىنىص ظذنعث صارالق ؤة نذ
بولمعسا قذرظان آةرعمنع صةقةت . صرعنسعصلعرنع هاياتعمعزغا تةتبعقالص سعثدىرىش مةقسةت قعلعنعدذ

قذص قويذش بعلةن قعسمةن ساؤاصقا ظئرعشعش هاسعل بولسعمذ، ظذنعث ظعنسانالرنعث دذنيا ظئغعزاآع ظو
ظةينع ؤاقعتتا هةزرعتع ظانعمعز ظاظعشة . ؤة ظاخعرةتلعكعنع قذتقذزغذحع رولع ظةمةلع ظعصادعلةنمةيدذ

ةخالقع قذرظان ظظذ زاتنعث «ىك ظانعمعز صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنعث ظةخالقع توغرذلذق سذرالغاندا بذ بىي
ةن بولسا، شذ ساهابع آعرامالر قذرظان آةرعمدعن بعرةر ظايةت ظأضةنض.  دةص جاؤاص بةرضةن»ظعدع

ظايةتنع ز هاياتعغا تولذق تةتبعقالص ظةمةل قعلماي تذرذص ظعككعنحع بعر ظأضةنضةن ظايةتنع ظأ
 جانابع ظالالهنعث ظوالرغا بىيىك ظعرادة ؤة ظعخالسع بعلةنبذ بىيىك زاتالرنعث دئمةآكع . ظأضةنمةيتتع

مةدةنعيةت يارعتعص صىتىن دذنياغا ظازغعنا بعر ؤاقعت ظعحعدة دذنيادا بىيىك ظاتا قعلغان بىيىك ظعنظامع 
قذرظانع . عبارةت هعدايةت مةشظعلعنع تاقاشتةك ظالع شان ـ شةرةص ياراتقانعسالمدعن ظظعمان ـ ظ

مذنداق بايان بع ظالاله يةنة قذرظان آةرعمدة آةرعمنعث ظئبعرعلعشتعكع سةؤةص ؤة هئكمةتنع جانا
نةسعهةت  - ر قعلعشلعرع ظىحىن، ظةقعل ظعضعلعرعنعث ؤةزذ ظذالرنعث ظايةتلةرنع تةصةآك)بذ(«: قعلعدذ

   ) ـ ظايةت29سىرعسع ساد (  ».ظئلعشلعرع ظىحىن بعز ساثا نازعل قعلغان مذبارةك آعتابتذر
ع، جانابع ظالالهنعث ظةث علمةخلذقاتالرنعث ظةث ظةبزضةن صىتىن دذنياغا رةهمةت بولذص ظةؤةتعل . 2

سىيىملىك قذلع، ظةث ظاخعرقع صةيغةمبةر هةزرعتع مذهةممةت ظةلةيهعسساالمغا صةيغةمبةرلعكتعن ظعبارةت 
تراصعدعكع هئرا غارعدا مةآكة مذآةررعمة ظة. ظايدا تاصشذرذلغانمذبارةك ذقةددةس ؤةزعصة بذ بذ م

ظايةتلعرعنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظئلعص آةلضةن ع بعلةن باشالنغان قذرظان  دئضةن ظةمر»ظوقذغعن«
 ع رةسذلسةن ظالالهنعث« :ظذ زاتقا خعتاص قعلعص تذرذصالم بىيىك صةرعشتة هةزرعتع جعرعظعل ظةلةيهعسسا

 بعر غذحعهعدايةتكة باشلعظذ زاتنعث ظعنسانالرنع  دئضةن هالدا »لعمةنـ صةيغةمبعرع ، مةن جعبرعظعل بو
ذقةددةس هةزرعتع مذهةممةد ظةلةيهعسساالمنعث بذ م. ظئالن قعلغانبولذص ظئبعرعلضةنلعكعنع يغةمبةر صة

م ـ ذزلجاهالةت ؤة رذ ، صىتىن ظعنسانعيةت دذنياسعغا نذرانة ظعشعكلةر ظاحتع، عؤةزعصعنع تاصشذرذص ظئلعش
ظأزعنعث هعدايةت مةشظعلعنع لعكعضة سعتةمضة تولغان جةمظعيةت بعردعنال نذرلذنذص دذنيا جاماظةتحع

صىتىن ظازغعنا بعر ؤاقعت ظعحعدة تاقعدع، صىتىن ؤةهشعلعككة آأنذص آةتكةن بذ قارا آأضىل ظعنسانالر 
الرنعث ؤاستعسع، غةيرعتع ؤة خالعس دذنيا معللعتعضة نةمذنة، رةهبةر بولذص تونذلدع، بذ بىيىك زات

 زذلذمنعث ظذرنعغا هةق ؤة ظادالةت، غةزةص ـ ، ـ مةرعصةتعمظعلظةمضعكع سايعسعدا جاهالةتنعث ظذرنعغا 
مانا بذ شةآعلدة قاراثغذ زذلمةت  .ة قئرعنداشلعقنعث ظاساسع سئلعندعنةصرةتنعث ظذرنعغا هةقعقع مةنعد

  .ظعحعدة قالغان بذ ظعنسانعيةت سةماسعدا نذرلذق ظذصذقالر ظئحعلدع
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ن معث ظايدعنمذ آأص ياخشع ذك هةدعيةسع بولغاجانابع ظالالهنعث مأمعنلةرضة ظعكرامع ؤة بذي. 3
 نعث بذ ظايغا خاس قعلعنغانلعقع يةنة بذ ظاينعث باشقا »عر آئحعسعلةيلةتذل قةدعر ـ قةد«مذبارةك 

  . ظايالرغا قارعغاندا ظةهمعيةتلعك ؤة ظأزضعحة ظاالهعدعلعككة ظعضة ظعكةنلعكعنع نامايان قعلعدذ
ذلماننعث سةل قاراص قاحذرذص قويعشعغا بولمايدعغان بعر مذسهةرقانداق بذ قةدعر آئحعسع 

جانابع ظالاله بذ آئحعنعث صةزعلعتعنع . آئحعدذرمذبارةك  بعر ظةهمعيةتلعك ؤة بىيىك صةزعلةتكة ظعضة
شةبع  . 1بعز قذرظاننع هةقعقةتةن شةبع قةدرعدة نازعل قعلدذق«: ان آةرعمدة مذنداق بايان قعلعدذقذرظ

. 3 معث ظايدعن ظارتذقتذر)شةرةص ؤة صةزعلةتتة شةبع قةدرع  2ضعنع بعلةمسةن؟قةدرعنعث نئمة ظعكةنلع
 ) تةقدعر قعلغانظالالهزئمعنغا  (صةرعشتعلةر ؤة جعبرعظعل شذ آئحعدة صةرؤةردعضارعنعث ظةمرع بعلةن 

ظامانلعقتعن   -رذغانغا قةدةر صىتىنلةي تعنحوشذ آئحة تاث ي . 4بارلعق ظعش ظىحىن حىشعدذ
  ».5رظعبارةتتذ

  

رعس ؤة  بعرع بولغان، ظعنساننعث ماددع هئرعنسعصعدعنظعسالم دعنعنعث بةش ظاساسع ص . 4
 دعن ظعبارةت بذ مذبارةك »روزع«عغا ظذزذق بئغعشاليدعغان ظارزذلعرعنع تعزضعنلةص، مةنةؤع هايات

  ظعبادةت بذ ظايغا خاس قعلعنغان
 آعشعلةرنعث رذزعدار. ظايغا خاس ظئبادةتتذر  نامعزعمذ بذهعزان آئحعلعرعدة ظوقذلعدعغان تةراؤرامع

حوثقذر هوزذر ؤة مةنؤع لةززةت هئس قعلعدعغان سوهذر ؤة ظعصتار داستعخانلعرعمذ بذ ظايغا باشقعحة 
  . مةزعيةت بئرعدعغان بعر ظاالهعدعلعكتذر

ن ظئيع مذبارةك رامعزابذ زعيةتلةر بعلةن بئزةلضةن دةك بعر قانحعلعغان صةزعلةت ؤة مةمانا مذشذنعث
 بعر رةهمةت  رة مةغصعرةت مأمعنلةرضة نعسبةتةن مةنةؤع قعممعتع ؤة صةزعلعتع ظعنتايعن حوث

عمعزغا قولعمعزدعن بذ ظاينع صةرؤةردعضارعمعزغا ظعبادةت قعلعص، مأمعن قئرعنداشلعر. مةؤسعمعدذر
نتايعن بىيىك  صايدعمعز ظعقعلعش بعلةن ظأتكىزضةندة ظئرعشعدعغانآئلعشعحة ماددع مةنةؤع ياردةم 

بذ مذبارةك ظاينعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . بولعدذ ؤة ظةبةدع ساظادةت ظعشعكلعرع آةثرع ظئحعلعدذ
ظةؤؤعلع رةهمةت، ظوتتذرسع مةغصعرةت، «بذ ظاينعث : صةزعلعتعنع بايان قعلعص مذنداق دئضةن

معرقاتذل ( »دعن قذتذلذش ظاخعرع جةهةننةم)ضذناهالرنعث جانابع ظالاله تةرعصعدعن ظةصذ قعلعنعشع(
 مذنداق بعشارةتتة ضة يةنة بعز مأمعنلةرصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم .) ـ بةت492 ممةفاتعه  ظعككعنحع تو

 نعث ظعشعكلعرععث ظعشعكلعرع ظئحعلعدذ، جةهةننةمرامعزان ظئيع آعرضةندة، جةننةتن«: بولعدذ
  )ظعمام بذخارع رعؤايعتع( ».تاقعلعدذ، شةيتانالر باغلعنعدذ

  :بذ هةدعس شةرعصنعث مةزمذنع مذنداق
اخشع ظعشالرنع قعلغانلعقع زعنع جةننةتكة ظئلعص بارعدعغان يظأ توتقان ظادةم رذزارامعزان ظئيعدا 

، جةهةننةمضة ظئلعص بارعدعغان ظعشالردعن ساقالنغانلعقع ظىحىن، ظذنعثغا جةننةتنعث ظعشعكع ظئحعلعدذ
 نةصسعنع يئغعص شةيتانغا ظةل بولمعغانلعقع ظىحىن شةيتاننعث . جةهةننةم ظعشعكلعرع ظئتعلعدذ، ظىحىن

   ) ـ بةت492 ـ توم  2معرقاتذل مةفاتعه (. ظذنع ظازدذرذشقا آىحع يةتمةيدذ
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ناهلعرعدعن صاآلعنعدعغانلعقعنع  آعشعنعث ضذرذزعدارزنعث مةنعسعمذ هةقعقةتتة رامعزان دئضةن سأ
ان ؤة يةر ياغعدعغاغدا رلعشعص آأز صةسلع باشالنغان ححىنكع، رامعزان؛ ياز صةسلع ظاخع. بعلدىرعدذ

يةر ظادةتتة يامغذر . ر دئضةن مةنعنع ظعصادعلةيدذيامغذؤة حاث ـ توزاننع تازعاليدعغان يىزعدعكع توصا 
  . ذازعاليد شذنداق تن ظئيعمذ مأمعنلةرنع ضذناهتعن رامعزاقانداق يويوص تازعاليدعغان بولسا،يىزعنع 

ش دئضةن مةنعنع آأرسعتعدذ، بذ ظعصادعضة ظاساسالنغاندا ع، آأيىر مةنعس بعرامعزاننعث باشقا
هةر ظعككع مةنعنعث . الرنعث ضذناهلعرعنع آأيدىرىص يوقعتعدذ، دئضةنلعك بولعدذرذزعداررامعزان ظئيع 

  . ظايدا ضذناهلعرعدعن صاآلعنعدعغانلعقعدعن ظعبارةتذنعث برذزعداربعرلعشعدعغان نوقتعسع؛ 
  

  زارو
  
   دئضةن نئمة؟ زارذ

 رذزابعر ظاي لعرعدعن بعرع رامعزان ظئيعدا مذبارةك ظعسالم دعنعمعزنعث بةش ظاساسع صععرنسعص
  . تذتذشتعن ظعبارةتتذر

 ، آىن صاتقانغا قةدةر يئيعش تذتذشنع نعيةت قعلعص، تاث ظئتعشقا باشلعغاندعن تارتعص رذزا؛ رذزا
  .عن ظعبارةتن ظأزعنع ساقالشتعنسع مذناسعؤةتتع ؤة جشظعحع

 رذزا. نحع يعلع صةرز قعلعنغانظعككعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم مةدعنعضة هعجرةت قعلعص  ،رذزا
عظعتع روخسةت قعلغان بعر قعسعم ؤة ظعسالم شةرظعمان ظئيتعص مذسذلمان بولغان ظاقعل، بالعغ تذتذش، 

 تذتذش صةرز رذزادا بعر ظاي زرعدار آعشعلةردعن باشقا هةرقانداق مأمعن مذسذلمانغا  رامعزان ظئيعظأ
ظع «:  ظايعتعدة مذنداق بايان قعلعنعدذ ـ 184 ـ 183بذ قذرظان آةرعمنعث بةقةرة سعرعسع . قعلعنغان
كع عيةنع ظعلضعر(كعلةرضةعساقلعنعشعثالر ظىحىن،سعلةردعن ظعلضعر)ضذناهالردعن(! مأمعنلةر

بذ صةرز قعلعنغان ( . صةرز قعلعندع )روزعسعرامعزان ( سعلةرضعمذ  صةرز قعلعنغاندةك،رذزا )ظىممةتلةرضة
 تذتمعغان رذزا( سةل ياآع سةصةر ظىستعدة بولذصئسعلةردعن آعمكع آ ساناقلعق آىنلةردذر، )رذزا
قئرعلعق ياآع ظاجعزلعق ( باشقا آىنلةردة تذتسذن،روزعنع )نععيةنع قازاس( تذتمعغان آىنلةرنع ،)بولسا

بعر معسكعن  )آىنلىكع ظىحىن( ذتعدعغان آعشعلةر تذتمعسا،ظاران ت) تىصةيلعدعن مذشةققةت بعلةن
بذ  ظارتذق بةرسة،) بةلضعلةنضةن معقداردعن(يعنععآعمكع فعد .تويغذدةك تاماق فعدعية بئرعشع الزعم

ظئغعز ظوحذق يىرىشتعن ؤة فعدعية (  تذتذش سعلةر ظىحىنرذزاظةضةر بعلسةثالر  ظأزع ظىحىن ياخشعدذر،
سعلةردعن آعمكع رامعزان «  ـ ظايعتعدة185 شذنعثدةك  يةنة بذسىرعنعث ».ياخشعدذر )بئرعشتعن

 دةص بذ ظعبادةتنعث آةسكعن ظادا قعلعنعشع »نع تذتسذنعظئيعدا هازعر بولسا رامعزان روزعس
صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالممذ ظعسالمنعث بةش ظاساسع صععرنسعصلعرعدعن بعرع رامعزان . تةآعتلةنمةآتة

 بعرعنحع ظايةتتعن آأرىنىص ) ـ توم2بذخارع ظعمان بابع (. زا تذتذش دةص آأرسةتكةنظئيعدا بعر ظاي رذ
رغا ظعمان  تذنجع صةيغةمبةر ظادةم ظةلةيهعسساالمدعن باشالص صىتىن صةيغةمبةرلةرضة ؤة ظذالرذزاتذرذصتذآع، 

  . ةتآةلتىرىص ظةضةشكةن ظىممةتلةرنعث هوممعسعضة صةرز بولذص بةلضعلةنضةن مذهعم بعر ظعباد
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ظعمان ظئيتعص مأمعن بولغان   ظعنسانالر يارعتعلعص يةر شارعدا ياشاشقا باشلعغاندعن بئرعرذزا
حىنكع ظعنساننعث روهع جةهةتتة . ظعجرا قعلعنعشع تةلةص قعلعنعص آةلضةن بعر ظعبادةتتذرآعشعلةردعن 
 ؤة هةم ماددعيعدةك وزعغا زأرىر بولغعنظعنساننعث رخالقع تةرةصتعن يىكسعلعشع ظىحذن، صاآلعنعص ظة

صةرز  مذسذلمانالرغا رذزعنعثظايةتتة يذقذردا بايان قعلعنغان .  نذرغذنلعغان صايدعلعرع بار تةرةصتعنيؤعةمةن
ظأزذر   يةتمةيدعغان تذتذشقا آىحعرذزاآئسةل، مذساصعر، ؤة قعلعنغانلعقع بعلدىرىلضةندعن آئيعن، 

شذنعثدةك  .ردا تذتذلسعمذ بولعدعغانلعقع بايان قعلغانالظعضعلعرعنعث روزعسع رامعزان ظئيعدعن باشقا ظاي
مايدعغانالر صعدية بعرعشع آئرةآلعكع لال تذتذشقا قادعر بورذزاذر بويع داؤاملعق ظأزرعدار بولذص، ظأم

 آأرسعتعلضةن ظأزرة ظعضعلعرعدعن بولمعغان هةرظاسانلعق بولعشع ظىحىن دئمةآكع بذ ظايةتتة  .بذيرذلغان
  .  ظةمرعضة قةتظع بوي سذنذشع الزعم» تذتذثرذزا«ظالالهنعث عن مذسذلماننعث مأمبعر قانداق 
  

   زاروباشقا ساماؤع دعنالردا 
ظع « ـ ظايعتعدعكع، 183رعسعنعث غانلعقع بايان قعلعنغان بةقةرة سى صةرز قعلعنعرذزعنعث

كع علضعريةنع ظع( كعلةرضةعساقلعنعشعثالر ظىحىن،سعلةردعن ظعلضعر)ضذناهالردعن(! مأمعنلةر
ظعصادعسع، دئضةن  ».صةرز قعلعندع )رامعزان روزعسع(  صةرز قعلعنغاندةك،سعلةرضعمذرذزا )ظىممةتلةرضة

بعزدعن بذرذن ظأتكةن صةيغةمبةرلةرنعث ظذممعتعضعمذ ذسلمانالرغعال ظةمةس،  تذتذش صةقةت بعز مرذزا
  . ةرعز قعلعنغانلعقعنع ظذقتذرعدذصظوخشاشال 

 بةزع رعؤايةتلةرنع هئساصقا ظالمعغاندا قانحة آىن ظعكةنلعكع، قاحان رذزاعنغان ظامما ظذالرغا صةرز قعل
 ظعالهع آعتاصالردعن ظعبارةت حىنكع بذرذنقع . ظعنعق بعر مةلذمات يوقؤة قانداق ظعكةنلعكع توغرذلذق 

ص  آأ دعنع هأآىملةرنعثتةسعصلعرع تةرعصعدعن بذرمذلعنعص،مذنظأز تةؤرات ؤة ظعجعلنعث آأص قعسمع 
بذ سةؤةصتعن . ظعباةتنعثمذ شةآلع ؤة زامانع ظأزضىرىص آةتكةندعن ظعبارةت بذ قعسمع، شذنعثدةك روزع

مةلذمات بئرعشكة ظاجعزلعق  توغرذسعدا ظعنعق بعر  ؤاقتع  ؤة شةآلعرذزعنعثةرز قعلعنغان ظذالرغا ص
 شةآلع ؤة ؤاقعت رذزا عغانتذتعدشذثا بىضىنكع آىنعمعزدعكع يةهذدعي ؤة خعرعستعظانالرنعث . قعلعمعز
 يوسذنغا قاظعدةظذالرنعث تذتعدعغان روزعسع، هةر خعل مذناسعؤةت ؤة .  ظوخشاش ظةمةسجةدؤعلع

  . باغلعنعص قالغان
 ظةسعر بورذن 14 ظةمرع قعلعنغان روزعغا آئلعدعغان بولساق؛ قذرظان آةرعم ظعسالم دعنعمعزدا

قةلبعدة،  بىضىنكع آىنضعحة صىتىن مذسذلمانالرنعث تاجانابع ظالالهتعن قانداق نازعل قعلعنغان بولسا 
هايات رعتع صةيغةمبعرعمعزنعث شذنعثدةك هةز. شذ بويعحة ساقلعنعص آةلمةآتةمذقةددةس آعتابعدا 

هالع ؤة صىتىن سأز ـ هةرعكعتع ساهابة آعرامالر ؤة ظذالردعن آئيعنكع هةدعسشذناس عتع، تةرجعمعصاظالعي
صتعن قذرظان آةرعم بذ سةؤة. لعنعص ساقلعنعص آةلمةآتةعخاتعرةن تولذق ضعكع بعلظالعمالرنعث زور ظةم

، ظىممةتلعرعضة قانداق ظىضةتكةن بولساةر ظةلةيهعسساالم قانداق آأرسةتكةن بولسا، صةيغةمب تذتذشنع رذزا
ظعسالم دعنعنعث ظةث بىيىك ظاالهعدعلعكلعرعدعن بعرسع، . هازعرغعحة شذ بويعحة تذتذلذص آةلمةآتة

 ظعنسانالرغا تةبلعغ قعلعنغان ؤاقعتتعن باشالص هازعرغعحة هئح قانداق بعر ظأزضةرتعش ظذنعث
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بذندعن آئيعنمذ تا قعيامةتكعحة مذشذنداق داؤاملعشعدذ ؤة قةتظع . آعرضىزعلمعضةنلعكعدعن ظعبارةتتذر
بعلدىرذص عتابعمعز قذرظان آةرعمنع ظأزع ساقاليدعغانلعقعنع  بىيىك ظالاله مذقةددةس آ.ظأزضةرمةيدذ
قذرظاننع هةقعقةتةن بعز نازعل قعلدذق ؤة حوقذم «: تة جانابع ظالاله مذنداق دةيدذبذ هةق. ؤةدة قعلغان

  ). ـ ظايةت 9سىرة هعجرع ( »ظذنع قوغدايمعز
   مذآاصاتعرذزعنعث

معنلةرنعث ردعضارعنعث ظةمرعنع ظورذندعغان مأزا تذتذش بعلةن صةرؤةذرصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم، 
هةرقانداق بعر ظادةم ظالالهقا «:  مذنداق دةيدذقعلعنعدعغانلعقعنع بعشارةت بئرعصهع ظةصذ ضذنا

ةن ظعشعنعص، ساؤابعنع ظىمعت قعلغان هالدا رامعزان روزعسعنع تذتسا، ظذنداق ظادةمنعث ظأتىص آةتك
   )بذخارع رعؤايعتعظعمام ( ».ضذناهلعرع آةحذرذم قعلعنعدذ

قعلغان ظعبادةت ؤة ياخشع ظعشلعرعمعزغا بعزنعث جانابع ظالاله حةآسعز نايعتع ؤة رةهمعتع لذتصع ـ ظع
بذ . ظةث ظاز دئضةندة بعرضة ظذن قات ساؤاص ؤة ظةجرع ـ مذآاصات بئرعدعغانلعقعغا ؤةدة قعلغان

. مذآاصاتنعث بةزع ظعبادةتلةردة يةتتة يىزضعحة آأصةيتعلعدعغانلعقعنع صةيغةمبعرعمعز بعشارةت بةرضةن
يئتةلمةيدعغان  مذآاصاتع بعز ظذيالص رذزعنعث.  بذ سان ـ سعصعرالر بعلةن حةآلعنعص قالمايدذرذزاظامما 

ظادةم «: ةر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذبذ هةقتة صةيغةمب. دةرعجعدة آأص ؤة ظاالهعدة بولعدذ
علعق ظون قاتمذ قات مذآاصات بئرعلعدذ، بعر ياخش ظعش ـ ظةمعلعضة )ياخشع( ظذغذللعرعنعث هةر قانداق

ا زمما رذظة«: انابع ظالاله ظئيتعدذآع ج».عحعلعك مذآاصاتقا ظئرعشتىرلعدذهةسسعدعن يةتتة يىز هةسسعغ
 ظذنعث.  ماثا قعلعنغان ظعبادةتتذر)يادعن خالع مذتلةق ؤة خالعسرع(زا بذنعث سعرتعدا، حذنكع رذ
صلعرعنع مئنعث نسع ظارزذ ـ تةلة جعر ظادةم، يئمةك ـ ظعحمعكعنع ؤةزعدارذ. مذآاصتعنع مةن ظأزةم بئرعمةن

  . )ظعمام بذخارع رعؤايعتع( ».ظىحىن تةرآةتكةن
علةن زعغا ظاالهعدة ظئتعبار قعلعش بعش تةس ظةمةسكع، جانابع ظالاله رذبذنعثدعن شذنع آأرىؤئل

 حانلعقزا قاتتعق سةبرحذنكع رذ. ظعنتايعن آاتتا بولعدعغانلعقعغا ظعشارةت قعلغانبعرضة مذآاصاتعنعث 
ظعنساننعث تاث ظاتقاندعن باشالص آىن صاتقانغا قةدةر  . مذشةققةتلعك بعر ظعبادةتتذرتةلةص قعلعدعغان 

ؤة ظئهتعياجع ظأزعنعث هاالل داظعرعدة يئيعشع، ظعحعشع ؤة جعنسع ظاالقعدة بولعشع تةبعظع هةققع 
 سذنذص، صىتىن بذ ظعنسانع بوي دئضةن سأزعضة »روزا تذتذثالر«بع ظالالهنعث ناجا، بولغان بولسعمذ

ساغالم بعر ظعمان ؤة تةؤرةنمةس بعر  ظئهتعياجلعرعدعن بةلضعلةنضةن مذددةتكعحعلعك ؤاز آئحعشع،
. سلعم بولذص بوي ظةآكةنلعكنعث نامايةندعسعدذردعضارعنعث ظةمرعضة مذتلةق تةظئتعقاد ؤة صةرؤةر

جدانع بعلةن يالغذز ملةر آأرمةيدعغان، ظأز ؤعباشقا ظادة. صةقةت ظالاله ظىحىن بولعدذبذنداق صعداآارلعق 
 ؤة سادعق ظعكةنلعكعنع ظعسصاتالص حوث بعر عر مأمعن ظأزعنعث ظعمانعدا سةمعمعزا تذتقان بقالغاندعمذ رذ

وث ؤة ظةلؤةتتة حمذآاصاتع حوث ظعمتعهاندعن ظأتكةن ظادةمنعث  نداق بذ. ظعمتعهاندعن ظأتكةن بولعدذ
مةشهذر شةخعسلةرضة مذآاصاتنع شلعرعدا بعرةر بىيىك ظعشالردا ظذتذق قازانغان دذنيا ظع .ظاالهعدة بولعدذ

دألةت رةظعسع تةقدعم قعلغان بذ مذآاصات . دألةت رةظعسع ظأزع تةقدعم قعلغانلعقعنع آأرعمعزبةزعدة 
زا دعن ظعبارةت بذ مذبارةك رذ. جةهةتتة بىيىك قعمممةتكة ظعضةماددع جةهةتتة ظاز بولسعمذ مةنةؤعي 
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شعلةر جةننةتكة  ظعبادعتعنع ظأز اليعقعدا ظادا قعلغان آعرذزا. ظعبادةتنعث مذآاصاتعمذ بذ ماهعيةتكة ظعضة
 »جةننةتتة«: ر ظةلةيهعسساالم مذنداق دةيدذبذ هةقتة صةيغةمبة. يرعم ظعشعكتعن آعرعدذظأزلعرعضة خاس ظا

 الزا تذتقان آعشعلةرةقةت رذذ ظعشعكتعن قعيامةت آىنع صبولذص، ب ظعسعملعك بعر ظعشعك »رةييان«
زا تذتقان ؤة  رذ)عؤايعتعظعمام بذخارع ر(. آعرعدذ؛ ظذ ظعشعكتعن ظذالردعن باشقا هئح آعم آعرمةيدذ

ظاخعرةتتة ظأتكةن مأمعن  ظعمتعهاندعن لعرعغا تولذق رعظاية قعلغان هالدارذزعنعث صىتىن ظةدةص ـ ظةرآان
صةيغةمبةر . لعك ظعكةنلعكعنع هئس قعلعدذ ؤة ظعنتايعن تةلةيزعنع غايةت بةختعيارظالالهنعث دةرضاهعدا ظأ

كع خذشاللعق بار، بعرع ظعصتار ك ظعزا تذتقذحع ظىحىنرذ«: نداق دةيدذظةلةيهعسساالم بذ هةقتة مذ
 ظاخعرةتتة صةرؤةردعضارع بعلةن )زعنعث مذآاصاتعنع ظئلعش ظىحىنرذ(تعدعكع خذشاللعق ، يةنة بعرع ؤاق

  . )ظعمام بذخارع رعؤايعتع(. دذر »ذشاللعقدعكع خآأرىشكةن حاغ
  

  زا تذتعمعز ؟ نئمة ظىحىن رو
بعز مأمعنلةر هةرقانداق بعر دةرعجة يا آع بعرةر مذآاصات ظىحىن ظةمةس صةقةت ظالالهنعث ظةمرع 

 بعرةر مةنصةظةت آأزلةص قعلنغان . تذتعمعز رذزابولغانلعقع ظىحىن ظذ زاتنعث رازعلعقعغا ظئرعشعش ظىحىن 
رع قعلعش ظالالهنعث نئمةتلعرعضة شىك. قانداق ظعبادةت تعجارةتحعنعث ظعبادعتع هئساصلعنعدذهةر

 ) ـ بةت135 ـ توم 2معرقاتذل مةصاتعه (. هأر ظادةمنعث ظعبادعتعدذرمةقسعدع بعلةن قعلعنغان ظعبادةت 
ويعحة ظئلعص جانابع ظالالهنعث دةرضاهعدا مةقبذل بولعدعغان ظعبادةت هةزرعتع ظةلعنعث ظعصادعسع ب

ظئيتقاندا، جانابع ظالالهنعث نئمةتلعرعضة شىكرع قعلعش بذرحعنع ظادا قعلعش بعلةن بعرضة ظذ زاتنعث 
عخالس ظجانابع ظالاله مذشذنداق سةمعمع . رازعلعقعغا ظئرعشعش مةقسعتعدة ظئلص بئرعلغان ظعبادةتتذر

  . بعلةن قعلعنغان ظعبادةتلةرنع قوبذل قعلعدذ
  
  ئكمةت ؤة صايدعلعرعه تذتذشنعث زارو

أصلعضةن آ نذرغذنلعغان هئكمعتع ؤة  ظعبادةتنعثنداقجانابع ظالاله ظعنسانالرغا ظةمرع قعلغان هةرقا
بذ هئكمةت ؤة  آأزلةش بعلةن بعرضة، ظذنعث نعهنعث رازعلعقعظالال تذتذشتا جانابع رذزا. صايدعلعرع بار

زعنعث صايدعلعرع قعسقعحة رذ. ايدذعزدعن ساقعت قعلعشقا بولمصايدعلعرعنع نةزةر دعققعتعم
   : تأؤةندعكعلةردعن ظعبارةت

 

   يامانلعقالردعن ساقاليدذ زارو
ن ظعصادة ة دئض»تاآع ساقالنغايسعلةر« ظاخعرعدا غان ظايةتنعثةرعز قعلعن صرذزاقذرظان آةرعمدة 

  .  هئكمعتعضة دعققعتعمعزنع تارتماقتارذزعنعث
، يامان ظادةت  شعصالعق ؤاستعلعرعنع بةرضعنعدةك ؤة آئسةلضةؤاجانابع ظالاله هةرقانداق دةرتكة دا

شذنعثدةك مانا . يدعغان ظامعلالرنعثمذ ظذسذل ؤة حارعلعرعنع آأرسعتعص بةرضةنؤة قعلعقالردعن ساقال
 ساقاليدعغانالرنع قعلعص، ضذناهكار بولذشتعن  يامان ظعشزعدار ظادةمنعبعر ظاالهعدعلعكع رذزعنعث رذ
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الهعدعلعكعنع بعزضة ظاسان رذزعنعث بذ ظاصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم . كعدةظعبادةت ظعكةنلع
 بعر قالقاندذر، رذزا«:  مذنداق بايان قعلماقتامعسال ظارقعلعقة ظعنتايعن ضىزةل حىشىنةلةيدعغان شةآعلد

غا ع بولغانالر ظادةم يامان سأز قعلمعسذن، ظأزع بعلةن دوقذرشذص جعدةل قعلماقحرذزعدارظذنداق ظعكةن 
  . )ظعمام بذخارع رعؤايعتع( »دئسذن«  رذزعدار مةر »ظعككع قئتعم

ة زعنع مذداصعظدا دىشمةننعث هذجذمعدعن ظأهةممعضة مةلذم بولغعنعدةك قالقان ظورذش مةيدانع
ناه نع ضذرذزعدار، روزعمذ قان ظعضعسعنع دىشمةندعن قوغدعغعنعدةكقالقانداقكع . قعلعدعغان بعر ؤاستا
زعنع ساقلعغاندعن سعرت، ادةم بعرةر يامان ظعش قعلعشتعن ظأ ظرذزعدار. دذظعشلةشتعن ساقالي

دةل  جئ ظأزعنع تذتعؤئلعصةص د»رذزعدار، مةن رذزعدارمةن «باشقعالرنعمذ يامانلعقتعن توسذص قالعدذ؛ 
عن ساقالش بعلةن رذزا ظادةمنع صةقةت يامانلعقالرد. قعلماقحع بولغانالر بعلةن تةث ماجراغا آعرمةيدذ

حذنكع ظعنساننع جةهةننةمضة ظئلعص بارعدعغعنع . ةهةننةمنعث ظوتعدعنمذ ساقاليدذظذنع ج. المايدذق
دةم جةهةننةمضة آعرعشتعن زعنع ساقلعغان ظاجعنايع قعلمعشالردعن ظأ. ردذرضذناه ؤة جعنايع قعلمعشال

  . ساقلعنعص قالعدذ
دعن آئلعص سعزلعك تذيغعسعؤة مةسظذلعيةتنذتذش هةرقانداق يامانلعقنعث بئشع ظالالهنع ظو

عنع داظعم ظالالهنع ظةسلعتعدذ، مةسظذلةتحانلعق تذيغذسظعنسانغا   تذتذشرذزاهالبذآع . حعقعدذ
الهتعن ظالنعث قةلبعضة رذزعدار نةتعجعدةمةنةؤع تةربعية قان بذ داؤامالشبعر ظاي . شةآعللةندذرعدذ

هةرآعتعنع ظعش  ـ زعنعث ظأظعنسان دة مانا بذ شةآعل. قورقذش تذيغعسعنع تئخعمذ مذستةهكةملةيدذ
  .نداق يامان ظعش ؤة يامان ظةخالقتعن قول ظىزعدذهةرقاآونتذرذل قعلعص، 

   ظةخالقعمعزنع ضىزةللةشتىرعدذزارو
روزعنع بذ . ن بعر ؤاقعت ظذسسذز ؤة ظاح قئلعش هادعسعسعدعن ظعبارةتال ظةمةس، مذظةييةرذزا

، رذزا. تعنع تولذق هئس قعلالمعغانلعقتعن دئرةك بئرعدذشةآعلدة حىشىنىش رذزعنعث هةقعقع ماهعيع
مذستةهكةم بعر ظعرادة تةربعيةسع، ظعنساننع يامان ظةخالق، يامان ظعشالر ؤة يامان خذيالردعن ساقالص، 

بذ هةقتة صةيغةمبةر مانا . ياخشع ظعشالر ؤة ياخشع ظةخالق بعلةن تةربعلةش آذرسعدعن ظعبارةت
هةرقانداق بعر  ظادةم يالغان ظئيتعشنع ؤة يالغان بعلةن ظعش ظئلعص «: يدذةيهعسساالم مذنداق دةظةل

نلعقعنع ظئتئبارغا ةمنعث يئمةك ـ ظعحمعكعنع توختاتقا ظادع تاشلعمعسا، جانابع ظالاله ظذنداقبئرعشن
. يىك نعشانع ظئنعق آأرسعتعلضةن بىرذزعنعثتة بذ هةدعس شةرعص. )عمام بذخارع رعؤايعتعظ( ».ظالمايدذ

 تىزةتمعضةن ظادةملةرنعث توتقان روزعلعرعغا جانابع رذص يامان خذي ؤة يامان ظةخالقعنع تذذزعدارر
 هةققعدة صةيغةمبةر بذ ماؤزذنعث ظةهمعيعتع. ظالالهنعث ظئتعبار قعلمايدعغانلعقع بعلدىرىلمةآتة

ةملةر بارآع،  تذتعدعغان ظادرذزانذرغذن «:  بعر هةدعس شةرعصتة مذنداق دئضةن يةنةظةلةيهعسساالم
آئحعلعرع نذرغذن . ؤة ظذسسذزلذقظذالرنعث تذتقان روزعسعدعن ظذالرغا قالعدعغعنع صةقةت ظاحلعق 

  ) بابعرذزاظعبنع ماججة ( »قبادةت قعلعدعغان ظادةملةر بارآع، ظذالرغا قالعدعغعنع صةقةت ظذيقذسذزلذظع
ظاساسلعق   بعلةن تاشلعغان بولسعمذ، مذناسعؤعتعرذزابذ ظادةملةر ظالاله هاالل قعلغان نةرسعلةرنع 

 عغاغانلعقع ظىحىن، قعلغان ظعبادعتعدعن آأتكةن مذآاصات آئرةك بولغان نةرسعلةرنع تاشلعمعتاشلعنعشع
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مانلعقالردعن  ظةسلع غايعسع ظعنساننع يارذزعنعثبذنعثدعن شذ مةلذم بولعدذآع، . ظئرعشةلمةيدذ
ضىزةل ظةخالق ـ صةزعلةت بعلةن بعزةشتعن ش ؤة ظذزاقالشتذرذص آامعل ظعنسان قعلعص يئتعلدىرى

  .ظعبارةت
   عنعث مةرتعبعسعنع ظىحكة ظايرعغانزظعسالم ظالعملعرع رو

سوهذر ؤاقتعدعن آىن صاتقعحعلعق بولغان ظارلعقتا يئيعش ـ ظعحعش ؤة جعنسع مذناسعؤةتتعن  . 1
 هئساصالنسعمذ، رذزاقع ظىحىن توغرا ع شةتلعرع تئصعلغانلرذزا، رذزابذ . ساقلعنعش بعلةن تذتذلغان روزعدذر

نعث ظعككعنحع صةللعنع بئسعشعغا الزعم رذزعدارظةسلع غايعسعضة يئتعش ظىحىن  رذزعنعثلئكعن 
   .آئلعدذ
ت ـ قول قاتارلعق صىتىن  قذالق ، آأز، تعل ؤة صذ، يةنة بعلةن بعرلعكتةبذ بعرعنحع مةرتعبة . 2

 بذ خعل رذزاجانابع ظالالهنعث دةرضاهعدا مةقبذل . دذرتذتذلغان روزع ضذناهتعن ساقالص ظةزالعرعنع
نع ضىزةل ظةخالق بعلةن رذزعداربع تةسعرعنع آأرسعتعص، ظأزعنعث ظعجاظعنساندا حىنكع بذ، . دذررذزا

  . ظةسلع غايعسعضة ظئرعشكةن روزعدذربعزةص، 
 قعسعغا ظورذنةلبعدة ظالالهتعن باشقيةنة بعلةن بعرضة بعرعنحع ؤة ظعككعنحع مةرتعبعلةر  . 3

. بةرمةسلعك، قةلبعنع ظالالهتعن باشقا شةيظعلةر بعلةن مةشغذل قعلماسلعق شةآلعدة تذتذلغان روزعدذر
سةك دةرعجة بولذص، بذ  مذمكعن بولغان ظةث يىكعظئرعشعش ظأزعنعث تذتقان روزعسعدا رذزعدارمانا بذ 

خعساةرنعث يئتعشع ظعنتايعن قعيعن دةرعجعضة صةيغةمبةرلةر ؤة ظالالهنعث ؤةلع قذللعرعدعن باشقا شة
  . بولغان بعر مةرتعبعدذر

يعش ـ ظعحعش ؤة جعنسع ظارزذ تةلةصلعرعدعن ؤاقعتلعق بعر مذددةت  ظادةم، ظالدع بعلةن يئرذزعدار
 صىتىن نةصسعضة هاآعم بولذشنع ظىضعنعدذ، بذنداق نةصعس تةربعيعسع، ظذنعثظأزعنع حةآلةص 

يةت  نعهارذزعداربذ شةآعلدة .  ؤة يامان ظةحالقالردعن ظذزاقالشتذرعدذ قعلعقعرعنع تىرلىك يامانظةزال
ظعنسان . صةرعشتعلةردةك صاك صاآعزة بولذص آئتعدذقةلبعنعمذ يامان هئس ـ تذيغذالردعن صاآعزالص، 

ماددعصةرةسلعكتعن، صانع هئس ظارزذ ـ تةلةصلةردعن ظذزاقالشقانسعرع صةرؤةردعضارعغا بولغان 
  . يئقعنلعشعدذظالالهقا بارغانحة ةث يىكسةك مةرتعبعسعضة آأتىرلعدذ ؤة بةندعحعلعكنعث ظ

  ظادةمنعث ساالمةتلعكعنع ساقاليدذ زارو
تلعكع جةهةتتة صايدعلعق ، روه ؤة بةدةنضة بولغان ظعجابع تةسعرع ؤة تةن ساالمةزعنعثرو

بعلةن تولذص تاشقان هئكمةت نذرغذنلعغان . هةقعقةتتذرعببع ساهةدة تةتقعق قعلعنغان  تنةتعجعلعرع
 زارو«: تعمعزنع قارعتعص مذنداق دئضةنققعصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم نةزةر دع بذ ظاالهعدعلعكعضة رذزعنعث

 صةيغةمبةر ) ـ بةت33 ـ توم  2آةشفذل خعفا ( ».بولغايسعلةرآئسةلدعن خالع  تذتذثالرآع،
 رعضةؤكع تةرةققعيات دةنكع آىنعمعزدعظةلةيهعسساالمنعث بذ ظالةمشذمذل مذبارةك سأزعنعث مةنعسع بىضى

دعنعمعز بذيرعغان ظعبادةتلةردعكع سعر ؤة هئكمةتلةر ؤاقعت ظأتذص، دةؤر تةرةققع قعلعص . نذر بولماقتا
 تذتذشنعث تةن ـ رذزا. ئخعمذ ظئنق نامايةن بولعدذلضةنسعرع ترىظعنسانالرنعث ظاث سةؤعيةسع آأتى

هلع تعببع دوآتذرالرنعث بعلعش ظىحىن بذ ظعشنعث ظةذ ظئنعق تئخعمسالةمةتلعككة بولغان صايدعلعرعنع 
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 تذتذشنعث هئحقانداق بعر سةلبع رذزا تئنع آئسةلدعن خالع ظادةملةر ظىحىن «: االيلعزعضة قذالق سسأ
 دئضةن هةدعس شةرعصتة ظعشارةت “» تذتذثالر، آئسةلدعن خالع بولعسعلةررذزا”  يوق، ظةآسعحةتةسعرع

 ظارام ظئلعص  ساظةت ظاشقازان ؤة ظاشقازاننعث16 ـ 8. تلعككة آأص صايدعسع بارساالمةقعلعنغعنعدةك 
 تةؤصعق ساغالم، دعنع ظعشالر ص د (. ظأزعنع بعر قذر سةرةمجانالشتذرعؤئلعشع ظعنتايعن حوث بعر صايدادذر

  . )يورنعلع، بعرعنحع سان
ظاز .  بعر صةرهعز هئساصلعنعدذن ظعنتايعن صايدعلعقظادملةر ظىحى تةن ـ ساالمةتلعكع نورمال زارو«

 رذزا  ظايبعرتولذق ، بولذصمذ رامعزان ظئيعدا  تذتعدعغانالرزارو يعش ؤة نورمال ياشاش صرعنسعصع بويعحةيئ
يئغعلعص قالغان لعق   ظاي11بذ ظذرذقالش، ظعنساننعث ؤذجذدعدآع . تذتذش ظادةمنع خئلع ظورذقلعتعدذ

بىضىنكع آىنعمعزدة مانا بذ ظذسذل،  .ةنلعكعدعن آئلعص حعقعدذرعص تىضعضنعث ظئزعيانلعق ياغ ؤة مايالر
حذنكع سئمعزلعك شعكةر . هةرقانداق شةخعسكة تةؤسعية قعلعنعدعغان ساالمةتلعك صرعنسعصعدذر

مذر قئتعش، يىرةك بذنعثدعن باشقا يةنة تذ. علالردعن بعرع ظامظةث يئقعن قوشناآئسعلع بعلةن 
رلعقع قاتارلعق بعر قانحة آئسةللعكلةرنعث يوقذملعنعشعغا ظذرذن آئسةللعكلع، قان بئسعمعنعث يوقذ

.  ظادةمنع صىتىن بذ دةرتلةردعن ساقالشتا حوث رول ظوينايدذرذزعدار تذتذش رذزادئمةآكع، . هازعراليدذ
بذ هةقعقةتنع صةقةتال دعنع ظالعمالر ظةمةس، بذ ماؤزذ  . ) ـ سان9 دعنع ظعشالر يورنعلع صذ د  ناجع بور(

   .انظالعملعرعمذ ظئتعراص قعلعص قوبذل قعلغعقات ظئلعص بارغان غةرب تةتقظالالهعدة تعدة ظىس
 Alexıs( آارئل تعغا ظئرعشكةن مةشهذر دوآتذر ظالعكسعس ـ يعلع تعببع نوبعل مذآاصا1940

Carrel ( ظأزعنعث  L`Hamme, Cet inconnu  ظأز نأؤعتعدة ظعنساننعث زارو:  ناملعق ظةسعرعدة 
ص قعلعنعص، ظذرنعغا يئثعلعرنعث عص قالغان زاصاس ماددعالرنعث سةرلعرعدا يئغعلظورضان

لعقعنع قاحعلعنعدعغانلعقعنع، بذ شةآعلدة ظعنسان ظذرضانلعرعدعكع صىتىن هذجةيرعلةرنث يئثعلعنعدعغان
غا ظعكةنلعكعنع ظاالهعدة تعلظعضة هةتتعكع رولعنعث ظعنتايعن ظةهمعيةتكة  بذ جةرذزعنعثيئزعش بعلةن 

   .) تئمعسعرذزا ،هايات ظانسكعلوصئدعسع(. ظالعدذ
 ظعنساننعث رذزا.  صايدعسع صةقةت جعسعم ظورضانلعرع بعلةنال حةآلعنعص قالمايدذزعنعثرو

نعث رذزعدار. ؤذجذدعدعكع سةصرا ؤة حىرىك معجةزعنع تةثشةشتة ظعنتايعن ظأتكىر تةسعرع آىحكة ظعضة
رع، ظذنعث ؤذجذدعدعكع روهع راهةتسعزلعقلعرعنع قالدذرذص، بذ ظعبادةتتعن ظالعدعغان مةنةؤعي هوزذ

ظةسلعدة ظعنسان جانابع ظالاله بذيرعغان هةرقانداق بعر ظعبادةتنع ظأز . دعلعكع بئغعشاليدذاآأثل ظاز
رازعلعقع بعلةن ظادا قعاللسا، ظذ مأمعننعث قةلبع شذنحعلعك هوزذر ؤة راهةتلعك هئس قعلعدذآع بذنع 

بولذصمذ روزعدن ظعبارةت بذ مذبارةك ظعبادةت . مذسذلمان ظأز ؤذجذدعدا هئس قعلعدذهةرقانداق مأمعن 
ظعنسان ؤذجذدعدا باشقا بعر آةيصعيةت، روهعدا ظأزضعحة بعر هال، معجةز ـ خذلقعدا مذاليعملعق، 

  . مئهرعبانلعق آةيصعيةتلعرعنع زعيادة قعلعدذ
  قعممعتعنع بعلدىرعدذـ ةدرع رعنعث ق ظادةمضة ظالالهنعث ظاتا قعلغان نئمةتلعزارو
 .عتعنع بةك بعلعص آةتمةيدذقعممقةدرع ظذ نئمةتنعث  حئغعدا نئمةت قول ظعلعكعدةدةم، ظا

 لئكعن ،ظذ نئمةتنعث قعممعتعضة يئتعدذظاندعن قولعدعكع نئمةتتعن ظايرعلعص قالغاندا قاحانكع، 
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 ؤاقعت 4 ـ 3شذنعثدةك هةر آىنع مانا . صذرسةت قولدعن آةتكةندة قعلغان صذشايمان صايدا بةرمةيدذ
ظادةتلعنعص آةتكةن آعشعضة تاماق يةص ، خالعغان خاغدا حاي، مئؤة سىيع، سوغذق سذ ظعحعص 

 تذتذص بذ نئمةتلةردعن مةلذم ؤاقعت رذزا. نعسبةتةن بذ نةرسعلةرنعث قعممعتع ظانحة بعلعنعص آةتمةيدذ
 .مةتلةرنعث قعممعتعنع تذنذص يةتسة آئرةكندعن آئيعن، بذ نئاعضة هاآعم بولغظأزعنع تارتعص نةصس

 هئس قعلغان بذ ظاحلعق ؤة سذسذزلعقالرنعث دةردع ـ ظةهؤالعنع حذشذنذص ظأزعآةمبةغعلالرنعث 
  . تعدعغانلعقعنع حىشىنىص يئتعدذرظاححعق ظةلعمعنع ظذالذرنعثمذ تا

دعن ظذ ان ظ،قول ظعلعكعدعكع نئمةتلةرنعث قعممعتعنع حىشىنىص يةتكةندعن آئيعنظعنسان 
، ظئهتعياج ظئضعلعرعنعث هةققعنع ظادا قعلعشنع تونذص لعتعشنعش، جايعغا ظعنئمةتلةرنع ظعسراص قعلماي

ث زىرىرلعكعنع بعلعص قعلشنع آأص شىكرع شذنعثدةك بذ نئمةتلةرنع ظاتا قعلغان جانابع ظالالهقا. يئتعدذ
بذ هةقتة . ة بولعشعغا ؤةسعلة بولعدذ نئمةتلةرضة شىكرع قعلعش ظذ نئمةتلةرنعث تئخعمذ زعياد. يئتعدذ

ضة شىكىر منئمعتع« :ظأز ؤاقتعدا صةرؤةردعضارعثالر« :قذرظان آةرعمدة مذنداق دئضةنجانابع ظالاله 
 مئنعث ظازابعم، قعلساثالر، )آذفرانع نئمةت( ظةضةر، تئخعمذ زعيادة قعلعمةن )ظذنع( قعلساثالر،
    .) ـ ظايةت7سىرة ظعبراهعم ( »ععدلر دةص جاآا»بةآمذ قاتتعق بولعدذ ظةلؤةتتة،
    سةبرعحانلعقنع ظأضعنعدذزعداررو

 لقولعدعكع هاال. سلعق ظامعللعرعدعن بعرعسةبرعحان بولذش غةلبعنع قولغا آةلتىرىشنعث ظاسا
ص، نةصسعنع  بولغانلعقع ظىحىن قول ظذزاتمعغان ظادةم؛ ظعرادعسعضة هاآعم بولذرذزعدار نئمةتلةرضة

بذنداق بعر . قولغا آةلتىرضةن بولعدذةربعيةلةش بعلةن  ظعنتايعن حوث ظذتذقالرنع تآونتذرذل قعلعص 
ظادةم ظأمرعدة دذح آئلعدعغان هةرقانداق غةم ـ قايغذ ؤة قعيعنحعلعقالر ظالدعدا تةمتعرةص، هودذقذص 

حار ظةلومضة دذـ  دةرت رعرةص حعدامحانلعق آأرسعتعدذ، بعرةبذالرغا سةبرع قعلعدذ، صذتت. قالمايدذ
  .  سةبرعحانلعق بعلةن ظأزعنع تذتعؤالعدذبولغاندا
   جةمظعيةتكة يئتدعغان صايدعسع زعنعثرو

جةمظعيةتكة بولغان يةنة نذرغذن عتعلغان نذرغذن صايدعلعردعن باشقا،  شةخعسلةرضة قاررذزعنعث
  . صايدعلعرع بار

ا هةمكارلعق ؤة ز ظارغعلعرعنع آىحةيتعص، جةمظعيةتتة ظأمئهرعبانلعق تذي، ظادةمدة رذزا
  . مئهرعبانلعقتعن ظعبارةت هئس ـ تذيغذالرنع بةرصا قعلعدذ

معسكعنلةرنعث ظاحلعق  صئقعر ـ مرعدة ظاحلعقنعث نئمة ظعكةنلعكعنع بعلمةيدعغان بعر ظادةم،ظأ
 تأآىلىص ةر تىرلىك  نازذ نئمةتلةر ظالدعغادةرت ـ ظةلةملعرعنع تولذق حىشىنىص آئتةلةمدذ؟ هةر آىنع ه

 يوقسذل آةمبةغعلالرنعث ظاحلعقتعن تارتقان ظازابلعرعنع هةقعقع مةنعدة هئس قعلعص ،عغان ظادةمتذرعد
  يئتةلةمذ؟ 

 تذتذص باققان ظادةم رذزاظامما . ظةلؤةتتة ظذالرنعث تارتقان ظةلةملعرعنع تولذق مةنعدة هئس قعاللمايدذ
، تارتقان ظازابعنع  دةردعنعضةنلعكع ظىحىن، ظذالرنعثظاحلعقنعث دةردعنع ظةمةلعيتع بعلةن آأر

 مئهرعباملعق تويغذسعنع حىشعنعدذ ؤة تولذق مةنعدة هئس قعلعص يئتةلةيدذ ـ دة ظذالرغا هئسداشلعق ؤة
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رنعث لةرضة ياردةم قولعنع سذنذص، ظذالنةتعجعدة، يئتعم ـ يئسعر آةمبةغعل. ؤعجدانعدا هئس قعلعدذ
  .  مظعيةتنعث قايغذ ظةلةملعرعضة ياردةملةشكةن بولعدذبذ شةآعلدة جة.  بولذشقا تعرعشعدذدةردعضة دةرمان

ز ظارا بعر ـ بعرعنعث لمانالرنع بعر تةن ، بعر جةسةت دةص بعلعص، ظذالرنعث ظأدعنعمعز صىتىن مذسذ
قوشنعسع ظاح « نعثصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم. دةرت ـ ظةلةملعرعضة ياردةمدة بولذشعنع تةلةص قعلغان

 ) ـ بةت358 ـ توم، 3تتةرهعب ظةتةرغعب ؤة( ».ةم آامعل مأمعن ظةمةسدعغان ظادظأزع توق يىرعي
بعز مذسذلمانالرغا . ق شةآعلدة ظاشذرعدذعنئمعمعزنعث قعممعتعنع  ظعنتايعن ظئدئضةن مةنعدعكع سأزع ت

ظةث ضىزةل بعر معسال، بعزنعث سىيىملىك صةيةغمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظعنسانالرنعث ظةث 
علعقع ؤة  يئتعص آةلضةندة ظذ زاتنعث سئخشذنداق تذرذغلذق رامعزان ظئيع. ئخعسع ظعدعمةرت ؤة س

قول ظئلعكعدعكع هةرقانداق نةرسعنع صئقعر يوقسلالرغا . مةرتلعكع نةححة هةسسعضة قاتلعناتتع
ةمبةر صةيغ«:  ظاظعشة ظانعمعز مذنداق دةيدذصةيغةمبعرعمعزنعث مأهتعرةم ظايالع هةزرعتع. تارقعتعص بئرةتتع

بذنداق . ح آىن قوسعقعنع تويغذزذص تاماق يةص باقمعغانظةلةيهعسساالم هئح بعر زامان ظارقا ظارقعدعن ظى
زات، لئكعن ظذ . تويغذحة غعزاالنغان بوالتتعخالعسا . لعقعدعن ظةمةس ظعدعبولعشع قول ظعلكعدة يوق

  . )ع ماججة رعؤايعتعظعبن( ».آةمبةغعلالرنع تويغذزذص، ظأزع ظاح يذرذشنع ظةبزةل آأرةتتع
هةزرعتع ظأمةر . ةرضةنهةزرعتع ظأمةرنعث خةلعصعلعك زامانعدا توققذز ظاي قةهةتحعلعك يىز ب

تا ظذ زات ظأزع دةص صىتىن ظادةملةرضة ظئالن قعلغان؛ «ر بعزنعثكعضة آةلسذن ةلمذهتاج آعشع
ة يئمةيدعغانلعقعغا  بعر نةرسقذرذق نان ؤة زئيتذن يئغعدعن باشقارع ظاخعرالشقعحعلعق عظايلقةهةتحعلعق 
  ) ـ بةت24  ـ توم1 ظةتتةبةقاتذل آذبرا( ».قةسةم قعلغان

 هةقعقع مةنعدة؛ ظعنساننع نةصسعضة قذل بولذشتعن قوتذلدذرذص، رذزادئمةآحع بولغعنعمعز، 
بذنداق  تةربعية آأرضةن مأمعن؛ هاالل . خذددع صةرعشتعدةك صاآعزاليدعغان هةقعقع بعر تةربعيعدذر 

؟ هاالل جعنسع ظارزذ ـ قمذ قولعنع سذنااليدذرسعلةرضة قولعنع ظذزاتمعغان يةردة، هارامغا قاندانة
تةلةصلعرعدعن ؤاز آةحكةن يةردة ؛ قانداقمذ هارام يولالرغا آعرةلةيدذ؟ زعنا ؤة صاهعشعدةك نذمذسسذز 

  صاسكعنا ظعشالرغا نةزةر ساالاليدذ؟ 
اياتعمعزغا قانحعلعك سعثسة، بذ ظعجابع تةسعرع هروزعدعن ظعبارةت بذ مذبارةك ظعبادةتنعث 

   .تةلعؤع شذنحة ظةمةلضة ظاشعدذتكةن روزعنعث بعز مأمعنلةردعن آى
 مذناسعؤعتع رذزا ظعستعضعمعز، بذ مذبارةك  ظىمعدعمعز، تئلعضعمعز ؤة ظارزذظاخعرعدا جانابع ظالالهتعن

 نعتعلعمعزمعزنع يئغقعنعمعزدةك؛ ظعحمةآتعن نةصسعهاالل يئمةك ـ بعلةن بعر ظاي آىندىزلعرع، 
 هارامغا نعزلعرعمعزآأ هارام لوقمعدعن، نع هارام ظعشالردعن، ظاش قازعنعمعزنعقولعمعزيالغاندعن، 

، امان ظعشالرغا مئثعشتعن ساقالص ينعصوتذمعز غةيؤةتنع تعثشاشتعن،  يالغان ؤةنعقاراشتعن، قوالقلعرعمعز
عرعغعحة بذ شةآعلدة نعث ظاخزعمؤة ظأمرمعز  تولذق ظئلعشعنع روزعدعن ظالعدعغان نةسعبعمعزنةتعجعدة 

  !ظامعن. سذرايمعزداؤاملعشعشعمعزنع 
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