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چکیذُ
أت٤١٤اس ا٤٧اشی اش شافسا ٟفسبشتا ٟشق٤تی ٍس ٟد٧ ٛ٣دسی دز شٞاز شافسا ٟتسخسته٦
ای ٠ف٨د ت ٦تیاٝ ٟضاٝی٢ی اش ٍثی٘ خٞسیات٣ ،طو ٝقشٝ ،ً٤دح ٧ ٣دا پسداخه ٦است.
سادٕی  ٣طداٍ .اش ٣یژٕی٧ای اشقاز ا٣س .ز٣دّی سٞسٍ٢دی اش شافساٍ ٟتس ٟست٣ ٛ٤
چ٨از ٛشقس ىازسی ١یص تٝ ٦ضتاٝی٢ی چت ٟ٤شتادخ٤ازی ،ی٤طتیو شیثاز٣یتا ٣ ٟستهای
ٞٝد٣ح پسداخه ٦اس .دز خسهاز حاضس پت اش تسزستی ٝصهظتسی اش ش١تدٕی  ٣ا٣ضتاؿ
اخهٞافی فظس آ ٟد ٣ت٣ ٦اّا٣ی ا١دیش٧٦ای م٢ایی دز اشقازشا ٟپسداخه ٦شد ٥اس.
کلیذٍاژگاى :شقس شق٤تی ،خٞسی٣ ،٦طو شیثاز٣یاٝ ،ٟدح ٞٝد٣ح ،شقس ٧د٤ی
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هقذهِ
ت٢ا تس ١ؾسی ٦ازیثاط(١ؾسی ٦اعنفات) ز ٠ٝ٣یاّ٤تس ٠دز ٧س ازیثاط شتا١ی ش فا ٘ٝزا
ٝیی٤ا١ی ٜدز ١ؾس تٖیسی ٜپیا ٛاش ىسسه٢د٤ٕ(٥ی٢د )٥تٕ ٦یس١د(٥خ٤ا٢١د ،٥ش١٤٢د )٥ىسستهاد٥
ٝیش٤د دز ٧س ازیثاط ٤ٝىٌ س ٦فا ٘ٝدیٖس  َ١ ٜ٧دازد :یٞاسُّ ،د  ٣شٝی ٦٢یأّید تتس
٧تتس یتتِ اش ف٤اٝتت٘ تتتّ ٦تتازّسد خاطتتی اش پیتتا ٛاشتتازٝ ٥تتیّ٢تتدف ىسستته٢د(٥فاعيی)،
ٕیس١د(٥یسمیثی) ،پیا(ٛادتی) ،یٞاس(ٞ٧دٙی)ّ ،د(ىسا شتا١ی)  ٣شٝی(٦٢ادخافی)
یاّ٤تسٝ ٠یٕ٤ید« :اش ٧س پ٢ح فا ٘ٝت خص خ٤د پیا ٛت ت ٦پیا ٛتٖ٢سی٢ّ ،ٜشی ٝهيتا٣ت
تا ّازّسدی خاص زا پی ز٣ی خ٤دٝاٝ ٟییاتی ٜاٝا ىَظ آ١دا ّ ٦تت ٦خت٤د پیتا ٛدٍت.
ّ٢ی ٣ ٜط٤زت  ٣شْ٘ آ ٟزا ت ٦ط٤زیی ٝسهَ٘  ٣دز خ٤د تیاٖ١س دز ١ؾس آ٣زیٜف تا ّازّسد
٢٧سی  ٣شافسا ٦١آش٢ا خ٤ا٧ی ٜشد»(احٞدی)22 :0831 ،
س ٦ف٢ظس پیا ،ٛىسسه٢دٕ ٣ ٥یس١د ٥ف٢اطس اطٚی ازیثاط ٧سته٢د  ٣اٖٙت٤ی ازیثتاعی اش
ای ٠س ٦یشْی٘ ٝیش٤د ١ ٣ؾسی ٦ادتی ١یص تتس استاس ی٤خت ٦تت ٦یْتی اش ایت ٠ست ٦فاٝت٘
پایٕ٦رازی ٝیش٤د تا ای ٠ز٣یْسد ٝیی٤ا١ی ٜیازیخ ١ؾسی٧٦ای ادتی خدید زا ت ٦ع٤ز یَسیة
تس س ٦د٣ز ٥یَسی٢ّ ٜی -0 :ٜپسداخه ٠تٝ ٦ؤٙو(زٝا١هیست )ٜدز ٍتس١ ٟت٤شد -2 ٜ٧ی٤خت٦
ا١حظازی تٝ ٦هَ١(٠د  ٣ ٤١شْٕ٘سایی) ا٣ای٘ ٍس ٟتیسه -8 ٜچسخ تازش ّا ٟ٤١ی٤خ ٦ت٦
س٤ی خ٤ا٢١د١(٥ؾسی ٦دزیاى ).دز ساٗ٧ای اخیس(ایٖٚه)018 :0833 ،ٟ٤
پتتسداخه ٠تتتٝ ٦ؤٙتتو شتتا ٘ٝدَ١ ٣تتد ش١دٕی٢اٝتت٦ای  ٣ز٣اٟش٢استتی استت .دز َ١تتد
ش١دٕی٢ا٦ٝای تت ٦ش١تدٕی شتافس ٝ ٣حتیظ پیساٝت ٟ٤ا ٣ی٤ختٝ ٦تیشت٤د ٣ ،یأثیسپتریسی ٣
یأثیسٕرازی ا ٣دز سغح ش١دٕی شصظتی ازشیتاتی ٝتیشت٤د ١ ٣شتا٧٦١تای آ ٟدز شتقس
زدیاتی  ٣دزیاىٝ .یش٤د دز َ١د ز٣اٟش٢اسی ١یتص ٝغاٙقت ٦دز ز٣ا ٣ ٟاحساستات دز١٣تی
شافس  ٣تسزسی ١شا٧٦١ا  ٣یأثیس آ ٟدز آثاز ا ٣یحٚی٘  ٣یثییٝ ٠یش٤د
یْی اش شی٧٥٤ای َٝایس ٦ا١دیش ٣ ٦ح٤ش٧٥ای ٝق٢ایی شافسی تا شافس دیٖتس ،دٍت .دز
ٝحیظ ش١دٕی ٤١ ٣ؿ یقا ٘ٝایشا ٟتا ٝسد ٣ ٛحْٝ٤ت ٣ .عتسش یيْتس  ٣خ٨تاٟتی٢تی آ ٟد٣
اس ٦ّ ،.تا ٝغاٙقٝ ٦حیظ ش١دٕی  ٣ىْسی آ٧ٟا ٝیی٤اٍ ٟضا٣ت ٢ٝاسةیتسی ١ستث .تت٦
شقس ایشا ٟداشه ٦تاشی ٣ ٜزاخـ ت٧ ٦سیِ ١ؾس تد٧ی ٜای ٠شیَ١ ٥٤د تا یأّید تس ا١دیشٖی
ٝؤٙو ط٤زت ٝیٕیسد  ٣ی٤خّٜ ٦یسی ت٢٧ ٦س  ٣شیثایی٧ای شقس اٝ ٣یش٤د
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ٜ٨ٝیسی ٠اثسی ّ ٦پیساَٝ ٟ٤ٝایست ٦شتقس ات١٤ت٤اس  ٣ز٣دّتی طت٤زت ٕسىهتّ ٦هتاب
«خٞسی٦سسایی دز اشقاز ات٤١٤اس  ٣ز٣دّی» ٤١شه ٦ت٢٨اش فٚی ٝیسشایی اس.
دز ای ٠پژ ٧٣ىسع تس آ ٟاس ٦ّ .ات٤١٤اس  ٣ز٣دّی تٝ ٦ضاٝی ٠ادب م٢ایی ت٣٦یتژ٥
شقس خٞسی٣ ،٦طو ٝقشٝ ٣ ً٤دح ٞٝد٣ح فنٍ ٦داشه٢د  ٣یقاتیس ٝ ٣ضاٝیٝ ٠شتهسُ دز
دی٤ا ٟآ ٟد ٣ت ٦دیدٝ ٥یش٤د
دز یحَیٌ حاضس ّ٤شید ٥شد ٥شی ٥٤یيْس ١ ٣ت٤ؿ یقاٝت٘ ات١٤ت٤اس ا٧ت٤اشی  ٣ز٣دّتی
سٞسٍ٢دی تا ٜ٧فظسا ٣ ٟحاّٞا ٟف٨د خ٤د ٝغاٙق ٦شد ٣ ،٥ز٣یْسد٧تای ٝق٢تایی اشتقاز
ایشا ٟتا یْدیٖس َٝایس ٦ش٤د
ابًََاس؛ شعز ٍ هحیط سًذگی
حس ٠ت٧ ٠ا١ی ت ٠طثاح ت ٠فثداهلل خساح ّ٢ّ ٦ی٦ا أت٤فٚی ت٤د ٙ٣ی د٣س .داشت.
ا ٣زا ات٤١٤اس تص٤ا٢١د شیسا ات٤١٤اس اش ١ا٧ٛای پادشا٧ا ٟی ٠ٞت٤د پدز ٧ا١ی تاى٢د ٥تت٤د
ٕ« ٣س٧٣ی تس ای ٠تا٣ز١د ّ ٦ا ٣اش ا٧اٙی دٝشٌ ت٤د  ٣دز سپاٝ ٥تس٣ا ٟتتٝ ٠حٞتد فثاستی
خدٝ .ٝیّسد تسای ٨ٖ١دازی اش اسة ت ٦ا٤٧اش آٝد ٥ت٤د  ٣دز آ ٟش٨س تا خُٚثإ٘( ٤١تتا)٤١
١اٝی اشد٣اج ّسد»(ات٢ٝ ٠ؾ٤ز )3 :0633 ،آ١چ ٦ّ ٦سثة شد٤ٝ ٥زخا ٟپتدز ا ٣زا اش ا٧ت٤اش
تدا٢١د ،ا١دیش٧٦ا  ٣شتا١ ٟصدیِ ت ٦اىْاز شق٤تی ات٤١٤اس اس ٦ّ .دز شقس زخّ ٦٢سد٣ ٥
یٞای٘ا ت ٦یٞد ٣ ٟىس ٔ٢٧ایسا ٟزا ١شاٝ ٟی د٧د ّ ٦دز ٍظاید ت ٦طتساح .آشتْاز
اسٙ٣« .ی خُٚثا ٤١ایسا١ی ت٤د دز ا٤٧اش ت ٦د١یا آٝد ٞ٧ ٣اٟخا  ٜ٧اشد٣اج ّسد»(ات ٠اٞٙقهص،
 )061-068 :0693دزتاز٣ ٥الدتا یازیخ دٍیَی زا ٞ١یی٤ا١ی ٜذّس ّ٢ی ،ٜیازیصی ٝیاٟ
ساٗ٧ای  083یا  ً016زا آ٣زد٥ا١د اٝا ٝح٘ یٙ٤د «ا٤٧اش ت٤د  ٣دز عيٙ٤ی .تا ختا٤١اد٥
ت ٦ش٨س تظس ٥زى(».ات ٠خْٚا)878 :0613 ،ٟ
ا ٣دز ا٣ا٤ّ ٟدّی پدز زا اش دس .داد  ٣فسط ٦ش١دٕی تس ختا٤١اد٥ا ی٢تٔ شتد یتا
حدی ّٝ ٦ادز ٝدث٤ز شد ا ٣زا ت ٦دّا ٟفغازی ىسسهاد ز٣ش٧ا زا دز دّاٝ ٟیٕرزا١د ٣
شة٧ا تٝ ٦غاٙق ٣ ٦یحظی٘ ٝشن ٗ٤ت٤د چ ٟ٤ت ٦ت٤ٚك زسید ،ت ٦ا٤٧اش زىت ٣ .تت ٦ختد.ٝ
٣اٙیة ت ٠حثاب شافس ٝش٤٨ز زسید ٞ٧سا ٥ا ٣ت٤ّ ٦ى ٦زىٝ ٣ .دیی زا تتا ٧ت ٜدز ٝدتاٙ
شقس  ٣ادب ٙ ٣ ٤٨ٙ ٣قة ٕرزا١د١د «ش٣د ت٤د ّ ٦دزیاى .ای٤١ ٠ؿ ش١دٕی دز شأ ٟا١ ٣یس.
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 ٣آٝ ٟدا ٙزا ز٧ا ّسد  ٣ت ٦تادیٍ ،٦ثی ٦ٚت٢تیاستد زىت .یتا شتتا ٣ ٟشتقس ىظتیحیتس
ش٤د»(طدٍی ،تی یا )12 :سپ خٚو ت ٠احٞس ا ٣زا ت ٦حيؼ ّسد ٟاشقاز ٝدث٤ز ّتسد ٣
ات٤١٤اس اشقاز ٍ ٣ظاید تسیازی اش تصزٕا ٟزا اش تس ّسد تا اىصای ١ث٤ك شقسیا ز٧ستپاز
تنداد شد دز آ١دا یا تسْٝیا ٟت ٦ز٣ی ّاز ت٤د١د ٝدح ایشاّ ٟتسد  ٣چت ٟ٤آ١تاٝ ٟنضت٤ب
خٚیي ٦شد١د ات٤١٤اس ١یص ت ٦ش١دا١ی شد چ ٟ٤ا٣ضاؿ آ ٟش٨س زا ١اا ٠ٝدید ت ٦ست٤ی ٝظتس
زى .ات١٤ظس خظیة زا ٝدح ٕي .یِ ساٙی آ١دتا تت٤د  ٣دٙثستهٖی تت ٦ختا٤١اد ٥ستثة
تاشٕش.ا ت ٦تنداد شد پ اش تاشٕشت .تت ٦تنتداد تتدخ٤ا٧ا ٟاش ٧تاز ٟ٣خ٤استه٢د یتا
ات٤١٤اس زا سص .تٖیسد ا١ ٣یص ت ٦ش١داٟا اىْ٢د ف .ٚای ٠اٝتس زا «اتت٢ٝ ٠ؾت٤ز یٞ٨ت.
ش١دیٌ ت٤د ٟتسٝیشٞسد ّ ٦یا ٝسٓ ٧از ٟ٣اٙسشید دز ش١تدا ٟش١ادٍت ٦تت ٦ستس تتسد»(اتت٠
٢ٝؾ٤ز )226 :0669 ،اٝ ٣دیی ١یص دز ف٨د ٝأ ٟ٤ٝحث ت٤د «٣ىاتا دز ساٗ  069یتا
 ً063دز شتت٨س تنتتداد ایيتتاً اىهتتاد دز ٞ٧تتا ٟشتت٨س  ٣دز ٕ٤زستتها ٟشتت١٤یصیٝ ٦تتدىٟ٤
اس(».خغیة اٙثندادی )113-116 :0680 ،ای ٠یازیخ تا یسدید ٞ٧سا ٥است ،.شیتسا عت٦
حسیٝ ٠ی٤١یسد« :ات٤١٤اس دز ٝسثی٧ ٦سٕص طادً ١ث٤دٖٝ ،س ٖ٢٧اٝی ّ ٦تت ٦زثتای اٝتی٠
پسداخ(».حسی ٣ )088 :0673 ،٠حاٗ آ ٦ْ١اٝی ٠پ اش ای ٠یازیخ دزٕرشه ٦اس.
ا ٜ٧ ٣ت ٦ط٤زت ٜ٧ ،ت ٦سیست  ٜ٧ ٣دز ّن ٛشیثا تت٤د شت ٤عثقتی تتازشیسی ٠طتي.
شصظی.ا ت٤د ای ٠ش ٤عثقی ٝ ٣نح .دز ٕيهاز ٧سچ٢د تسای ٕس ٥٣خاطی اش شافساٟ
٢ٝ ٣هسثا ٟت ٦دزتاز خ ٤آی٢د ١ث٤د ،اٝا ٝغ٤ٚب ٝسد ٛفاٝت ٦تت٤د «دز ٝیتاٝ ٟتسد ٛاست٥٤
شتتد ٥تتت٤د ٖٞ٧ ٣تتا ٟا ٣زا د٣ستت .داشتته٢د»(اتتت ٠اٞٙقهتتص )210 :0693 ،عتت ٦حسیتتت٠
ٝی٤١یستد« :اٝ ٣تسد ّت٤چْی ١ثت٤د شصظتی تت٤د ّتٝ ٦تسد ٛشٝا١ت٦ا تت٣ ٦ی احهتساٛ
ٝیٕراشه٢د  ٣دز یٞاٝی ى ٟ٤٢شقس  ٣ادب تصزٓا ٝیشٞسد١د»(حسی)19 :0673 ،٠
ٕس ٥٣دیٖسی اش خ٤اص ت٣٦یژ ٥شقسا ،خٚيا ٣ ٣شزا ت٤د١د ّتٖ١ ٦سشتی ٝصتاٙو تتا ٝتسدٛ
فادی داشه٢د  ٣خایٖا ٥شقسی ا ٣زا تسای خ٤د خغسی تصزٓ ٝیدید١د «ز٣یْسد ىْتسی ٣
ادتی ات٤١٤اس تْٝ ٦هة خدید سثة ٕش .یا ا ٣ت ٦است٤ٚب ٍتدیٍ ٜظتید١ ٣ ٥ؾتا ٛىْتسی
س٢هی تهاشد ٕ٤١سایی سثة شد یا شافسا١ی ّ ٦ت١ ٦ؾا ٛس٢هی شقسا ٕسای داشته٢د فٚیت٦
ا ٣یثٚیل س٤ء ّ٢٢د دسه٦ای اش شافسا ٟتا ا ٣شافسا ٟدزتازی ٝ ٣صاٙو تا شتیق ٣ ٦شتق٤تی٦
تا ا ٣دش٢ٞی داشه٢دف ٝث٘ ٝس٣ا ٟت ٠اتیحيظت ،٦ٞست ٜٚاٙصاستس ،اٙسّىاشتی  ٣فثداٙحٞیتد
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اٙنحَی» (٧ادیپ٤ز ی٨صٝی )211 :0837 ،إس ٖ١ا٧ی دٍیٌیس ت ٦اشقاز شتافسا ٟشتق٤تی
تی٢داشی ٦ّ ٜت ٦اط٘ تساتسی ٝسٞٚا١ا ٣ ٟتقد٧ا سسّ٤تی  ٣یحَیس فسب٧ا پسداخه٦ا١تد ،ایت٠
ٝضاٝی ٠شقسی ١یص س٢هی خدید دز شقس ا٣اخس ف٨د ا٤ٝیا ٣ ٟد٣ز ٥فثاسیا ٟاسٕ .سای
ت ٦ا١دیش٧٦ای  ٦ّ ٤١ات٤١٤اس  ٣چ٢د ی ٠اش شافساٍ ٟس ٟد ٛ٣تداٝ ٟه٧ ٜ٨سته٢د ١اشتی اش
عسش یَٚی ایشا ٟاش ش١دٕی خدید ٝ ٣هٞد١ا ٦١افساب اس.
رٍدکی؛ شعز ٍ هحیط سًذگی
ات٤فثداهلل خقيس تٝ ٠حٞد ز٣دّی تت ٦ستاٗ  ً231دز ز٣ستهای تت٢ح اش ٍتسای ز٣دُ
سٞسٍ٢د ت ٦د١یا آٝد  ٣دز ساٗ  ً826دز تصازا دزٕرش .اش آماش ش١تدٕی  ٣یحظتینت ا٣
اعنؿ دٍیَی ١دازی ٜآ٣اشی خ ٤داش ٣ .چ١ ٔ٢یْٝ ٤ی٤١اخ .ا١ ٣اتی٢تا تت٤د ٝ ٣ستٜٚ
١یسٝ .ادزشادی ت٤د  ٣یا تقد٧ا دچاز ای ٠فازض ٦شد ا ٣دز دزتاز آٗ ساٝا ٟت٤د ٍ ٣سات٣ .
ازادت تسیازی ت١ ٦ظس ت ٠احٞد( )ً880-810داش .اش ٞٝد٣حا ٟتصزٓ ا ٣ات٤فٚی تٚقٞی
ٝؤٙو «یازیخ تٚقٞی» اس.ف ٕ٤یا ت ٦دسه٤ز ای٣ ٠شیس ت٤د ّ ٦اّٚ« ٣ی ٣ ٦ٚد »٦٢ٝزا ت١ ٦ؾتٜ
دزآ٣زد ز٣دّی «س٢دتاد١ا »٦ٝزا  ٜ٧ت١ ٦ؾ ٜدزآ٣زد اٝا اش ای ٠د٢ٝ ٣ؾ ٣ ٦ٝ٤چ٢د ٝث٢ت٤ی
دیٖس خص اتیایی پساّ٢د ٥ت ٦خای ٞ١ا١د ٥اس .ا ٣فن ٥٣تس ٍظتید ٥دز ٝث٢ت٤ی ١یتص ٨ٝتازت
داش .شٍ ٞی زاشی دز «اٞٙقد »ٜاتتداؿ زتتافی زا تت ٦ا١ ٣ستث .داد ٥است٣ .ی زا
سٚغا ٟاٙشقسا یا اسهاد شافسا ٟخ٤ا٢١د
ٝضاٝی ٠شقسی ا ٣فثازتا١د اش ٝتدح ،شتسب خٞتس  ٣خٞسیت٣ ،٦طتو شیثتاز٣یتا ،ٟدز
 ٧٤ْ١پیسی ٝ ٣سٓ ،تیافهثازی د١یا  ٣آىات ز٣شٕاز ،پ٢د  ٣حْ ٣ .ٞاخنً تا ی٤خ ٦تت٦
ایٝ ٠ضاٝی ٠دزٝییاتی ٦ّ ٜشافس فن ٥٣تس خ٤شی٧ای ٝحیظ ش١تدٕی ّت ٦شت٨س تصتازا ٣
حْ .ٝ٤ساٝا١یا ٟتسای ٝسد ٛىساّ ٜ٧سد ٥ت٤د١د اش ْ١ات اخنٍتی  ٣فثتستآٝت٤شی دست.
ْ١شید ٥اس ٣ .ای ٠ا١دیش٧٦ا حهی دز ٝدح ا١ ٣یص آشْاز اس.
تساّل دیٌی یا اصل بزابزی در عْذ ساهاًیاى
یْی اش ٣یژٕی٧ای  ٜ٨ٝف٨د ساٝا١ی ،یسا ٣ ٘٧آسإٟیسی ٝر٧ة دز ١تصد حْٝ٤ت٣ .
ٝسد ٛت٤د اٝسا ٤٢٧ش یقظة ٝح٤ٞدی پیدا ْ١سد ٥ت٤د١د ّ ٦اٖ١ش .تس خ٨ا٨١ ٟاد ٥تاش٢د ٣
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ٍسٝغی تد٤ی٢د «آسإٟیسی ساٝا١یا١ ٟسث .ت ٦ىِسًَ ٝ ٣را٧ة ٝصهٚو اس .تت ٦عت٤زی
ّ٧ ٦یچ ّ اش حیث اؽ٨از فَاید دی٢ی ٝ ٣ر٧ثی دچاز ی٢ٖ٢ا٧ایی ّ ٦دز اد٣از تقدٝ ،ثنً
د٣ز ٥مص٤١یا ٣ ٟسنخَ ٦پی آٝد١ ٥ث٤د ای ٠اٝس اش ٜ٨ٝیسی ٠اسثاب ف١ ٣ ٜٚؾتس  ٣اشتاز٥
حْ ٣ .ٞف ٛ٤ٚفَٚی ٝیی٤ا١د تاشد اش ای ٠خاسٝ ٦ّ .ییت٤ا١ی ٜتٖت٤یی ٜد٣ز ٥ستاٝا١یا،ٟ
د٣ز ٥ز ٌ١٣ادب  ٣ف ٣ ٜٚفظس آشادی اىْاز ّٞ ٣اٗ یٞد ٟاستن ٛدز ایتسا ٟاست(».شتيٌ،
 )86 :0873ش٤ا٧د یازیصی داٗ تس ٣خ٤د ادیا ٟشزدشهی ،ی٤٨دی  ٣ت٤دایی دز ٝا٣زاء ا٨٢ٙس
اس ٦ّ ،.پیس٣ا ٟای ٠ادیا ٟآشادا ٦١تی ٧یچ ٍید ٢ٝ ٣قی ت ٦دی ٠خ٤د ت٤د١تد  ٣دز ی٢ٖ٢تای
ٍ٤ا١ی ٠شسؿ  ٣یقظة سص .اٝسا ٍساز ١داشه٢د
«دز ز٣شٕاز ساٝا١یا ٟتا ای ٦ّ ٠اسن ٛد٣یس .ساٗ ت٤د ّ ٦دز ٝا٣زاء ا٨٢ٙس ١ي٤ذ داشت.
 ٣خایٖا٧ی یاىه ٦ت٤د ،شزدشهیا١ی دز آ٢ٝ ٟغَٝ ٦یشیسه٢د ّ ٦اش پسداخت .خصیتٝ ٦قتاه
شد ٥ت٤د١د ای ٠شزدشهیا ٦ّ ٟدز سساسس ٝا٣زاء ا٨٢ٙس پساّ٢د ٥ت٤د١د ،دازای آیشتْد٧٥تایی
ت٤د١د ّ ٦دز آ٧ٟا ٢ٝاسِ دی٢ی خ٤د زا آشادا١ت ٦تت ٦ختای ٝتیآ٣زد١تد»(تیس١٣تی:0892 ،
)233
اىْاز  ٣فَاید ایسا ٟتاسها ٟت٦خظ٤ص ا١دیش٧٦ای ٝر٧ثی دز شقس شتافسا ٟایت ٠د٣ز٥
١ي٤ذ پیدا ّسد ٥اس .اش خنٗ د ٣تی .اش ز٣دّی ٝیی٤ا١ی ٜپ٢داز ١یِّ ،سداز ١یِ ٕ ٣يهاز
١یِ زا دزیاتیٜ
ی ٠دزس ٣ .خ٤ی ١یِ ١ ٣ا١ ٛیِ  ٣خسد
چت٨از چتیص ٝتتس آشاد ٥زا ش متت ٜتصتسد
ستصد ّ ٦شاد شید خا٣دا ٣ ٟمتت١ ٜصت٤زد
٧تس آْ١ت ٦ایصد ای ٠چ٨از ز٣شی ّتسد
(شيٌ)83 :0873 ،
«دز تٚخ  ٣دیٖس ْٝا٧ٟا یقداد ٍات٘ ی٤خ٨ی ی٤٨دی ش١دٕی ٝیّسد١تد  ٣احهٞتاٗ دازد
ّ ٦ات٤اٞٙؤید تٚصتی دز پتس٣زد ٟداستها ٟی٤ستو  ٣شٙیصتا اش ی٤٨دیتا ٟتٚتخ ا٨ٙتإ ٛسىهت٦
تاشد»(اٝاٝی )933 :0892 ،ی٤٢ؿ دز ٝرا٧ة اسنٝی ١یص ٣خ٤د داش.
اٝا دز تسخی َ١اط ماٙة ٝسد ٛت ٦ىسٍ٦ای خاص فَید ٥داشه٢د «دز زی  ٣تصتازا دیت٠
اسن ٛتا ١ؾس  ٣سٚیَ ٦ات٤ح٢یي ٦اخسا ٝتیشتد دز ٝتسٍ ،٣تص٣ی ،٠شتیساش  ٣ازدتیت٘ ٝتر٧ة
شاىقی  ٣دز اطي٨ا ٣ ٟسٞسٍ٢د آٝیصه٦ای اش ٝرا٧ة شاىقی  ٣ح٢ثٚی ت١ ٦ستثٝ .ستا٣ی
یسٚظ داش(».ىسای )029 :0838 ،تسای  ٦١٤ٞ١تا ی٤خ ٦ت ٦تی:.
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ّستی زا ّ ٦تاشد تت ٦دٗ ٨ٝتس حتتیدز

شت٤د ستس ز٣ی دز دٕ ٣یهتی تِتت ٦آ٣ز

(دی٤ا ٟز٣دّی)93 :
تسخی اش ز٣ی ای ٠تی ٣ .فَایتدی ّت ٦تت ٦ز٣دّتی ١ستث .داد٥ا١تد ،ا ٣زا تتس ٝتر٧ة
اسٞافیٚیٝ ٦یدا٢١د تازی ،یسا ٣ ٘٧یساٝح دی٢ی تستهس حضت٤ز اٍت٤اٝ ٛصهٚتو زا ىتساٜ٧
ساخه ٦ت٤د ٙ٤ٝ ٣ی ٤ٝ ٣اٙی خایٖا٧ی ١داش ٣ .اط٘ تساتسی ا١سا٧ٟا تا ٧س ١حٝ ٣ ٦ٚتر٧ثی
حاّ ٜت٤د اطٚی ّ ٦دز ا٣اخس ف٨د ا٤ٝی ٕسای ٧ای شق٤تی زا دز ١صد میس فسب٧ا پتس٣زد
ٝیی٤ا١ی ٜد٣ز ٥ساٝا١یا ،ٟت ٦خظ٤ص حْ١ .ٝ٤ظتس تت ٠احٞتد زا د٣ز ٥تساتتسی ا١ستا٧ٟتا
تدا١یّٞ ٦ّ ٜاٗ  ٣ا٣ج ٨١ض .شق٤تی١ ٦ّ ٦ژاد ز ٔ١تاخه ٦اس٧ .سچ٢د دز ای ٠د٣ز ٥ی٤خ٦
ت ٦ا١دیش٧٦ای ایسا١ی ٕ ٣سای ت ٦حْ .ٝ٤تستادزىهت ٦ساستا١یا ٟختازی است .ایت١ ٠ت٤ؿ
تسخ٤زد اٝسا تا ٝسد ٛدز شقس یأثیس ٝسهَی ٜداش ٣ .تسخنه شقس فسب٧ ،دا خایی ١تدازد
ٝ ٣دح تساٝد تاالیی دازد  ٣اش ذ ٛخثسی ١یس.
شزب خوز ٍ خوزیِ
شسب خٞس  ٣دز ّ٢از سس٣د٧٥ای ٝستت٤ط تتدا ٟاش ٍثیت٘ ٣طتو ،ستهای  ٣شتی٥٤
تق ٘ٞآ٣زد ٟآ ٜ٧ ٟدز ف٨د ت٢یفثاس ٝسس ٛ٤ت٤د  ٜ٧ ٣دز د٣ز ٥حْ .ٝ٤آٗ ساٝاٙ ٟترا
تاید ازیثاط٧ا  ٣شثا٧.٧ایی ٝیا ٟخٞسیات ىسا٣ا ٟات٤١٤اس ت ّ ٦تص افؾ ٜدی٤اٟا زا
ت ٦خ٤د اخهظاص داد ٥ت  ٣ز٣دّی تاشد چ٢ا ٦ْ١اٙيتاخ٤زی دز «یتازیخ ادتیتات» خت٤ی
ٝی٤١یسد« :اسهحظاٗ آ ٟدز یٞاٝی تند اسنٝی  ٣دز یٞا ٛخ٤اٝـ زایح تت٤د دز تنتداد ٣
ح ٦ٝ٤آ ٟتس سس زا٤ٍ ٥اى٘ ٝ ٣ساىسا ٟد٣ز اش چش ٜشسع ٣ ٦شح ٦٢دز ٧س خا ٝیْتد٧٥تایی
دایس ت٤دٝ ٣ ،سدٝی اش ٝد٤س ١ ٣ظازی  ٣ی٤٨د ماٙثاً اش ٝیا ٟایسا١یا ،ٟزٝ٣یتاّ ٣ ٟتسد٧تا ٣
١ثغیا ٣ ٟسیا٧ا ٟت ٦تاد٥ىس٣شی ٝشتن ٗ٤ت٤د١تد ٝیْتد٧٥تا ٝیقادٕتا ٥ختٕ ٤ترزا٧ٟتا
ت٤د»(اٙياخ٤زی ،تی یا)263 :
اٝا دز ای ٠د٣ز ٥تاد٥ىس٣شی ٝ ٣یٖسازی ٝحد٣د ت ٦میس فسب  ٣میس ٝسٞٚاٞ١ ٟیشتد ٣
ىَ٨ای ایشا ٟتا زخظ٧.ای شسفی ٝسیسی تسای اٙهراذ اش ٤١شتید ٟشتساب ٞ٧ت٤از ّتسد٥
ت٤د١د ٤١فی اش شساب زا ١ثیر ٝی١اٝید١د ّ ٦ت ٦شی ٥٤خاص اسهحظاٗ ٝیشد  ٣ىَ٨ا آ ٟزا
اش خٞس ٝدصا ٝیدا١سه٢د ٤١ ٣شیدٟا زا خایص ٝیشٞسد١د
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دز د٣ز ٥ساٝا١یإ ٜ٧ ٟسای ت٤١ ٦شید ٟشساب اٝسی آشتْاز تت٤د ستاٝا١یاٝ ٣ ٟتسدٛ
خساسا ٟتصزٓ ٝ ٣ا٣زاء ا٨٢ٙس ٞ٧چ٧ ٟ٤از ٟ٣اٙسشید پیسٝ ٣ر٧ة اتت٤ح٢یيت ٦ت٤د١تد ا ٣دز
٤ٝازدی شسب خٞس زا تسای ٝسد ٛخساسا ٣ ٟفساٍَی ٠خایص دا١سه ٦ت٤دف دز ای ٠ف٨د ٝيهیاٟ
ح٢يی ٝر٧ة ت ٦یس٣یح ا١دیش ٦ا ٣دز تند خساسا ٟپسداخه٢تد داز٣یتی ١یتص دز ایت ٠ف٨تد
ی٤سظ أعثّا ید٤یص ٝیشدٝ ٦ّ ٥هشْ٘ اش ٝی  ٣فظاز ٥تِ ٦تت٤د  ٣تتداٝ ٟبیثِتٝ ٦تیٕيه٢تد
شساب حنٗ آ ٟد٣ز ٦ّ ٥اّثس ٝسد ٛاش آ ٟاسهيادٝ ٥یّسد١د ٝبیپصه ٦ت٤د ّ ٦آب اٖ١ت٤ز زا
ٝیخ٤شا١د١د یا یِس ٛ٤آ ٟتاٍی تٞا١د  ٣تداٝ ٟثٚث یا سیْی ١یص ٝتیٕيه٢تد تت ٦خت٤اش
شسفی  ٣اسهقٞاٗ تس٢دْ١ ٥سد١د  ٣حْٞایی چ ٟ٤ات ٠سی٢ا دز ى٤ایتد داز٣یتی  ٣خاطتی.
١شاط اىصایی شساب دز ّهاب «ٍا »ٟ٤١داد سص ٠داد ٥اس .تسخی اش شافسا ٟای ٠فظس تتا
آ ٦ّ ٟشسب خٞس زا حساٝ ٛیدا٢١د ،اٝا دیٖسا ٟزا ت ٦شسابخت٤ازی ىساٝتیخ٤ا٢١تد ٝثت٘،
تُ٢دازی زاشی سثة حسا ٛت٤دِٝ ٟی زا ٝیپسسد  ٣چ ٟ٤ف .ٚزا دزٞ١ییاتتد ،دز حّٚیت .آٟ
ٝیٕ٤ید:
ٝتی ١دا١تّ ٜای ٠حتسا ٛاش چتت ٦دزی
اتٚت٨إ ٟت٤ی٢د ّایٝ ٠یتی تی حساٛ
ٝتی ٝتسا اش ختا ٟشیتسی ٠خ ٤یسی
از حتنٙی از حساٝی چتاز ٥چیست.
(شافساٜ٧ ٟفظس ز٣دّی)236 :
اتٝ٤حٞد تدیـ ١یص ٝیص٤ازی زا تٕ٘ .ٍ٣ ٦سس خایص ٝیدا١د:
ِٙت٤بٍتتت ِ.اٙتتت٤بزدِ شُتتتسبُ اٙتصَتتتٞسِ ختتتا ِص
تداٖ٢ٝ ٟتس ّٝ ٦ی ٢ٝـ اسٝ ،.تی خت٤ز
(شافساٜ٧ ٟفظس ز٣دّی)036 :
ٝحیظ ىسٖ٢٧ی  ٣اخهٞافی ساٗ٧تای ١صستهی ٠ت٢تیفثتاس  ٣د٣ز ٥ستاٝا١یاٝ ٟدتاٗ
سس٣د ٟخٞسیات تسای د ٣شافس تصزٓ ،ات٤١٤اس  ٣ز٣دّی ىسا ٜ٧آ٣زد دز ذی٘ ت١٤ٞ١ ٦ت٦ای
اش ٝضاٝی ٠خٞسی آ ٟد ٣اشازٝ ٥یّ٢ی:ٜ
ٍَثَ٘ اٞٙبراٍَ ِ٦ىتی اٙتسُ ِ یَست٤زُ
َّأسٌ  ٠ِّٝاٙساح اٙقبهیٌِ تِسیحا
ت خاٝی اش شساب ّٝ ٦٢٨قغس  ٣خ٤شث ٣ ٤پدیداز اسٍ ،.ثت٘ اش چشتید ِٟآ ،ٟی٢تدی ٣
ٕسٝای دز أٝقاء  ٣أحشاء احساس ٝیش٤د
١اچشید ٥ت ٦یازُ ا١تدز یاخت.
١اتس٤د ٥د ٣دس .زٖ١تیّ ٠تسد
یا:
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َّأساً إذا إ٨١بدبزبت ىی حب ٌِٚشازتِ٨ا
ت تاد٥ای ّ٧ ٦سٕا ٥دز ٕٕ٤ٚا٤١ ٥ش٢د٥ا
خ٤ا٧ی یاى.
شُىت .شت٤د زادٝتسد  ٣سست .دال٣ز

٣بخبدبی٨ا حُٞسَیَ٨ا ىی اٙقبتی٣ ِ٠اٙصَتد
(حثیة ا٨ٙی)07 :0813 ،
ختازی شت٤د ،ستسخی آ ٟدز چشت١٤ٕ ٣ ٜت٦
ٕتتس چتشتتتد ش٣ی  ٣ز٣ی شزد ٕٚستتهاٟ

(دی٤ا ٟز٣دّی)81 :
دز ّیيی .اسهحظاٗ  ٣تق٘ٞآٝد ٟشتساب اتت١٤ت٤اس اشتقاز تستیاز دازد «ا ٣اش خٚٞت٦
شافسا ٟفسبشتا١ی اس ٦ّ .فن ٥٣تس ٣طو خ٤د تاد ٣ ٥یأثیس دز خس ٣ ٜخا ،ٟستص ٠زا
ت٣ ٦طو یاُ  ٣یاّسهاٝ ٟیّشا١د  ٣اش شی ٥٤اسهحظتاٗ حْایتٝ .تیّ٢تد»(اٙيتاخ٤زی،
تییا)800 :
ز٣دّی ١یص دز تیا١ ٟح ٥٤تق٘ٞآٝد ٟشساب ٍظید٥ای دازد ّٝ ٦ساح٘ زا یْتی پت اش
دیٖسی ذّس ٝیّ٢د ایٍ ٠ظید 61 ٥تیهی دز ّهاب «یازیخ سیسها١ »ٟیص آٝد ٥اس:.
تچتت ٦ا ٣زا ٕسىتتّ ٣ .تتتسد تتت ٦ش١تتداٟ
ٝتتتادز ٝتتتی زا تْتتتسد تایتتتد ٍستتتتاٟ
یا ٤ْ١تی ١صس ٣ .شْ١ ٣تشی ختتاٟ
تچتتتت ٦ا ٣زا اش إ ٣تتتتتتسى١ .تتتتتدا١ی
تچّ ٦ت٤چِ ش شیتس ٝ ٣تتادز  ٣پستهاٟ
ختص ّت١ ٦ثتتاشد حتتنٗ د٣ز تْتتسدٟ
اش ستتس ازدی ت٨شتت .یتتتا تُتتتت ٠آتتتتاٟ
یا ١صتت٤زد شیتتس ٧ي ٦ٝ .تتت ٦یٞتاٝی
(یازیخ سیسها)870 :0832 ،ٟ
تازی ،آ١چ٤ٝ ٦اضح اس ،.شادخ٤ازی ٝسد ٣ ٛطاحثاٍ ٟدزت استّ .ت ٦تتسای ٕسیتص اش
ٍ٤ا١ی ٠شسؿ ت ٦زخظ٧.ای ٝيهیا ٟیٞسِ ٝیخسه٢د شافسا١ ٟیص اش ٢٧س٢ٝتدی خت٤ی
دز خ .٨ا١دیش٧٦ای ٤ٝاىٌ حّْا ٣ ٛطاحثا ٟىه٤ا ت٨سٝ ٥یٕسىه٢د
ٍصف سیبارٍیاى
دز ٝحیظ ٝ ٣د ٚتا فشست  ٣شادخ٤از حهٞاً خایی تتسای شیثاز٣یتا٧ ٟست .اش ایت٠
ز٣ی ٝیی٤ا١ی ٜی٤طیيی اش ٝقش ً٤دز دی٤ا ٟای ٠د ٣شافس تیاتی:ٜ
تت تَ٘ تِْأسبتتتی ِ٠ؽَثیت ت ُ٦حبتتت٤زاءِ
ٍَد طبيَهِ٢ی ٣باٙظُّثحُ ٍَد ىَهٌََّ اَّٚٙیتت
تتتتَّ٢ٍ ،ِ٦تتتی أعساىَ٨تتتا اٙحب٢تتتاءِ
فبتت ٠تب٢تتاَّ ٍٟأَّ١تتٍُ ُ٦ضُتتةُ اَِٙضَّتتت
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ذاتُ حُس ٍ٠یُستدبی تئَزداىِ٨تا ازش
ٍَد عَ٤ی تبغ٨َ٢ا فبَٚتی سبتقب ِ٦اٙقبیتت

زُ٣ ،بیُغ٤بی ىتی ٍُٞظِت٨ا ازحشتاءِ
ت ِ طص٤زٌ ىتی حبَ٧ِ٤تا ٣با١غِت٤اءِ

(دی٤ا ٟات٤١٤اس)233 :
ت شیثاز٣یی سیا٥چش٣ ٜخ٤د ٝسا تا د ٣خا ٛطيا تصشید ٥دز حاٙی ّ ٦طثح پتسد٧٥تای
شة زا شْاىه ٦اس.
ت تا سساٖ١شها١ی تٝ ٦ا٢١د شاخ٧٦ای تسید ٥دزخها٢ّ ٦ّ ٟاز٧٥ای آ٧ٟا زا ح٢تا ٕسىهت٦
تاش٢د
ت شیثاز٣یی ّ ٦پ٤ٚ٨ی خ٤د زا ٝیپ٤شا١د  ٣افضای تدٟا زا دز ٙثاس٧ای پ٨٢تاٟ
ٝیّ٢د
ت ت ٦خاعس زاحهی فی شْ ٣ ٜی٨یٖا٥ا زا اش ا١ؾاز پ٤شا١د ٥اس.
ّت ٦خت٨ا١ ٟیتست .ختص ىسا ٣ ٦١تتاد
شتتتاد شی تتتا ستتتی٦چتشتتتٞا ٟشتتتاد
١ثیرِ ز٣ش ٣ ٠دیدازِخ٤ب  ٣ز٣ی ٙغیتو
یبدٌ ٤ِٙبخ ِِِ٨فِ٢دی  ٤َٙشَقبستِ تِ٨ا

(دی٤ا ٟز٣دّی)87 :
إتس ٕسا ٟتُد ،شی ٞ٧ ٠ٝیش ٦ازشا ٟت٤د
(ٞ٧ا)28 :ٟ
ٝبدٞبد ِ.ىی ِ٦ضِسازاً ٙی تأَ١تاسِ

(دی٤ا ٟات٤١٤اس)233 :
ت دسهی ّ ٦چ٨س ٥ی ٤زا احساس ّ٢د دز ١ؾسٝ ٛا٢١د خغی خ٧٤سی١ ٣ ٠اخ٤ا١استّ .ت٦
آسیةا تٝ ٠ٝ ٦یزسد
ٞ٧یش ٤ٕ ٦ا ٛشی ٝسد ٛسص٢دا ٟتت٤د
٧تٞیشت ٦چشٜا ٛشی شٙيْا ٟچاتِ ت٤د
(دی٤ا ٟز٣دّی)21 :
هذح هوذٍح
تص افؾٞی اش ٍظاید ت٣٦یژ ٥دز ٍس١ ٟ٣صسهی ٠تٝ ٦دح تصزٕا ٟاخهظاص داشت .یتا
شافس اش آ ٟعسیٌ ازیصاً ّ٢د  ٣مسع ٞٝتد٣ح اش شت٢ید ٟآ ،ٟطتسىاً ی٤خت ٦تت ٦اٙيتاػ ٣
٢٧س٢ٝدی شافس ١ث٤دف ا  ٣دز خنٗ سص٢ا ٟشافس خ٤د زا تصزٓ ٝییاى ٣ .چ ٟ٤شتافس تت٦
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دز

تصش٢دٕی ا ٣زا ٝیسه٤دٞٝ ،د٣ح ٝیّ٤شید یتا تتا تصشت آ٣اش ٥طتيّ .سیٞا١ت٦ا
ش٨س٧ا تپیچد چ٢ا ٦ْ١ات٤١٤اس دز سهای ىض٘ ت ٠یحیی تسْٝی ٝیٕ٤ید:
أعاَٙتتٙ .قبٞتتسی مَتتیؼَ ُّتتّ٘ خبتت٤ادِ
زبأَیتتِٙ ُ.يَضتتٍ٘ ىتتی اٙستتٞاحبة ٞ٧تتةً
َّتتتتأ ُٜ٨َّ١زِختتتتن ذَتتتتتیِ ٣بخِتتتتسادِ
یَتتسَی اّ٢ٙتتاسب أى٤اختتاً إَٙتتی تتتابِ دازِِ٥

(ٞ٧ا)178 :ٟ
ت ت ٦خاٍ ٜ١س ،ٜىض٘ ت ٠یحیی زا دز تصش٢دٕی ٣ .ّٞ٧االیتی دیتدّ ٛت ٦خشت٧ ٜتس
تصش٢د٥ای زا تسٝیاٖ١یص.
ت ٝسد ٛزا ٕسٕ٥٣س ٥٣تس دزٕا٥ا ٝیتی٢ی ،آ٧ٟا پیاد٥ا١د ٕ٤یی دسه٧٦ای ٚٝخ ت ٦یتِ
س٧ ٤د ٛ٤آ٣زد٥ا١د
 ٣ز٣دّی ١یص تٞٝ ٦د٣ح تصش٢د٥ا ٝیٕ٤ید:
٣اختة تاشتد ٧تس آی٢ت ٦شتْتتس ١قتتٜ
٣اختة ١ثت٤د تّ ٦ت اىضتاٗ ّ ٣تسٛ
ٝت ٠دز ٣اختة چتٖ ٦١٤یَظیتتس ّتٜ٢
یَظتیس ْ١تسد خت٤اختت ٦دز ١ا٣اختة
(دی٤ا ٟز٣دّی)96 :
شادشیسهی ز٣دّی سثة شد ّ ٦خص دزخ٤اس .ط ٦ٚآ ٜ٧ ٟت١ ٦دزت اش ٞٝد٣ح چیصی
١ص٤ا٧د  ٣حس ٠عٚة شیثایی ٝث٘ تی:.
ٖٝتس خت٤د اتس استّ ٠ٝ ٣ .شتهصاز
ٝتتتتسا ختتتت٤د ا ٣یتتاش ٥دازد ٞ٧تتتتی
(ٞ٧ا)27 :ٟ
پی ّ ٞٝد٣ح ٝیّ٢د اّٝا ات٤١٤اس تصشی اش دزخ٤اس٧.ای تسای ز٧ایی اش ش١داٟ
اس ٦ّ .امٚة ای ٠د٣زا ٟزا ٞ١یدا١د تسای چ ٦دز حث ت٤دٙ ٣ ٥را ٕا ٣ ٥تیٕا ٥اش ٞٝد٣ح
خ٤د اٝی ،٠عٚة آشادی ٝیّ٢د:
٣بإ٢ُّ ٟتت ُ.ذا ذَ١تتةٍ ىَقبيتتُُ٤ب أّثبتتسٌ
ىَئ َٜٙ ُ.٢ُّ ٟأذِ١ة ىَيتیٜب حبثبستهَ٢ی
(دی٤ا ٟات٤١٤اس)123 :
ت إس ٢ٕ ٠ٝا٧ی ١داز ،ٛتسای چ ٦ش١دا١ی ٧سه ٣ ٜإس ٕ٢اّ٥از ،ٛفي ٤ی ٤تسیس اس.
ّیيیٝ .دح دز د ٣دی٤اٜ٧ ٟچٜ٧ ٟ٤فظساٟشا ٟساد ٣ ٥ت ٦د٣ز اش ٕصاى٧٦ای ٍس٧ٟای
تقدی اس ٣ ،.ضس٣زیی ١یس ٦ّ .شافس تص٤ا٧تد تت ٦دز٣ك ١ستث٧.تای ت٢ٚتدٝسیثٖتی تت٦
ٞٝد٣ح د٧د ٙرا سادٕی  ٣حس ٠تیا ٟدز اشقاز ٝدحی ٧س د ٣آشْاز اس.
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دز دی٤ا ٟات٤١٤اس تص ٝدصای دیٖسی تا ف٤٢ا٧« ٟبدا» ٧سٝ ٦ّ .صاٙو ٝدح است.
 ٣ت ٧٤ْ١ ٦شصض یا ٍٝ٤ی ٝیپسداشد دز ف٨د ت٢تیفثتاس ّتٍ ٦تٕٛ٤سایتی  ٣یقظتثات
ٍثی٦ٚای زایح ت٤د ،چ٢یٍ ٠ظایدی اٝسی  ٜ٨ٝیَٚی ٝیشتد اٝتا ز٣دّتی متسً دز ١قٞت،.
ٝداٗ آٞ١ ٟییاى .یا خ٤د زا آمشه ٦ت ٦چ٢یٝ ٠ضاٝی٢ی  ٣دش٠ٞیساشتی ّ٢تد ،دز حتاٙی
ّ١ ٦صدیِیسی ٠ىسد ت١ ٦ظس ت ٠احٞد ت٤د  ٣دزتازیاٝ ٣ ٟسد ٛفا ٦ٝا ٣زا د٣سٝ .یداشه٢د
ًتیجِ بحث
آ١چٝ ٦یا ٟات١٤ت٤اس  ٣ز٣دّتی ٝشتهسُ تت٤د ،٥خت٤ی آشادی  ٣آشادٕتی است٣ .خت٤د
ا١دیش٧٦ای شق٤تی دز ىْس ات٤١٤اس  ٣ز٣ح یسا ٘٧دز حْ .ٝ٤آٗ ساٝاّ ٟت ٦تتس ا١دیشت٦
ز٣دّی ٝؤثس اىهاد ٥ت٤د یِ تا٣ز حَیَی زا دز ١صد ای ٠د ٣پس٣زد  ٣آ ٟاط٘ تساتتسی است.
اطٚی ّ ٦چ ٟ٤تا ت٢یاد٧ای ىْسی آ ٟد ٣فدی ٠شد ٥ت٤د٤ٝ ،خة شد یا ٤ٝزد ازادت فا٣ ٛ
ٍث ٗ٤خاص ش١٤د س ٦ف٢ظس ٝضٟ٤ٞساش ّ ٦دز د ٣دیت٤اٝ ٟشتهسُ است ،.فثتازتا١تد اش
خٞسیات ،ی٤طیو ٝقشٝ ٣ ً٤دح دز دی٤ا ٟات٤١٤اس فشٌ ٝداشی ت ٦د ٣طت٤زت ٝقشتً٤
ٝرّس ٝ ٣ؤ١ث یدٚی ٝییاتد  ٣حاٗ آ ٦ْ١ز٣دّی دز ی٤طیو ٝقشٝ ً٤ؤ١ث ٝیّ٤شد
تسخی تس آ ٟتا٣ز١د ّ ٦ز٣دّی دز ٝضاٝی ٠شقسی خ٤ی اش ٝضاٝی ٠شتقسی ات١٤ت٤اس
ت٨س ٥تسدٕ ٣ ٥س٧٣ی ١یص ای١ ٠ؾس زا زد ٝیّ٢٢د آ١چٝ ٦س ٜٚاس .پی١٤تد تی٢تاٝه٢ی  ٣ىْتس
ٝشهسّی اس ٦ّ .دز خاٝق ٦د ٣شافس ٣خ٤د داشه ٦اسٝ .ضاٝیٝ ٠شهسّی ّ ٦دز ضتٞیس
١اخ٤دإٓا ٥خٞقی ١س٘ تشس خسیا ٣ ٟستسیا ٟدازد ،شادشیستهی ّت ٦تتا اشتقاز خٞتسی دز
دی٤ا ٟای ٠د ٣شافس آٝد ،٥فشٌ ت ٦شیثایی ّ ٦تا ٣طو ٝقشٞ١ ً٤ت٤د یاىهتٕ ٣ ٦تسای تت٦
ثس٣ت ّ ٦دز ٕس٣ی اشقاز ٝدحی آٟدٝ ٠ْٞٝ ٣یش٤د
ْ١ه ٦دیٖس دز تاب اخهنه ای٠د ،٣آ ٦ْ١ات٤١٤اس ت٧ ٦دا پسداخه ٣ ٦ز٣دّی شٝا١ت ٦زا تت٦
ٕ٦١٤ای یاىه ٦ّ ٦ای٤١ ٠ؿ شقس زا ضس٣زی ١دید٥اس .دز دی٤ا ٟات٤١٤اس اشقاز خدّ تا اشقاز
٧صٗ دز ٜ٧آٝیصه٦اس ٣ .دی٤ا ٟز٣دّی ٝح٘ تیاٝ ٟضاٝی ٠خدی اس.
ت٧ ٦س حاٗ اس٤ٚب ّن٧ ٛسد ٣تس سادٕی ،طٞیٞی ٣ .طدإٍ .يهاز یْیت ٦دازد  ٣ایت٠
طساح .دز تیا ٟسثة ٝحث٤تی .آٟد ٣ ٣خا٣داٖ١ی اشقازشا ٟشد٥اس.
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