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 چکیذُ

ثٝ صٔربٖ ٔؼبصرش، آغربص     یىیاػز. ٘ضد یشاٖا یخیسبس یٞب ثشٞٝ سشیٗ یزاص دشإٞ یٝػصش لبػبس

ٗ ا ٞربی  یظٌری حبوٕبٖ، اػشظٕبس ٚ... اصػّٕٝ ٚ وفبیشی یث یٍبٍ٘بٖ،اسسجبط ثب ث یٗ،دٚسٜ سٕذٖ ٘ٛ  یر

 «یخرذٔبر  اػشٕربػ  » یٍرش؛ د ی. اص ػٛدٞذ یسا ٘ـبٖ ٔ یخیدٚساٖ اػز وٝ ضشٚسر وٙذٚوبٚ سبس

ٓ  یا٘ؼبٖ داسد ٚ ٕ٘ٛد یاػشٕبػ یبرعَٛ ح ثٝ یلذٔش ثـرش، ثرٝ ٞرٓ ٘رٛع      یرز  ٚ إٞ یدِر  اص ٞر

ٗ . دس ایشدٔحممبٖ لشاس ٌ یمبر اػز ٚ ٔٙبػت اػز سب ٔحُِ سحم یؾخٛ  یٟ٘ربد ٔرزٞج   یربٖ، ٔ یر

 یٔشدٔ یدس ٘ضد ٔؼّٕب٘بٖ داسد؛ دس دٚساٖ لبػبس ٔٛسدسٛػٝ خبف ٟ٘بدٞب یخبص یٍبٜٚلف وٝ ػب

ٞب ٚ اعالػبر  دادٜ یدآٚسٚ ٌش یا ٔٙبثغ وشبثخب٘ٝ ثش یٝثش آٖ اػز سب ثب سى ضشثٛدٜ اػز. ٘ٛؿشبسِ حب

دس  یٍربٞی ٔؼئّٝ دبػخ دٞذ وٝ ٟ٘ربد ٚلرف چرٝ ػب    یٗثٝ ا یّیسحّ-یفیسٛص یىشدٚ ثب سٚ یخیسبس

ٝ  یـششٌفز وٝ ٚلف ث سٛاٖ یدس دٚساٖ لبػبس داؿشٝ اػز؟ دس دبػخ ٔ یخذٔبر  اػشٕبػ ػٙرٛاٖ   ثر

آٖ دٚساٖ ثرٛدٜ   یدس خذٔبر اػشٕبػ یٗآفش ٟ٘بد ٘مؾ یٗسش ٟٔٓ ٟ٘بد؛ دْٔش یخذٔبر اػشٕبػ یه

 یآٖ ػصش، ٟ٘بدٞرب  یٚ اٚضبع ٘بٔؼبػذ اػشٕبػ یٔشدْ ثٝ حىٛٔز لبػبس اػشٕبدی یاػز چشاوٝ ث

دس  یلٛ یبسثؼ یٔزٞج ٞبی یضٜٚ اصآ٘ؼبوٝ اٍ٘ ا٘ذاخز یٔ یسا ثٝ فىش اسائٝ خذٔبر اػشٕبػ یٔشدٔ
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 یٕربػ دس خرذٔبر اػش  یدشسٍ٘ر  یٙری آفش ٔشدْ آٖ دٚساٖ ٚػٛد داؿز؛ ٟ٘بد ٚلف ثرٝ ٘مرؾ   یبٖٔ

  ٞ  -یخرذٔبر ثٟذاؿرش   ی،خرذٔبر آٔٛصؿر   ی،ٔـغَٛ ثٛد. ٟ٘بد ٚلف دس چٟبس حٛصٜ خرذٔبر سفرب

 یٞب اص ٕٞٝ دس حٛصٜ یؾدشداخشٝ اػز ٚ حضٛس آٖ ث یٙیآفش ثٝ ٘مؾ یؼشیٚ خذٔبر ثٟض یدسٔب٘

 .ؿٛد یٔ یذٜد یٚ خذٔبر سفبٞ یآٔٛصؿ

 
 آٔٛصؽ. ی،ثٟذاؿز ٚ دسٔبٖ، خذٔبر سفبٞ یٝ،لبػبس ی،ٚلف، خذٔبر اػشٕبػّبیکلیسی:ٍاشُ
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 همذهِ

واؼحه باٌؿ> اها اگرك بره  ای شؿیؿ قوؿ واژه ؼؿهات اشحما٠ی اگكچه به يٝك هی ۀواژ
ه١ًا و هّاؾی٫ آو ؾ٬ث ٌىؾ، ه٩هىهی با ٬ؿهث بىیاق اوث. چكاکه ؾق ه٩هىم  ایرى واژه، 

كای جرؤهیى هًرا٨ٟ همگرايی گیكؾ که ب الم١٩ًه و ؼؿاپىًؿايه هىقؾجىشه ٬كاق هی اهىقی ٠ام
ؾق اشحماٞ باٌؿ و چًیى ه٩هىهی قیٍه ؾق جاقیػ  اشحما٠ی ايىاو ؾاقؾ و هىقؾجىشه هركؾم 

 ها ؾق جاقیػ ایكاو يیم بىؾه اورث. الشملره هّراؾی٫ ؼرؿهات اشحمرا٠ی و گاه ظکىهث
ٔSocial Servicesجىاو به پكوحاقی ال بیماقاو، جیماق ياجىاياو، کم  بره ٨٭یركاو و  ٓ هی
الم١٩ًه چرىو وراؼث هؿقوره،  لياو و وكپكوحاو ؼايىاق، ايصام اهىق ٠ام ىکیًاو، بیىهه

ؼايه، پل و... اٌاقه يمىؾ> هّاؾی٭ی که ؾق پهًه جاقیػ و ؾق هیاو اورًاؾ و  بیماقوحاو، یحین
های بىریاقی اورث. ؾق ایرى هیراو، ؾوقاو  های  گىياگىو جاقیؽی ؾاقای يمىيره هًابٟ ؾوقه

های ؼاَ ؼىؾ ؾق هیاو اؾواق جاقیػ  ایكاو اوث، الشمله: يمؾیکی به  ٬اشاق ؾاقای ویژگی
ً  ٠مىهی، گىرحكي  اقجبا٘رات  ؾوقاو ه١اِك، گىحكي ٠لن و ؾايً، ا٨مایً وٙط ؾاي

ک٩ایحی  ای ال ایى ؾوقه، بی ؼىاهی ؾق بكهه ویژه ٤كب، آًٌایی با هؿقيیحه، آلاؾی با شهاو به
هرا،  ظکىهرث و... کره جىشره بره ایرى ویژگیبكؼی ظکام، ٠ؿم ا٠حماؾ ٠مىهی هكؾم به 

پژوهراو بركای جع٭یر٫ ؾق اب١راؾ هؽحلر٧ آو باٌرؿ.  جىايؿ هًبٟ ههمری ؾق بریى جاقیػ هی
ٌرؿه> بعرد  هایی کره ؾق ایرى ؾوقاو يیرال بره پرژوهً بیٍرحك ؾق آو ؾیؿه الشمله ٠كِه

َ  جىاو وركآ٤ال ه٩هرىم  ؼر ویژه با جىشه به ایى يکحه که هی ؼؿهات اشحما٠ی اوث> به ا
آ٨ركیى ؾق آو قا بره  ؼؿهات اشحما٠ی ؾق ایكاو قا ال ؾوقاو ٬اشاق ؾايىث و يهاؾهرای ي٭ً

يهاؾهای هكؾهی و يهاؾهای ظکىهحی ج٭ىین کكؾ. ؾق ایى هیاو يهاؾ و٬ر٧ کره ال  ۀؾوح ؾو
جرركیى يهرراؾ  گك٨حه اوررث> بررك اورران هٙال١ررات جرراقیؽی، ههن ؾل يهرراؾ هررفهبی ٌررکل

قاو ٬اشاق بىؾه اوث. و٧٬ قیٍه ؾق ا٠ح٭اؾ بره ٠رؿم آ٨كیى ؾق ؼؿهات اشحما٠ی ؾو ي٭ً
کًؿ که هالر  ظ٭ی٭ری  هالکیث ظ٭ی٭ی ايىاو بك اهالک ؼىؾ ؾاقؾ و ایى پیام قا ِاؾق هی
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ؼؿاويؿ اوث و اگك ايىاو چیمی قا  -های ٌؽّی ايىاو ظحی اهىال و ؾاقایی -چیم همه
ؾهؿ. برا  ؾاقؾ، ال ؾوث هی هايؿ ولی اگك آو قا يگه ؾق قاه ؼؿا و٧٬ کًؿ، بكای او با٬ی هی

ورى  ایى ؾیؿگاه و به ؾلیل ٤لبه ج٩کك هفهبی و ي٩ىـ بانی قوظايیث ؾق ٠ّك ٬اشاق ال ی 
و اؤاٞ ياهىا٠ؿ اشحما٠ی ال وىی ؾیگك، يهراؾ هكؾهری ؼرؿهات اشحمرا٠ی ؾق ٬الرب 

های آهىلي، بهؿاٌث و ؾقهراو، ؼرؿهات ق٨راهی و  و٧٬، ؼؿهات اشحما٠ی ؾق ظىله
های آهىلٌری و ق٨راهی  ؾاؾ و بیً ال همه، هى٬ى٨ات ؾق ظىله اقایه هی ؼؿهات بهمیىحی

ای و  بك هًرابٟ کحابؽايره ٌىؾ. بك ایى اوان، ایى جع٭ی٫ برا جکیره ؾق ؾوقاو ٬اشاق ؾیؿه هی
جعلیلی ؾق پی پاوػ بره ایرى -ها و ا٘ال٠ات جاقیؽی و با قویکكؾ جىِی٩ی گكؾآوقی ؾاؾه

و پك٨كالويٍیب ٬اشاقیه جىوٗ چره يهاؾهرایی هىئله اوث که ؼؿهات اشحما٠ی ؾق ؾوقا
 های هالی و ا٬حّاؾی بىؾه اوث؟ ايصام پفیك٨حه اوث و ٌاهل چه پٍحىايه

 خذهات اجتواػی

ؼؿهات اشحما٠ی با ليؿگی شم١ی يٞى بٍرك وركوکاق ؾاقؾ و ال ابحرؿا همركاه او برىؾه 
ای يىیى به چٍرن آیرؿ. ٠براقت ؼرؿهات  کلمه 1:ؼؿهات اشحما٠ی; ۀاوث، اگكچه واژ

های  اوث. ؾق هكاش١ه به ٨كهًگ: اشحما٠ی;و : ؼؿهات; ۀاشحما٠ی، هكکب ال ؾو کلم
٠میرؿ، ٔ کاق کكؾو بركای کىری; لباو ٨اقوی، کلمه ؼؿهات شمٟ ؼؿهث و به ه١ًای:

 پكوحاقی، جیماق، ايصام ٠ملی ال وك بًؿگی و ؾلىىلی بكای کىی، جیماق ٓ،011: 0031
: و ج١هؿ و ؾلىىلی و يیکى ؼؿهحی ؾق ظر٫ کىری، ايصرام کراقی يیر  ؾق ظر٫ کىری

هررای ل٥ررث  ٓ اوررث و ه٩هررىم اشحمررا٠ی ؾق ٨كهًگ1410، َ 2: ز 0011ٔؾهؽررؿا، 
، َ 0 ز :0030ٔه١ریى، : هًىىب به اشحماٞ، همگايی، ٠مرىهی; گىيه آهؿه اوث: ایى
١٩ًه و همگايی ال وك ؾلىرىلی الم جىاو ایى ٠باقت قا به ه١ًای ١٨الیحی ٠ام ٓ. په هی10

های  هركؾم ج١كیر٧ يمرىؾ. ؾق اِرٙالض، ؼرؿهات اشحمرا٠ی بره کىٌرً ۀؾق ظ٫ ٠اه
آیرؿ. هرؿؾکاقی  ٌىؾ که ؾق شهث ق٨اه هعركوهیى بره کراق هی ای ا٘ال٪ هی یا٨حه والهاو

                                              
1. Social services ،social work. 
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ٓ ؾق ج١كی٩ری ؾیگرك، 0013واقوؼی، ٔ قوايؿ. ای ایى کىًٌ قا هی اشحما٠ی ب١ؿ ظك٨ه
هًٝىق ورالگاق  ای اورث> کره بره یا٨حه آو ؾوحه ال ؼؿهات  ورالهاوؼؿهات اشحما٠ی، ;

گیكؾ. ؾق ایى ه١ًری جرؤهیى اشحمرا٠ی بره ه١ًرای  کكؾو ٨كؾ و هعیٗ با یکؿیگك ايصام هی
: 0013هكیرؿی، :ٔآیرؿ. های ؼؿهات اشحما٠ی بره ٌرماق هی اؼُ، بؽٍی ال ١٨الیث

ٗ  اشحما جكجیب ایى ؼؿهات ال ی  ایى ٓ به40 ٠ی  هًاوب و ال وىی ؾیگك وى، ایصاؾ هعی
ؾهؿ. ؼؿهات اشحما٠ی ؾق اوان، بركای کمر  بره  جىايمًؿ کكؾو ا٨كاؾ قا هؿ٦ ٬كاق هی

ٌرؿه اورث. ؼرؿهات  لؾه و گك٨حراق جرؿاقک ؾیؿه پفیك یا هّیبث های آویب ا٨كاؾ یا گكوه
گیركؾ، ال ورىی ؾولرث و یرا  های بٍكؾووحايه ايىاو وكچٍمه هی اشحما٠ی که ال ايگیمه

 0031ٓه٩ّٙایی، ٔ ٌىؾ. های هكؾهی ٠كٔه هی والهاو

ذسهبتاجتوبعیزراسالم

کًؿه ال ؼرؿهات اوالم و ليؿگی بمق شای شای، ٌؿه اقایه های ج١كی٧ بكبًا گاو آو آ
اؼكوی و  های ذىابؾ٠ىت به آو اوث و ایى ؾیى آومايی کىٌیؿه اوث با اشحما٠ی و 

 به ايصام آو ؾ٠ىت يمایؿ.قا ، هكؾم الم١٩ًه ٠امجبییى اذكات ٨كؾی و اشحما٠ی ایى اهىق 

ؼؿهات اشحما٠ی ؾق يمؾ ايؿیٍمًؿاو هىلماو بیٍحك برا ٠ًرىاو جکا٨رل اشحمرا٠ی 
ٌؿو اهركی، بره ٠هرؿه گرك٨حى  ؾاق جکا٨ل ی١ًی ک٩الث کكؾو، ٠هؿه اوث. ٌؿه ًٌاؼحه

ابل و ؾو٘ك٨ه اوث، ی١ًری چیمی ؾق ٠ىْ کىی و جکا٨ل ؾق باب ج٩ا٠ل، ی  اهك هح٭
هىا٠ی و ج١اوو  جٍكی  ٕای شاه١ه يىبث به هن ؾاقيؿ،و جکالی٩ی که ا٠ ها هىئىلیث

٨ركؾی و  هرای گك٨حاقی١ه ؾق شهث هكج٩ٟ واؼحى هىایل و و ه١أؿت ا٨كاؾ ی  شاه
لاهؿی اِرل، ٔ و شاه١ه و جؤهیى اظحیاشات هعحاشاو.اشحما٠ی، ی١ًی اهؿاؾ يیالهًؿا

 32ٓو  34 :0031
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و  1کًرؿ هیقابٙه اؼىت ه١ك٨ی  ٠ًىاو به٬كآو کكین قابٙه شاه١ه ایمايی ؾق اوالم قا 
که چگىيره اهرىقی  آیؿ بكهی ؼىبی به ها ال ایى ؼٙاب 2ؾايؿ هیآياو قا ی  اهث واظؿه 

و اهحمرام ٬ركاق گیركؾ  هىقؾجىشرهبایرؿ  قوايؿ هیکه ه١٩ًث همگايی به ا٠ٕای شاه١ه 
كاؾی که ؾق ؾایكه اهث واظؿه اوالهی ؾق ظرال ليرؿگی ٬كآو هصیؿ جمام ا٨ اليٝك چكاکه
يؿ که ؾقؾ و قيس هكی ، گك٨حاقی و هٍکل وایك ا٠ٕای ؼايىاؾه يیرم ا، بكاؾقايیهىحًؿ

ْمَىی ﴿: ٨كهایؿ هیهعىىب ٌؿه و بایؿ به یاقی یکؿیگك بٍحابًؿ.  َوَجَعاَوُيىْا َعَل  اْلبغِّ َوالحَّ
.﴾ْلُعْضَواِو َواَل َجَعاَوُيىْا َعَل  اإِلْذِن َوا

3 

یِه ﴿٨كهایًؿ: و کكین ٔمى جؤکیؿ بك ٨٭كلؾایی هیؼؿاويؿ ؾق ٬كآ ْيِفُمىا ِف  َؿِبیِل اللَّ
َ
َوأ

یَى  ًِ ـِ َه یِذ ا اْلُمْذ ىا ِإوَّ اللَّ ًُ
ـِ ْد

َ
ْهُلکِة َوأ یِضیکْن ِإَل  الحَّ

َ
 4.﴾َواَل ُجْلُمىا ِبؤ

َه ﴿: ٨كهایرؿ ای ؾیگك هی همچًیى ؾق آیه َواَل ُجْلغُِکىْا ِبیِه َكیْیئآ َوِباْلَىاِلیَضْیِى َواْعُبُضوْا الل 
ییِ   ًُ َبیی  َواْلَجییاِع اْلُج ییاِکیِى َواْلَجییاِع ِطی اْلُمْغ ـَ َبیی  َواْلَیَحییاَه  َواْلَم ییايآ َوِبییِظی اْلُمْغ ـَ ِإْد

َه اَل ُیِذ ا َهى کَ  ْیَماُيُکْن ِإوَّ الل 
َ
ِبیِل َوَها َهَلَکْث أ َـّ اِدِ  ِبالَجًِ  َواْبِى ال اَو ُهْشَحیاال َوالصَّ

یُه ِهیى َفْعیِلِه  اَؽ ِباْلُبْشِل َوَیْکُحُمىَو َهیا آَجیاُهُن الل  ًَّ ُهُغوَو ال
ْ
ِظیَى َیْبَشُلىَو َوَیؤ َفُشىعآ / الَّ

یَى َعَظابآُهِهیًآ ْعَحْضَيا ِلْلَکاِفِغ
َ
ایى آیه هّاؾی٫ ٨كاوايی ال ؼؿهات اشحما٠ی همچىو  5.﴾َوأ

 قاهيیالهًرؿاو ٌرؿیؿٓ، همىرایگاو، ؾق ٔ هىاکیىوالؿیى، يمؾیکاو، یحیماو، اظىاو به 
 و جؤکیؿ ٬كاق ؾاؾه اوث. هىقؾجىشهو بؽل يىقلیؿو قا  هايؿگاو

چًرراو آذرراق ؼررؿهات اشحمررا٠ی و کمرر  برره  آو ه١ّررىهیىؾق ورریكه و کررالم 
ؼاَ، بمقگ و کىچ ، ؾووث و ؾٌرمى و... بره  يیالهًؿاو آٌکاق اوث که يمؾ ٠ام و

باق اهرىال  ، ؾوکه به ٌهاؾت جاقیػ، اهام ظىى يعىی بهظؿ ٌهكت قویؿه اوث> 
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 ٓ ؾقباقه ایراق ؼايرؿاو ٠ّرمث1: 0014پیٍىایی، ٔ ؼىؾ قا بیى ٨٭كا ج٭ىین کكؾ.
یَحِطیًغا َویْطِعُمیىَو ;ؾق ٬كآو کكین آهؿه اوث:  ـْ هُ ُه ْظِع َویَشاُفىَو یْىًها کاَو َكیغا ًَّ یىُفىَو ِبال

کی ـْ ِه ِه َعاَم َعَل  ُدبِّ ِؿیًغا،الطَّ
َ
ا َویِحیًما َوأ کْن َجَؼاًء َواَل  ًً ًْ یُض ِه ِه اَل ُيِغ َما ُيْطِعُمکْن ِلَىْجِه اللَّ ِإيَّ

، 01جرا: ز  هصلىری، بیٔ جى اوث. يٝیك پًس که هكبىٖ به وه قول ا١٘ام بی 1:ُكکىًعا
جىاو بره لکرات،  شمله اظکاهی که هكجبٗ با ؼؿهات اشحما٠ی اوث هی ٓ ال033َ 

 العىًه، وكپكوحی ال ایحام و بانؼكه و٧٬ اٌاقه يمىؾ. اقظام، ٬كِْؿ٬ه، ِله 

 ٍلف

های همیاقی ؾق ٘رىل جراقیػ، همرىاقه  ٠ًىاو یکی ال هؤذكجكیى قاه وًث ظىًه و٧٬ به
های گىيراگىو  پٍحىايه ا٬حّاؾی اهؿا٦ هح١الی ايىاو ؾق شىاهرٟ بٍركی برىؾه و بره ٌرکل

جك ال اهالک و اهرىال  ها، گىحكؾه هى٬ى٨ه ۀاهًالشمله و٧٬  ؼايه و لهیى وشىؾ ؾاٌحه اوث. ؾ
ٌىؾ. و٧٬ ؾق ٘رىل جراقیػ ایركاو یکری ال  های هً٭ىل قا هن ٌاهل هی ذابث اوث و ؾاقایی

ق٨حرره اوررث و  الم١٩ًرره برره ٌررماق هی های هررالی برركای ؼررؿهات ٠ام جكیى پٍررحىايه اِررلی
 بىؾه اوث.٬اشاقیه بىیاق پكکاقبكؾ  ۀالآو ؾق ؾوق ؼّىَ ؾق ؾوقاو ٩ِىیه و په به

هرا  ٌؿه اوث که ٬ؿق شاهٟ همره آو های گىياگىو ج١كی٧ ؾق ل٥ث به ِىقتو٧٬ 
، َ 1 ٪: ز 0034 ابى هًٝىق،ٔ به ه١ًای ایىحاؾو، ؾقيگ کكؾو و ظبه کكؾو اوث.

ٓ ؾق اِٙالض يیرم اکرركًا و٬ر٧ قا ظربه کركؾو 004٪: َ  0011> ابى ٨اقن، 041
ؿ اکررك ایرى ا٨ركاؾ ؾق ج١كیر٧ و٬ر٧، ؾايًرؿ و ورً اِل هال و قها کكؾو ه١٩ًث آو هی

َل الَمًَفَعهُ ; ظؿید يبىی اوث: دُل و َؿبِّ
َ
َؾ األ ، 0 ٪: ز 0000٘ىوری، ٔ اوث.: َدبِّ

، ایرى اورث :جىبیل; ٓ ی١ًی هًٟ ال جّك٦ ؾق آو به جّك٦ يا٬له و هًٝىق ال403 َ
هىق يٝك و ه٭ؿق کًؿ که ؾق قاه ؼؿا و ا ٘ىق ٌؽّی ِك٦ که وا٧٬ ال اوح٩اؾه هًا٨ٟ به

ٓ ؾق و٧٬ هل  و هال، هرك يرىٞ 20٪: َ  0003هع٭٫ کكکی، ٔ ؼیكیه هّك٦ ٌىؾ.

                                              
 .9 – 7ٓ، آیات 76ايىاو ٔ .1
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ٌىؾ و هًرا٨ٟ آو ٨٭رٗ ؾق قاه  ه١٩ًث و وىؾی بكای ؼىؾ ٌؽُ، ایىحاؾه و هحى٧٬ هی
ؼؿا ؼىاهؿ بىؾ> بًابكایى و٧٬، هحى٧٬ کكؾو هالکیث ٌؽّی و ٠مىهی کكؾو هًرا٨ٟ 

هایی هايًرؿ  و ايح٭رال آو بره ِرىقتآو ؾق قاه ؼؿا و بكای هكؾم> همچًریى ٠رؿم اهکرا
 اوث. ...ه١اهله، ؼكیؿو٨كوي، هبه، اقخ و

ای که بكای ٠باؾت ال وىی ؼؿای هح١ال ج١ییى و ال وىی ظٕكت  يؽىحیى ؼايه
الله العكام اوث> واه ؼؿاويؿ هح١ال شایگراه ک١بره قا بره  و٧٬ ٌؿ، بیث آؾم

اِؽ ِإوَّ ﴿٨كهایرؿ: يٍاو ؾاؾ> ٬كآو کكین هی ظٕكت ابكاهین ًَّی َع ِلل َل َبییٍث ُوِظی وَّ
َ
أ

ِظی ِبَبکَة ُهَباَعکا َوُهًضی ِلْلَعاَلِمیَى  ﴾َللَّ
ٌرؿه اورث.  ؾق ایى آیه به يؽىحیى ؼايره اٌاقه 1

 ایررى اول بررىؾو همکررى اوررث اٌرراقه برره آٌررکاق ٌررؿو يؽىررحیى ي٭ٙرره قوی لهرریى
اؾ ؾظىانقْٓ باٌؿ> اها اظحمالی که با ٜاهك آیه والگاقجك اوث ایى اورث کره هركٔ

٠مرررىهی قوی لهررریى اورررث، چًايکررره ؾق قوایحررری، ظٕررركت  ۀيؽىرررحیى ؼايررر
گك بركای هركؾم کره بركای  ٨كهىؾيؿ: يؽىحیى ؼايه هباقک و هؿایث اهیكالمؤهًیى
های  کره پریً ال ک١بره، ؼايره العكام اورث ؾقظالی ٌؿه، ک١به و بیرث ٠باؾت ؤٟ

كت ٓ ؾقبراقه ظٕر013، َ 0 ٪: ز 0033هعرؿخ يرىقی، ٔ ٨كاوايی برىؾه اورث.
وَجَ  َلهُ ; آهؿه اوث: اهیكالمؤهًیى

ُ
ِه َلْض أ ةُ َو ُهَى َعْبُض َاللَّ ًَّ اٍت َاْلَج َبی َعَمَض ِإَل  ُلُغ

َما َفَعْلُث َهَظا ِلَحْصِغَف َوْجِه  َهْبُحىَلةً  َلُه َفَجَعَلَها َدَضَلةً  َجْجِغی ِهْى َبْعِضهِ ِلْلُفَمَغاِء َلاَل ِإيَّ
اعِ  َعِى  ًَّ اَع َعْى َوْجِه َو َجْصِغَف اَ َال ًَّ  .030ٓ، َ 0 هماو، زٔ :ل

ا٨ركاؾی ؾق ٘ب٭رات هؽحلر٧ اشحمرا٠ی جمایرل ؾاقيرؿ کره ؾق قاه جعّریل قٔرای 
ؼؿاويؿ، ه٭ؿاقی ال هال و ذكوت ؼىؾ قا بكای هّاق٦ گىياگىو و٧٬ کًًؿ. کىايی که 

ه; بًابك ظؿید ٠لىی یَمَى ِبلَشَلِف جاَص ِباَعطیَّ
َ
ٓ 001، َ 0012ٌیػ ِؿو٪: ٔ :َهى أ

یابرؿ بلکره برا بهحركیى  هرا کراهً يمی جًها ذركوت آو باوق ؾاقيؿ که با بؽًٍ هال، يره
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ٌىؾ. ؾقبراقه ه١رايی ل٥رىی و اِرٙالظی و٬ر٧ ؾق ٬ىرمث ٬بلری  ها پك هی شایگمیى
ِعبث به هیاو آهؿ و آو جعبیه هال و آلاؾوالی ه١٩ًث اوث. بریى هٍرهىق ٨٭یهراو 

 0000 ٘با٘بایی یمؾی،ٔ ٬ّؿ ٬كبث ؾق ٬بىل و٧٬ ٌكٖ اوث. گىيه آهؿه اوث که ایى
ايؿ و ؾق اظاؾید به ِؿ٬ه ج١بیرك ٌرؿه  و٧٬ قا هماو ِؿ٬ه ياهیؿه 032ٓ، َ 0 ز :٪

: ٪ 0034بعكايی، ٔ ايؿ. و٧٬ قا ال ِؿ٬ه ٌمكؾه اوث، به همیى ؾلیل ه١ّىهیى
ال و٬ر٧ های ٨كاوايی  ، يمىيهؾق وًث اوالهی و ویكه ه١ّىهیى 004ٓ، َ 0 ز

اهىال وشىؾ ؾاقؾ که چًؿ هرىقؾ ال آو ؾق ٨ّرل گفٌرحه اٌراقه ٌرؿ. ؾقبراقه ظٕركت 
يمرىؾ و جىلیرث ایرى  آهؿه اوث که ایٍاو بىیاقی ال اهىال ؼرىؾ قا و٬ر٧ هی لهكا

و وراه  و په ال ایٍاو به اهام ظىى اهىال و٩٬ی قا به ظٕكت اهیكالمؤهًیى
و  جركی کره ال يىرل ظٕركت لهركا ها به ٨كليؿ بمقگ و ب١ؿ ال آو اهام ظىیى

 ، 1َ ٪: ز 0031کلیًری، ٔ ٨كهرىؾ. باٌؿ، واگرفاق هی –هك ؾو  - ظٕكت ٠لی
پكؾاؼحًرؿ ظحری ؾقبراقه  يیم بره همریى هًرىال بره و٬ر٧ هی هیىٓ ؾیگك ه١ّى03

آهؿه اوث که ایٍاو هًگام وقوؾ به وكلهیى کركبال، يرىاظی  ظٕكت ویؿالٍهؿا
ٌؿه اورث ال اهرالی يیًرىا و  هماق ٌكی٧ ؼىؾ و ا٘كا٦ آو قا که ظكم هٙهك ؾق آو وا٬ٟ

هماق ؾقهن ؼكیؿاقی ٨كهىؾ و واه آو قا به ؼرىؾ ایٍراو جّرؿ٪  ٤23أكّیه به هبل٣ 
 000ٓ َ، 03 ز و 0 َ، 00 ز :٪ 0033هعؿخ يىقی، ٔ ٨كهىؾيؿ.

 ٍضؼیت اجتواػی ایزاى در دٍراى لاجار

٨كهًگ و جمؿو اوالهی و ٌی١ی  گیكی اوزپه ال ؾوقاو  ٬اشاق پك٨كالويٍیبؾوقاو 
های  كاه ق٨اه و اهًیث يىبی آو، ٨كاقویؿ و ؾاقای جًگی و گك٨حاقیؾق لهاو ٩ِىیه به هم

 اهیكاو٘لبی ال وىی  ٥یاو و قاظث٘ ٨كاواو بكای اکركیث هكؾم ٠اؾی و ٤اقت، چااول،
جك  ب٭رات پراییىق٨راه و ه١یٍرث ٘ ،و پاؾٌاهاو اوث. ؾق ایى ؾوقه به ؾنیرل گىيراگىو

های ؾاؼلری و ؼراقشی  لهیًرهؾق  وؽحی ق٨ث و هكؾم با هٍکالت ٨كاواو شاه١ه قو به
ؾوقاو  يؿ. و١ٔیحی که ؾق ايحها هىشب کاهً چٍمگیك شم١یرث کٍرىق ؾقهىاشه ٌؿ
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و وریاض،  034، َ 0: ز 0032واهك، ٔ .گكؾؾ ٬اشاق و هٍکالت و هّایب هكؾم هی
ورر٩كياهه يىیىرراو اقوپررایی،  ویژه بررهبرره گررىاهی هىقؼرراو  00ٓو  431َ  :٪ 0002

ب و ١ٔی٧ بىؾ و هركؾم ؾق اؤراٞ و١ٔیث بهؿاٌحی ؾق ؾوقاو ٬اشاقیه بىیاق ياهٙلى
های  هرای واگیركؾاق و اپیرؿهی بكؾيرؿ. وشرىؾ بیماقی يابىاهايی ال ایى لعاٚ به وك هی

ؾوبرؿ و ٔ .ٌرؿيؿ و هىشرب ال بریى ق٨رحى شراو هركؾم هی همیؿ بك ٠لث ٌؿه گیك، همه
بهؿاٌرث آب يیرم ؾق  40ٓ: 0013> ظمیؿی، 003 َ :0020، کیًىقویاؾهىيؿل و ه

ٌرؿ  ايباقهایی اظؿاخ هی ؾاقی آب، آب او و١ٔیث هًاوبی يؿاٌث، بكای يگهایى ؾوق
کركلو،  >0342، َ 0: ز 0010، الىلًٙه ٠یىٔ .ٌؿ که گاه بهؿاٌث آو ق٠ایث يمی

و بره ظرؿی ؾق هٙلىب يبرىؾ يیم  ها ه١ابك و گفقگاه بهؿاٌث   ٓ.003، َ: 0 ز: 0033
 .ٌؿ های ؼٙكياکی ؾق آو ؾوقاو هی ٌؿ که ٠اهل ايح٭ال بیماقی ایى هىایل کىجاهی هی

، َ 0 ز: 0033> کكلو، 030، َ م ٨0000لىق،  >41 َ، 0 ز: ٨0034كاهايی، ٔ
به ؾوقاو ٘رب ورًحی، ج٭ابرل پمٌرکی  جىاو کی، ؾوقاو ٬اشاق قا هیلهیًه پمٌ ؾقٓ 01

هىشرىؾ ؾق  يىیى و وًحی و ٤لبه ٘ب يىیى ج٭ىین يمىؾ. ؾق ایى ؾوقاو به ؾلیرل ٔر٧١
 که ؾق ٘ری ورالیاو هحمراؾی هركؾم قا گك٨حراق گیك های همه بهؿاٌث ٠مىهی و بیماقی

جرىاو ه٭ابلره برا ایرى  ، هكؾم ؾق وؽحی و قيس بىؾيؿ و ٘رب ورًحی ؾق آو ؾوقاوکكؾ هی
بره  هایی ل جؤوریه ؾاقال٩ًرىو و اؼحّراَ قٌرحهظصن ال بیمراقی قا يؿاٌرث. پره ا

هعبرىبی اقؾکرايی، ٔ ٠لرن ٘رب ؾق ایركاو واقؾ هكاظرل شؿیرؿی ٌرؿ. ،پمٌکی يىیى
ال وقوؾ آهىلي بره ٌریىه  پیًٓ 040و  0، ُِ 0044> و آؾهیث، 023: َ 0013

های ٠لمیره ايصرام  ها و ظىله ؼايه ٘كی٫ هکحب ، ج١لین و جكبیث اليىیى ؾق ؾوقه ٬اشاق
جىايىحًؿ ؾق آو به  ؾ که اٌؽاِی با ظؿا٬ل وىاؾ هن هیهکايی بى ؼايه، ٌؿ. هکحب هی

 ز: 0030هىحى٨ی، ٔ ... باكؾاليؿ.هىایل ٌك٠ی و هفهبی، ِك٦ و يعى و های آهىلي
بره يرىیى  با جؤویه ؾاقال٩ًىو، آهىلي بره ٌرکلٓ 000: َ 0023> پىنک، 003، 0

ه یم جؤویي یگكیهؿاقن ؾ ،به ؾيبال ؾاقال٩ًىو 00ٓ: َ 0030بهًام، ٔ ایكاو قاه یا٨ث.
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. پره او جؤوریه ٌرؿه یكلا ظىرى قٌرؿیره ؿ جىورٗیشؿ  ى هؿقوه به وبیٌؿ. اول
 040ٓ: 0013هعبىبی اقؾکايی، ٔ ا٨كاؾی ؾیگكی يیم به ایى کاق ؾوث لؾيؿ.

 اجارًْاد ٍلف در خذهات اجتواػی سهاى ل یٌیآفز ًمص

آهؿه ؾق اهىق ویاوی، کٍىقگٍایی، ق٨راهی و اشحمرا٠ی  په ال ٌکى٨ایی يىبی پیً
گركؾؾ و برا  های هعىىوی ؾق ایى اهىق ؾق ؾوقه ٬اشاق، ٌركوٞ هی ؾق ؾوقاو ٩ِىیه> ا٨ث

های اوح١ماقی، بره اوز  ک٩ایحی پاؾٌاهاو ایى ؾوقاو و وقوؾ کٍىقهای بیگايه با ايگیمه بی
هرررا و  ٘رررىنيی، گك٨حررراق ؾقگیكی ۀ٬اشررراق ؾق یررر  ؾوققورررؿ. ٌررراهاو و ؾقبررراق  هی

های ؾول ٬ؿقجمًؿ آو لهاو بىؾيؿ. ؾق چًیى اؤا٠ی که هكؾم ایكاو با ٨٭رك و  بالی ویاوث
گیك ٌؿه بىؾ، جماهی ذكوت هلری ؾق شهرث  های اشحما٠ی گكیباو جًگؿوحی و يابىاهايی

ٓ 012 – 000 :0010ٌرمین، ٔ های ؾقبراق و شًرگ و وى اورح٩اؾه ٬ركاق ؾاٌرث. همیًه
که ا٠حماؾ ٠مرىهی بره يهاؾهرای ؾولحری ؾق ایرى بكهره ال بریى ق٨حره و ؼرؿهات  ٘ىقی به

یابؿ. ؾق لهاو ٬اشراق برا  هفهبی گكایً هی ۀاشحما٠ی قوبه وىی يهاؾهای هكؾهی با وب٥
٠ًایث به ٌكایٗ ياهٙلىب ا٬حّاؾی، بهؿاٌرحی و آهىلٌری، ؼرؿهات اشحمرا٠ی ظرىل 

یا٨ث و جىورٗ يهاؾهرای  ها واهاو هی كؾم ؾق ایى ظىلههعىق بهبىؾ و١ٔیث اشحما٠ی ه
جكیى و کاقآهؿجكیى يهاؾی کره بریً ال هرك ظرىله ؾیگرك  آهؿ. ههن هؽحل٧ به اشكا ؾقهی

جىايىث باقی ال ؾوي هٍکالت اشحما٠ی هكؾم ؾق لهراو ٬اشراق بركؾاقؾ، يهراؾ هرفهبی 
ؼايه، بیماقوحاو،  ايباق، هؿقوه، یحین و٧٬ بىؾ که ؾق هّاؾی٫ گىياگىيی چىو واؼث آب

های هؽحل٧ هكؾهی یرا  کم  به ٨٭كا، واؼث وكپًاه، ظمام، کاقوايىكا و... جىوٗ گكوه
٬اشاق، وا٩٬او بكای ق٨رٟ يیالهرای هركؾم ال ٘كیر٫  ۀٌؿ. ؾق ؾوق هًّباو اشكا هی ِاظب

 بالاق و ا٘كا٦ آو هحمكکم برىؾ. ؾق يٝرام ۀکكؾيؿ و ق٬ابث بیٍحك ؾق هعؿوؾ هی و٧٬ ا٬ؿام

بىؾيؿ،  ايؿقکاقاو ظکىهث بايیاو آو اشاق، ا٤لب يهاؾهای هؿيی، ظحی اگك ؾوثورًحی ٬
، َ 0032برا٬كی، ٔ کركؾه اورث> يٝام اوحىاق و٧٬ ٠مرل هی ؾق ٬الب و٧٬ و هحکی به

ِىقت ٤یكؾولحی و ال ورىی ؾیگرك پره ال اشركای  وى به ال ی  ٓ يٝاهی که041و  043
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کراق  ۀایی بىؾ که اکًرىو ؾق ظیٙره ؾاق ١٨الیث ٤یكؼّىِی ٠هؿه ِىقت و٧٬ به ۀِی٥
هکاجب و هرؿاقنٓ، ٔ وپكوقي، آهىلي ٠الری هایی چىو آهىلي و والهاو ها ولاقجؽايه
 هآ، بهمیىحی و جؤهیى اشحمرا٠ی ها و ؾقهايگاه ؾاقال٩ٍاها، بیماقوحاؤ و ؾقهاو بهؿاٌث

ايباقهررا و  هررا، آب ٬ًاتٔ هرررآ، يیرركو هرررا و شاؾه پلٔ ایحررام و هىررحمًؿاوٓ، قاه و جكابرركیٔ
هررای لقا٠رری و  لهیىٔو با٤ررؿاقی هررآ، کٍرراوقلی بالاقهررا و ؾکاؤ هررآ ا٬حّرراؾ یؽچال

يٍك کحرب و جبلیر٣ ؾیرىٓ، ظرس و لیراقت و ٔ با٤اتٓ، ولاقت اقٌاؾ و جبلی٥ات اوالهی
 الم١٩ًهٓ اوث. ظ٩ٛ و اظیای آذاق و بًاهای هفهبی و ٠امٔ والهاو هیكاخ ٨كهًگی ظحی

ا٠حمراؾی بره  ٓ ؾق ؾوقاو ٬اشاق ا٨كاؾ ؼیك به ؾلیرل بی000لی ا 001: 0011ظىیًی،  ٌاهٔ
ٌرؿه بره همراو هّرك٦ ؼىاهرؿ  ظکىهث و ایًکه ا٘میًايی ال ایًکه هال جؽّیُ ؾاؾه

آوقؾيؿ. گكچره ؤر١یث هى٬ى٨رات ؾق ایرى ؾوقه براوشىؾ  قویؿ یا ؼیك> به و٧٬ قوی هی
ٓ ؾق ایرى ؾوقاو 320، َ 0 ز :0030قاويرؿی، ٔ ا٬ؿاهات اِالظی ؾولحی، آ٩ٌحه برىؾ.

هرای ؼالّره  هرا کاورحه و بره هیرماو لهاو های و٩٬ی بایؿ گ٩ث ال ج١ؿاؾ آو ؾقباقه لهیى
هرای وا٩٬راو يیرم همرىاقه ؼؿاپىرًؿايه یرا  ٓ ايگیمه020، َ 0 هماو، زٔ ا٨موؾه گٍث.

یابی بره ٌرئىو  ؾووحايه يبىؾ و گاه به ؾلیل جٝاهكات هفهبی و ؼىؾيمرایی و ؾورث ايىاو
 40ٓ: 0010آباؾی،  ؾولثٔ گك٨ث. هیاشحما٠ی ِىقت 

آهیؽحه اوث. ايىايی که جًهرا هالر   های ٬ىی جىظیؿی ؾقهن و٧٬ ؾق اوالم باايگیمه
ؾايؿ> بكای ؼرىؾ هرالکیحی ٬ایرل يیىرث و آيچره ال  چیم قا ؼؿاويؿ هح١ال هی ظ٭ی٭ی همه

 بیًررؿ و جررالي ؾاقؾ آو قا اهررىال هً٭ررىل و ٤یكهً٭ررىل ؾق ؾوررث ؾاقؾ> ال آو ؼؿاويررؿ هی
های ٬ّؿ ٬كبث و قٔایث هالکیث ظ٭ی٭ی، به هّك٦ بكوايؿ. ؾق ؾوقاو ٬اشراق  باايگیمه

يٝك ج١ؿاؾ و کی٩یث، ؾاقای ظصن بان و ٬ابل ٬برىلی برىؾ و ٌرایؿ بحرىاو  يیم> هى٬ى٨ات ال
ؾاؾه اورث.  جكیى پٍحىايه هالی ؼؿهات اشحما٠ی قا ؾق آو ٠ّرك جٍرکیل هری گ٩ث ههن

٘ىق هىرح٭ین هّراق٦ ؼرؿهات  ٭ىل و ٤یكهً٭ىلی که بهوا٩٬او ٠الوه بك و٧٬ اهالک هً
وركا، ظمرام، ا١٘رام يیالهًرؿاو، کمر  بره  ايباق، کاقواو اشحما٠ی ؾاٌحه اوث هايًؿ آب
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های هرفهبی ؾاٌرحًؿ يیرم ایرى اهرىق ؼیكیره قا  هىحمًؿاو و... ؾق هى٬ى٨اجی که ٨٭ٗ شًبه
و جىشه ؾاٌحًؿ جرا ٠رالوه کكؾيؿ. ؾق ايحؽاب هحىلیاو هى٬ى٨ات به ٨٭یك بىؾو ایٍا لعاٚ هی

٠الوه،  ؾاقی هىاشؿ و یا ب٭اٞ هحبكکه، ٌؽُ يیالهًؿ يیرم ؾاقای ؾقآهرؿ گركؾؾ. بره بك يگه
های  ؾوث قا که جىاو هالی هىا٨كت به ٌهكهای ؾیگك و لیاقت گاه وا٩٬او، يیالهًؿاو جهی

هىشبرات  کركؾه و هرا ا٠مام های و٩٬ی  ایى هًا٫٘ هحبكکه، بره آو هفهبی يؿاٌحًؿ> با همیًه
آوقؾيرؿ. ؾق لهراو ٬اشراق پریً ال اؾاقی  ها قا ٨كاهن هی جصؿیؿ يٍاٖ قوظی و ه١ًىی آو

هؽّرىَ بره آو، ایرى ا٬رؿام ؼؿاپىرًؿايه  ۀٌؿو هىایل هكبىٖ به و٧٬ و جٍرکیل اؾاق
گك٨رث. ؾق ابحرؿای ٬اشراق بیٍرحك هى٬ى٨رات ؾق اهرىق  جىوٗ يهاؾهای هكؾهری ايصرام هی

گك٨ث اهرا پره ال جعرىنت  ؾایی و اشحما٠ی ايصام هیآهىلي ٠لىم ؾیًی و هىایل ٨٭كل
ها و بًاهای ؾیگك يیم  جؿقیس هؿاقن شؿیؿ و یا اظؿاخ بیماقوحاو يىیى اواوٗ ٬اشاقیه به

جىاو به ٠ماقت، هعى٘ه و برا٢ بهاقورحاو  ؾق ؾوحىق کاق وا٩٬او ٬كاق گك٨ث که الشمله هی
 044ٓ: 0032 قٔایی،ٔ یا ٬ًات ههكاو و با٤چال ؾق جهكاو اٌاقه کكؾ.

يٍاو ؾهرؿ  ، و١ی ؾاٌثکكؾ شاق که ؼىؾ قا ظکىهحی ٌی١ی و ؾیًؿاق ه١ك٨ی هی٬ا
٪، اؾاقه او٬را٦ ؾق لیرك يٝراقت  0003. لفا ؾق ورال ؾهؿ به ٨كهًگ و٧٬ اهمیث هی

 ها، ك٨ه جٍرکیل ٌرؿ و ؾق جمراهی ٌهكورحاوولاقت ه١اق٦ و او٬را٦ و ِرًایٟ هىرحٝ
بره  وپكوقي آهىليؾق کًاق قویؿگی به اهىق هىئىل اؾاقه ه١اق٦ بىؾ که وٜی٩ه ؾاٌث 

یل هكبرىٖ بره اؾاقی ٌرؿو هىرا 11ٓ: 0043بى ولماو، ٔ .هى٬ى٨ات يیم قویؿگی کًؿ
ٌؿو ي٭ً ؾولث و قٌؿ اؾاقات ايصام ٌؿ. ؾق لهراو  پكقيگو با  او٬ا٦ ال لهاو ٬اشاق

بره  ىق او٬را٦ ؾق ٌرً بًرؿِؿاقت همحالالمل  بك ولاقت ه١اق٦، اِالظاجی ؾق اه
 لیك ايصام گك٨ث: ٌكض

  ؿات هى٬ى٨ات همالیه ال ٠ایٌكض ٨٭كات آجه قا ب لیاؾاقه او٬ا٦ وشىه ـ -هاؾه اول
ك او٬را٦ و جىور١ه یرو ؾوا یمکىات اؾاقه هكیل جؤویمکِك٦ ؾق ج یكاو بكایهعكووه ا
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 ،ى ؼىاهرؿ يمرىؾیه ه١ریره هرىاؾ هّراق٦ آجک یبیجكجه ه بیكیبات ؼیك جكجیه١اق٦ و وا
 .يمایؿ هیا٨ث یؾق

 یهلر یه ال ٘رك٦ هصلره ٌرىقاکهعكووه   ه او٬ا٦ همالیلکؿات یال ٠اال٧ٓ 
ن یي ٌؿه ؾاؾهاؾاقه او٬ا٦ يٝاقت ه ب ١ٌ0001باو  ٬01ايىو هّىبه ؾق شلىه  هىشب به

 ٠ٍك.

ن یب آو ج٭رؿیجّرى یبركا ظرؿه ٠لیًٍهاؾ یه پکؿات ٬ايىو الّا٪ جمبك یبٓ ال ٠ا
 .صاؾیؿ ٌىؾ په ال هّاق٦ ایؼىاهؿ ٌؿ آيچه ٠ا

ى یریًره ج١یهّراق٦ ه١ یوا٧٬ بركا الآيچه ها آو یؿات ١٨لیه ٠اک یزٓ ال هى٬ى٨اج
 .ىقه هالاؾکهّاق٦ هفه ٩ا  بیؿ باٌؿ ب١ؿ ال ایلا ،يمىؾه

بایرؿ ؾق هبركات هٙل٭ره ِرك٦  ه ٌك٠اً کؿات هى٬ى٨ات هصهىل المّك٦ یؾٓ ال ٠ا
 ٠ٍك. ؾو ٌىؾ>

آو و٬ر٧ هبركات هٙل٭ره باٌرؿ چره  لکٓ ال ٬ىمث هبكات هٙل٭ه هى٬ى٨ات چه ره
 ٠ٍك. ؾو ب١ٓ>

 ي٧ّ. يمایؿ> هیقا آباؾ  ها آوه ؾولث کؿات هى٬ى٨ات هىلىب الم١٩ًه یوٓ ال ٠ا

قا آبراؾ  هرا آوه ؾولرث کرهى٬ى٨ه هىرلىب الم١٩ًره  کاهال یكهبكاجیلٓ ال ٬ىمث ٤
ل ال ٬ىرمث کر یهكؾو ؾاقيؿ. ال ٬ىرمث هبكاجر یك هبكاجیو ٤ یو هّك٦ هبكاج کًؿ هی

 ي٧ّ. یكهبكاجی٤

٨٭كه اولی ال هاؾه اول اؼحّاَ به جکمیرل اؾاقه هكکرمی و جؤویىرات ورایك  -هاؾه ؾوم
 ونیات ؼىاهؿ ؾاٌث و چًايچه ک٩ایث يکًؿ کىك آو ال ٠ایؿات جمبك جکمیل ؼىاهؿ ٌؿ.

حام و یه هؿاقن ایجؤوه ا٨ث بیُ ؼىاهؿ یجؽّ یك ٨٭كات هاؾه اولیوا -مىهاؾه و
و  ال١صرمهه ؾاق یل جؤویه ال ٬بیكیك هؤوىات ؼیو وا ی٠مىه های ؼايه هكی٨ٓ٭كا  و 
 .... ٨٭كا و آوقی شمٟا٠ايه و 
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ؿات آو ه٭ؿم ؼىاهؿ بىؾ برك هعرل یهّك٦ ٌؿو ٠ا یظىله هك هى٬ى٨ه بكا -جبّكه
 لموم. ٬ؿق بهگك یؾ

ل کرو ؼكشا ؾق ٔمى بىؾشه  شم١اً ىقه کؿات هفیبىؾشه ٠ا واله همه -هاؾه چهاقم
 ن ؼىاهؿ ٌؿ.یه ج٭ؿیولاقت هاله ت ه١اق٦ و او٬ا٦ بولاق

ولاقت او٬را٦ و  ه ؾورحىقال١ملىقه برکؿات هرفیوِىل ٠ا آوقی شمٟ -هاؾه پًصن
ى یه اورث. هرؤهىقیرى هالیبك ٠هؿه هؤهىق شا همهيٝاقت اؾاقه و ؾوایك او٬ا٦ هعل ؾق 

ب یرجكجىقه کؿات هرفی٠ا یى بكایه١ های ظىابه ؾ٨اجك هؽّىَ و ک ايؿ هکل٧ه یهال
 ؾورحىقال١مل هىشب برهه یرى هالیهؤهىق -ًؿیهؽلىٖ يًما یؿات ؾولحیك ٠ایؾاؾه و با وا

ه کرل ؼىاهًرؿ يمرىؾ یجعى ها ؼايه ِكا٦و  ها ه باي ىقه قا بکؿات هفی٠ا ،ك او٬ا٦یول
 هّاق٦ هّىبه بكوؿ.ه ىق بکك هفیهٙاب٫ ظىاله ول

ى ٬ايىو یا یاشكا یهؽّىَ بكا های يٝاهًاهه ،ك ه١اق٦ و او٬ا٦یول -هاؾه ٌٍن
هى٬ٟ اشكا ؼىاهرؿ ه ى ٬ايىو بیث ایب و قومیػ جّىیهكجب يمىؾه و وه هاه په ال جاق

 040ٓو  040: 0002واهك، ٔث. گفاٌ

ايبراق ؾق لهراو ٬اشراق اورث، ٌؽّری ؾق  ای که هكبىٖ به آب بكای هرال ؾق و٧٬ ياهه
ووریله ؾقؼحراو  به٘رك٦ آو  يمایرؿ کره ؾو ايباقی قا ؾق ٠ماقت لیبا و٬ر٧ هی ٌهك یمؾ آب

پىٌیؿه ٌؿه و ؾاقای ؾو هؿؼل بكای بكؾاٌث آب ؾق ؾاؼل ٠ماقت و همچًریى ؾق ؼیابراو 
ايباق با جىشه به ٌكایٗ ٌرهك  ٓ و٧٬ ایى آب041، َ 0: ز 0034هىحى٨ی با٨٭ی، ٔ اوث.

بركؾ یکری ال هّراؾی٫ ههرن ؼرؿهات اشحمرا٠ی ؾق  والی قيس هی یمؾ که ال گكها و ؼٍ 
 های هفهبی جىوٗ وا٩٬او آو ؾوقاو ِىقت پفیك٨حه اوث. ه باايگیمهؾوقاو ٬اشاق اوث ک

ای هايًؿ قوًٌایی،  الم١٩ًه ، يیم به هّاق٦ ٠امهى٬ى٨ات آوحاو ه٭ؿن اهام قٔا
ای بكای ٌام و يهاق ٨٭كای  ٨كي، واؼث بیماقوحاو لواق، ٌام و يهاق ؼؿام کٍی  و ٠ؿه

قوریؿ. وٜی٩ره  لواق و همچًیى ١ٌب ؾیگك هّاق٦ که هكی  هى٬ى٨ه ؼاِری ؾاقؾ، هی
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ک، هّراق٦ و ايحؽاب جىلیث آوحاو ه٭ؿوه قٔىی با پاؾٌاه بىؾ و او جىلیرث ایرى اهرال
ٌرؿه،  بایىث هك هى٬ى٨ه قا ؾق هّرك٦ ج١ییى ٠هؿه ؾاٌث. ایى هحىلیاو هی هى٬ى٨ات قا بك

الٍركایٗ هّرك٦  اشراله هصحهرؿ شاهٟ هّك٦ کًًؿ و يبایرؿ آو قا ؾق ٬ىرمث ؾیگرك بی
 003ٓ، 0001، همؿايی هىحى٨ی، 03، َ 0 : ز0030هىحى٨ی، ٔ يمایًؿ.

٠لی  ٓ، ظرراز قشررب0012 – 0014ٔ ؾق ٌررهك جهرركاو ؾق لهرراو آ٤اهعمررؿؼاو ٬اشرراق
ؾاقی  ايباق، و٭اؼايه، جکیه و وه باب ؼايه قا ؾق قاه اشكای ج١میره وكا، آب ا٩ِهايی> کاقواو

 01ٓ: َ 0031ظىیًی بال٤ی: ٔ و بكای هّاق٦ ٠ام و٧٬ يمىؾه اوث.

ٌؿه کره ٠مراقت يٝاهیره وا٬رٟ ؾق  ؾقباقه اهىالی که ا٠حماؾالىلًٙه و٧٬ يمىؾه، گ٩حه
ای ؾق يص٧ اٌك٦، ٬ًات ِرؿقیه  ی  يگاقوحاو، هىصؿی ؾق کكبال و هؿقوهجهكاو يمؾ

و کاقوايىرركای ِررؿقآباؾ قاه ٬ررؿین ٬ررن وا٬ررٟ ؾق ظررىْ وررلٙاو، ؾو برراب کاقوايىرركای 
ٌرؿه اورث،  ؼايه که همیًه اشاقه آو به هّاق٦ قوًٌایی ٠حبات ٠الیات و٧٬ پم ِابىو

بًرای هىرصؿی برمقگ ؾق قوورحای ج١میك هك٬ؿ اهاهماؾه ابىال٩ٕل ؾق قووحای لىاواو و 
وكا ؾق ا٨صه که ظمام و٧٬ بك ٠رابكاو وربیل اورث،  ا٨صه يمؾی  جهكاو، ظمام و کاقواو

ظمام ؾق ايباض و واؼحى قاه ا٨صه و بىحى پل بك قوؾ گلًؿوک و کاقوايىكایی ؾق نق جهكاو 
١میرك قاه ايباق ؾق واقی و بىحى پل آهل و ج و ظمام ؾق یکی ال قووحاهای يىق، ؾو باب آب

کحل کبىؾ و وؿ قووحای يىق، ج١میك ظمام جؽث وك جًکابى و ظمرام ٌرهكبًؿ و وراؼحى 
کره يٍراو ٓ 003و  001: 0041ا٠حماؾالىرلًٙه، ٔ ظمام و پلی ؾق وىل ؾه بىؾه اورث.

های هؽحل٧ هیاو ٘ب٭ات هؽحل٧ اشحمرا٠ی ؾوقاو  ؾهؿ ٨كهًگ و٧٬ با ايىاٞ ايگیمه هی
 ٬اشاق قواز ؾاٌحه اوث.

چىو ورلمايی و  هایی ها و ٥ٌل هات بهؿاٌث و ؾقهاو، وشىؾ گكهابهه ؼؿؾق ظىل
و گكؾيرؿ  که هّاؾی٭ی ال ايصام ؼؿهات اشحما٠ی هعىىب هیاوث  جؤهل ٬ابلؾنکی 

ورًحی بره وقوؾ جؿقیصی ٘ب يىیى، همچًاو ؾق ؾوقاو ٬اشراق ٘رب  باوشىؾهمچًیى 
يصام ؼرؿهات اشحمرا٠ی ؾهؿ و ؾق ظىله بهؿاٌث و ؾقهاو به ا پیٍحالی ؼىؾ اؾاهه هی
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واکرًً ؾق بكابرك هىرایل هكبرىٖ بره با ایرى جىٔریط کره ایرى . پكؾالؾ ؾق ایى ظىله هی
وشه جمایم شىاهٟ ال همرؿیگك اورث.  يى٠ی بهکه  ٌکی، قیٍه ؾقگفٌحه ؾاٌحه و ؾاقؾپم

کره  يمایؿ ی و قوظی اوث، لهیًه قا ٨كاهن هیبیماقی که ؼىؾ همكاه با ٨ٍاقهای شىم
 هرای اقه والهث، بره ايرىاٞ هؽحل٩ری ال قاهايىاو بكای قهایی ال بیماقی و بالیابی ؾوب

و  هرا قاههمکى چًگ بميؿ که ؾق ایى هیاو ؾقهرايگكاو هؽحلر٧ ؾق ؾورحكن، ؾق اقایره 
ایركاو ؾوقه ٬اشراق  ۀبك ٠هؿه ؾاٌحه و ؾاقيرؿ. ؾق شاه١رؾقهايی، ي٭ٍی ههن قا  های ٌیىه

همگام با وقوؾ جؿقیصی پمٌکی يىیى ٤كبری کره ظحری ؾق  ٌاه ياِكالؿیى ۀؾوق ویژه به
٭ٍری ، ؾقهرايگكاو ٘رب ورًحی و ٠اهره يٌرؿ قو هی ؾ با ا٬بال هكؾم يیم قوبهبكؼی هىاق

الری  010: ِرُ 0010يایبیاو، ٔ ها بك ٠هؿه ؾاٌحًؿ. اِلی و ههن ؾق ه١الصه بیماقی
اهرىق ورالهث ؾق  با ٌحاب و ٬ؿقت واقؾ ظىله بهؿاٌرث و ها ؾنکاو و ولمايی 030ٓ

كؾه و ؾوقه ٬اشاق ٌؿه بىؾيؿ که ظحی گاهی ؾق ه٭ابل ٘ب و پمٌکی يىیى يیم ٬ؿ ٠لن ک
ؾم ٘بی ؼىؾ شفب کكؾه و ؼؿهات پمٌکی قا به هرك های وىی قوي همىاقه هكؾم قا به

په ال وقوؾ ٘ب يىیى ٤كبری، همچًراو اؾاهره  ها هؿتو قويؿ کاق آياو  ؾاؾيؿ اقایه هی
وه ٠الوه بك کاقهای ظك٨ه آقایٍگكی هايًؿ کىجاه کكؾو هرىی ورك و ؾاٌحه اوث. ایى گك

ؾق ظمام، بكؼی ال ا٠مال ظىله پمٌکی هايًؿ کٍیؿو ؾيرؿاو، کراق  کٍی کیىهقیً و 
 0013ٓشايب اللهی، ٔ ؾاؾيؿ. م هیو... قا يیم ايصا ليی قگؼحًه، 

ویه، بًیراؾ جؤ; ايؿ: ؾقباقه هى٬ى٨ات هیكلا ظىیى ٬لی ؼاو ٬مویًی ؾق پایحؽث يىٌحه
ورانق ا٠ٝرن ٬رؿن وركه ؾق  ؼاو ٬مویًری واه و ايٍا  ابرىاب آل هكظرىم هیركلا ظىریى

ای ؼٙیك و هؿقوه بؿیٟ برا  ؾاقالؽال٨ه ياِكه که هٍحمل اوث بك شاه١ی کبیك و ه٭ّىقه
ؼايره و  ِعًی وویٟ و ٘ب٭ات ال ظصكات و هآـو و هًاقات و هکحب و هؽرمو و هكیٓ

ؾقيهایث اهحیال و اورحعکام و ِر٩عات شرؿقاو و الاقات ظمام و وایك لىاظ٫ و ٔماین 
بًیاو ؾق ٤الب ایى اواوات و هبايی به همو٬ات اظصاق و ه١ك٬ات هلىيره ٬اٌرايی جرمییى 
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الصهات ال هؽاقز و کحب و هرىا٠یى و  شمیٟ یا٨حه اوث و لىالم جعّیل ٘لبه ٠لىم قا هى
 002ٓ، َ 0 : ز0010ٔهعبىبی اقؾکايی،  :اذاذات، وا٧٬ هى٫٨ ٨كاهن آوقؾه.

ج١لرین و  و٧٬ ؾق ؾوقه ٬اشراق، ظرىله آهرىلي، ههن وقوؾ يهاؾ های ظیٙه شمله ال
وكؾاق هکركم  ۀالؿولال وشىه ؼاِه هًحٝن  ای ؼیكیههرال هؿقوه  ٘ىق بهجكبیث اوث، 

جؤویه و ؾایك ٌؿه و جمام هّاق٦ ٌاگكؾاو قا ال يهاق و ٌام و کحراب و  1ۀ٬ىقؼايولیك 
جرا  کركؾ هیاو بؽٍی ال اهىال ؼىؾ قا يیم و٬ر٧  ٠الوه به٤یكه ؼىؾ او هحعمل ٌؿه بىؾ. 

 آهرىلاو ؾايًي٩ك ٌاگكؾ ال  03همیٍه  که ٘ىقی بهِك٦ هؽاقز ه١لمیى و ؼؿام ٌىؾ 
 و ؾاؾ> هریقا وركؾاق هکركم  هرا آوو لبران  یحین ؾق آو هؿقوه ه٭ین بىؾيؿ و ٌام و يهاق

هعبرىبی ٔ .ٌرؿ هی قا هحعمل ها آو ۀالبىبؿوو گك٨حى هاهايه، وكؾاق، هؽاقز ج٥فیه و 
 030ٓو  030: 0013اقؾکايی، 

پىرًؿايه هرای هرفهبی و ؼؿا باايگیمهپایحؽث ؾق ٌهكهای ؾیگك يیم هكؾهايی  شم به
پىرك  ؼاو کلهرك کكهايٍراهی الشمله ظىیً٭لی، لؾيؿ هیؾوث به ؼؿهات اشحما٠ی 

 و که ال وا٩٬او کكهايٍاه بىؾه اوث یلهك بايکؼاو پىك ظاز ٌهبال ؼاو  ی٬ل یه٩ّٙ
هعبىبی ٔ ی قا ؾق کكهايٍاه و٧٬ ٠ام يمىؾه اوث.و هىح٥الج ظمامهىصؿ و هؿقوه و 

 110ٓ، َ: 0 ز: 0010اقؾکايی، 

هحمىلیى گك٨حره جرا ظحری ٨كهًگ و٧٬ ؾق ایى ؾوقه قوي٫ ٨كاواو ؾاٌث و ال بالاقیاو و 
وقلیؿيرؿ. بركای هررال هٍیكالىرلًٙه  ٌاهماؾگاو و پاؾٌراهاو بره ایرى اهرك هبراؾقت هی

جىايىرحًؿ ؾق آو ورکىيث و  ای شهث ٘الب ٠لىم ؾیًی ؾایك کركؾ کره ٘رالب هی هؿقوه
گفقاو ليؿگی ؾاٌحه باًٌؿ و ٌكو٘ی يیرم شهرث اورح٩اؾه ٘رالب ال ایرى هؿقوره ـکرك 

جىاو به ج٭ىی، بال٣ و ٠ا٬ل بىؾو، ٬برىلی ؾق اهحعايرات ورانيه  هیکًؿ که ال آو شمله  هی
بكای هرال ٌؽّری ؾقبراقه هى٬ى٨رات  40ٓو  43، َ 0032قٔایی، ٔ و... اٌاقه يمىؾ.

                                              
 .ؼايه . اولعه1
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و بك ایى شمله ٔیاٞ چًرؿ و هىرح٥الت ورىؾهًؿ و٬ر٧ ; يىیىؿ: ؼىؾ ؾق ؼا٘كاجً هی
و اقهراو برا جىابرٟ کره هرك آباؾ و ؾاٌلىشه و ٠لی کكیرم  ؾايگ ٬كیه ٠میؿ يمىؾ، هرل ًٌ

آباؾ و چهاق ؾايگ و يرین ال ٬كیره  ؾايگ ٬كیه کمال و ًٌ چهاق ٬كیه ؾق ؼمىه وا٬ٟ اوث
و وره ؾايرگ ال ٬كیره  بابا که هك وه ٬كیه ؾق ٬مویى اورث و ؾو ؾايگ ال ٬كیه آ٬ا آباؾ ٨یٓ

ؾايگ ٬كیره  و ٌرً جاره وقاهریى ؾايگ ٬كیره کرل و ٌرً ٌهكک وا١٬ه ؾق ٘ال٭او ٬رمویى
 04و ؾیگك ٬یّكیه و ؾو باب ظمام هكؾايه و ليايه وا٬رٟ ؾق ٬ركب ٬یّركیه و  آباؾ ٤اق وهیا

براب ؾکراکیى وا١٬ره ؾق برالاق اهیرك کره شمی١رًا ؾق  03و  باب ؾکراکیى يمؾیر  آو ایٕراً 
و جىلیث ایى او٬ا٦ و اهىق هؿقوه با ولٙاو ٠ّك اوث و يٝاقت  ؾاقالؽال٨ه جهكاو اوث

ؿ هن با اقٌؿ و اِلط اونؾ ـکىق ایٍاو و اونؾ ـکىق ال ـکىق با اؼىه وا٧٬ به جكجیب و ب١
ياهه هٙىل و هؽحّك ایى اذرك بره ج١بیرك شًراب  و هکفا به ٌكظی که ؾق ٘ی هكؾو و٧٬

عكیك بك ي  ال١لما  ٠بؿالكب آبراؾی  هل  ان٨أل ٌیػ هعمؿههؿی ٌمه 1ٌیػ اشل ظ 
 :.و جىٔریط پفیك٨حره اورثباٌؿ، جّكیط یا٨حره  ها ؾق ِعبث بًؿه، يگاقيؿه هی که وال

٬لرری بیرر ، ال  ظال ؼايررؿاو ؾق ٌرركض 030ٓ، َ 0 : ز0020الىررلًٙه هررا٨ی،  يٝامٔ
ظال  ٓ ؾق ٌكض0: 0040هصؿ انوالم کكهايی، ٔ ٌىؾ. بكؾه هی هى٬ى٨ات و ؼیكات وی يام

الؿوله آهؿه اوث> چىو او ٨كليؿ ـکىقی يؿاٌث> جمرام ؾاقایری ؼرىؾ قا کره هبلر٣  وهام
 الؿوله ی  پىك و ی  ؾؼحك بیٍحك يؿاٌث. پىركي وهام; و٧٬ يمىؾ:ٌؿ>  هًگ٩حی هی

الؿوله کره  ؾق شىايی ؾقگفٌث و لفا وهام 0031شماؾی الرايیه  ٤01اله١لی ؼاوٓ ؾق ٔ
ٔهعبرىبی  :ؾق ظؿوؾ پًس کكوقٓ جمام هایمل  ؼرىؾ قا و٬ر٧ کركؾ.ٔ بىیاق ذكوجمًؿ بىؾ

هعىررى ٠كا٬رری و  ظال ظرراز همچًرریى ؾق ٌرركض 402ٓ، َ 0 : ز0010اقؾکررايی، 
 َ ،0 ز همراو:ٔ يىیىًؿ که وی ٬ىمحی ال اهالک ؼىؾ قا و٬ر٧ کركؾ. هى٬ى٨ات او هی

ٓ ؾق ؼا٘كاجی ال لهاو ٬اشاق ال وِیث شالبی ؾقباقه و٧٬ اهىال ٌؽّری، ورؽى 143
آ٬ا هیكلا ٘اهك قا ؾیؿه جا ورا٠ث ؾو ال ٌرب بره ِرعبث وِریث ظراز ; ٌىؾ: گ٩حه هی

                                              
 . ؾايٍمًؿ هاهك.1
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و ذلرد اهرىال ؾیگرك  ؼايره آباؾ قا و٧٬ ال بكای هكیٓ ٨كضهعمؿج٭ی ٌاهكوؾی که جمام 
و وه وِی> یکی هؽبكالمل  و یکری ظراز هعمؿقٔرا ؾاهراؾي و  بكای هؿقوه ا٩٘ال

٘اهك و یکی و٩یك آلماو ؾق ایكاو و ی  يىرؽه ال  و وه ياٜك> یکی هیكلا الحصاق یکی ٨٭یه
لا ٘راهك بره قوورحىق٦ ياهه که ؾق هىِل ٬بل ال ياؼىٌی يىٌحه با ُههرك آ٬را هیرك وِیث

 کمكهرای،ٔ :يمایًؿه آلمراو ؾق هىِرل ؾاؾه. اشركا آو قا هرن ال اوِریا  شرؿا ؼىاورحه.
های و٬رر٧ هكؾهرری  ٓ یرر  یؽچررال يیررم ؾق ابهررك کرره بررا همیًرره040 َ ،0 : ز0030

 ِىقت ه١٩ًث ٠ام ؾق اؼحیاق جمام هركؾم ٬كاقگك٨حره برىؾ. ٌؿه، یػ ایى یؽچال به اظؿاخ
ه قا بره يرام  ٌاه ؾق و٩كياهه ٓ ياِكالؿیى0424 َ ،0 : ز0010 الىلًٙه، ٠یىٔ ای ی  ؾ 

 41ٓ َ :0010ٌاه،  ياِكالؿیىٔ ؼىايؿ. وانق هی اهیكآباؾ و٧٬ ال ٘ك٦ واه

ٌماقه  اؾ اوث و اجّانً یهى٬ى٨ه ل یاقأ; :يىیىًؿ ؾقباقه هى٬ى٨ات لهاو ٬اشاق هی
 و٬ر٧قا  کریمرىاقه اهاله ،ذكوجمًرؿ ه اٌؽاَ هؤهى  کكا یل قوؾ> هی ی٨مويه قوب ها آو

 ٘رك٪هرن ؾقو هعّرىل ؾق ٬ّربه  یو گاه يمایًؿ هیه کهىاشؿ و هؿاقن و ب٭اٞ هحبك
 ؾقهكظرالو  کًًرؿ هیه یركیقا و٬ر٧ هّراق٦ ؼ یا جمرام برالاقیراو و کو ؾ وكا کاقواو

 کره ٠ایؿات هى٬ى٨ات ظٕكت قٔرا اؾ اوث، هؽّىِاً یل یو٩٬ کؿات اهالی٠ا
ث کرؾق جمرام همل ،ى ه٭بكهی. اباًٌؿ هیاق ههن یبى >ه٭بكه او ؾق ٌهك هٍهؿ وا٬ٟ اوث

ؼركواق ٤لره  03333جىهاو ي٭رؿ و  23333به  ها آوؿات یايه ٠ایه والکؾاقؾ  یهى٬ى٨اج
جا ب١رؿ  کًًؿ هیؼىؾ قا و٧٬  کاهال ٤الباً  یاشك اؼكو یبكا ،ى ذكوجمًؿی، هؤهًقوؿ هی

ٓ ٌرهك 10 َ :0004ٔقويره،  :ه بكورؿ.یركیهّراق٦ ؼه ب ها آوؿات یال هكگٍاو ٠ا
ؼايىاق وکًه اوث ؾاقای ظمام و قبرا٘ی  03ای با يمؾی  به  آباؾ که ؾاقای ٬ل١ه ٌكی٧

وىم قووحا و ٬ًات آو قا يیم ؼكیؿاقی يمىؾه جا ِرك٦ ج١میرك و  و٩٬ی اوث. وا٧٬ ی 
وی لواق بؿهًرؿ.  یؿ، بره ٨٭ركایرایاؾ بیرل یمیرچهن اگك  هىاشب ظماهی و... بٍىؾ و

 :0040المل ،  ا٠حّامٔ شم١ه هٍهؿ ٬كاق ؾاؾه اوث. اؼحیاق اهامهى٬ى٨ات قا ؾق ث یجىل
ٌرؿه اورث کره ب١رؿ  ٓ ٬ًات و٩٬ی ؾیگكی ؾق ؾوقاو ٬اشاق، ؾق يمؾیکی ٌیكال و30٧٬
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آب گىاقا و ٨ركاواو آو ؾق اؼحیراق ٠مرىم هركؾم  الکاقا٨حاؾو جىوٗ وا٧٬ ؾیگكی ج١میك و
 340ٓ َ ،0 ز :0030 ٨ىایی، ظىیًیٔ ٬كاقگك٨حه اوث.

 و وا٧٬ اکركًا هعؿوؾ هىحًؿ به ؾقباقیاو و ذكوجمًرؿاو ٠ّرك ٬اشراق. آوریه ؼراينليا
ٌراه  پره بره هؿقوره هراؾق هاؾق ٨حع١لی ٌاهٓ، به ج١میك هؿقوه ظکین هاٌن کره الآؤ

ٌهكت یا٨ث، با بك٬كاقی ٌهكیه بكای ٘الب و هؿقواو ا٬ؿام کكؾ. ٬مكالىلًٙه، هاه جاباو 
ؾقؼىاورث  وانق، به ى ؼاينٓ کحابؽايه هؿقوه واهآ٨كی ؾؼحك ٨حع١لی ٌاه و يىئ ؼاين

او بك٬كاق ٌؿ و بىیاقی ال اهالک ؼرىؾ قا ؾق ظّراق ؼىبراو، ٘ال٭راو، ٤راق، ٨ٍرا٨ىیه، 
 ظصرالی،ٔ آباؾ و يّكآباؾ و٬ر٧ جعّریل ؾوورحؿاقاو ؾايرً و اهرىق ؼیكیره کركؾ. ٠لی

ای ؼیكیره ٌاه کاقه آ٨كیى یکی ال همىكاو ٨حع١لی ٓ لبیؿه ؼاين ؾؼحك هاه014 :0033
هرا،  ايؿ ٠رالوه برك هى٬ى٨رات ؾق جکایرا و ٠ماؾاقی که يىٌرحه ٘ىقی و و٧٬ ؾاٌحه اوث. به

آباؾ با همیًه يمؾی  به هٍث هرماق  کاقوايىكایی هؿوق، بكای ا٬اهث لواق، ؾق قووحای جاز
٠ٕرؿالؿوله، ٔ جىهاو واؼحه اوث و همچًیى پلی ؾق يمؾیکی کكواو قوؾ اظؿاخ يمىؾه.

ؼاين، برك اوران  ٓ یکی ؾیگك ال يىاؾگاو ٨حع١لی ٌاه، هما00 – 03 ُِ 0 ز :0404
بالگٍث به جهكاو، ؾوث بره وراؼحى هىرصؿ و  يفقی که کكؾه بىؾ، په ال و٩ك هکه، ؾق

 کًرؿ. ِرىقت ليؿ. او همچًیى هى٬ى٨اجی بكای هؿقوره و هىرصؿ ج١یریى هی هؿقوه هی

ؼايره  هحّل بره هؿقوره، ی های  هى٬ى٨ات وه ؾايگ ال بالاق گلىبًؿک با پًس باب ؾکاو
 ُِ ،0000 ٬ؿوی، ا٠ٝامٔ و ٤یك ال ؼايه هىکىيی اهام شما٠ث اوث. پٍث هىصؿ

باٌرؿ.  ٌاه، ايیه الؿوله همىرك وی هی ٓ ال لياو ؼّیك و وا٧٬ ؾق ؾوقه ياِكالؿیى03 و 1
شی٭ه المان ج٭رؿین بره قؤره ه٭ؿوره ظٕركت ; ٬كاق لیك اوث: به ٌكض آذاق ؼیكیه او

، پركؾه هكواقیرؿ ج٭رؿین آورحاو :ي٭كه بكای ٌهؿای کركبال ، ٔكیط٠لیاهیكالمؤهًیى 
، ج١میك ؾق ي٭كه جاز المان ج٭ؿین ٠حبه هًىقه ظٕكت قٔا ظٕكت ویؿالٍهؿا، يین

ؼىايی>  بركای قؤره و٧٬ ظٕكت قٔرا ٘الکىب هىصؿ گىهكٌاؾ، ؾه باب ؾکاو
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ِركآباؾ ورمث ؾق اهاهره، بًرای پرل ؾق يا و٧٬ کاٌاي ، ب٭١ه و گًبؿ ٌراهماؾه ظىریى
 21ٓ َ 0 ز ٪: 0030 ٔا٠حماؾالىلًٙه، :لىاواو.

و اهرؿا٦   ۀايگیرم ۀايباقی ؾق ٌهك یمؾ ؾقباق های هكبىٖ به آب ال و٧٬ ياههؾق یکی 
و هرى ;الٕمایك. هّؿ٪ آیه وا٨ی هؿایره  هىالىا٧٬ ٨ی; وا٧٬ ال و٧٬ آو آهؿه اوث:

جًاییؿات لن یملری، ٬ركیى ظرال و  ، ؾق ایى و٬ث، جى٨ی٭ات قبايی و:الما  کّل ٌی  ظی
و ان٠یاو اٌركا٦، العراز  ٌؤو ٠ّمت و و١اؾت يٍاو، ٠مؿه الحصاق ک٩یل اظىال ٠الی

الم١كو٦ به ا٨ٍاق گكؾیؿ.  اکبك جاشك یمؾی، ٠بؿالکكین، ؼل٧ هكظمث ١ٌاق، آ٬ا ٠لی
ى ن بًرىو. برايی ایر الی الله و ٘لبًا لمكٔاجه به شهث ـؼیكه یىم نی٩ًرٟ المرال و ۀ٬كب

ه١ًّه شًب ظمام گرىؾک، وا١٬ره ؾق هعلره ٨هراؾاو، هرى هعرالت ايرؿقوو ظّراق 
٘لرب  ؾاقال١باؾه یمؾ گكؾیؿ. کا٨ه هؤهًیى و هؤهًات ال آٌاهیؿو آو هىرح٩یٓ ٌرىيؿ و

یٕیٟ  ه٩٥كت ال بكای آّبی يمایًؿ و ٤یك ال آٌاهیؿو، آو قا ِك٦ ؾگك يًمایًؿ. اّو الله ن
 انولی، هى ٌرهىق ىم الصم١ه ٠ٍكیى ٌهك شماؾیاشك المعىًیى. ـل  الّحعكیك ٨ی ی

 001ٓ: 0013لاؾه،  ٔهل :. 0031وًه هؤجیى و وبٟ ذمايیى ب١ؿ انل٧، وًه 

هىقؾيیال بكای اهىق ؼیكیه ال ٘كی٫ و٧٬ با هفاکكه و شلب قٔایث وا٬ر٧  ۀگاه بىؾش
مى گك٨حه اوث. بكای هرال ؾق ٌهك کكهايٍاه ٔر و یا وا٩٬او ی  ٌهك یا هعله ِىقت هی

ويؿ، اهالکری ال ٘رك٦ او  ٌاه با قشب١لی ؼاو ٌیػ هفاکكات هعمؿ٠لی هیكلای ؾولث
کره ؾق  بکك جكکیره ويؿ په ال ههاشكجً به کكهايٍاه ال ؾیاق ٌىؾ. قشب١لی ٌیػ و٧٬ هی

آو هى٫٨ ٌؿ اهالک و٩٬ی بىیاقی قا اظؿاخ يمایؿ> ؾق ایى ٌهك يیم ؾوث بره هى٬ى٨رات 
ٌرهكی>  ٌراه ٠رالوه برك هىرحملکات ٌرهكی و بكوو آذاق و٬ر٧ ؾولرث ليؿ. ٨كاوايی هی

هرای وی هٍرحمل  و١ٔیث و٧٬ هایی اوث. ِىقت وكپىٌیؿه، ظمام و ه٥اله بالاقهای
ايباق  هىرح٭ل و  ها، هىصؿ، هؿقوه، آب ظصكه بك ؾو هىصؿ، ی  باب هعى٘ه هٍحمل بك

 011ٓ :0013 لاق٠ی،ٔ با٢ ٌاهماؾه اوث. هعؿوؾ به ٠ماقت ؾیىايی ه١كو٦ به
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هكاکرم  جركیى های هٍهؿ و ٬ن شرمو يؽىرحیى و ههن های ؾاقال٩ٍای ظكم بیماقوحاو
 هها برا بىؾشر قاو ٬اشاق بىؾه اوث. ایرى ٌر٩اؼايهؾق ؾو ؼّىَ بهؼؿهات اشحما٠ی 

ؾاقالٍر٩ا  ورانيه  های جىهراو بركای همیًره 10ؾق ابحرؿا  .ٌرؿ و٩٬ی هكؾهی جؤهیى هی
 003 ایً ج١ؿاؾ بیماقاو و بیًىایاو، برهمولی با ؾق يٝك گك٨حى ا٨ اوث ٌؿه هیپكؾاؼث 

 01ٓو  02: ُِ 0010یا٨حه اوث. ٨ٔلىق،  ا٨مایً جىهاو
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 گیزی ًتیجِ

بك کٍىق هىلٗ بىؾيرؿ، ٨ركال  0030جا  0014وال ال وال  ٬003اشاقیاو که به هؿت 
يىیىراو و  های ٨كاوايی قا بكای هكؾم ٨كاهن آوقؾيرؿ. بره يىٌرحه هىقؼراو، ؼا٘كه و يٍیب

های ویاظاو، کٍىق ؾق ظىله و١ٔیث اشحما٠ی ؾق جًگًا ٬كاق ؾاٌرث و اؤراٞ  هو٩كياه
ها، يراهٙلىب برىؾ. ؾق  ق٨اه و ه١یٍث ٠مىهی، بهؿاٌث، ؾقهاو و آهىلي ؾق اکرك ورال
کكؾيؿ و ؾق اواقت ؾول  ایى اؤاٞ اشحما٠ی و ا٬حّاؾی، هكؾم ؾق قيس و ٜلن ليؿگی هی

هاؾهایی که ؾق قاوحای ايصام ؼؿهات اشحما٠ی گفقايؿيؿ> به ظٕىق ي بیگايه، قولگاق هی
ٌرؿ. يهاؾهرایی کره برا ؾیرؿ ايىراو  چیم، اظىان يیال هی کكؾيؿ، بیً ال هك ١٨الیث هی

ؾووحايه و ؼّیكايه ؾوث به اِالض واؼحاقها و یا ق٨ٟ هٍکالت لؾه و به بهبرىؾ ؤر١یث 
آ٨ركیى ؾق  ٭ًجكیى يهاؾهرای ي يابىاهاو، یاقی قورايًؿ. ؾق ایرى هیراو، یکری ال اواوری

ؼؿهات اشحما٠ی لهاو ٬اشاق، يهاؾ هفهبی و٧٬ اوث. ایى يهاؾ که جرا پریً ال اواؼرك 
هرای ١٨الیرث  ٌرؿ> ؾق اکررك ظىله ظکىهث ٬اشاق، يهاؾی کاهاًل ٤یكؾولحی هعىىب هی

جكیى هًبٟ ا٬حّراؾی ؼرؿهات  کكؾ و ههن ؼؿهات اشحما٠ی ؾق آو ؾوقاو ای٩ای ي٭ً هی
ؾاؾ. ٌایؿ بحىاو ال ؾنیل ایى اهمیرث و ٨كاوايری يهراؾ  یل هیاشحما٠ی ؾق آو لهاو قا جٍک
های ٬ىی هفهبی ؾق هكؾم آو لهاو، ي٩ىـ برانی قوظايیرث و  و٧٬ ؾق آو ٠ّك قا، ايگیمه

هرا و اؤراٞ ياهىرا٠ؿ  کراقی ؾولث هىاشؿ و ؾ٠ىت ایٍاو به ایى کاق ؼؿاپىًؿايه، کن
هرای ؼرؿهات  هرا ؾق ظىله آو های ه٭ؿوه و بفل هى٬ى٨رات بره اشحما٠ی، جىشه به آوحاو

اشحما٠ی و ظحی گاهی جٝاهك به هرفهب و کىرب يرام يیر  و ٌرهكت، ٠ًرىاو يمرىؾ. 
جىشهی ال  ؾقهكظال ؾوقاو ٬اشاق، ٠ّك ٌکى٨ایی و قوي٫ هى٬ى٨ات بىؾ که ٬ىرمث ٬ابرل

 ٌؿ. ها هًبٟ ههن ايصام ؼؿهات اشحما٠ی آو ٠ّك هعىىب هی آو
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