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پضٍّشٖ اًجوي اٗزاًٖ سٗبى ٍ  -هجلٔ علوٖ 

ػ . ّـ 1395 ، پبٗ٘ش40شوبرُ، ادب٘بت عزٖب

 167-186صص ، م 2016

 االربعبء ثٗدر حد يً٘قد طِ حغ َٓ٘ش
 ٖٗرهضبى رضب

 ٣٬ ٝغبٙقبت ىس٢٧ٖ ٬پط٧٣ؿٖب٥ ف٤ٚٛ ا١ػب١ ٬فسث بتٮٕس٥٣ شثبٟ ٣ ادث بز٭اغتبد
 29/01/95: تبرٗخ پذٗزػ    04/12/93: تبرٗخ درٗبفت

 چک٘دُ
٢٢د. اٝاب اش ا٭ا٠ ٝٮابٟه عا٦     ّ ٢ٝتَداٟ ادث٬ فسة اش ٭ِ ؾٮ٥٤ دز ١َد ادث٬ پٮس٫٣ ٧٬ٝس ّداٛ اش 

ا٫ تٚيٮَا٬ دز پاٮؽ ٕسىتا٦ ٣ اش     ٦ّ دز شٝٮ٢٪ ١َد اغا،ه ؾاٮ٥٤   حدٗث االربعبءحػٮ٠ دز ّتبة 

تحٚٮ٘ ٕيتٞبٟ ١ٮص دز ا٭٠ ؾٮ٥٤ ث٨س٥ ثسد٥ ٣ ثب ت٤ر٦ ثا٦ ؾصكاٮ، ٣ فكاس ؾابفس ٣ ١ٮاص ٢٧اس       

 اغ،. ث٬ پسداخت٦ؾبفس٫ ث٦ تحٚٮ٘ احس اد

ب٫ ١َد٫ عا٦ حػاٮ٠ ٣ تؿاس٭و ز٣ؼ ١َاد ٫٣ دز ّتابة      ٧  ا٭٠ پط٧٣ؽ ثب ٧ده تجٮٮ٠ تالؼ

اغ، ٣ غق٬ دازد ثب اغتيبد٥ اش ز٣ؼ تحٚٮ٬ٚ ا ت٤قٮي٬ ثا٦ ا٭ا٠     حد٭ج االزثقبء ق٤زت ٕسىت٦

 ٧ده دغ، ٭بثد.

بد٫ ٍبئا٘  ب ثٮب١ٖس آٟ اغ، ٦ّ ع٦ حػٮ٠ دز ١َد خ٤٭ؽ ثسا٫ ٝصبعت ا٧ٞٮ، ش٭٧  ١تب٭ذ ثسزغ٬

ب٫ ٝتقدد٫ اش ٍجٮ٘ اغ٤ٚة تَس٭س٫ ٣ ١ح٩٤ خغابة ٣  ٧  ث٤د ٣ ثسا٫ رٚت ت٤ر٦ ٫٣ اش اغ٤ٚة

ب٫ تابز٭ص٬ ٣  ٧ا   اغ،. ا٣ پٮؽ اش تحٚٮ٘ ؾقس ٭ِ ؾبفس ثا٦ شٝٮ٢ا٦   ٝصبعت خٮب٬ٙ اغتيبد٥ ّسد٥

اغ،. اغبظ ٧ٞ٪ ا٭٨٢ب  ب٫ ٢٧س٫ ؾقس ت٤ر٦ ٤ٞ١د٧٥  ارتٞبف٬ شٝبٟ ؾبفس پسداخت٦ه غپع ث٦ ر٢ج٦

 اغ،. ٤ٕ٣ ٝح٤ز ٕي،ثس 

 ؾقس فسث٬؛ ١َد ادث٬؛ حد٭ج االزثقبء؛ ع٦ حػٮ٠.: ّب کل٘دٍاصُ
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 هقدهِ. 1
٭٬ْ اش آحبز عا٦ حػاٮ٠ دز شٝٮ٢ا٪ ١َاد ادثا٬ اغا،. ٫٣ دز ١َاد ادثا٬          حدٗث االربعبءّتبة 

٢ده ث٦ْٚ تسّٮج٬ اش چ٢د ؾٮ٥٤ زا ٦ّ تح، ف٤٢اٟ ١َد ّ ع٤ز٬ّٚ اش ٭ِ ؾٮ٩٤ خبـ تجقٮ، ٬ٞ١ ث٦

ؼ ت٤را٦ دازده ثا٦ ف٢ا٤اٟ ٭اِ ز٣ؼ     ا ٣ ث٦ ؾصكٮ، ؾبفسه فكس ٣ ٢٧س ؾبفس٫تبز٭ص٬ اغ، 

٧د. دز ا٭٠ ز٣ؼه تحٚٮ٘ ٕيتٞبٟ ثٮؿتس٭٠ ١َاؽ زا دز تحٚٮا٘      د ١َد تٚيٮ٬َ ٤ٝزد ت٤ر٦ ٍساز ٬ٝ

    ٟ ا٫  زؾات٦  اؾقبزه ؾصكٮ، ٣ ؾقس ٭ِ ؾبفس دازد. تحٚٮ٘ ٕيتٞبٟ ٭اِ ٕاسا٭ؽ ٝغبٙقابت٬ ٝٮاب

ػٜ ٣ دز پ٬ تح٤الت ٝقسىت٬ دز فٚا٤ٛ ارتٞابف٬ ٣ ا١ػاب٬١    اغ، ٦ّ دز دا٠ٝ ا١د٭ؿ٪ پػبٝدز١ٮ

ّاسدٟ ىسا٭٢اد    ٧ب٫ ؾك، ٣ ٧يتبد غد٩ ٕرؾت٪ ٝٮالد٫ه ٕسا٭ؽ ث٦ ز٣ؾ٢ٞد  پد٭داز ؾد. دز د٦٧

ت٤ٙٮد ٕيتبز ٣ ٤١ؾاتبز ٣ ثسزغا٬ غابختبز ٣ ّابزّسد آٟ ثا٦ ٣را٤د آٝاد. ز٣٭ْسد٧اب٫ تحٚٮا٘          

ٕيتٞابٟ زا ٣اٝاداز ر٢اجؽ ١َاد ادثا٬ه      ٧ا٬ تحٚٮا٘     ا١اد. ٕاس٣   ٕيتٞب٬١ه ثػٮبز ٝتقادد ٣ ٝت٢ا٤ؿ  

ؾ٢بغا٬ ٝٮؿا٘    ٕسا٭٬ه ٧س٤٢ٝتٮِ ٕبداٝس ٣ تجبزؾ٢بغ٬ ٣ د٭س٭٦٢ ؾ٢بغ٬ه تإ٣٭٘ ؾ٢بغ٬ه ١ؿب٦١ شثبٟ

 .(952 0281شاد٥ه  آٍبٕ٘)د ا٢١   د ى٤ّ٤ ٬ٝ

بش ٤١ؾاتبز ٣ ٕيتابزه ازتجبعابت    غا  دز تحٚٮ٘ ٕيتٞبٟه ٝز٤ٞفا٦ ؾاسا٭ظ ارتٞابف٬ شٝٮ٢ا٦    

٧ب دز ٕصاز٩ ٬ّٚ ثب٭د دز ١ؾس ٕسىت٦ ؾ٤د؛ ش٭سا دز ا٭ا٠ ١ا٤ؿ     ٣ ٣اض٥ىساّال٬ٝ ٣ زاثغ٪ غبختبز 

خ٤د زا داز١د؛ اٝب دز ٢٧ٖبٛ ٣ز٣د ث٦ اذ٧بٟ اىاساد   ٩ت٨٢ب٭٬ ٝي٤٨ٛ ٣٭ط ٧ب ٧سّداٛ ث٦  تحٚٮ٘ه ٣اض٥

 ٣ ١ؾاس٫  ٙحابػ  ث٦ ٕيتٞبٟ ز٣٭ْسد تحٚٮ٘ ٢٢ّد. ٝصتٚوه ٝق٢ب٧ب٫ ٝتيب٣ت ٣ ١٤ٕب٤ٕٟ پٮدا ٬ٝ

 ثا٦  زا تحَٮٌ ٝحد٣د٩ ٣ اغ، ٭بىت٦ تنٮٮس ٝت٤ٟ تجٮٮ٠ غغو ث٦ ٝت٤ٟ وت٤قٮ غغو اش ؾ٢بغ٬ ز٣ؼ

٘ اغا،   ا٭دئ٤ٙ٤ض٫ ت٤غاق٦ داد٥  ٣ تبز٭خ ربٝق٦ه ٭ق٬٢ ّالٟ غغو ث٢ابثسا٭٠   ؛(908 0275شاد٥ه  )آٍبٕا

٢ٝتَد ثسا٫ تحٚٮ٘ ٭ِ احس ادث٬ه ح٤ادث ٭ب  تحٚٮ٘ ٕيتٞبٟه اثصاز٫ ثسا٫ ١َد ادثٮبت اغ،. ٭ِ

٣ ؾصكاٮ،   ز٩ ش١اد٬ٕ ٧د ٣ ثا٦ ثحاج دزثاب      د ٬ٝا٤ٝز ٝسث٤ط ث٦ تبز٭خ زا ٤ٝزد ثسزغ٬ ٍساز 

دز  ٕاب٥ ٣ ٭ب پسداشد  ؽ ثب ٝقبقساٟ ٣ ١ٮص ٢٧س ؾبفس٫ ٫٣ ٣٬ٝ ٭ب ز٣اثغ ٫٣ ساٟقؾبفس ٣ ٝقب

٣ چٖا٬ٖ١٤ ٣را٤د   ٣غَٜ ١ػاص٦ ٭اب ١ػاخ ّتابة      قح، چ٢د٣چ٬١٤ثبة اغ٢بد ٣ ٝدازُ ٣ 

ب٭٬ اش ٧  ٣ر٫٤ اؾبزات ٣ ح٤ادث تبز٭ص٬ ٣ ثحج احس ٣ رػ، تكحٮو ٣تحس٭و ٣ تكحٮو 

 ٢ّد. تحَٮٌ ٣ تيحف ٬ٝا٭٠ ٍجٮ٘ 
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حـدٗث  ا٭٠ پط٧٣ؽ ١ٮص ثب ٧ده تجٮٮ٠ ز٣ؼ ع٦ حػٮ٠ دز ١َد ادث٬ ثب تْٮا٦ ثاس ّتابة    

ٮ٠ ثاس چا٦   اغ،. ا٤٢ّٟ پسغؽ اق٬ٚ ا٭٠ اغ، ٦ّ اق٤ٗ ١َد ع٦ حػ ق٤زت ٕسىت٦ االربعبء

 اغ،؟ ٝج٢ب٭٬ اغت٤از اغ، ٣ دز ا٭٠ ّتبة اش ّداٛ ؾٮ٥٤ دز ١َد آحبز ادث٬ ث٨س٥ ٕسىت٦

 اغا،؛  ثاسد٥  ث٨اس٥  ١َاد  دز تٚيٮَا٬  ؾاٮ٩٤  ٭ِ اش حػٮ٠ ع٦ ؾده اؾبز٥ تس پٮؽ ٦ّ ع٤ز ٧ٞبٟ

 ٕا٤٭٬  پبغاخ  ه٭بدؾد٥ ٧ده تحٌَ ثسا٫ ٕسدد. تجٮٮ٠ ١َد ٤١ؿ ا٭٠ اثقبد تب دازد ضس٣زت ز٣ اشا٭٠

 اغ،. ؾد٥ ٕسىت٦ ث٨س٥ ت٤قٮي٬ تحٚٮ٬ٚ ؾٮ٩٤ اش هتحَٮٌ ضس٣زت احجبت ٣ ؾد٥ ٝغسح پسغؽ ث٦

 . پ٘شٌ٘ٔ تحق٘ق2
 اغا،.  ؾاد٥  ٤١ؾات٦  ؼا دزثابز٥  ش٭بد٫ آحبز اغ،ه ٝقبقس ثسرػت٪ ٧ب٫ چ٨س٥ اش حػٮ٠ ع٦ اشآ١زب٦ّ

 و القامة  حسین، طو ّتبة پسداخت٦ حػٮ٠ ع٦ ىْس٫ ٧ب٫ شٝٮ٦٢ ثسزغ٬ ث٦ ع٤ز٬ّٚ ث٦ ٦ّ آحبز٫ اش ٭٬ْ
ٟ  تاب  «اش٧اس » د٣زاٟ اش زا ٫٣ تيْاسات  ٣٭ط٬ٕ ٣ ىْس٫ ٝؿسة ٦ّ اغ، رٞق٦ حػٮ٠ احس الظة   پب٭اب

ٕ  حـدٗث  ّتابة  ّتابةه  ا٭٠ دز ١ٞب٭د. ٬ٝ تجٮٮ٠ ٝسٕؽ  ٍاساز  ت٤را٦  ٝا٤زد  حػاٮ٠  عا٦  االربعـب

 حػاٮ٠  عا٦  اٝاب  االزثقبغا،؛  حاد٭ج  ؾ٢بغا٬  ز٣ؼ ز٣ پٮؽِ َٝبٙ٪ ٤ٝض٤ؿ ٦ّ دزحب٬ٙ اغ، ١ٖسىت٦

ٟ  ت٤را٦  ٤ٝزد چ٢داٟ ا٭ساٟه دا١ؿٖب٬٧ ٝحبى٘ دز آحبزؼ اش اغتيبد٥ ٣ ؾ٨ستؽ زمٜ ف٬ٚ  پط٧٣ؿاٖسا

 آٌٗ٘ٔ اشر9٦ٚٞ اغ،؛ ؾد٥ تسر٦ٞ ىبزغ٬ ث٦ ٫٣ ؾٞبز ا١ٖؿ، آحبز اش ثسخ٬ ٧سچ٢د اغ،ه ١ٖسىت٦ ٍساز

ٟ  هجـن  خدَٗ حغ٘ي تسرٞ٪ (0237) رٍسّب آى آ٭ت٬ه ٝحٞداثسا٧ٮٜ تسرٞ٪ (0235) اعالم  پٮساٝا٤

 احٞاد  ٣ ؾ٨ٮد٫ رقيس تسرٞ٪ (0252) بشرگ اًقالة ّتبث٬ه ثدزاٙد٭٠ تسرٞ٪ (0251) ١ج٫٤ غٮس٩

ٔ  اٝٮاس  تسرٞا٪  (0268) خلدٍى ابي اجتوبعٖ فلغفٔ ٣ آزاٛ  ٍبٙات  دز ١ٮاص  ثسخا٬  دا١اب٭٬.  ٤٧ؾا٢

١َد ٣ ثسزغ٬ آزا ٣ آحبز ا١تَبد٫ ع٦ حػاٮ٠  »ا١د9 َٝبٙ٪  ث٦ ثسزغ٬ آحبز ع٦ حػٮ٠ پسداخت٦ َٝبالت٬

ث٦ چابح   0ؾٞبز٩  0264غبٗ علَم اًغبًٖ هدرط، احس ف٬ٚ ١ؾس٫ ٦ّ دز ٝزٚ٪ « دز ادة فسث٬

ٝا٤زد ت٤را٦    فٖ الشعز الجبّلٖزمٜ ف٤٢ا١ؽ ث٦ ع٤ز فٞد٥ ّتبة  اغ،. دز ا٭٠ َٝب٦ٙ ف٬ٚ زغٮد٥

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/511714
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/511714
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/511714
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اغ،. ٕيت٬٢ اغ، تسرٞ٪ رٚاد ا٣ٗ ا٭ا٠ ّتابة ثا٦ غايبزؼ پط٧٣ؿاٖب٥ فٚا٤ٛ ا١ػاب٬١ ٣          ث٤د٥

 زٝضبٟ زضبئ٬ ث٦ اتٞبٛ زغٮد٥ ٣ دز حبٗ چبح اغ،. ٣غٮٚ٪ ث٦ ٝغبٙقبت ىس٬ٖ٢٧

دز ر٨بٟ فسة ١ٮص ع٦ حػٮ٠ دز ع٤ٗ ١صد٭ِ ث٦ ٭ِ ٍسٟ ٕرؾات٦ ٧ٞا٤از٥ ٝا٤زد ت٤را٦     

اغ، ٦ّ ذّس ٧ٞ٪ آ٨١اب دز   ب ٣ آحبزؼ خٌٚ ؾد٧٥  اىْبزه ا١د٭ؿ٦اغ،. آحبز ٝتقدد٫ دزثبز٩  ث٤د٥

 ٢ٕزد. اش رٞٚ٪ آ٨١ب9 ا٭٠ ٝزبٗ ٬ٞ١

  قيح٦ ثا٦ ١َاد    4دز ٍبٙت  0240قيس  11ؾٞبز٥  ًَر الغالمٝحٞد غٚٮٞبٟ دز ٝز٦ٚ

 اغ،. ١ؾس٭٪ ؾِ ع٦ حػٮ٠ پسداخت٦

  ز حٚت ٢ٝتؿس د ٤١0884ؾت٪ فجداٙسشاً فٮد دز غبٗ  طِ حغ٘ي، العقل ٍ الدٗيّتبة

ؾد. دز ا٭٠ ّتبة تإحٮسپر٭س٫ ع٦ حػٮ٠ اش ١ؾس٭٪ دّبزت ٣ ١ٮص تقبٝ٘ ٫٣ ثب ٝٮساث فسة ث٦ 

 اغ،. ثحج ٕراؾت٦ ؾد٥

 ٟدز 1115 غبٗ دز ؾ٤٢ى٬ ٝحٞد ٤١ؾت٪ حغ٘ي طِ عٌد الوٌْجٖ الٌقد تطَر ف٤٢ٟا ثب ا٫ ١ب٦ٝ پب٭ب 

زصا٭س» دا١ؿٖب٥ د حػٮ٠ه ع٦ آحبز ٣ ش١د٬ٕ چ٤ٟ ٤ٝض٤فبت٬ ث٦ ١ب٦ٝ پب٭بٟ ا٭٠ دز اغ،. ؾد٥ دىبؿ «ٙا  ادث٬ ١َ

 اغ،. ؾد٥ پسداخت٦ دّبزت٬ ؾِ ز٣ؼ ١ٮص ٣ مسث٬ ٝتيْسٟا اش حػٮ٠ ع٦ تإحٮسپر٭س٫ ٝكسه دز

ب٫ ١ٖبز١د٥ تب٤٢ّٟ پط٧٣ؿ٬ دزثبز٩ ؾٮ٥٤ ٧  ثب ت٤ر٦ ث٦ پٮؿٮ٢٪ ٭بدؾد٥ ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ ثسزغ٬

 اغ،. ق٤زت ١ٖسىت٦ حدٗث االربعبء١َد ع٦ حػٮ٠ دز ّتبة 

 . حدٗث االربعبء3
ٗ   حدٗث االربعبءّتبة  ثا٦  0834-٧0814اب٫   حب٫٣ ٝز٤ٞف٦ َٝبالت٬ اغ، ٦ّ دز ىبقا٦ٚ غاب

٢ٝتؿس ؾد ٣ دزثسٕٮس١اد٩ َٝابالت    0814اغ،. رٚد ا٣ٗ ا٭٠ ّتبة دز غبٗ  زؾت٪ تحس٭س دزآٝد٥

تاب   0811دغبٝجس  5ش ا ع٘بعتدزثبز٩ فكس فجبغ٬ ا٣ٗ ث٤د ٦ّ دز ١ؿس٭٪ « اَٙدٝبء ٣ اٙٞحدح٤ٟ»

« اٙنص٤ٟٙ»٢ٝتؿس ؾد ٦ّ دزثسٕٮس١د٩ َٝبالت  ٢ٝ0815تؿس ؾد. رٚد د٣ٛ دز غبٗ  0813ض٣ئٮ٦  14

 0813دغابٝجس   06غاپتبٝجس تاب    2اش  ع٘بعتپسداشاٟ دز فكس ا٫٤ٝ ث٤د ٦ّ دز ١ؿس٭٪  ٭ق٬٢ مصٗ

ه 0824ٝا٬   11ب ضا٤١٭٦ تا  21اش  جْبددز ١ؿس٭٪ « ؾقس رب٬ٚ٧»٢ٝتؿس ؾد. ثقد اش ا١تؿبز َٝبالت 

٧ب ٝستت ٕسد٭د. ثد٭٠ تستٮت ٦ّ رٚد ا٣ٗ ثا٦ فكاس     ارصا٫ ّتبة ٝزدداً ثس اغبظ تستٮت د٣ز٥



 ٖٗرهضبى رضب  ... االربعبء ثٗدر حد يً٘قد طِ حغ َٓ٘ش

717 

 

رب٬ٚ٧ ٣ اغال٬ٝه رٚد د٣ٛ ث٦ فكس فجبغ٬ ٣ رٚد غ٤ٛ ث٦ د٣ز٩ ٝقبقس اختكبـ ٭بىا،. ا٭ا٠   

٣ دز ا٫ ٦ّ دز شٝبٟ حٮبت ع٦ حػٮ٠  ٦١٤ٕ ش٣د٫ دز ٝحبى٘ ادث٬ ثسا٫ خ٤د رب ثبش ّسده ث٦ احس ث٦

 ع٤ٗ غ٦ غبٗ ١صد٭ِ ث٦ پب١صد٥ ثبز تزد٭د چبح ؾد.

ثػب ا٣ ثاب   اغ،؛ چ٦ ا١تصبة ٣اض٩ حد٭ج اش غ٫٤ ع٦ حػٮ٠ ثسا٫ غص٢ب١ؽ تكبدى٬ ١ج٤د٥

اغا،. ا٭ا٠    ا٫ دازده آؾا٢ب ثا٤د٥   ؾٮ٩٤ اٝب٬ٙ ٦ّ دز ٕرؾت٦ زا٭ذ ث٤د٥ ٣ ثب تإٙٮوه تيب٣ت فٞد٥

حدٗث ه ّتابة  حدٗث االربعبءفال٥٣ ثس  ٣اض٥ دز ف٢ب٣٭٠ آحبز ع٦ حػٮ٠ ثػبٝد ىسا٣ا٬١ دازد.

اغ،ه دز ٝٮبٟ  ٣٭ط٥ ادثٮبت ىسا١ػ٦ ٭ق٬٢ غص٢بٟ ز٣ش ٭ْؿ٢ج٦ ٦ّ دزثبز٩ ادثٮبت مسة ث٦ االحد

زا دز غ٦ ٝزٚد ثب ٧ٞٮ٠ ف٤٢اٟ  الحدٗث االٍل٧ب٫   خ٤زد. ع٦ حػٮ٠ َٝب٦ٙ آحبز ا٣ ث٦ چؿٜ ٬ٝ

اغ،. ا٣ اىص٣ٟ ثاس   سدآ٣ز٫ ّسد٥ٕ« ٙحؾبت»زا دز د٣ ٝزٚد ثب ف٤٢اٟ الحدٗث الثبًٖ ٣ ّتبة 

٣  حـدٗث الموـ٘ظ  غٚػ٦ٚ َٝبالت د٭ٖس٫ زا ١ٮص اش ٍجٮ٘  حدٗث األحد٣  حدٗث االربعبء

)حٞاد٫ ٣ را١٤صه   اغا،   ٕراز٫ ّاسد٥  ف٤٢اٟاحبدٗث رهضبى ٣  حدٗث الَ٘م٣  حدٗث الغبت

زا ١ٮص  دٗثأحب٣  هي حدٗث الشعز ٍ الٌثز٧ب٫   ٧ب َٝبالت ّتبة  . ثب٭د ث٦ ا٭٠(٣007  9003 0864

 اضبى٦ ٢ّٮٜ تب ا٧ٞٮ، ٣اض٩ حد٭ج ٣ دالٙ، آٟ دز آحبز ع٦ حػٮ٠ ٝق٤ٚٛ ٕسدد.

 ثا٤ه  غاب١،  احس االثٌ٘ي احبدٗث ّتبة تإحٮس تح، ٕراز٫ ١بٛ ا٭٠ دز حػٮ٠ ع٦ اغ، ٕيت٬٢

ٟ  اٝاب  ثبؾاده  ٝؿبث٨ت٬ ٭ب تإحٮسپر٭س٫ ف٤٢اٟه دز ؾب٭د .(00 08729 )فكي٤زه اغ، ث٤د٥  ّا٦  عا٤ز  ٧ٞاب

 د١جبٗ ث٦ آحبزؼ اش ثػٮبز٫ دز ٤ٕ٣ ٕي، اق٘ ٤٧ؾ٢ٞدا١٪ عسح ثب حػٮ٠ ع٦ ؾده اؾبز٥ ١ٮص تس پٮؽ

 ٤ٕ٭اد9  ٬ٝ ٦ّ آ١زب ٤٧٭داغ،؛ ١ٮص اؼ ١َد٫ آحبز اش اٝس ا٭٠ ٣ د٭ٖس چٮص ٦١ اغ، ٝصبعت ٧ٞسا٬٧

ه 0تب9 د  )حػٮ٠ه ث٬« ٢ّد ٤ٕ٭د ٣ ثب آ٨١ب قحج، ٬ٝ ٤ٍٝؽ اغ،؛ ا٣ اش آ٨١ب غص٠ ٬ٝ ؾبفس ش٧ٮس»

٢ّد ٦ّ دز ىضب٭٬ ّبٝالً آشاد ٣  ث٢بثسا٭٠ ع٦ حػٮ٠ دز ا٭٠ ؾٮ٩٤ ثٮبٟ ٝزبٗ ا٭٠ زا پٮدا ٬ٝ ؛(74

 ٤ٕ٣ ١ؿػت٦ ٣ احػبغبت خ٤د زا ثٮبٟ ١ٞب٭د. زاح، ثب ٝصبعت خ٤د ث٦ ٕي،
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 شٌبعٖ کتبة . رٍػ4
ب٫ ادث٬ ثس ٝج٢ب٫ ؾٮ٩٤ ٍد٭ٜ ث٤د ّا٦ ١ٞب٭٢اد٩ آٟ ؾاٮخ    ٧  پٮؽ اش ع٦ حػٮ٠ه ؾٮ٩٤ ١َد ٣ ثسزغ٬

دا١ػا،. ثاد٭٠    ٤٢ٝط ث٦ ١َد ٙن٫٤ ٝا٬  ٣ اٝخبٗ ٫٣ ث٤د١د. ا٭٠ ؾٮ٥٤ه ى٨ٜ ٝت٤ٟ ادث٬ زا ٝسقي٬

ؾ٢بخت٬ ٣ اغساز ثالما٬ آٟ زا ثاد٣ٟ ت٤را٦ ثا٦ چ٨ابزچ٤ة       ب٫ غج٧ِ  تستٮت ٦ّ ٢ٝتَد ٣٭ط٬ٕ

ّا٦ عا٦ حػاٮ٠     سد. دزحب٬ّٙ تبز٭ص٬ ٣ ا٣ضبؿ غٮبغ٬ه ارتٞبف٬ ٣ ىس٬ٖ٢٧ شٝبٟ ؾبفس ثٮبٟ ٬ٝ

ث٦ حَب٭ٌ ف٬ٞٚ ثب٭ػت٬ ر٤ا١ت تبز٭ص٬ه ارتٞبف٬ه ىس٢٧ٖا٬ ٣ غٮبغا٬    ٝقتَد ث٤د ثسا٫ زغٮدٟ

اٙجت٦ ١جب٭د ىسا٤ٝؼ ّسد ٦ّ اٍبٝ، ٫٣ دز ىسا١ػ٦ ٣ ؾاسّ،   (.954  0882)رٞق٦ه ١ٮص ٝؿصف ؾ٤د 

ب٫ دزظ اغبتٮد دا١ؿٖب٥ غ٤زث٠ ثبفج ؾد تب ا٣ تح، تإحٮس ٝيب٧ٮٜ ١َد از٣پب٭٬ ٍساز ٧  دز ّالظ

٧سحبٗ ادثٮبت اش ١ؾس عا٦ حػاٮ٠ فجابزت ثا٤د اش      ٝت٤غ٘ ؾ٤د. ث٦ ٕٮسد ٣ ث٦ اىْبز ١بٍداٟ مسة

ا٫ اش د٣زاٟ ش١د٬ٕ ٣ تك٤٭س٫ اش ا١ػبٟ آزٝاب٬١. ثاس    تقجٮس٫ اش ؾصكٮ، قبحت احس ٣ خالق٦

١ٞب٭٢اده   ٤ٕ٭د9 ّػب٬١ ٦ّ دز ادثٮبت فسة پاط٧٣ؽ ٝا٬   ٧ٞٮ٠ اغبظ اغ، ٦ّ حػٮ٠ رٞق٦ ٬ٝ

تابز٭ص٬ اغا،    ب٫ ادثا٬ ا   ٧ا   ٫ ف٬ٞٚ دز پط٧٣ؽا ٕراز ؾٮ٥٤ ١ؾس داز١د ٦ّ ع٦ حػٮ٠ ث٢ٮبٟ اتيبً

٧ب٫ ادث٬ ٕؿ٤د٥ ث٤د   ٧ب ٣ ْٝتت  ٧ب٫ خسد خ٤٭ؽ زا ثس ز٫٣ تٞب٬ٝ ٕسا٭ؽ  (. ا٣ دز٣اش٧8٥ٞبٟه )

٣ثٮؽ تح، تإحٮسؾبٟ ٍاساز ٕسىتا٦ ثا٤د؛     ٣ ٧ٞ٪ آ٨١ب زا ٤ٝزد ثسزغ٬ ٣ دٍ، ١ؾس ٍساز داد٥ ٣ ّٜ

فـٖ االدة  ا٫ ّا٦ دز ّتابة    ١٤ٕا٦  ٤٧٭داغ،؛ ثا٦ ٧ب٫ ١َد٫ ا٣ ّبٝالً   ز٣ تضبد دز ا١د٭ؿ٦ اشا٭٠

حدٗث ؾ٤ده اٝب دز ّتبة  ٕسا ٣ ٍبعـ ٣ ؾْبُ ؽب٧س ٬ٝ ث٦ ف٤٢اٟ ٭ِ ٢ٝتَد ادث٬ فَ٘ الجبّلٖ

٢ّاد ٣   چابز٥ ٧ٞسا٧ا٬ ٝا٬    ؾ٤د ٦ّ ثب ؾبفساٟ ٍد٭ٜ ثا٬  ث٦ ٭ِ ا١ػبٟ فبعي٬ تجد٭٘ ٬ٝ االربعبء

ؾ٤د. ّػاب٬١   تس اش احس ٍج٬ٚ ؽب٧س ٬ٝ ٧ٞٮ٠ اٝس دز غب٭س آحبز ٫٣ ٣ دز ٧سّداٛ ث٦ ؾ٬ْٚ ٝتيب٣ت

٧ب٫   ز٭ؿ٪ ا٭٠ اىْبز ٝتيب٣ت زا ٤ٍٝقٮ، ٣ ٢ٝكت الوزاٗب الوتجبٍرُٝخ٘ ربثس فكي٤ز دز ّتبة 

ا١د ٦ّ اش غ٫٤ ع٦ حػٮ٠ احساش ؾد٥ ث٤د. اش عسىا٬ عجٮقا،ر ز٣ؾا٢يْسٝأثب١٪ عا٦        د ٝتقدد٫ ٬ٝ

 .(901 0872كي٤زه )فحػٮ٠ ثبفج ؾد٥ تب ا٣ ٕسا٭ؽ حبث، ٣ ٝؿصك٬ ١داؾت٦ ثبؾد 

 . اصَل ًقد1-4
د اق٤ٗ ٕٮس٫ ؾْ٘ دزثبز٩  د٭ادٕب٥ه  ا٭ا٠  ثسپب٭ا٪  ٦ّ ٕي، ت٤ٟا ٬ٝ ٝر٤ّز ٝجبحج ثساغبظ حػٮ٠ه ع٦ ١َ

سد ٬ٝ ادث٬ احس ث٦ ادث٬ ٢ٝتَد  اغ،. ا١ػب٬١ ٝػب٘ئ ٣ اد٭ت ربٝق٦ه تإحٮس تح، ١ٮص ادث٬ احس ٧س ٣ ١ٖ
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زاثغ٦ ٍساز دازد ٦ّ تح، تإحٮس اد٭ت ٭ب ربٝق٦ دٗ ا٭٠  دز ادث٬ احس ٦ّ ٕي، ت٤اٟ ٬ٝ ث٢بثسا٭٠

شٝبٟ تح، تإحٮس ٧ٞ٪ آ٨١ب ٍساز ٕٮسد.  ٧ب٫ ا١ػب٬١ ٍساز ٕسىت٦ ٣ ١ٮص ٠ْٞٝ اغ، ٧ٜ  ٣ ٭ب ازشؼ

 پر٭سد9 ع٦ حػٮ٠ ٝقتَد اغ، ٦ّ ٢ٝتَد ادث٬ دز ثساثس احس ادث٬ ٣اٍـ ؾد٥ ٣ اش آٟ تإحٮس ٬ٝ

ا٫ ثاسا٫ ١بٍاد؛    خ٤ا٢١ادٕبٟ آ٭٢ا٦   ا٫ ثاسا٫ خ٤ا٢١ادٕب١ؽ ٧ػا، ٣    ١بٍد ٝخ٘ اد٭اته آ٭٢ا٦  

ا٫ قبه ٣ ؾيبه اغ، ٣ ا٭ا٠ آ٭٢ا٦ه تكا٤٭س     ا٫ ثسا٫ اد٭ج٢ده اٝب ١بٍد آ٭٦٢ خ٤ا٢١دٕبٟ ١ٮص آ٭٦٢

)حػاٮ٠ه  تبثاد   ع٤ز ٦ّ تك٤٭س خ٤ا٢١اد٥ ٣ ١بٍاد ثسٝا٬    ٢ّد؛ ٧ٞبٟ خ٤د اد٭ت زا ١ٮص ٢ٝقْع ٬ٝ

 ٕٮسد. ٧ب٫ ١َد٫ چ٢درب١ج٪ ع٦ حػٮ٠ ؾْ٘ ٬ٝ  . ثد٭٠ تستٮت ا١د٭ؿ٦(98 1101

٢د. ثػٮبز٫ ّ ا٣ ث٦ ٢٧ٖبٛ قحج، اش ٭ِ احس ٭ب خبٌٙ آٟ ٕب٬٧ ثحج زا ثب تسد٭د ٝغسح ٬ٝ

٤ا١اد اش  خ ٝقتَد١د ٦ّ ع٦ حػٮ٠ پد٭د٩ ؾِ ٣ تسد٭اد زا شٝاب٬١ ّا٦ دز غا٤زث٤ٟ دزظ ٝا٬     

. ؾب٭د ا٭٠ غص٠ دزغ، ثبؾد ٣ دّبزت دز ٫٣ تإحٮس (960  0883)ف٤٭ض٦ه اغ،  دّبزت ىسإسىت٦

غد ٝقٜٚ اق٬ٚ ؾِ ٣ تسد٭د ٫٣ه اغتبدؼ اثا٤اٙقالء اغا،. اش   ز اٝب ث٦ ١ؾس ٬ٕٝراؾت٦ ثبؾد؛ 

ؾس٣ؿ ث٦ تحَٮٌ ٣ پط٧٣ؽ دزثبز٩ اث٤اٙقالء ٤ٞ١د٥ ٣ آٟ زا ث٦ ف٢ا٤اٟ   0803شٝب٬١ ٦ّ دز غبٗ 

ز٣ ا٣ دز ّتابة   ؼ ا١تصبة ّسده ا٭٠ اىْبز دز ٣ر٤دؼ ز٭ؿ٦ د٣ا١ٮاد.اشا٭٠ ا ١ب٦ٝ ٤ٝض٤ؿ پب٭بٟ

ا٫  ؾ٤د ٣ ٕب٬٧ ١ٮص ؾقس ؾبفس زا آ٭٢ا٦  س ؾقس ثسخ٬ اش ؾبفساٟ ٬ٕٝب٬٧ ٢ْٝ حدٗث االربعبء

٣٭اط٥   ٧ب٫ ىس٬ٖ٢٧ ث٦  ع٤ز٬ّٚ دز د٭دٕب٥ ع٦ حػٮ٠ پد٭د٥ ا١د؛ اّٝب ث٦   د ١ٞب ثسا٫ ربٝق٦ ٬ٝ تٞبٛ

ا٫ اغا، ّا٦ ٝساحا٘     ع٤ز٬ّٚ آ٭٢ا٦  ا١د؛ پع ؾقس فسث٬ ث٦ ٧ب٭٬ ارتٞبف٬  ادثٮبت اغبغبً پد٭د٥

٢ّد ٣ ٧س آ١چ٦ دزثبز٩ ؾاقس راب٬ٚ٧ قادً ث٢ْاده      ا ٢ٝقْع ٬ٝتنٮٮس ٣ تح٤الت ارتٞبف٬ ز

ت٤اٟ ٕي، ٦ّ مصٗ دز ثبد٭٪ ١زاد دز ٍاسٟ    ٢ّد. پع ٬ٝ ٧ب ١ٮص قدً ٬ٝ  دزثبز٩ ؾقس ثَٮ٪ د٣ز٥

آ٭٦٢ قبدً ا٭٠ ثبد٭٦ ثسا٫ زغٮدٟ ث٦ ُٝخُ٘ افال٫ خ٤د دز شٝٮ٢٪ فؿاٌ ٣ فبؾا٬َ   »ا٣ٗ ٧زس٫ 

ا١اده اش   ا٧٘ ٦ْٝ ٣ ٝد٭٢ا٦ ماسً دز آٟ ثا٤د٥    اؼ اش ا٤١اؿ ىػبد٧ب٭٬ ٦ّ اش ٭ِ عسه ٣ د٣ز٫

 (.081ه 0تبه د )حػٮ٠ه حه ث٬« عسى٬ د٭ٖس اغ،
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١ٞب٫  ٢د؛ ث٢بثسا٭٠ه ؾقس آ٭٦٢ تٞبّٛ ع٦ حػٮ٠ دز ١َد ى٬٢ خ٤د ثس ؾصكٮ، ؾبفس تإّٮد ٬ٝ

 ٤٭د9ٕ ٣ر٤ده احػبغبت ٣ ؾصكٮ، ؾبفس اغ،. ثسا٫ ٝخبٗ ا٣ ٢٧ٖبٛ قحج، اش ٝز٤٢ٟ ٬ٝ

وت ددخًی  ت وتبفیدد بفت  ودد  توتو ودد  توت هددفت  ظدد ف ت ی دد ت دد  ا توتتقددخیتلف ددرت ددنا ت   دد  ت»
حم  ةت  وحخی تا ف تدته کتمدفتا  دوأت ً ت دااتا  دنات ود  ت وتمظد وطتو د تالاب دةت د   ت
 هدددست یدددف  دت  تجدددخیت  یة دددو ت  ظددد ةت ددد  ا ت ددد ت دددا تا  دددن  تا ه ددد  تا فددد تباوبهددد ت

ت (1)(9060 0ه د٧ٞبٟ)«تابوا واج
اغ، ٦ّ ا٭٨٢ب ثسا٫ ؾِ ٣ تسد٭د دزثبز٩ ؾصكاٮ، ٝز٢ا٤ٟ ّابى٬ اغا،.     ٝقتَد  ز٣ اشا٭٠

٢ّد ّا٦ إاس ؾاِ ٣ ا١ْابز      ٧سچ٢د ثسا٫ ا١ْبزؼ ّبى٬ ١جبؾد؛ اٝب ث٦ ا٭٠ ٝػئ٦ٚ ١ٮص ت٤ر٦ ٬ٝ

. پاع  (9006 0882)رٞقا٦ه  اش تحَٮٌ ٣ پط٧٣ؽ ١داؾت٦ ثبؾاده فَاٮٜ خ٤ا٧اد ٝب١اد      ٫ ا پؿت٤ا٦١

٧ب٫ ؾابفس ١َاؽ ٝااحس٫ دز     ٬ ٣ ١ٮص ٕسا٭ؽب٫ ىسد٫ ٣ ارتٞبف٧  ؾ٢بخ، ؾصكٮ،ه ٣٭ط٬ٕ

 ٕٮس٫ آحبزؼ دازد. ؾْ٘

ىس٭ج٢د  اش ادثب خ٤د زا ٬ٝ ثسخ٬ ٦ّ اغ، ٝقتَد حػٮ٠ ع٦ ربٝق٦ه دز اد٭ت ١َؽ ثب ازتجبط دز

ا١اده ٢ٝتؿاس ٢٢ّاد.     خ٤ا٢٧اد آ١چا٦ زا ٤١ؾات٦    ٤١٭ػ٢د ٣ ١ٞا٬  ٣ ٝقتَد١د ٦ّ ىَظ ثسا٫ خ٤د ٬ٝ

٤١٭ػا٢د ٣ دز حَٮَا،    ا٫ خ٤د ث٤٢٭ػ٢ده ثسا٫ ٝسدٛ ٝا٬ ٦ّ تٞب٬ٝ ادثب ٍج٘ اش ا٭٦ْ٢ ثس دزحب٬ٙ

چ٢ٮ٠ ١جبؾاده ٤١٭ػا٢د٥    اغ،. إس ا٭٠ ٭ِ احس ادث٬ه ٝؿبزّ، پٮ٤غت٦ ٝٮبٟ ٤١٭ػ٢د٥ ٣ خ٤ا٢١د٥

ؾ٤د ثا٦   ز٣ ا٭٠ ازتجبط ثبفج ٬ٝ ت٤ا١د دز ٝٮبٟ ٝقبقساٟ خ٤د رب٭ٖب٬٧ داؾت٦ ثبؾد؛ اشا٭٠ ٬ٞ١

. دز ٧اس  (24ه 1تاب9 د   )حػٮ٠ه حه ث٬« ١بٟ ثبؾدشثبٟ قبدً ٣ آ٭٢٪ قبه آ»٤ٍٗ ع٦ حػٮ٠ه اد٭ت 

٢ّد؛ اٝب ٝغبثٌ فبدت ع٦ حػٮ٠ه ا٭ا٠   ق٤زت ع٦ حػٮ٠ ثٮ٠ اد٭ت ٣ ربٝق٦ ت٤اشٟ ثسٍساز ٬ٝ

ا٫  ١٤ٕا٦  ٕسدده ث٦ ت٤اشٟ حبث، ١ٮػ،. ٕب٬٧ ث٦ غ٫٤ اد٭ت ٣ شٝب٬١ ث٦ غ٫٤ ربٝق٦ ٝتٞب٭٘ ٬ٝ

ثسا٫ خا٤د ؾابفس ثْٚا٦ ثاسا٫      ا٭٠ مصٗ تٞخٮ٘ قبدً قحٮو»٤ٕ٭د9  ٦ّ دزثبز٩ مصٗ ا٫٤ٝ ٬ٝ

 (.9184 ٧0ٞبٟه د )«  ثس١د خ٤د رٞبفت٬ اغ، ٦ّ دز آٟ ربٝق٦ ث٦ غس ٬ٝ

 . اهالء2-4
 ١ٖابزؼ  ؾاٮ٩٤  ا٭ا٠  دز ؾا٤د.  ٬ٝ ٕيت٦ د٭ْت٦ اقغالحبً آٟ ث٦ اٝس٣ش٥ ٣ اغ، «اٝب٬ٙ» آٟ رٞـ اٝالءه

 ٣ ّاسد  ٝا٬  ٝغاسح  زا ٝغبٙج٬ حبضساٟه رٞـ دز اغتبد ؾده زا٭ذ ثقد ث٦ غ٤ٛ ٍسٟ ا٣اخس اش ٦ّ ّتبةه
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ِ  دز اغاتبد  ت٤غظ ٝزدد زئ٭، اش ثقد ٣ آ٣ز٫ رٞـ زا اغتبد غ٫٤ اش ؾد٥ ٕيت٦ ٝغبٙت ؾبٕسداٟ  ٭ا

(. ّتت ثػٮبز٫ 9050 0تب9 د )حبر٬ خٚٮي٦ه ث٬ّسد١د  تد٣٭٠ ٬ٝ ٧ب( ؾد٥ )ٕيت٦ اٝب٬ٙ ف٤٢اٟ تح، ّتبة

٬ ٍب٬ٙه اٝب٬ٙ غٮد ٝستض٬ ا ٦ّ  ت٤اٟ اش ٝٮبٟ آ٨١ب ث٦ اٝبٙ اغ، ٦ّ ٬ٝ ١ٖبؾت٦ ؾد٥« اٝب٬ٙ»ثب ف٤٢اٟ 

اٝب٬ٙ ؾٮخ   ٧ب ٣ اؾقبز ادث٬ فسث٬ اغ، ا  ١ٮص ٝقس٣ه اغ، ٣ دزثسداز١د٩ داغتبٟ« دزز ٣ مسز»ث٦ 

ٝيٮده اٝب٬ٙ ؾٮخ قد٣ً ٣... اؾبز٥ ّسد. چ٤ٟ ٝب٧ٮ، اٝب٬ٙ ازائ٪ ٝغٚت ثاسا٫ ؾابٕسداٟ اغا،ه    

 ٢د.ّ غده ثٮبٟ ٬ٝز ٢ؽ ٤ٕ٬ٝ٭٢د٥ه ثٮؿتس ٝت٬ْ ث٦ ذ٠٧ اغ، ٣ آ١چ٦ زا دزثبز٩ ٤ٝض٤ؿ ث٦ ذ٧

١بثٮ٢ب٭٬ ع٦ حػٮ٠ ٣ فبدت ٫٣ ث٦ تدز٭ع دز رٞـ دا١ؿز٤٭ب٬١ ّا٦ ثاب تٞابٛ ٣را٤د ثا٦      

٣ حت٬ غب٭س آحبزؼ ا٭٠ اٝس  حدٗث االربعبءاد١ده ثبفج ؾد تب دز ّتبة    د غص٢بٟ ا٣ ٤ٕؼ ٬ٝ

٤ٝزد ت٤ر٦ ا٣ ٣اٍـ ؾ٤د. غ٨ٮس ٍٚٞب٫٣ ٝقتَد اغ، ٦ّ ثػٮبز٫ اش ٤١٭ػ٢دٕبٟ التٮ٠ آ١چا٦ زا  

٤٭ػ٢د. ع٦ حػٮ٠ ١ٮص ٧س آ١چ٦ ثا٦ ذ٧ا٢ؽ زغاٮد٥ه    ١ ب٫ خ٤د ٧٬ٝ  غده دز ١ب٦ٝز ث٦ ذ٢٧ؿبٟ ٬ٝ

)ٍٚٞاب٫٣ه  اغا،   سغاتبد٥ اٝالء ٤ٞ١د٥ ٣ ثد٣ٟ ا٭٦ْ٢ آ٨١ب زا تكحٮو ٭ب ثبشثٮ٬٢ ٢ّده ث٦ چبپصب٦١ ى

ب٭ؽ ٧ا   ث٦ ٧ٞٮ٠ ٝػائ٦ٚ دز قاحج،  ( 7-٧6ب٫  )قيح٦حدٗث االربعبء . ٫٣ دز َٝدٝ٪ (976 0883

 ٤ٕ٭د9 اذفبٟ دازد ٣ ٬ٝ

 ددااتا  ته دد تا وظددوأتریدد تبوددااتا و ددرت هفدد حلتوتملت وددفتا  ته دد تا وظددوأتریدد ت ملت»
مددفتا  دد ات  دد توتبن دد تا ی حددقتاب دد تبییددقتو یدد توت مبدد تقدد  توتمدددت دداات  ددخیت   دد ت

صدد م  تمددفتهووهدده ت ددو    ت هدد تر دد ت  یددوت  ت فدد مت دد تا بدد  ت دد   تمددفت دداااتا یدد أت
میه  دد تمددفتاهددف   رتا   ددات دد ت ددا تا وظددوأتوت   فهدد ت  ةیدددتوتا   دداتوت هددفتا بدد  تملت
 فمت  تم تر  ت  یو   ت خیوهه ت ا تا وظوأتری ترفی توتری ته ا  تا ی  هةتملت غ ت

ت(2) «ملت  رتإ  ه ت    توتملتاص متمم ت  ه تمفتاخل أتق   تو تر  ا  ه تحا  توت
 اىْابزه  ثب ؾ١٤٢د٥ ٭ب خ٤ا٢١د٥ تب ؾد٥ ثبفج اٝب٬ٙ ؾٮ٩٤ ث٦ االربعبء حدٗث تإٙٮو ؾٮ٩٤ ؾجب٧،

 ا٭٠ دغتب٣زد تس٭٠ غبد٥ ثبؾد. داؾت٦ ٝػتٞس حض٤ز حػٮ٠ ع٦ ثساثس دز ٝصتٚيؽ ف٤اعو ٣ فَب٭د
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 خ٤اغا،  ٝا٬  ّا٦  شٝب٬١ ٝصك٤قبً ثبؾد؛ تقبٝ٘ دز خ٤د آحبز خ٤ا٢١دٕبٟ ثب ٫٣ ٦ّ ؾد٥ آٟ ؾٮ٥٤ه

ٝػتَٮٜ  ع٤ز ث٦ ثب٣ز ٣ ا١د٭ؿ٦ ٭ِ ث٦ ٦ّ داؾ، فبدت ا٣ ٢ّد. ٢ٝتؿس ٝسدٛ ٝٮبٟ زا رد٭د٫ ا١د٭ؿ٪

شد تب ٢ٝير٫ پٮدا ٢ّد. غپع تٮس٫ ث٦ غا٫٤ آٟ پستابة    ح٦ٚٞ ٢ْ١د؛ ث٦ْٚ پٮسا٤ٟٝ آٟ د٣ز ٬ٝ

د ٣ ثاد٭٠ تستٮات   ؾ َٝدٝبته خ٤د ثبفج ررة ٝصبعت ٬ٝ شد. ٧ٞٮ٠ ّسد ٣ ث٦ ٧ده ٬ٝ ٬ٝ

ثسد ٣ پع اش چسخؿا٬ ٤ّتاب٥ دز اعاساه     ؿب١د ٣ ٬ّٝ ٤اغ، ٬ٝخ ا٣ زا ثب خ٤د ٧س رب ٦ّ ٬ٝ

اد ٣    د ب٫ آٟ زا ١ؿاب١ؽ ٝا٬  ٧  سد ٣ ش٭جب٭٬ّ آزا٬ٝ ٣ازد ث٤غتبٟ خ٤د ٬ٝ ث٤غتبٟ ادةه ٫٣ زا ث٦

ثد٣ٟ ا٭٦ْ٢ خ٤د چٮص٫ زا ثچٮ٢اد ثا٦ ا٣ ا٭ا٠    بخ، ٣ غ ب٭ؽ ز٤ٞ٢٧ٟ ٧٬ٝ  ب ٣ ؾ٤ْى٧٦  ث٦ ٝٮ٥٤

٤ا٧ده ا١تصبة ٢ّد ٣ ثچٮ٢اد ٣ آٟ عا٤ز ّا٦    خ ٫ زا ٦ّ ٬ٝا اد تب خ٤دؼ ٧س ٝٮ٥٤   د اْٝبٟ زا ٬ٝ

حـدٗث  ٤ا٧د اش آ١زب اغتيبد٥ ١ٞب٭د ٣ غپع آ١زب زا تسُ ٤ٕ٭د. ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ دز ّتابة  خ ٬ٝ

 9(034دز ٢٧ٖبٛ قحج، اش ف٢تس٥ ّبٝالً آؾْبز اغ، ) االربعبء

ق  ت ظ حی :تحتخیثت ه توفتو رت تإ ت   ت إه ت ت وارتمدفت مدا ت د   ت وت تارد مت»
 وددارتمددفت مددا تإ ت  تا  دد اتردد هواتباراوهدد توتبفیددخییو تریددفتب ندد ت دد تاهدداحل   تومددفت
بددخی  لت نددستمدد تبا قدد تا ن ددستمددفت ح مبددقتاجی دد أتا   دد ةت یددخی ت  تب یددستوت حددا ت  ت

ا  ظ خی تال نوةتمفتاجهغ  تا وه   ةتا ه   تا  ف وةت  ی تب  ه تبظخیق   ت إه ت حسًترأ ت
  خًیتا خف رتوت هفت  ه تهغیةتواحدخی تمفظد ةتم دات یدخی تا  ظد خی تإ د ت  ت  فهد  ت  هدات

ت(3) «وا یةتح   توتحتیه تا  وستوتإ تملت یینه تا   تح   ت خا
 خٮاب٬ٙ  ٝصبعت خ٤د ا٫ثس ١داؾت٦ ٝصبعج٬ ٦ّ آ١زب حػٮ٠ ع٦ ٦ّ حػٮ٠ رٞق٦ ٝقتَد اغ،

 دزثابز٩  تب تساؾٮد٥ خٮب٬ٙ ؾصكٮت٬ ٧ب٭ؽ ّتبة اش ثسخ٬ دز حػٮ٠ ع٦ ٤ٕ٭د ٬ٝ ا٣ اغ،. تساؾٮد٥

 ٭ابد  «قابحج٬ » تقجٮس ثب خٮب٬ٙ ٝصبعت ا٭٠ اش ٣ ٢ّد ٤ٕ٣ ٕي، ا٣ ثب ؼا ش١د٬ٕ ٣ ادث٬ ٤ٝض٤فبت

 ٝخبٗ ثسا٫ اغ،. ٝؿ٤٨د االربعبء حدٗث ّتبة ا٣ٗ رٚد دز اٝس ا٭٠ .(071 08829 )رٞق٦ه اغ، ّسد٥

9 ٍٚا،   905 ٍبٗ قابحج٬ ٣ ٧ا٤ ٭حاب٣ز٬١ه قايح٪     8اؾبز٥ ّسد9 قيح٪  ت٤اٟ ٬ٝ ٤ٝازد ا٭٠ ث٦

ت٤اٟ ث٦ ٤ٝازد٫ اش ا٭٠  9 ٍبٗ قبحج٬ ٣... . ٧ٞچ٢ٮ٠ دز ّتبة اال٭بٛ ١ٮص 06٬ٝٙكبحج٬ه قيح٪ 

خ٤د  دغ، ثسخ٤زد. چ٢ٮ٠ ىسد٫ ٣ر٤د خبزر٬ ١دازد ٣ ع٦ اش شثبٟ ا٭٠ ىسد دزثبز٩ ؾصكٮ،

٢د. اٝب دز ّتبة اد٭ت ا٭٠ ؾصكٮ، ٣اٍق٬ ث٤د٥ ّ اؼ قحج، ٬ٝ ٣ ١ٮص ٤ٝض٤فبت ٤ٝزدفال٦ٍ
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٣٭اط٥ دز ؾاقسه ؾابفساٟ ٭اِ      ٣ ٣ر٤د خبزر٬ دازد. ٕيت٬٢ اغ، دز غ٢، فسة ٍد٭ٜ ٣ ثا٦ 

ٜ٧   ٜ غايس ىاسد٫ اش ٍجٮٚا٦ ٣     غيس زا ث٦ ع٤ز خٮب٬ٙ ٣ ٭ب ٣اٍق٬ ث٦ ٧ٞسا٥ خ٤د داؾات٢د ٣ آٟ ٧ا

 اغ، ٣ احتٞبٗ دازد ٦ّ ع٦ حػٮ٠ اش ا٭٠ غ٢، ١ٮص تإحٮس پر٭سىت٦ ثبؾد. ثػب ؾتس ٫٣ ث٤د٥ چ٦

 شَ٘ٓ خطبة. 4 -3
٤ٕ٣ٝحا٤ز   ه ز٣ؾ٬ ٕيا، حدٗث االربعبء٣٭ط٥ دز  ٧ب٫ ١َد٫ خ٤د ث٦  ز٣ؼ ع٦ حػٮ٠ دز ّتبة

اغ،؛ چسا٦ّ دز ز٣ؼ  ٤ٕ٣ زا آٝبد٥ ّسد٥ اغ،. ا٣ ثب اغتيبد٩ ٤٧ؾ٢ٞدا٦١ اش ا٭٠ ؾٮ٥٤ه شٝٮ٢٪ ٕي،

ا٫ د٣غا٤٭٦ ثسٍاساز    ؾ٤د ٣ دز٣اٍـ زاثغ٦ ١بچبز اش ٝتْٜٚ ٣ ٝصبعت اغتيبد٥ ٬ٝ ز ث٤ٕ٣٦ٝح٤ ٕي،

خ٤ا٧د احػبظ خ٤د زا ١ػج، ث٦ آٟ احاس ادثا٬ ثا٦ ٕا٤ؼ خ٤ا٢١اد٥       ٣غٮ٦ٚ ٬ٝ ٕسدد. ا٣ ثد٭٠ ٬ٝ

ثسغب١د. ٧ٞچ٢ٮ٠ ثٮ٠ خ٤ا٢١د٥ ٣ احس ادث٬ زاثغ٪ فبعي٬ ثسٍساز ٢ّد. ثسا٫ تحٌَ ا٭٠ ٢ٝؾ٤ز ز٣ؼ 

ا٫ قا٤زت   ٦١٤ٕ ث٦« ؤ١ب»ؾ٤د. دز ٢٧ٖبٛ اخجبزه اغتيبد٥ اش ضٞٮس  ز پٮؽ ٕسىت٦ ٬ٝاخجبز ٣ ا١ؿبء د

اؼ تإّٮد ١ٞب٭د ٣ ٤ٕ٭ب ا٭ا٠   ٢ّد تب ثس قح، حْٜ ١َد٫ ٕٮسد ٦ّ ٤ٕ٭٬ ع٦ حػٮ٠ تالؼ ٬ٝ ٬ٝ

حْٜ اش غ٫٤ ٭ِ ٍبض٬ ٝح٦ْٞ قبدز ؾد٥ ٣ ٍغقٮ، ثبال٭٬ دازد. دز چ٢ٮ٠ ٤ٝاٍق٬ اش ضاٞٮس  

خ٤ا٧د دز تجبدٗ احػبظ  ٬ٝ« ؤ١ب»ّبزٕٮس٫ ضٞٮس ٝتْٜٚ  ٬ ا٣ ثب ث٦ٝصبعت خجس٫ ١ٮػ،ه اش عسى

ش١اد. ثاسا٫    چٮص پٮسا٤ٟٝ ضٞٮس ٝتْٜٚ د٣ز ٝا٬  ١ٮص ٝؿبزّ، ىقبٗ داؾت٦ ثبؾد؛ ا٭٢زبغ، ٦ّ ٦ٞ٧

 ٤٭د9ٕ ٬ٝ الا ةتبفتویخیغبش٫ ٝصبعت ثسا٫ خ٤ا١دٟ ٝقَٚ٪  ٝخبٗه ث٦ ٢ٝؾ٤ز آٝبد٥

  ات تحخیت  توتقخیت وةبتبینضتایزانه ت ه ت حبتقظ خی تالا ةتحی ت خیبخیاتوت ررب  تإری»
ت (945 0)حػٮ٠ه حه دت(4) «إوة ب 

  ٧د9   د ٢ّد ٣ ٤ٝزد تحٚٮ٘ ٍساز ٬ٝ دز ادا٦ٝ اثٮبت ذ٭٘ زا ذّس ٬ٝ

 ِإ َاتا  َدددددددول وتقَددددددد  وواتمَدددددددفلت دَدددددددَ  تِخ لددددددد وت ه ِ دددددددد 
 

تووِ  دددددددددددددددددد وت دَ َددددددددددددددددد لتَ  لیَددددددددددددددددددسلتومََللت َ دَیدَ  ددددددددددددددددددخیِت 
 ا  َددددددددولِ ت دَ لِ ِ ددددددددد ت ددددددددإ ت َیِغ ددددددددد تِ دددددددد تحَ ل َددددددددةِت 

ت
 وَِإ لت دَ لفَِییلِ دددددددددد تِ ددددددددد تاهَوَاِه دددددددددِ ت َظلددددددددد خیِت 

ت(52:ت2002)الا ةتبفتا نیخی تت
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و وتبف خی تإ  کت ابو ت ی د ت  د   تخو درتا داوحتح ممد تمددت  دکتردستاهدز توای د تب وید ت»
بأهد ت  خیتا   ةت ا   تو ه ترستا ا  ت  وااتبوایی تا یفی و ت و متا  ناتوت قوا تبدومفت

 .(950 0)حػٮ٠ه حه دت(4)«قخیتخ  ت  وم تقیست  تل  ت  وی    

٤ٕ٣غ،. ا٣ ثب ٝصبعت ٍسازدادٟ خ٤ا٢١د٥ه  ٝصبعت اش د٭ٖس ٝكبد٭ٌ ٕي، ضٞٮس اش اغتيبد٥

٢ّد ٦ّ اش د٭د ٢ٝتَد ادث٬ ث٦ ٝت٠ ١ٖب٥ ٢ّد ٣ ٭ب دز خ٤ا٢١اد٥ ٧ٞابٟ حابٙت٬ زا     ٫٣ زا ٣اداز ٬ٝ

ّابزٕٮس٫   اغ،؛ ث٢بثسا٭٠ ثسا٫ تحٌَ ا٭٠ ٢ٝؾا٤زه اش ثا٦   د٥ا٭زبد ١ٞب٭د ٦ّ دز خ٤دؼ ا٭زبد ؾ

ّابزٕٮس٫ ىقا٘    رب٫ ا٭٠ احس ث٦ ٢ّد. ثسا٫ ٧ٞٮ٠ اغ، ٦ّ دز رب٫ ىق٘ اٝس ٝصبعت اغتيبد٥ ٬ٝ

 ٢ّد9 ؾ٤د. ثسا٫ ٝخبٗه ٢٧ٖبٛ قحج، اش ش٧ٮسه ث٦ ا٭٠ اثٮبت اغتؿ٨بد ٬ٝ ٣ى٤ز د٭د٥ ٬ٝ اٝس ث٦

   َددددددددددددددددددددد َأت دددددددددددددددددددد    ت ا دنددددددددددددددددددددددد   تبد دوددددددددددددددددددددددا  ت
 

تِبددددددددددددددددیویفأهخِیتا دددددددددددددددد اب ِ تحدددددددددددددددو تمی ب ودددددددددددددددد  
 یدددددددددددددد ث تردددددددددددددأقواِاتا یدددددددددددددااِ توتِمیدددددددددددددَیس ت 

ت
 قدددددددخیتاخقدددددددا تِمدددددددفت دددددددسًتا غَِیدددددددِ تیی ِ  وددددددد  

ت  وتقددددددددددددخیتخَددددددددددددا  َتا   دددددددددددداًامتو دددددددددددد تییددددددددددددد  و وت
ت

  ددددددددددددد تبدیدددددددددددددددَ تا تهددددددددددددددویو وتوتحد نددددددددددددددد و  
(6) 

 (978  0877)ش٧ٮس ث٠ اث٬ غ٬ٞٚه ت

 ٤ٕ٭د9 زا ٤ٝزد خغبة ٍساز داد٥ ٣ ٬ٝ ا٣ پع اش خ٤ا١دٟ اثٮبت ى٤ًه خ٤ا٢١د٥

وتاه اتا  ت ااتا ی  تا خ ت وتإ د ت دااتا  د اتا خد توت  تصدو  ت دااتا غد  تا دا ت»
ید  تب ید ه تاندد  تا ظد خیتوت ددوتحدا تحمفد ص تبددخیحلت  ظد توتلودد ت  ظد توتبقدد ن   ت

ت (9013 0ه د ٧ٞبٟ)ت(7)«  ه ت وا    تو  ت هن تصو  تقوبةتص مقةتمنةیةتح   ت
س ىق٘ ّبزٕٮس٫ ث٦ اش ٧ده ٦ّ اغ، ز٣ؾ٠ ٟ  ثا٦  خ٤ا٢١اد٥  ت٤را٦  رٚات  ٝا٤ازد٫  چ٢ٮ٠ دز ٝا  ٧ٞاب

٤د٥ دٍ، آٟ دز ا٣ ٦ّ اغ، چٮص٫  ؾاٖيت٬  اؽ٨ابز  آٟ دز٭بى، ٣ خ٤ا١دٟ اش خ٤د ٦ّ ع٤ز ٧ٞبٟ ٣ اغ، ١ٞ

ب٭د. ؾٖيت٬ اؽ٨بز ١ٮص خ٤ا٢١د٥ خ٤ا٧د ٬ٝ ٢ّده ٬ٝ  تاب  ثبؾد داؾت٦ ١ٮص زا خ٤ا٢١د٥ ١ؾس تإ٭ٮد تستٮته ثد٭٠ ١ٞ

ب٭د. ٧ٞسا٬٧ حْٜ ا٭٠ دز زا ا٣ س ىق٘ ٕب٬٧ ١ٞ  ا٭ا٠  ثاس  تإّٮاد  عٚج٬ رٞٚ٪ ٣ ٕسدد ٬ٝ ٧ٞسا٥ اغتي٨بٛ ثب ٝا

ب٭ؽ ث٦ خ٤د اش زا ٢ٝتَد ا١يقبٗ ٧ٞبٟ خ٤ا٢١د٥ه ٦ّ دازد 9٘ اؾقبز ٍسائ، اش پع ا٣ ٕرازد. ١ٞ  ذ٭

ت َیًددددددددددد تبَدددددددددددخیاتِ ددددددددددد تِمددددددددددد نو تغَ یوأَهووِیدددددددددددنو »
 

تِمدددددددددددددددد نو وت هدددددددددددددددد ومََلتبنوددددددددددددددددفت ِِااحدددددددددددددددد ت 
تمجَندددددددددددد وتبأهدددددددددددد  تموا دددددددددددد  تِمددددددددددددفتهَددددددددددددواِ نو وت 

ت
ت«وَ َددددددددددددفت َدددددددددددداستالدددددددددددد ِ ما تِ  یوددددددددددددا تَ    دددددددددددد اِت 

 (76:ت1961)اه   ة تت
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 ٤ٕ٭د9 دز ادا٦ٝ ٬ٝ

  ا تإ  تا ی  تا وأتوتإ  تا  د اتا  د ه تمدفت دااتا ی د تخ صدةتوتا د ت  دی  تا و داتوت»
بددداومتا و ددداتوتبدددخی دتا یدددواتوتبا ددد تا یدددواتوتاه یدددةتبددد  احتوتإ ددد ت  دددی  تا ن ددد تا دددا ت

اه یددةتب ددًبتا  ی ددبتا ددا تبأهددوت ددا تا ددااح ت  ددا ت بیدداتمددفت ددااتا فنیدد توت مهدد تإ دد ت
ا وه توت حیفتوقن ت  تا  وستوت ب غت أی ات  تا   بتمثتاه اتا  ت ااتا   اتا ابمتا ا ت

    د ا ت  درتا هد  تتتاهفه تا   ت  تا ی  تا   ه  تمثتاه اتا  تقو  توت فت ا تال  مات  یدا
 .(9030 0)حػٮ٠ه حه د (8)«م   تخ  خیا ت

زغد ٦ّ اغتيبد٥ اش اٝس ٣ اغتي٨بٛ دز ٢ّبز ٧ٜ ٣ ١ٮص خ٤در غٮبًِ ٝت٠ه ىضاب٭٬ زا   ث٦ ١ؾس ٬ٝ

ّابزٕٮس٫   ث٦ ٢ّد. ثٮ٢د ٣ ثب ؾبفس ٧ٞسا٬٧ ٬ٝ ا٭زبد ّسد٥ ٦ّ خ٤ا٢١د٥ خ٤د زا دز فبٜٙ اثٮبت ٬ٝ

 رازد9ٕ ٤ٕ٣ ثس ا١يقبٗ خ٤ا٢١د٥ احس ٬ٝ ٕي،اىق٘ تيضٮ٘ ٣ ٣اض٩ ؤ٫ دز ىضب٫ 

  ًتخ دد ت  ی  ددةتوت  ًت   ددةت  ةددوتوت  ًتإوددخیامت  یدد منأتوتا  دد  نأت بدداطتمددفت ددااتا  یدد ت
ت (970 0ه د٧ٞبٟ)ت(9) ا وأتمفتقظ خی  تا  و ة

ثػبٝد ىسا٣ا٬١ دازد. ٣ٍتا٬   حدٗث االربعبء٧ب ١ٮص دز ّتبة   ث٢بثسا٭٠ه اغتيبد٥ اش ا٭٠ قٮن٦

ٕٮاسده ثا٦ عا٤ز عجٮقا٬ ثاب اغاتي٨بٛ ٧ٞاسا٥         ٦ّ اىق٘ تيضٮ٘ دز ٢ّبز ضٞٮس ٝصبعت ٍساز ٝا٬ 

ؾ٤د. دز چ٢اٮ٠ ٝا٤ازد٫    ٕسدد؛ ا٭٢زبغ، ٦ّ ٤١ف٬ د٭ٖس اش ّبزّسد رٞٚ٪ عٚج٬ آؾْبز ٬ٝ ٬ٝ

 ٢ّد9 چٮص زا ث٦ خ٤ا٢١د٥ تحٞٮ٘ ٬ٝ ٝت٠ تح، غٮغس٥ ٝتْٜٚ اغ، ٣ ٦ٞ٧

فت دااتا  دناتمن د توت  صدفتم د ت و د توت  وطتم د ت هد وب  توت مهد تم د تا د ت  نارت مجستم
ت.(41ه 0ه د ٧ٞبٟ)ت(10)ا ظخیقتوت ه  تم  تب ه 

  ا ت بیداتمدفت دااتا فنید توت مهد تا د تا وهد توت حیدفتوقند  ت د تا د وستوت ب دغت دأی ات د ت
ت (030ه 0ه د  ٧ٞبٟ)ت(11)ا   ب
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 ددااتاهددخیبق   ت  ن دد ت ددناا ت  قتمددفت ددااتت هددست ددا ت  دداتمددفت ددا تا  ةددو توت ودداحلتمددف
ت.(116ه 0ه د ٧ٞبٟ)ت(12)ا ن  تو الوةتوت  ق تم  ت نو ا ت

ت (9511 0855)حػٮ٠ه ت(13) ست ا ت ب غتمفت ااتا ی  ت  توصرتاجملتوتا  ووةت
 ثبفاج  رد٭اده  ّابزّسد  ا٭٠ دز عٚت ّبزٕٮس٫ ث٦ ١ٮص ٣ ّبزثسد٧ب٭٬ چ٢ٮ٠ اش اغتيبد٥ ٦ّ اغ، ز٣ؾ٠

 قا٤زت  دز دازد. ٝا٬  ٣ا ٧ٞسا٧ا٬  ٣ ٧ٞاد٬ٙ  ١ٮاص  ٣ دٍا،   ثا٦  زا ٝصبعات  ٣ ؾا٤د  ٝا٬  خبق٬ رراثٮ،

٬ ت٨٢ب٭٬ه ث٦ ٧ب  قٮن٦ آٟ اش ٧سّدٛا ّبزٕٮس٫ ث٦  ىضب٭٬ زا دز ذ٠٧ ٝصبعت ا٭زبد ّسد. چ٢ٮ٠ ت٤ٟا ١ٞ

 اعلَة. 4-4

اغ،ه اغ٤ٚة تَس٭س٫ اغ،. ٧ده  ٤ٝزد ت٤ر٦ ث٤د٥ حدٗث االربعبءب٭٬ ٦ّ دز ٧  ٭٬ْ اش اغ٤ٚة

٣غاٮٚ٪ ٝصبعات ٣ ١ٮاص تٞسّاص ٣      ّبزٕٮس٫ ا٭٠ اغ٤ٚةه غ٤٨ٙ، تإ٣٭٘ ٝقب٬١ ث٦ ع٦ حػٮ٠ اش ث٦

آٟ اغ٤ٚث٬ اغ، ٦ّ دز ٧ٞابٟ  »٤٭د9 ٕ دٍ، دز آ٨١بغ،. ٝحٞد ٢ٝد٣ز دزثبز٩ ا٭٠ اغ٤ٚة ع٦ ٬ٝ

ٝغبٙات قايح٦ زا دز٭ابث٬ ٣ احػابظ     زاحت٬ ٧ٞ٪  ٤ا٬١ ث٦ت ٫ اش ٝت٠ه ٬ٝا ٍسائ، ا٣ِٗ ٧س قيح٦

. ا٭٠ ؾٮ٥٤ ثا٦ خ٤ا٢١اد٥ ارابش٥ ٣ آشاد٫ِ تيػاٮس     (910 1113)٢ٝد٣زه « ٬٢ّ ١ٮبش ث٦ ثسزغ٬ ٝزدد ٬ٞ١

ب٫ ٝبضا٬ اغا، ٣   ٧ا   ب٫ اغ٤ٚة تَس٭س٫ تْاساز رٞٚا٦  ٧  ٧د. اش ٣٭ط٬ٕ   د َٝك٤د ٤١٭ػ٢د٥ زا ٬ٝ

سا٦ّ خبعسات تٚاخ ٣ ؾاٮس٭٠   س٭٠ ّبزّسد آٟه ّؿب١دٟ شٝبٟ ٕرؾت٦ ث٦ شٝبٟ حبٗ اغ،. چت غبد٥

 ٤د.ؾ دز ا٭٠ حبٙ، ث٦ ع٤ز ٝداٛ ثبشخ٤ا٬١ ٬ٝ

بهاحلتر    تا     ةتا غ   ةتا ف تبویا  تمفت ا تاه   تا خیبخی تا    ةتا یییةتا ف تت»   ت
ر  تب واتم ه ت  خیتا  وو لتوتم ت   تإ ت ً ترنی تقخیتر  تر ه   ةته  ااتمفتاه   تا خیبخی ت

 بد تادد  تحابظدد  تو د تح   دد تا و د ت  ددکتوتو دد تمد تردد  ت  هد تمددفت ددوتوتم ظدا   تو هدد تمفأ
 .(017ه  0تبه د )حػٮ٠ه حه ث٬ (14)«مف طتوتحابةت تحتخی

ٗ  اغتقٞبٗ ٕػتسد٩ ىق٘ ّبٟ دز رب٫ ١ؿاٮ٬٢ ّا٦ اش تسّٮات     رب٫ ا٭٠ احس ٣ ١ٮص ٤ٝغاٮ٬َ د

اغ،. فال٥٣  خٮصده ث٦ ش٭جب٭٬ ٝت٠ ٣ غ٤٨ٙ، ى٨ٜ آٟ اىص٣د٥ آ٣ا٣ ١خس ٝػزـ آٟ ثس٬ٝ ٣اضٕبٟ ٧ٜ

زغد ٦ّ اىص٣ٟ ثس ى٤ا٭د ٝتقدد تْسازه اش ا٭٠ ى٠ دز ا٭٠ ّتبة ثسا٫ تإّٮد ٣  ثس ا٭٠ ث٦ ١ؾس ٬ٝ

تَس٭س ٝق٢ب دز ١يعه ٧ٞچ٢ٮ٠ تسمٮت دز ٍج٤ٗ غص٠ ٣ ا٭زبد ٝٮ٘ دز ٝصبعت ثاسا٫ پار٭سؼ   
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اغ،. دز ٢ّبز ا٭٨٢به ٫٣ اغا٤ٚة اغاتغساد زا    ز ثس اداٝ٪ آٟ اغتيبد٥ ؾد٥خغبة ٣ ّالٛ ٣ اقسا

ازد. ثد٭٠ ٝق٬٢ ٦ّ دز شٝٮ٢٪ ٭ِ ٤ٝض٤ؿ ثا٦ عا٤ز ٝيكا٘ قاحج،        د ١ٮص د٣ز اش ١ؾس ٦ٖ١ ٬ٞ١

ز٣د ٣ د٣ثبز٥ ٍج٘ اش ا٭٦ْ٢ خ٤ا٢١د٥ ث٦ ٙاتّ ٝغٚات    ٢د. ٕب٬٧ ث٦ غساك ٤ٝض٤ف٬ د٭ٖس ٬ّٝ ٬ٝ

 ٢د9ّ ا٣ خ٤د اش ا٭٠ اغ٤ٚة ثب ا٭٠ تقجٮس ٭بد ٬ٝ سدد.ٕ ثسغد ث٦ ٤ٝض٤ؿ ا٣ٗ ثس٬ٝ

ا هدددف اامت  دددی ت ددد  تبددد  ویوحلتوتا  ودددزتمدددفت ددد ال  تا   ددد  تا ددد ت ددد ال ه تا خددداتمو ت»
ت (62تب9  )حػٮ٠ه ا ه ث٬ت(15)«اص   طتییا

١ده اٝاب  ا ٤ٕ٭٬ ٣ فدٛ ا١ػزبٛ ؾٞسد٥ ٧سچ٢د ّػب٬١ ٝخ٘ قبدً زاىق٬ ا٭٠ ؾٮ٥٤ زا پسا٢ّد٥

٢٢ده چسا٦ّ دز ّ خ٤ا٢١دٕبٟ اش ا٭٠ اغ٤ٚة ٣ ؾٮ٩٤ ثٮبٟ ّالٛ اغتَجبٗ ٬ٝثد٣ٟ ؾِ ثػٮبز٫ اش 

 ٢٢د.ّ آٟ ٤١ف٬ ت٤٢ؿ ٣ تبش٬ٕ احػبظ ٬ٝ

اش د٭ٖس ٝػبئ٬ٚ ٦ّ ثب٭د دزثبز٩ ا٭٠ ّتبة ٣ غب٭س آحبز ع٦ ذّس ّسده فيا، ّاالٛ ا٣غا،.    

اٙيبػ زّٮاِ  ٧د ٦ّ    د ٫ دازد؛ اٝب ا٣ ٧سٕص ث٦ خ٤د اربش٥ ٬ٞ١ا اغ٤ٚة ٫٣ ٧سچ٢د شثبٟ ٕص١د٥

بزد ؾاا٤د. ٫٣ ٣ٍتاا٬ ّاا٦ ثاا٦ ثسزغاا٬ ٣ مٮساخالٍاا٬ زا ثاا٦ ّاابز ثجااسد ٣ اش دا٭ااس٩ فياا، خاا

٫ ثا٦ اثٮابت زّٮْا٬    ا سداشد ٣ ٭اب دز ز٣ا٭ا، ٍكاٮد٥   پا  غسا٭بٟ ٣ ؾبفساٟ مٮسفيٮو ٬ٝ ٤ٟٝز

٢د. ٝخالً ٢٧ٖب٬ٝ ٦ّ ّ ١ؾس ٬ٝ غد ٦ّ اش ١ؾس اخال٬ٍ ؾب٭ػت٦ ذّسّسدٟ ١ٮػ،ه اش آٟ قسهز ٬ٝ

 ٤٭د9ٕ ٫ زا ز٣ا٭، ٢ّده ٬ٝا ٤ا٧د ٍكٮد٥خ ٢د ٣ ٬ّٝ قحج، ٬ٝدزثبز٩ ٙجٮد 

 ویبت ی خیت  د أت دااتا ایدزتا دا تاهدف  دت  ت  وبد ت دکتوت ه  د تهدأحارت خدا ت»   تت
ت (33ه  0)حػٮ٠ه حه دت(16)«تحأت  بدت ااتاهخیبقت  تا   اتجهً ت  ستمم تباو 

سخا٤زداز٫ اش اغا٤ٚة   ع٤ز٬ّٚ ض٠ٞ ث ٤اٟ ٕي، ٦ّ اغ٤ٚة ع٦ حػٮ٠ ث٦ت دز ٨١ب٭، ٬ٝ

 ا١ؿب٫ ى٬٢ه اغ٤ٚة ت٤قٮي٬ ا تَس٭س٫ دازد.
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 گ٘زٕ ًت٘جِ
 اش اغاتيبد٥  ثاب  ّاالٛ  تحٚٮ٘ االربعبء حدٗث ّتبة دز حػٮ٠ه ع٦ ٦ّ اغ، آٟ ثٮب١ٖس ب٧  ثسزغ٬ ١تب٭ذ

 ب٧٫  شٝٮ٦٢ ث٦ ؾبفس ٭ِ ؾقس تحٚٮ٘ اش پٮؽ ٣ داد٥ ٍساز ت٤ر٦ ٤ٝزد ّبٝ٘ ع٤ز  ث٦ زا تبز٭ص٬ ١َد ؾٮ٩٤

ِ  ّا٦  اغا،  ٝقتَاد  حػاٮ٠  ع٦ اغ،. پسداخت٦ ؾبفس شٝبٟ ارتٞبف٬ ٣ تبز٭ص٬  ثٮاب١ٖس  ادثا٬  احاس  ٭ا

 ١ٮاص  ٢ٝتَاد  ٣ اغ، آزٝب٬١ ا١ػبٟ اش تك٤٭س٫ ٣ ش١د٬ٕ د٣زاٟ اش ا٫ خالق٦ ٣ احس قبحت ؾصكٮ،

اش ا٭٠ ازّبٟ ّبز ١َد ثب اؾْبٗ ٤ٝار٦  ٧سّداٛ ٕسىت٠ ١ؾس دز ثد٣ٟ ٢ّد. ت٤ر٦ ثب٭د ا٭٨٢ب ٧ٞ٪ ث٦ ثب٭د

٤اٟ اش آٟ ١تٮز٪ ف٬ٞٚ ٕسى،. ع٦ حػٮ٠ ث٦ ف٤٢اٟ ٭ِ ٢ٝتَاد ادثا٬ه تٚيٮَا٬ اش    ت ٣ ٬ٞ١ ؾ٤د ٬ٝ

ت٤اٟ ث٦ ع٤ز دٍٮٌ ْٝتت ١َد٫ ٫٣ زا  اغ، ٣ ث٦ ٧ٞٮ٠ دٙٮ٘ ٬ٞ١ ْٝبتت زا ٤ٝزد ت٤ر٦ ٍساز داد٥

 ب٫ ادث٬ اغ،.٧  ٕراز ٭ِ ؾٮ٩٤ ف٬ٞٚ دز ١َد ٣ پط٧٣ؽ ز٣ ا٣ ث٢ٮبٟ ٝؿصف ّسد؛ اشا٭٠

ب٫ ١َاد٫ عا٦ حػاٮ٠    ٧  ثسخ٬ اش ؾقسا ٣ ٭ب اؾقبز آ٨١ب ٭٬ْ اش ؾٮ٥٤ؾِ ٣ تسد٭د دزثبز٩ 

٤ٕ٣ٝح٤ز اغ،. ا٣ ثب اغاتيبد٩   ه ز٣ؼ ٕي،حدٗث االربعبءاغ،. ز٣ؼ ع٦ حػٮ٠ دز ّتبة 

ب٫ ٧ا   ٣ٕا٤ه اغا٤ٚة   اغ،. دز ا٭٠ ٕي، ٤ٕ٣ زا آٝبد٥ ّسد٥ ٤٧ؾ٢ٞدا٦١ اش ا٭٠ ؾٮ٥٤ه شٝٮ٢٪ ٕي،

ح، تإحٮس ٍسازدادٟ ٝصبعت ث٦ ّبز ثاسد٥ ؾاد٥ ٣   ٣٭ط٥ اغ٤ٚة تَس٭س٫ ثسا٫ ت ٝتقدد ّال٬ٝ ث٦

١٤ٕا٦ تكا٢ـ ٣ تْٚيا٬ دز آٟ     ى٨ٜ دازد ٦ّ ٧اٮ   دز تٞبٛ ا٭٠ ٝساح٘ه ثٮب٬١ ّبٝالً غبد٥ ٣ ٍبث٘

دز ّؿا٤ز٧ب٫ فسثا٬ دٙٮا٘ ثاس      حدٗث االربعبء٤د. تزد٭د چبح ْٝسز ّتبة ؾ ٝؿب٧د٥ ٬ٞ١

 اغ،. اٍجبٗ ربٝق٪ ادث٬ ث٦ ا٭٠ احس ٣ رب٭ٖب٥ آٟ دز ا٭٠ ح٤ش٥

 ّب ًَشت پٖ
 

ع٤ز   ب٭٬ دازده ٬ٙ٣ ؾصكٮتؽ ث٧٦  . ؾقس ا٣ اش ١ؾس ١س٬ٝ ٣ ؾدت ٣ اش ر٢ج٪ ٙغبى، ٣ خؿ١٤، تيب٣ت0
٤ا٬١ ث٤ٖ٭٬ ٦ّ ا٭٠ ؾقس اش آِٟ ىال٬١ اغ، ٭ب ت ؾ٤د ٦ّ ٬ٝ ٢٢ّد٩ ٣حدت٬ ٬ٝ ٝب١د٥ ٣ ٝحٌَ ٝؿصف ثب٬ٍ

ٝقٮ٬٢ دز ا٭٠ اؾقبز ىسا٣اٟ ٤ا٬١ ثسا٫ ٝز٤٢ٟ ؾصكٮ، ت اغ،. آ٭ب ٬ٝ ثس اغبظ غجِ ىال٬١ رق٘ ؾد٥
 ٦ّ اث٤ىسد ز٣ا٭، ّسد٥ پٮدا ٬٢ّ؟

 ٣ٍ، ٧ب ىك٘ ا٭٠ تإٙٮو ثسا٫ ١ت٤ا١ػتٜ ٠ٝ ٕرازده ٬ٝ ٣ٍ، ّتبة تإٙٮو ثسا٫ ٝاٙو ٭ِ ٦ّ ع٤ز آٟ .1
چ٢بٟ  ٢ده ٠ٝ ث٦ ا٭٠ ىك٘ آّٟ ف٬ٞٚ ٣ ادث٬ ازشؾ٢ٞد ت٤ر٦ ٬ٝ ثحج ث٦ پط٧٣ؿٖس ٭ِ ٦ّ ع٤ز آٟ ٣ ثٖرازٛ

ت٤ر٬٨ ١ْسدٛ. ثب ٣ر٤د ٧ٞ٪ ا٭٨٢به ٝسدٛ زا اش ا٭٠ ّبز خ٤د زاض٬ د٭دٛ ٣ فال٦ٍ ٣ خؿ٤٢د٫ آ٨١ب زا 
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ب زا ثبشثٮ٬٢ ٢ّٜ ٧  ٝالحؾ٦ ّسدٛ... اٝٮد٣از ث٤دٛ ز٣شٕبزه ىساك خبعس ث٦ ٠ٝ د٧د تب ثت٤ا١ٜ د٣ثبز٥ ا٭٠ ىك٘
ب ٦ّ دز ثساثس ؾٞبغ،ه ٧  ىسق، زا ث٦ ٠ٝ ١داد... پع ا٭٠ ىك٣٘ ثسا٫ چبح آٝبد٥ ١ٞب٭ٜ. اٝب ز٣شٕبزه ا٭٠ 

٢ٝتؿس ّسد. تب٤٢ّٟ ٠ٝ ٦١ حسى٬ اش آ٨١ب زا « غٮبغ،»ع٤ز اغ، ٦ّ ثسا٫ ا٣ٙٮ٠ ثبز ٤١ؾتٜ ٣ ز٣ش١بٝ٪  ٧ٞبٟ
 ٛ.ا ٣ش٭بد آٟ زا ١ٮص اقالح ١ْسد٥ ٛ. اؾتجب٧بت ّٜا ٛ ٣ ٦١ چٮص٫ ثداٟ اضبى٦ ٤ٞ١د٥ا ف٤ل ّسد٥

 ٧ٞٮ٠ ىَظ ا٭٦ْ٢ ٭ب ا١ٜ   د ٬ٞ١ ا٣ دزثبز٩ چٮص٫ ٠ٝ ٠ّ. قحج، ف٢تس٥ دزثبز٩ خ٤اغت٬ إس ٕيت9ٜ د٣غتٜ . ث2٦
 ٢٢د...ّ ٬ٝ قحج، ٣ ّسد٥ ٭بد ّبزشاز قح٢٪ دز اؼ غساىساش٫ ٣ ا٣ خ٤ة ر٢ٖب٣ز٫ اش ٝسدٛ ٦ّ ا١ٜ   د ٬ٝ ٍدز
٢ده ؾب٭ػت٪ پر٭سؼ ّ ٬ٝفَ٘ آ٨١ب زا زد  ٣ اغ، ٕرؾت٦ ب٧٫  ١ػ٘ دزثبز٩ ٦ّ غص٢ب٬١ ؾب٭د ا١د!   د ٬ٝ ّػ٬ چ٦

ب٫ ٤ٝغٮَب٭٬ ٧  ٫ اش ١ن٦ٞا ٢ٜ ٦ّ دز ا٭٠ ٍكٮد٥ه ٤ٕ٭٬ دغت٦ّ ٣ غصا٣از تكد٭ٌ ثبؾد... احػبظ ٬ٝ
اش آمبش   ا٫ ٣احد ٣ پٮ٤غت٦ ٝصتٚو ىسا٣اٟ اغ، ٦ّ دز ٝٮبٟ آ٨١ب اختاله ؾد٭د٫ ٧ػ،؛ اٝب دز آٟ ١ن٦ٞ

 سچ٢د ٦ّ ٕب٬٧ ٤ٕؼ آٟ زا ١ؿ٤٢د.٢د؛ ٧ّ تب ا١زبٛ ٧ػ، ٦ّ ٕب٬٧ آؾْبز اغ، ٣ ١يع آٟ زا حع ٬ٝ
٬ زا عسى٦ ٍكٮد٥ ٠ٝ .3 ٞبزٛ ٬ٝ ثصزٓ ا١داش٥ ث٬ زا آٟ ٣ دازٛ  د٣غ، خٚٮ ٜ. ٬ٝ حٮست ٟآ ارصا٫ اش ثسخ٬ اش ٣ ؾ ٢ّ 
١يع ثباله زضب٭ت٢ٞد ٣ ثب ؾ٢بخت٬  ا١داٛه ثب ىساك ثبٗه ثب اعٞٮ٢بٟ ّبٝ٘ه افتٞبدث٦ ا٣ ؾٮِه ثساش١د٥ه خ٤ؼ .4

آ٭د. ا٣ ٝغٞئ٠ اغ، ٍج٘ اش ا٭٦ْ٢ ثسا٫  ّبٝ٘ اش ٣ؽٮي٪ ارتٞبف٬ خ٤د ٣ ثب إٓب٬٧ اش آٟ پٮؽ ت٤ ٬ٝ
 اغ،. خ٤دؼ خٌٚ ؾد٥ ثبؾده ثسا٫ ٤ٍٝؽ خٌٚ ؾد٥

ا١د. غ٦ تب اش آٟ ٤ٕزخساٟه  قحسا٭٬ پس فٚو ٣ غسغجص ث٦ چسا ٝؿن٤ٗ ا٣ ٕي، ٤ٕزخسا٬١ ٣حؿ٬ دز .5
ؾد٥ اش دزخ، غساء اغ، ٣ االك د٭ٖس٫ ٦ّ آ٣اش غس داده غجص٫ ٕٮب٧بٟ دز  ب٫ دزغ،٧  ٧ٞچ٤ٟ ّٞبٟ
١د ٣ ىَظ خ٤د ا٣ ٣ ا ٭٬ْ ؾْبز ّسد٥ ب٫ آ٨١ب زا ٭٧٬ْ  اغ،. ؾْبزچٮبٟ ّس٥ ٣پب٭ؽ ١ؿػت٦ دٝبك ٣ دغ،

 اغ،. ٝب١د٥ؼ ثب٬ٍ ا ٝبد٥
ث٦ ا٭٠ ثٮ، آخس ٭ب ٝكسؿ آخس ٣ ث٦ تك٤٭س ا٭٠ مالٛ ٦ّ ثب احتٮبط آٝد٥ تب آ٨١ب زا اش ٝح٘ ؾْبز ثبخجس  .6

بشد. ت٤ ثب ٠ٝ ٤ٝاىٌ ٧ػت٬ دز ا٭٦ْ٢ غ صد ٣ خ٤د زا رٞـ ّسد٥ ٣ ٝصي٬ ٬ٝخ غبشده ث٢ٖس ٦ّ چ٦١٤ٖ ٬ٝ
 ا١ٖٮص اغ،. ا٭٠ تك٤٭س ٣اٍقبً تك٤٭س٫ ٫٤ٍه قبدً ٣ ؾٖي،

« شخٜ ٣ دزد»ه ث٦ «ىَس ٣ ثٮچبز٬ٕ ٣ ١ٮبش»ثٮ٬٢ ٣ ث٦ تؿجٮ٦  ثٮ، ا٣ٗ ٝصك٤قبً ٝكساؿ د٣ٛ آٟ زا ٬ٝ آ٭ب .7
ه ث٦ «بشدغ ثصؿؿ٬ ٦ّ ىَس زا اش ثٮ٠ ثسد٥ه ثٮچبز٬ٕ زا دىـ ٤ٞ١د٥ ٣ ١ٮبش زا ثسعسه ٬ٝ»٣ ١ٮص ث٦ تؿجٮ٦ 

تس ٣  ى٨ٜ س ٣ ٍبث٘ت قجٮس غبد٬٢٥ ٭ب ا٭٦ْ٢ اش ا٭٠ تّ ه ١ؾبز٥ ٬ٝ«٢دّ عجبث، عجٮج٬ ٦ّ رساح، زا ٝدا٣ا ٬ٝ»
٫؟! غپع ا٭٠ ١باٝٮد٫ ثصزٓ زا ث٢ٖس ٦ّ دز ثٮ، د٣ٛ ثداٟ ا دز ربٟ تإحٮسٕرازتس ٣ دز دٗ ١بىرتس د٭د٥
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٤٭د9 ثسا٫ ا١ػبٟ آشاد٥ پٮؿبٝد٫ ٝخ٘ ٭إظ ٣ ١باٝٮد٫ ١ٮػ،ه ٦ّ ٕ اغ،ه ٣ ث٦ ا٭٠ غص٠ ث٢ٖس ٦ّ ٬ٝ زغٮد٥
 اغ،. ٥اٙٞخ٬ٚ زاغ، ٣ رب٣دا٦١ ؾد چ٦١٤ٖ ا٭٠ غص٠ ضسة

ٝٮ٠ .8 ٝٮ٦٢ ّدا ٝٮ٠ ٣ غبش٫ ش ٝبد٥ ّدا ٖٮصتس دٗ ٣ ش٭جبتس ٍكٮد٥ه ا٣ٗ ٍػٞ، ا٭٠ اش خ٤ا٢١د٥ ٣ ؾ١٤٢د٥ غبش٫ آ  اغ،؟! ا١
٢بغ٬ ؾ س اش ر٢ج٪ اغ٤ٚة ٬ٝت س اش ٙحبػ ٙيؼ ٣ رراةت آ٭ب ؾقس٫ اش ا٭٠ ش٭جبتس اش ١ؾس ٝق٬٢ ٣ ٝحْٜ .01

 حٌه ٤ٕ٭بتس اش آٟ غساك داز٫؟! ث٦ س اش آٟ ٣ ١ػج، ت زاغت٬ ٣ دزغت٬ه ١صد٭ِ  ٣ ١ٮص ث٦
 ٣ربٟ ٣ر٤د دازد؟ تس ٣ تإحٮسٕراز دز دٗ ى٨ٜ سه ٍبث٘ت آ٭ب اش ا٭٠ تقجٮس غبد٥ .00
س ٣ ت س ٣ر٤د دازد... آ٭ب ؾقس٫ فبعي٬ت ؿٮ١٠ س ٣ اش ا٭٠ غص٠ دٗت ثصؽ آ٭ب اش ا٭٠ ١ز٤ا ٙرت .01

 س اش ا٭٠ غساك داز٫؟!ت احػبغ٬
 ت٤قٮو دزد ٣ ز١ذ ٣ غ٤ش٣ٕداش غساك داز٫؟س اش ا٭٠ ثٮ، دز ت آ٭ب ثٚٮل .02
 زاح، رد٭در ش١د٬ٕ ا٭٠ اش ٦ّ د٣زا٬١ شد. ٬ٝ ٕس٭ص خ٤٭ؽ خؿ٠ ٣ غص، رب٬ٚ٧ ش١د٬ٕ ث٦ ٦ّ دزحب٬ٙ .03
اش ا٭٠ ش١د٬ٕ رد٭د  ث٤د؛ حغٮئ٦ ٝب٢١د ١ٮص ّقت ١ؾسٛ ث٦ ث٤د! پر٭سىت٦ تإحٮس ث٤د١ده ٝت٢يس آٟ اش ؾد٭داً ٦ّ آزاٛ ٣

 ٢ٝد ث٤د. اؼ فال٦ٍ حد٣ا١داش٥ آٟ ش١د٬ٕ ٍد٭ٜ ٣ ٤٨ٙ ٣ ٙقت ٣ ٝتبؿ ٣ آشاد٫ ث٬ ٕسداٟ ٣ ث٦ ٝت٢يس ٣ ز٫٣
اغتغساد چٮص٫ ؾجٮ٦ ث٦ پس٭دٟ ٣ ر٨ٮدٟ اش عسه ّب١بٗ ٣ ر٤ ث٦ عسه د٭ٖس آٟ اغ،ه ثد٣ٟ ا٭٦ْ٢  .04

 پ٬ٚ غبخت٦ ؾ٤د ٣ اش پ٘ اغتيبد٥ ؾ٤د.
٢ّٜ ٬ٙ٣ ٍػٞ، آخسؼ زا  ٙجٮد ث٦ ٝٮداٟ آٝد ٣ ا٭٠ زرص زا خ٤ا١د ٦ّ ٠ٝ ٍػٞت٬ اش آٟ زا ز٣ا٭، ٬ٝ .05

 ّسد٬١ ١ٮػ،. ث٦ ٢٧ٖبٛ ز٣ا٭، ث٦ ٝسدٛه حره خ٤ا٧ٜ ّسد؛ چسا٦ّ آٟ ٍػٞ، ز٣ا٭،

 کتببٌبهِ

 الف( عزبٖ
تما ت  ه  ت: تص تا و   تمم  طو حسین القام  و الظ ( ت1993مجن  تحیأت)
تم  و ا تمهفیةتا     ت: تبغخیامکشف الظنون فی اسامی الکتب والفنون  ( تتو  تمظ و تبفتویخیاهللت)ب ح ی تخ  

ته ی ةترفبت  ةی د ت: تا    ا ادیب  ( تتحیأ تال ت)ب 
تما تمن  رت  ی وةتوتا   ا ت: ت وهسلجاىلیفی الشعر ا  ( تتدددت)ب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
تما تا ن  ر ت: تص تا اابنةتو ا تق  ا 2وت1 تجحدیث االربعاء  ( تت)ب تدددددددددددددددددددددددددددددددددددد تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
تهاوش ت: تمرتی :تحیأتخخیبوتی  تچ پتهو  ت اا آن روزىا( ت1358)تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
تما تا ن  ر ت: تص تا ی مهة تمظاتجدید ذکری ابی العالء( ت1963)تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
تمهفیةتاخل جن  ت: تق  ا حافظ و شوقی( ت1966)تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
تما ت  خیاو  ت: تمظاب و النقدفصول فی االد( ت2012)تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
تم ینةت   وق ت: تص تا     ة تق  ا فی االدب الجاىلی( ت1933)تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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تمهفیةتص م  ت: تو ی ته ب  تب و شعر الحطیئ ( ت1961اه   ة تیاوأت)
تا  منةتا مابن ة ت: تا    ا طو حسین( ت1975محخی تا ینو توتیوهزت)

تما تا هفبتا ن ی   ت: تو  تحیفت  وو  تص تا و   تب و دیوان( ت1988م  تبفتاب ته ی ت)
تص تا و   ت: تما تا ظابةتا  ی  ه ةطو حسین فکر متجدد( ت2004ه مم ترواًّیت)

تمهفیةتا نظابة ت: تب و ی  القرآنتحت را( ت2002ص مقتا اا ن  تمظ و ت)
تما تا هفبتا ن ی ة ت: ت اح توتقخی ت  تحمیخیمهخی ته صاا خیبف تص تا   ه ة تب و دیوان( ت2002الا ةتبفتا نیخیت)
تا   ةتا ظابةتا ن مةت  هف حل ت: تق  ا المرایا المتجاوره( ت1983وظوو  تی بات)
تما ت   اب  ت:ب و  تسیرة طو حسین مکافح عنید( ت1990ا ن ی  تامحخیت)

تما تا هفبتا ن ی ة ت: تص تا و   تب و طو حسین بین الشک و االعتقاد( ت1994ووبقة تر مستحمیخیتحمیخیت)
تمارزتا من  تاهق    ت:ص تا و   تح ب، «العق  و الدین» طو حسین( ت1995و خی تویخیتا اماقت)
تما تا ن  ر ت: تق  ا ذکری طو حسین( ت1974ق ی و  تهه ت)
تما ا  هقةت   ی وةتوتا   ا ت: تق  ا فی المیزان الجدید( ت2004م خیو  تحمیخیت)

 ة( فبرعٖ
 ه چبح د٣ٛه ت٨سا9ٟ ا١تؿبزات ف٬ٞٚ ىس٬ٖ٢٧.تحل٘ل گفتوبى اًتقبدٕ(ه 0281شاد٥ه ىسد٣ظ ) آٍبٕ٘

 هقبالت
 .17-06قفه ؾٞبز٥ ا٣ٗه پضٍّٖ هجلِ ادةه «تحٚٮ٘ ٕيتٞبٟ ا١تَبد٫»(ه 0275شاد٥ه ىسد٣ظ ) آٍبٕ٘
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 األربعاء ثیفي حد نیالمنهج النقدي لطو حس
 ییرمضان رضا

تو ماا تبأر ممی ةتا ن و تاإلهی ه ةتوا خی اه  تا      ةتة اهف متمی وخیتيفتقی تا  غةتا ناب

 صالملخ  
تقبيفته خی ت هف حلتحخیت ي اختاتا  هجتا ف وتأو هفتال تحیتاجميب؛تا   خیتيفتخ ص  تتم هة  تتا    متمفترسًتتا یدت  خی

ت    ا   واتووظا تو ً  تيفتحت تة   ظت إ ت اخل  حلتيفت ااتا  هج تری تاوف تس اج بن   تواهفو متوفتحت 
تا   أتهخیرب تت اا تحیت إ تدت ي م هجتا وصوي ا فی ت اوفی ما تو د توإتأاهفة  تیهومتال  تق حبا   خیي 

تاج بن   تقبم هة تا   خیيتيفترف حلتحخی
تواهف خی تب  غ   تا فی م تا   البت إ ته خی  تيفتا فً  تأحیتال ت  ًتتأفیبتا خی اهة ته  إ ت وص  تهف نجتومفت

ورا کتت يل  واجه وحلتاخل  يب توا   البتاخلتاي بإلی   تاهفی  تا   البتحنو:تاجه وحلتا ف اتتا  ف وةتاجه   ب
تاب میة تواب و  تمدتا   الب ت و تب  ا تاجه  ت نفیخیوتتة  وایفی وتة لا   وات   تت   جم   تحت إ ت اوف 
ت
ت أحیتال ت؛ بن  اجتقبحخیت؛ميباجتا   خیت؛ا نايبتا  نا: رئیس ال الکلمات
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