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حسین قاسمی ، 1لیال حضرتی

 1زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ،احس لبئٕكٟطٌ،ط ٜٚظثبٖ  ٚازثیبت فبضؾی ،لبئٕكٟط ،ایطاٖ
 2وبضقٙبؾی اضقسازثیبت فبضؾی)ٌطایف ازثیبت ٔمبٔٚت) زا٘كٍب ٜآظازاؾالٔی ٚاحسلبئٓ قٟط

چکیده
ازثیبت ٞط ّٔتی ٔتبحط اظ حٛازث ارتٕبػی  ،ؾیبؾی  ... ٚزض ازٚاض ٔرتّف اؾت  .ازثیبت ایطاٖ ٘یعثط ایٗ اصُ غیط لبثُ ا٘ىبض
اؾتٛاض اؾت .یىی اظ حٛازث ٔ ٚ ٟٓثطرؿتٝی ربٔؼٝی ٔب زض چٙس ؾبَ اذیط  ،ثطٚظ ر ًٙتحٕیّی اؾت ؤ ٝطزْ ؾطظٔیٗ ٔب
٘بذٛاؾت ٝثب آٖ زضٌیط قس٘سو ٝتبحیط آٖ تب ث ٝأطٚظ ٘یع اؾتٕطاض زاضز .قبػطاٖ ٛ٘ ٚیؿٙسٌبٖ آحبض ظیبزی ضا ثب اِٟبْ  ٚتحت تبحیط
رٞ ًٙكت ؾبِ ٝذّك وطز٘س  ٚآٖ ضا اظ ظٚایبی ٔرتّف ث ٝتصٛیط وكیس٘س  .ایٗ ر ًٙثس ٖٚتفىیه رٙؿیت اظ تٕبٔی اثؼبز
لبثُ ثطضؾی اؾت چطا و ٝزض ایٗ زفبع ٔمسؼ چٔ ٝطز  ٚچ ٝظٖ ٞط ز ٚعیف اظ ٔطزْ ٔب حٕبؾ ٝآفطیٗ ثٛز ٜا٘س ٚظ٘بٖ زٚقبزٚـ
ٔطزاٖ ضقبزت ٞبی ثی ٘ظیطی اظ ذٛز ٘كبٖ زاز٘سو ٝاظ ٍ٘ب ٜتیعثیٗ ٙٞطٔٙساٖ زٚض ٕ٘ب٘س.اظقبذص تطیٗ ایٗ ظٚایب تٛصیف
ؾیٕبی ٔبزض زض قؼط اؾت  .زض ایٗ ٔمبِ ٝؾؼی ثط آٖ اؾت تب ؾیٕبی ٔبزض ث ٝػٛٙاٖ یه ظٖ زض غعَ زفبع ٔمسؼ ثطضؾی قٛز .
٘ٛیؿٙس ٜوٛقیس ٜاؾت تب ثب ثطضؾی غعَ زفبع ٔمسؼ رٙجٞٝبی ٔرتّف ؾیٕبی ٔبزض ضا زض آٖ زؾتٝثٙسی  ٚثب شوط
قبٞسٔخبَٞبیی ث ٝتجییٗ  ٚتحّیُ ایٗ رٙجٞٝب ثپطزاظز ٘ .تبیذ ایٗ ثطضؾی حبوی اظ ٘مف پطضً٘ ٔبزضاٖ زض غعَٞبی زفبع
ٔمسؼ اؾت.
واژههای كلیدی :زفبع ٔمسؼ  .غعَ ٔ .بزض .
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مقدمه
اصغالح ازثیبت ٔمبٔٚت ،اصغالحی اؾت ثؿیبض رسیس  ٚازثیبتی ضا قبُٔ ٔی قٛز و ٝث ٝقطح ٚثیبٖ ٔجبضظ ، ٜپبیساضی ٚض٘ذ
ٔطزْ ٔجبضظ رٟت ث ٝزؾت آٚضزٖ آظازی  ٚضؾیسٖ ث ٝثطاثطی  ٚاظ ثیٗ ثطزٖ ؾتٓ ٚوٛتب ٜوطزٖ زؾت اقغبٍِطاٖ اظؾطظٔیٗ
ارسازی ذٛز ٚزفبع اظ فطٚ ًٙٞؾٙتٞبی لٔٛی  ٚحٕبیت اظ زیٗ  ٚثبٚضزاقتٞبی ٔطزْ آٖ ؾطظٔیٗ ٔیپطزاظز  ( .ؾٍٙطی ،
 ) 25 : 1380حبصُ چٙیٗ تالقی زض ٟ٘بیت ازثیبتی اؾت پٛیب ٛٔ ،حط  ٚثؿیبض غٙی  ٚػبعفی ؤ ٝربعجیٗ ازثیبت ضا ث ٝؾٛی
ذٛز ٔیوكب٘سٕٞ .چٙیٗ زض تؼطیف ازثیبت پبیساضی ٌفتٝا٘س ٔ :زٕٛػ ٝآحبضی و « ٝزضٖٔٚبیٛٔ ٚ ٝضٛع آٖ ثب تىی ٝثط ٚیػٌی
ّٔیت یب زیٗ  ،ا٘ؿبٖٞب ضا ث ٝزفبع ٔ ٚجبضظ ٜزض ثطاثط ٞط ٘ٛع اؾتجساز  ،تحمیط  ،ثٙسٌی  ٚثطزٌی تطغیت  ٚتكٛیك وٙس  ٚیب
صحٞٝٙبی ٘جطز  ٚتجؼبت آٖ ضا تٛصیف ٕ٘بیس » ( ٔىبضٔی٘یب  ) 11 : 1383 ،ازثیبت پبیساضی ٘بْ زاضز .
رٞ ًٙكت ؾبِ ٝػطاق ثب ایطاٖ ٚپیبٔسٞبی آٖ ظٔیٍ٘ ٝٙبضـ ٞعاضاٖ احط زض ظٔیٝٙی ازثیبت ٔمبٔٚت قس  .زض ایٗ آحبض ٙٞطٔٙساٖ
ثٛٔ ٝضٛػبتی چ ٖٛتبضید ػّٕیبت ٞبٌ،عاضـ ضذسازٞب٘،مف ٔطزْ،فطٔب٘سٞبٖ ٚضظٔٙسٌبٖ  ،ربیٍب ٜذب٘ٛاز ، ٜپسض ٔ ،بزض ٕٞ ،ؿط
...ٚپطزاذت ٝا٘س  .ثب آغبظ ر ًٙتحٕیّی  ٚػعیٕت رٛا٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ث ٝرجٟٞٝب ثطای حفظ ویبٖ اؾالْ ٔ ٚیٔ ، ٟٗطزْ فٟیٓ ایطاٖ
٘یع ثب آٌبٞی اظ ٚضؼیت رجٟٞٝب  ٚإٞیت قطایظ ٔٛرٛز زض صح ٝٙحضٛض یبفتٙس  .آٖٞب ثب زضن ٚضغ ٔٛرٛز « رجٟٞٝب ضا تب
ذب٘ٞ ٝبی ذٛز ٌؿتطـ زاز٘س  ٚثب ٕٝٞی ٚرٛز زض ایٗ ٔجبضظٜی ؾط٘ٛقتؾبظ قطوت وطز٘س ؛ فطظ٘ساٖ ذٛز ضا ضاٞی رجٟٞٝب
وطز٘س  ٚذٛز زض پكت رجٟٞٝب ث ٝرٕغآٚضی أىب٘بت پطزاذتٙس » ( وطیٕی الضیٕی  . ) 128 : 1388 ،قطایظ چٙبٖ ثٛز وٕٝٞ ٝ
ث ٝایٗ ثبٚض ضؾیسٜثٛز٘س و ٝزفبع ٔمسؼ ٔتؼّك ثٕٝٞ ٝی ٔطزْ اؾت  .زض چٙیٗ ضٚظٞبیی ظ٘بٖ  ٚپیكبپیف آ٘بٖ ٔ ،بزضاٖ  ،ثبض
اصّی حٕبیت اظ ضظٔٙسٌبٖ ضا ثط ػٟسٌ ٜطفتٙس .
ایٗ تالـ ٕٞ ٚطاٞی ٔطزْ ؛ ثٚ ٝیػٔ ، ٜبزضاٖ ایٗ ٔطظ  ٚث ْٛثطای حٕبیت اظ رجٞ ٟٝب اظٍ٘ب ٜتیعثیٗ ٙٞطٔٙساٖ زٚضٕ٘ب٘س ٚ
زضآحبضآ٘بٖ ث ٝتصٛیط وكیس ٜقس . .قبػطاٖ ر ًٙزض آفطیٙف احط ذٛز ٔبزض قٟیس  ٚرب٘جبظ ٚزیٍط ٔبزضاٖ ضا ثب لّٓ ٙٞط ٚاحؿبؼ
زض لبِت قؼط ثیبٖ وطزٚ ٜثٛ٘ ٝػی لسضزاٖ قى ٚ ٜٛػظٕت ایخبض ٚفساوبضی آ٘بٖ ٞؿتٙس .
زض ایٗ ٔمبِ ٝؾؼی ثط آٖ اؾت تب تزّی ؾیٕبی ٔبزض  ،اظ٘مغ٘ ٝظطٞبٚظٚایبی ٔرتّف زض زٚضٜی ر ٚ ًٙپؽ اظ آٖ  ،زؾتٝثٙسی ،
ثطضؾی  ٚتحّیُ قٛز  ٚزض ٞط ٔٛضز  ،قبٞسٔخبَٞبیی ٔتٙبؾت ثب ػٙبٚیٗ ا٘تربة قس ، ٜاظ قؼط قبػطاٖ ٔرتّف اضائ ٝقٛز .
اصٛالً ٕٝٞی ٔؿبیُ ٔطثٛط ث ٝرٛأغ ٍ٘ ٚطا٘یٞبی فىطی ثكط ث٘ ٝحٛی زض ازثیبت ٔتزّی ٔیقٛز  .زض ع َٛتبضید  ٚزض ازثیبت
ُّٔ ٔرتّف قبػطاٖ ٛ٘ ٚیؿٙسٌبٖ زض تالـ ثٛزٜا٘س تب زیسٌب ٜذٛز ضا ٘ؿجت ث ٝپسیسٜٞبی رٛأغ ثكطی زض ازثیبت ثطٚظ زٙٞس ٚ
اظ ایٗ عطیك ؾٕٟی زض ٘كبٖ زازٖ زغسغٞٝبی ٔ ٟٓثكطیت زاقتٝثبقٙس ٛ٘ .ع ٍ٘ب ٜا٘ؿبٖ ثٔ « ٝبزض » یىی اظ ایٗ ٔمٛالت اؾت
و ٝزض ازٚاض ٔرتّف  ٚث ٝقىُٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض آحبض ؾرٛٙضاٖ ٔٙؼىؽ قسٜاؾت .
اٌط حیغٝی ثطضؾیٞب ضا ث ٝازثیبت فبضؾی ٔحسٚز وٙیٓ ذٛاٞیٓ زیس ؤ ٝبزض زض ازثیبت ٔب ٘مكی ٔتٛٙع زاضز ؛ اٌط اظ آغبظ
پیسایف قؼط ٘ ٚخط فبضؾی ث ٝوٙسٚوب ٚزضثبضٜی ظٖ ٘ ٚمف ا ٚثپطزاظیٓ ثٛٔ ٝاضزی ٔتؼسز ثطٔیذٛضیٓ و ٝث ٝظٖ تٛر ٝقسٚ ٜ
٘مف  ٚقبٖ أ ٚحٛض احط لطاض ٌطفتٝاؾت  .ظٖ زض آحبض والؾیه فبضؾی ٌب ٜزض ٘مف ٔؼكٛق ظبٞط ٔیقٛز ٌ ٚب ٜزض ٘مف ٔبزض ،
زذتط ٕٞ ،ؿط  . ... ٚزض ازٚاض ٔرتّف ازثیبت فبضؾی ٘یع ٘مفٞبی ٚاحس اظ ٘ظط اضظـ  ٚإٞیت زچبض تغییطات اؾبؾی قسٜاؾت ؛
ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ اضظـ  ٚربیٍب ٜظٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔؼكٛق زض زٚضٜی ؾجه ذطاؾب٘ی ثب ازٚاض زیٍط ٘ظیط ػطالی ٙٞ ٚسی وبٔالً ٔتفبٚت
اؾت ؛ زض یىی ٔؼكٛق ظٔیٙی  ٚحتی وٙیع ػبقك  ٚزض زیٍطی آؾٕب٘ی  ٚثطتط اظ ػبقك اؾت.
زض زٚضٜی ٔؼبصط  ٚثب ٌؿتطـ اضتجبعبت  ٚایزبز تحٛالت رسیس زض ؾغح ربٔؼ ،ٝثٚٝیػ ٜاظ ٔكطٚع ٝث ٝثؼس ٍ٘ ،ب ٜربٔؼ ٚ ٝثٝ
تجغ آٖ زیسٌب ٜازیجبٖ ٘ؿجت ث ٝظٖ زؾترٛـ تغییطات اؾبؾی قسٜاؾت  .زض ایٗ زٚض ٜثیكتط زض آحبض زاؾتب٘ی ثٔ ٝمِٝٛی ظٖ
تٛر٘ ٝكبٖ زازٜا٘س ؛ ثب پیسایف  ٚقىٌُیطی ازثیبت زاؾتب٘ی ث ٝقىُ ٘ٛیٗ ٛ٘ ،یؿٙسٌبٖ ٍٕٞبْ ثب حٛازث ارتٕبػی پیف ضفتٙس
ٔ ٚؿبئّی ضا زض ازثیبت ٔغطح وطز٘س و ٝزض ٔحبفُ ؾیبؾی ٘یع ٔغطح ثٛز ؛ ٔؿبئّی ٘ظیط آظازی ٚ ،عٗ  ،تؼّیٓ  ٚتطثیت  ،ض٘ذ
ضػیت  ،ثطاثطی ظٖ ٔ ٚطز  . ... ٚأب ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ ٔمِٝٛی ظٖ اظ ا٘حصبض ازثیبت زاؾتب٘ی ذبضد  ٚث ٝقىُ چكٍٕیطی ٚاضز حٛظٜی
قؼط قس .
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ثب آغبظ ر ًٙتحٕیّی ٘ ٚمف پطضً٘ ظ٘بٖ زض ػطصٝی زفبع ٔمسؼ تٛر ٝث ٝظٖ زض اقؼبض قبػطاٖ ثیكتط ٚلبثُ تبّٔتط اظ ٌصقتٝ
قس ٘ .ىتٟٓٔ ٝتط ایٗ اؾت و٘ ٝمف ظٖ  ٓٞزچبض تح َٛقس ؛ ظٖ و ٝزض ازٚاض ٌصقت ٝثیكتط زض ِجبؼ ٔؼكٛق ٕ٘بیب٘سٔ ٜیقس ٚ
ثیكتط ایٗ رٙج ٝاظ ٚرٛزـ رّٔ ٜٛیوطز  ،ث ٝتسضیذ ث ٝػٛٙاٖ ٔبزض یب ٕٞؿطزض اقؼبض ٔتزّی قس  ٚایٗ ثؼساظ ٚرٛز ا ٚثطرؿتٝ
قس ؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض غعَ زفبع ٔمسؼ  ،تٛر ٝثٔ ٝبزض ث ٝیىی اظ ٔضٕٖٞٛبی اصّی اقؼبض ثسَ قس زض ایٗ ٔمبِ ٝتال ـ ثط ایٗ
اؾت و:ٝ
ؾیٕبی ٔبزضث ٝػٛٙاٖ یه ظٖ زضغعَ زفبع ٔمسّؼ ثب تصٛیط ٔتفبٚت زض تبضید ایطاٖ ٘كبٖ زاز ٜقٛز.
ضرورت انجام تحقیق
قؼط  ٚازثیبت فبضؾی  ،ثٚٝیػ ٜزض حٛظٜی زفبع ٔمسؼ اظ ظٚایبی ٔرتّف ٘مس  ٚاضظیبثی قس ٜاؾت  ،أب آٖ چٔ ٝؿّٓ اؾت غعَ
زفبع ٔمسؼ اظ ظطفیتٞبی ثبالیی زض ٘مس ازثی  ٚزیٍط ٔؿبئُ ظثب٘ی  ٚظیجبقٙبؾی ثطذٛضزاض اؾت و ٝثطذی اظ ایٗ ظطفیتٞب
ٔغفٔ َٛب٘س ٜاؾت ؛ یىی اظ ایٗ ظطفیتٞب ٘مف ٔبزض زض ایٗ آحبض اؾت  .ثب تٛر ٝث ٝإٞیت غعَ زفبع ٔمسؼ  ٚضٚیىطز ٔخجت
فضبی ازثی ٔؼبصط ٘ؿجت ثٔ ٝمِٝٛی ٔبزض ث ٝػٛٙاٖ یه ظٖ  ،ثطضؾی ؾیٕبی ٔبزضٚتزّی آٖ زضقؼط زفبع ٔمسؼ ضطٚضی ث٘ ٝظط
ٔیضؾس .
سیمای مادر در غزل دفاع مقدس
غعَ زفبع ٔمسؼ ربیٍب ٜتزّی ٘بةتطیٗ ا٘سیكٞٝبی ا٘ؿب٘ی اؾت  ،ثٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝیتٛاٖ ضزپبی ایخبض  ٚفساوبضی ثیكتط الكبض
ربٔؼ ٝضا زض آٖ یبفت  .زض ایٗ ٔیبٖ ٔ ،بزض زض غعَ زفبع ٔمسؼ ٘مف ٚربیٍب ٜاضظقی ٚیػ ٜای زاضزٚتجّٛض ایٗ ٘مف اظ ظٚایبی
ٔتفبٚتی ث ٝتصٛیط وكیس ٜقس ٜاؾت.آفطیٙف آحبضازثی ثب ایٗ ضٚیىطز،ثی قه ثؿتط ٔٙبؾجی ضا ثطای فط ًٙٞؾبظی ٚتخجیت ٞطچٝ
ثیكتط ثبٚضٞبی زیٙی ٚآضٔبٖ ٞبی اؾالٔی فطا ٓٞذٛاٞس آٚضز  .ثطذی اظ ثطرؿت ٝتطیٗ ایٗ ظٚایب زض ایٗ ٔمبِٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض
ذٛاٞس ٌطفت.
 ٔبزضزض ربیٍب ٜحبٔی  ٚپكتیجبٖر ًٙاتفبق ٘بذٛقبیٙسی اؾت و ٝتٟٙب ٘مغ ٝآؾیت پصیط آٖ ٔٙغم ٝرٍٙی ٘یؿت ثّى ٕٝٞ ٝربٔؼ٘ ٝبذٛاؾت ٝزضٌیط آٖ ٔی
ق٘ٛس  ،ثب قطٚع ر ًٙزض یه ؾطظٔیٗ ٕٝٞی ربٔؼ ٝث٘ ٝبچبض  ،ثٛ٘ ٝػی ثب ٔؿبیُ ٔطثٛط ث ٝآٖ ضٚثٝضٔ ٚیق٘ٛس  .ثٙبثطایٗ یىی
اظ اثؼبز ٔ ٟٓرٔ ًٙؿبیُ ٔطثٛط ث ٝپكت رج ٟٝ؛ ٘ظیط پكتیجب٘ی  ٚآٔبز ٜؾبظی ظٔیٝٙی حضٛض لسضتٕٙس ضظٔٙسٌبٖ زض رجٟٝ
اؾت  .ایٗ حٕبیت  ٚپكتیجب٘ی ٕٔىٗ اؾت ٔبزی یب ٔؼٛٙی ثبقس و ٝثٞ ٝط قىُ  ،اضظقٕٙس  ٚضبٔٗ پیطٚظی اؾت  .زض ظٔبٖ
ر ًٙچٔ ٖٛطزاٖ ثیكتط زض صحٞٝٙبی ٘جطز حضٛض زاقتٙس ٚظیفٝی ظ٘بٖ پكتیجب٘ی  ٚتساضن ذغٛط ر ًٙثٛز  .اظ یه ؾ،ٛ
ٔبیحتبد فطظ٘ساٖ  ،ثطازضاٖ ٕٞ ٚؿطا٘كبٖ ضا زض رج ٟٝتأٔیٗ ٔیوطز٘س  ٚاظ زیٍط ؾٚ ٛظیفٝی ؾٍٙیٗ ازاضٜی ذب٘ٛاز ، ٜحفظ
ضٚحیٝی ؾّحكٛضی ربٔؼ ... ٚ ٝضا ثط ػٟس ٜزاقتٙس ؛ زضایٗ ٔیبٖ ٘مف ٔبزضث ٝرٟت تمسؼ ٚاالی آٖ ٘مكی لبثُ تبُٔ اؾت .
ٔبزض ث ٝرٟت ٘مف ٔمسؼ ٚآضٔب٘ی و ٝزاضزلسضتٕٙستطیٗ ثبظٚی حٕبیتی ضظٔٙسٌبٖ زضظٔبٖ رٔ ًٙحؿٛة ٔی قس .زضٚالغ ایٗ
و ٜٛلسضت زض پكت رجٟٞٝب ثبحٕبیت ٕٝٞرب٘ج ٝاظ ضظٔٙسٌبٖ تب ٕٞیك ٝضٚظٌبض تبد افتربض ثط ؾطزاضز  .قبػطاٖ زض آحبض ذٛز ثٝ
تطؾیٓ ٘مف ٔبزضاٖ زض پكت رجٟٞٝب پطزاذتٝا٘س تب اظ ایٗ ضٍٞصض آ٘بٖ ضا ث ٝتالـ ثیكتط تكٛیك  ٚتطغیت ٕ٘ٛزٚ ٜایٗ افتربضات
ضا ثطای ٕٞیك ٝزض تبضید ایٗ ؾطظٔیٗ حجت ٕ٘بیٙس.
زض قؼط ظیطقبػط ثب ظثب٘ی ؾبزٚ ٜصٕیٕی ذبعطات ر ًٙضا زض شٙٞف یبزآٚضی ٔی وٙس ٘ٚمف حٕبیت ٌط ٔبزضی ضا ث ٝظیجبیی ثٝ
تصٛیط ٔی وكس.
تٛی اض٘ٚس  ،زض آٖ ٘یٕ ٝی قت  ،ثب لبیك
چبضز ٜؾبِ ٝػّی ٓٞ ،ؾفطْ ،یبزت ٞؿت؟
٘بِ ٝا ی وطز  ٚث ٝیه ثبض ث ٝاض٘ٚس افتبز
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ثؼس اظ آٖ ٚالؼ ،ٝذٓ قس وٕطْ ،یبزت ٞؿت؟ ...
ٔبزضـ تب وٕط وٛچ ٝث ٝز٘جبِٓ ثٛز
ثؿت ٝای زاز ،ثطایف ثجطْ ،یبزت ٞؿت؟
( فطٚغی رٟطٔی ) 25 : 1373 ،
حضٛضزضذكبٖ زض پكت رج ٚ ٟٝحٕبیتٞبی ٔبزضا٘ ٝاظ رٙجٞ ٝبی ٔؼٛٙی رجٟٞٝبی ر ًٙثٛز و ٝث ٝظیجبیی زضوالْ قبػطاٖ
ثبظتبة یبفت ٝاؾت  .زض قؼط ظیط ٘مف ٔؼٛٙی ٔبزضاٖ و ٝثطای ضظٔٙسٌبٖ زػب ٔیوطز٘س  ٚتٕبْ تٛاٖ ذٛز ضا ثطای حٕبیت آ٘بٖ
ٔؼغٛف ٔی زاقتٙسث ٝظیجبیی تٛصیف ٔیقٛز :
آضاْ ٘ٚطْ ٘ٓ ٘ٓ ثبضاٖ ٌطفت ٝثٛز
زؾتی زٚثبض ٜآی ٝٙلطآٖ ٌطفت ٝثٛز
چكٕی ثطای ثسضل ٝی آؾٕب٘ی اـ
یه وٟىكبٖ ؾتبض ٜچطاغبٖ ٌطفت ٝثٛز
(ٌٙىط ٜؾطاؾطی زفبع ٔمسؼ)93: 1388،
 ٔبزض اؾغٛض ٜقىیجبیی  ٚتٛوُصجٛضی  ٚقىیجبیی زض آییٗ ایطا٘یبٖ اظ ٔكرصٞ ٝبی ثبضظ اؾت  ٚزض ظ٘بٖ ایطا٘ی ایٗ ٚیػٌی ثطرؿت ٝتط ث ٝچكٓ ٔی ذٛضز
ٔ.بزضاٖ قٟسا ٕ٘بزایؿتبزٌی ٚثطزثبضی ٞؿتٙسثبافتربض حبصُ ػٕط ذٛز ضا فسای ایٗ ؾطظٔیٗ ٔیوٙٙسصجٛضا٘ ٝؾٛظزَ ٚاقه
چكٓ ذٛزضاپٟٙبٖ ٔی وٙٙسٔ،بزضا٘ی وٞ ٝطٌع ؾٛظ ثی لطاضی قبٖ ضا وؿی ٘كٙیسٚ ٜزاؽ ٞزطاٖ ضا زضؾطای ؾی ٝٙذبن وطز ٜا٘س
 .قؼط ظیطتصٛیط ٔبزضصجٛضی اؾت و ٝثب قٙیسٖ ذجط قٟبزت یىی زیٍط اظ فطظ٘سا٘ف آٞؿت ٚ ٝپٟٙبٖ ٔیٌطیس  .قبػط ثطای
ثیبٖ ٔیعاٖ قىیجبیی  ٚاؾتٛاضی ٔؼیبض« ثٚ ٝؾؼت تبضید » ضا ثطای ایٗ ٚاضؾتٍی زض ٘ظط ٔی ٌیطز:
زاضی اظ ذب٘ٔ ٝیظ٘ی ثیطٔ ، ٖٚخُ ذٛضقیس قؼّٚٝض قسٜای
٘ىٙس ثبظ  - ٓٞظثب٘ٓ الَ – زاغساض یىی زٌط قسٜای
ایؿتبزی ٔمبثُ چكٕٓ  ،ثب ؾىٛتی ثٚ ٝؾؼت تبضید
تب فطاؾٛی ذٛیف ظَ ظزٜای  ،ث ٝرٔ ٖٛٙجتال ٍٔط قسٜای
ثی ذٛزی ؾیُ اقه ٞبیت ضا ٔی وٙی ظیط چبزضت پٟٙبٖ
ٔٗ ت ٛضا زضن ٔی و ٓٙثب٘ٔ ! ٛخُ ٔٗ ٘یع ذ ٖٛرٍط قسٜای
( شثیحی ) 37 : 1386 ،
اٚد صجٛضی ایٗ اؾٞ ٜٛبی ٔمبٔٚت ظٔب٘ی اؾت و ٝاظ رٍط ٌٛقٞ ٝبی ذٛزتٟٙب اؾترٛاٖ  ٚپالن ث ٝزؾتكبٖ ٔی ضؾس ٚآ٘بٖ ثبظ
 ٓٞصجط  ٚؾىٛت ضازض پیف ٔیٌیط٘س :
٘بقٙبؼ آٔس ٔجبزا ٔبزضـ فٕٟیس ٜثبقس
ٕٔىٗ اؾت اظ اؾترٛاٖٞب چٟطٜاـ ضا زیس ٜثبقس
تب وزب ظٖ ٔیتٛا٘س ٔطز ثبقس ٔ ،طز ٚلتی
ربی ٌطی ٝثط ؾط تبثٛت ا ٚذٙسیس ٜثبقس
( رؼفطی ) 59 : 1385 ،
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 ٔبزض ؾتٔ ٖٛطزا٘ ٝذب٘ٛازٜربیٍب ٜضفیغ زیٍطی ؤ ٝبزضایطا٘ی ثط ثّٙسای آٖ زضقؼط زفبع ٔمسؼ زیس ٜقس ٘مف غیط ٔؿتمیٓ ا ٚزضزفبع ثٛز .ایفبی ٘مف
پسض زض ربیٍبٔ ٜبزضا٘ ٝاظ ٙٞطٞبی ظ٘ب٘ ٝزیٍطی ثٛز ؤ ٝبزضایطا٘ی آٖ ضا ثب قبیؿتٍی ٞطچ ٝتٕبْ تط ث ٝؾطا٘زبْ ضؾب٘سٚتالـ ٕ٘ٛز
تب فطظ٘ساٖ وٕتط ذالء ٘جٛز پسض ضا حؽ وٙٙس ٚث ٝایٗ تطتیت ثٟساقت ضٚا٘ی ٔحیظ ذب٘ٛاز ٜآؾیت ٘جیٙس.
ایٗ ٘مف ؾٍٙیٗ زض قؼط قبػط ث ٝظثبٖ قیطیٗ زذتطا٘ ٝثیبٖ ٔی قٛز.تصٛیط زضز ٚزَ زذتط ثب لبة ػىؽ پسض ٔمصٛز ٞٚسف
قبػط ضا ث ٝثٟتطیٗ قىُ زض ربْ ا٘سیكٔ ٝربعت ٔی ضیعز.
٘ ٝزض زِٓ  ...زَ تِٚ ... ٍٓٙی ٍٔط ٔی قس؟
ٔساْ لبة ٍ٘بٞت ثطاثطْ ثبقس
 ٚیه غطیج ٝصسایت و ٓٙو« ٝثبثب  ...آة» ...
فمظ تٛلغ یه ثطي زفتطْ ثبقس
چٔ ٝی قس آ ٜاٌط ٔحض أتحبٖ یه ثبض
تٔ ٛی قسی پسضی و ... ٝثبٚضْ ثبقس
تٔ ٛطز ذب٘ ٝقٛی! ٟٔطثبٖ ٘ ٚبٖ آٚض
ٔ ٚبزضْ فمظ ایٗ ثبض ٔبزضْ ثبقس!
( ٕٞبٖ ) 37 :
زذتطوٛچىی و ٝآضظٞٚبی وٛزوب٘ ٝاـ ضا زض عٙعی تّد ثیبٖ ٔی وٙس  ٚزض آذط ث ٝصٛضت وٙبیی ث٘ ٝمف ٔطز ثٛزٖ ٘ ٚبٖ آٚض
ثٛزٖ ٔبزض اقبضٔ ٜیوٙس ٔ ،بزضی و ٝثب ٕٞتی ثّٙس ٔی وٛقس تب ذالء ػبعفی پسض ضا رجطاٖ وٙس أب وٛزن ٛٙٞظ زض اػٕبق
ٚرٛزـ ث ٝزؾت ٞب ٍ٘ ٚبٌ ٜطْ پسض ٘یبظٔٙس اؾت  ٚثب آ ٚ ٜحؿطت ذٛاؾت ٝاـ ضا ثیبٖ ٔی وٙسٔٚی ذٛاٞس و ٝفمظ یه ثبض،
پسض ا ٚضا زذتطْ صسا وٙس .
« صبِح ٕ٘بظی ظاز » ٜثب تكجیٔ ٝبزض ث ٝثبغجبٖ،ؾرتی ٞب ٔٚطاضت ٞبی ا ٚضا ثب ظثبٖ قؼط ث ٝتصٛیط ٔی وكستب ثبض ؾٍٙیٗ آٖ ضا ثط
قب٘ٚ ٝاغٞ ٜب ثٙكب٘س:
حبال ثطای وٛزن ز ٜؾبِ ٝات فمظ
یه ػىؽ ٔب٘س ٜثب ؾفط زاؾتب٘ی ات
تٟٙب ظ٘ی ٘كؿت ٝوٙبض ٔعاض تٛ
ٔب٘س ٜؾت تب زٚثبض ٜوٙس ثبغجب٘ی ات
(زثیطذب٘ ٝقٛضای قؼط ثٙیبز )195 : 1383،
 ٔمبیؿٔ ٝبزض ثب قرصیتٞبی ٔصٞجی  ،ثٚ ٝیػ ٜرضطت ظیٙت ( ؼ )ثطاؾبؼ اػتمبزات ٚثبٚضٞبی زیٙی قؼّ ٝػكك  ٚاضازت لّجی ث ٝائٕ( ٝع) زض ؾیٔ ٝٙطزْ ٔب ٕٞیك ٝضٚقٗ اؾت اظ ایٗ ض ٚثطای
اػتالی قرصیت یه قرص ا ٚضا ثب قرصیت ٞبی ٔصٞجی ٘ظیط قٟسا ثب أبْ حؿیٗ(ع)رب٘جبظ ثب حضطت اثٛاِفضُ (ع)،رٛاٖ ثب
حضطت ػّی اوجط(ع)ٔ،بزض ٚظٖ ثب حضطت فبعٕ( ٝؼ)ٚحضطت ظیٙت (ؼ) ٔمبیؿٔ ٝی وٙٙس .ایٗ ٔمبیؿ ٝثٛ٘ ٝػی زض ا٘سیكٝ
قبػطاٖ رّ ٜٛیبفت  ٚث ٝیىی اظ ٔضٕٞ ٖٛبی اصّی قؼط زفبع ٔمسؼ ثسَ قس.
زض غعَ ظیط  ،قـبػط ثطای ثیبٖ زاغساضی ٔبزض قٟیسی و ٝذجط قـٟبزت فطظ٘ـس ؾٔٛف ضا زضیبفـت ٔیوـٙس  ،ثب ٔمبیؿ ٝاٚثب
حضـطت ظیٙت ( ؼ ) ا ٚضا ظیٙجی زیٍط ٔیزا٘س و ٝزض ؾٛي فطظ٘س زالٚضـ ٌطز پیطی ثط چٟطٜاـ ٘كؿت ٝاؾت :
ٔخُ ظیٙت ؾیبٔ ٜیپٛقی  ،وطثال  ٓٞثٌ ٝطیٔ ٝیافتس
اظ ؾط ٚ ٚضغ وٛچٔ ٝیف ، ٕٟٓإٓٞ ! ٜؿبی ! ٝثی پؿط قسٜای
اقتجبٞی ٌطفتٝاْ قبیس  ،ثب وؽ زیٍط ت ٛضا  ...یب ٘ٝ
آ ! ٝ٘ ... ٜاقتجبٞی اصال ٘یؿت  ،إٓٞ ٜؿبی ! ٝپیطتط قسٜای
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( شثیحی ) 37 : 1386 ،
 ؾطثّٙسی ٚافتربض ٔبزضاٖ قٟیساظ اثتسای ر ًٙتحـــٕیّی یىی اظ افتــربضات ثعضي ٔطزْ ایطاٖ ایٗ ثٛز و ٝصبحت ػٛٙاٖ اضظقٕــٙس « ذب٘ٛازٜی قٟیس »
ثبقٙسو ٝثٚ ٝاؾغ ٝآٖ اظ یه ؾٛٔ ٛضز احتطاْ ٚاػتٕبز ربٔؼٚ ٝاظ ؾٛی زیٍط ٔٛرت ؾطثّٙسی ذٛز ٚاعطافیب٘كبٖ ٔی قس ،چطا
ؤ ٝطزْ حفظ حطٔت ذب٘ٛاز ٜقٟیس ضا ثط ذٛز ٚارت ٔی زا٘ؿتٙسٚثب زیس ٜی احتطاْ ث ٝآ٘بٖ ٔی ٍ٘طیؿتٙس،ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ
ذب٘ٛاز ٜی ٔؼظٓ قٟسا ٘یع اظ ایٙى ٝفطظ٘ساٖ ػعیع ذٛزضا فسای ایٗ ٔطظ ٚثٕٛ٘ ْٛز ٜا٘ساحؿبؼ غطٚض ٔی وطز٘س.
ایٗ احؿبؼ ؾطثّٙسی ٚغطٚض ث ٝلّٓ ٙٞطٔٙسا٘ ٝقبػط ث ٝظثب٘ی ظیجب ٚافتربضآٔیعث ٝتصٛیط وكیس ٜقس ٜاؾت ،آ٘زب و ٝقبػط ٔبزض
قٟیس ضاث ٝؾطای ا٘سیكٔ ٝی وكب٘سٔ ،بزضی و ٝاظ حضٛضذٛز زض وٙبض ٔبزضاٖ قٟیسزیٍط زضٔییبثس و ٝذٛز ٘یع « ٔبزض قٟیس »
٘بْ ٌطفتٝاؾت :
ٔخُ ت ٛلجیّٝی زضزْ زیسٜاْ ضٚی ذبنٞب ػطیبٖ
پؿط پبض ٜپبضٜی ذٛز ضا حتٓ زاضْ و ٝثبذجط قسٜای
زیسٜثٛزْ قجی ت ٛضا زض ذٛاة زاذُ رٕغ ٔبزضاٖ قٟیس
ثؼس اظ آٖ ذٛاة تبظ ٜفٕٟیسْ و ٝث ٝایٗ ٘بْ ٔفترط قسٜای
( ٕٞبٖ ) 38 :
ٔ ٚبزض قٟیسی و ٝثب افتربض  ٚؾطثّٙسی ٔی ٌطیسث ٝلّٓ قبػطا٘ ٝچ ٝظیجبتٛصیف ٔی قٛز:
وٙبض ربزٜی غیطت قٟیس ذٛاٞس قس
ٔؿبفطی و ٝفمظ زض لغبض ٔیٌطیس
ٔ ٚبزضی وٍ٘ ٝبٞف ث ٝضیُ ٔیافتس
چ ٝثی ٔالحظ ٝثبافتربض ٔیٌطیس
( شثیحی  ٚثبغؿتب٘ی ) 24 : 1385 ،
 حضٛضی آٌبٞب٘ ٝزض ارتٕبعٔبزضاٖ ایطا٘ی زض ٞكت ؾبَ زفبع ٔمسؼ ث ٝیٕٗ ثطذٛضزاضی اظ فط ًٙٞاؾالٔی -ایطا٘ی  ٚثب تأحیطپصیطی اظ اٍِٞٛبیی آییٙی
ٕٞچ ٖٛحضطت ظٞطا ( ؼ )  ٚحضطت ظیٙت ( ؼ ) زض ٕٝٞی صحٞٝٙبی ارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی حضٛض زاقتٙس  .آ٘بٖ ث ٝزضر ٝای
اظ وٕبَ  ٚقؼٛض ارتٕبػی ضؾیس ٜثٛز٘س و ٝزضاٚد حؿطت  ٚزضزٔٙسی  ،ػال ٜٚثط حضٛض فؼبَ زض ارتٕبع  ٚپكت رج ، ٟٝحضٛض
زض ذظ ٔمسْ رجٟٞٝب ضا ٘یع آضظٚزاقتٙس .آضظ ٚ ٚضٚیبی ٔبزض ایطا٘ی ثطای حضٛض زض رجٟٞٝب  ٚقطوت زض ر ، ًٙپب ث ٝپبی ٔطزاٖ
 ،زض قؼط قبػطاٖ زفبع ٔمسؼ ٔٙؼىؽ قسٜاؾت .
غعَ ظیط اظ ظثبٖ ٔبزض قٟیسی ضٚایت ٔیقٛز و ٝآضظٚیف حضٛضزض رج ٚ ٟٝایؿتبزٌی زض ثطاثط زقٕٙبٖ  ،پب ث ٝپبی ٔطزاٖ اؾت؛
أب ضؾبِت ؾٍٙیٗ  ٚاضظقٕٙس ٔبزضی ٔب٘غ تحمك ایٗ آضظ ٚقس ٜاؾت:
پٙزٝی ؾىٛت ضٚی قیٌ ٓ٘ٛصاقتی
ٔطٕٞی ث ٝظذٓ ٌطی ٝوطز٘ٓ ٌصاقتی
ذٛاؾتٓ وجٛتطی ق ْٛو ٝپكت ؾٍٙطت ...
غٓ ثط آضظٚی زا٘ ٝچیس٘ٓ ٌصاقتی
آٔسْ قطیه اؾتمبٔتت قِٚ ْٛی
ثبض ؾرت ٔبزضی ثٌ ٝطز٘ٓ ٌصاقتی
( رؼفطی ) 40 : 1385 ،
ٔ -بزضاٖ ٔٙظ ٝٔٛچكٓ ا٘تظبضی
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اظ ٕٞبٖ آغبظ ر ًٙتحٕیّی ٕٝٞ ،ی ٔطزْ  ،ثٚ ٝیػ ٜآ٘ب٘ی و ٝػعیعا٘كبٖ زض رج ٟٝحضٛض زاقتٙس  ،چكٓ ا٘تظبض ثبظٌكت
ضظٔٙسٌبٖ ثٛز٘س  .ایٗ چكٓ ا٘تظبضی تب ؾبَٞبی پؽ اظ ر ٚ ًٙحتی تب ظٔبٖ ٔب ازأ ٝیبفت ؛ ا٘تظبض ثطای ثبظٌكت آظازٌبٖ ،
ا٘تظبض ضرؼت ؾطخ ؾتبضٞ ٜب  ٚثطٌعاضی ٔطاؾٓ تكییغ آ٘بٖ  ٚا٘تظبض ثبظٌكت ضظٔٙسٌبٖ ٔفمٛزاالحط اظ رّٜٞٛبی ایٗ ا٘تظبض اظ آغبظ
ر ًٙتب ظٔبٖ ٔبؾت .
ثی ذجطی اظ ٚضؼیت ػعیعاٖ ،ثبظٔب٘سٌبٖ ضا زض قطایظ ضٚحی ثسی لطاض زازث٘ ٝحٛی و ٝایٗ چكٓ ا٘تظبضی ثطای ثبظٌكت
ضظٔٙسٌبٖ زضیه ٍ٘ب ٜا٘سیكٕٙسا٘ ٝثٚ ٝضٛح زض ثب٘ٛاٖ ایٗ ؾطظٔیٗ ٕ٘ٛز ثیكتطی پیساوطز .زض ٞط قٟط ٚضٚؾتب ٔبزضا٘ی ث ٝچكٓ
ٔی ذٛض٘س و ٝثب ٌصقت ؾبَٞبی ثؿیبضعٛال٘ی اظ رٛٙٞ ، ًٙظ أیسٚاضا٘ ٚ ٝثب تٛوُ ث ٝذسا ٔٙتظط ثبظٌكت فطظ٘ساٖ ذٛز ٞؿتٙس
 ٚچ ٝثؿب ایٗ تٛوُ  ٚأیس زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ٘تیزٔ ٝی ثركس  .زض ع َٛزٚضاٖ زفبع ٔمسؼ  ٚپؽ اظ آٖ ثب صحٞٝٙبی ثی
قٕبضی اظ اؾتمجبَ  ٚا٘تظبض ٔطزْ  ٚذب٘ٛازٜٞبی چكٓ ث ٝضا ٜضظٔٙسٌبٖ ضٚث ٝضٞٚؿتیٓ  .قبػطاٖ ٔتؼٟس ٙٞٚطٔٙس ث ٝظیجبیی ِحظٝ
ٞبی ؾٍٙیٗ ا٘تظبض ضا ث ٝتصٛیط وكیس٘س.ایٗ ٔضٕ ٖٛزض آحبض ثیكتط قبػطاٖ ث ٝچكٓ ٔی ذٛضز.
زض غعَ ظیط و ٝاظ ظثبٖ ٕٞؿط صجٛض یه ٔفمٛزاالحط ثیبٖ ٔیقٛز  ،چكٓ ا٘تظبضی عٛال٘ی ؾ ٝظٖ ٔبزض ٕٞ ،ؿط  ٚزذتط ضظٔٙسٜ
ضا ثیبٖ ٔی وٙس،ا٘تظبضی وٌ ٝصض ظٔبٖ ٌطز پیطی ثط چٟط ٜآ٘بٖ ٘كب٘س ٜاؾت.
ٔبزض زض ا٘تظبض تٛٔ ٛیف ؾپیس قس
ٚلتی و ٝثیؿت ؾبَ ت ٛضا ٘بأیس قس
ٔیٌفت ضٚظ آٔس٘ت ضٚظ ػیس ٔبؾت
ثیچبض ٜآضظٚث ٝزَ ضٚظ ػیس قس
ؾبضا ٔ ٚب  ٚثبظی تّد والؽ پط
ٚلتی پط اظ تطا٘ٝی « ثبثب پطیس » قس
ٔٗ ثب پط٘سٌبٖ رٟبٖ اقه ضیرتٓ
ثبضاٖ ثطای اظ ت ٛؾطٚزٖ قسیس قس
ؾبضای ٞفت ؾبِ ٚ ٝچكٕبٖ ٔٙتظط
یه ظٖ – و ٝا٘تظبض ت ٛضا ٔیوكیس – قس
( زثیطذب٘ٝی قٛضای قؼط ثٙیبز ) 118 : 1383 ،
قبػط ثطای ٘كبٖ زازٖ عٛال٘ی قسٖ ا٘تظبض ٔ ،بزضی ضا زض شٔ ٗٞربعت ٔزؿٓ ٔیوٙس وٞٛٔ ٝبیف ؾفیس قس ٚ ٜزذتطی وٝ
زیٍط ثعضي  ٚتجسیُ ث ٝظ٘ی وبُٔ قسٜاؾت ِٚی ٛٙٞظ زض پیچ ٚذٓ وٛچٞ ٝبی ا٘تظبض چكٓ ث ٝضا ٜاؾت .زض ثیكتط قؼطٞبیی وٝ
ثیبٍ٘ط ٔف ْٟٛا٘تظبض اؾت  ،قبػط تالـ ٔیوٙس تب اظ ػٙبصط زاؾتبٖ یٛؾف پیبٔجط  ،ػٕٔٛبً زض لبِت تّٕیح  ،اؾتفبز ٜوٙس  ٚثب
ثىبضٌیطی ایٗ تىٙیه ٙٞٚط قبػطا٘ ٝتبحیطٌصاضی احط ضا ثب تىی ٝثط ا٘تظبض عٛال٘ی ذب٘ٛازٜٞبی ٔفمٛزاالحط  ٚاؾیط ثیكتط وٙس .قؼط
ظیط حسیج ٘فؿی اؾت و ٝاظ ظثبٖ ٔبزض ضظٔٙسٜای ثیبٖ ٔیقٛز و ٝؾبَٞب زض رجٟٝحٕبؾ ٝآفطیس ، ٜأب ٞیچ ذجطی اظ ؾط٘ٛقت
فطظ٘سـ ثطای ا٘ ٚیبٚضزٜا٘س :
ظ ٘بِٞٝبی ثّٙسی و ٝتب ز٘ ٗٞطؾیس
چمسض ٘بٔٛ٘ ٝقتی ث ٝزؾت ٔٗ ٘طؾیس
ث ٝثغضٞبت ٘ٛقتی  « :ؾالْ ٔبزض ٔٗ ...
ؾىٛت وطزی  ٚرّٕ ٝث ٝآٔسٖ ٘طؾیس
چمسض ٌطی ٝقسْ ٞط غطٚة  ،قبیس ٝ٘ ...
ث ٝچكٓٞبی تطْ ثٛی پیط٘ ٗٞطؾیس
( زثیطذب٘ٝی قٛضای قؼط ثٙیبز ) 165 : 1383 ،
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نتیجه گیری
یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك حبوی اظایٗ اؾت و٘ ٝمف ٔبزض زض غعَ زفبع ٔمسؼ ٘ ،مكی ٔحٛضی  ٚزضذكبٖ اؾت  .قبػطاٖ  ،تحت
تبحیط فضبی حبوٓ ثط ربٔؼٍ٘ ، ٝبٞی ٔخجت ثٔ ٝبزضاٖ زاض٘س  ٚغعَٞبی ذٛز ضا ثب ٘بْ ظیجبی آ٘بٖ ٔیآضایٙس .زض ٚالغ اقؼبضقبػطاٖ
ٔتؼٟس زفبع ٔمسؼ ثب تىی ٝثط ٔبزض ٔحٛضی ثبظتبة ٍ٘بٞی فطاتط اظ رٙجٞ ٝبی ا٘ؿب٘ی اؾت ٚثٔ ٝفٚ ْٟٛالؼی  ٚوبُٔ ضیك ٝزض
رٙجٞ ٝبی ٔخجت ٔؼٛٙی زاضز ٔ .بزض زض ایٗ اقؼبض ٘مفٞبی ٔتٛٙػی ضا ایفب ٔیوٙس ؛ قبیس ثتٛاٖ ٌفت ٟٔٓتطیٗ یب یىی اظ
ٟٔٓتطیٗ ٘مفٞبیف ،پكتیجب٘ی اظ ضظٔٙسٌبٖ اؾت و ٝزض غعَ زفبع ٔمسؼ ث ٝذٛثی ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت  .زض ثؿیبضی اظ
غعَٞبٔ ،بزضا٘ی ضا ٔیثیٙیٓ و ٝث ٝظیجبتطیٗ قىُ حبٔی ضظٔٙسٌبٖ ذٛز ٞؿتٙس  ٚزض ثبال ثطزٖ ضٚحیٝی آ٘بٖ ٘مف ثؿعایی زاض٘س
 .ؾیٕبی ٔبزضاٖ ث ٝػٛٙاٖ وؿب٘ی و ٝزض غیبة پسض ثبض ٔؿئِٛیت ذب٘ٛاز ٜضا ثط زٚـ ٔیوكٙس زض غعَ زفبع ٔمسؼ ث ٝذٛثی
تٛصیف قسٜاؾت  .ث ٝتؼجیط ضٚقٗ تط آ٘بٖ ثب پط وطزٖ ربی ذبِی ٔطزذب٘ ٝثؿتطی ٔٙبؾت  ٚآضأكی تحؿیٗ ثطاٍ٘یع ثطای ٚی
فطأ ٓٞی وٙٙسو ٝثب فطاؽ ثبَ ثیكتطی ث ٝزفبع اظ ایٗ ٔطظ  ٚث ْٛثپطزاظز .ایٗ ظ٘بٖ قبیؿت،ٝؾىبٖ وكتی ظ٘سٌی ضاثب زؾتٟبی
تٛإ٘ٙسذٛیف چٙبٖ ٞسایت ٔی وٙٙسو ٝوؿی ٘تٛا٘سوٛچىتطیٗ ذطز ٜای ثطآ٘بٖ ثٍیطز.ضٚح ِغیف ٔبزضا٘ ٝای و ٝآٔیرت ٝثبرصثٝ
ی ٔمتسضا٘ ٝپسض ،ؾتٞ ٖٛبی ذب٘ ٝضا ٕٞیك ٝاؾتٛاض ٍ٘ٔ ٝی زاضز.ضؾبِت ثعضي ٚؾٍٙیٙی و ٝثط زٚـ ایٗ ثعضٌٛاضاٖ ٟ٘بز ٜقسٜ
آ٘بٖ ضا ث ٝقىیجبیی  ٚصجط زػٛت ٔی وٙس،ضؾبِتی ظیٙجی و ٝاظ زیطثبظ اظ قبذص تطیٗ  ٚػٕیك تطیٗ اثؼبز آییٙی  ٚاػتمبزی
ٔبؾت و ٝثؿیبض ٔٛضز تىطیٓ  ٚتٛر ٝاؾت .حجت  ٚذّك آحبض ٙٞطی زض حٛظ ٜقؼط زفبع ٔمسؼ ثی ٌٕبٖ فطصتی اؾت ثطای آ٘بٖ
و ٝاحؿبؼ ازای زیٗ ث ٝایٗ ػعیعاٖ ٔی وٙٙس.زفبع ٔمسؼ ٞكت ؾبِٛٔ ٝرت آفطیٙف شٚق ٙٞ ٚطی قس و ٝحٕبؾٞ ٝب ی ثی
٘ظیط زالٚض ٔطزاٖ  ٚثعضي ظ٘بٖ ایٗ ؾطظٔیٗ ضا ثطای ٕٞیك ٝثب ؾجه  ٚػٛٙا٘ی ثسیغ  ٛ٘ ٚث٘ ٝبْ "ازثیبت زفبع ٔمسؼ" ظیط چتط
آؾٕب٘ی ذٛز لطاض زٞستب ربٚزاٍ٘ی آٖ ثط ظذٓ ثبظٔب٘سٌبٖ ٘ؿُ آفتبة ٔطٕٞی ث ٝیبزٌبض ثبقس.
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