
 

 ٦ٙغٰٚ وکا٥ث

 

دادگغحشی وکی٤ ـ ٩ٞقــودی سمـا   

بشای بشسیس شا٩ِ و ٱ٪ٰ شا٭بٰ پیشا٩و٫ ٦ٙغٰٚ وشودی ٭ٲاد وکا٥ث ، ٭ٞؼ وکی٤ 

دس اشح٪اُ و جأذیش افالض عاص٩ا٫ وکا٥ث بش افالض ٭ٲاد ٝنا و پیؾبشد و ظ٤ و 

ٙق٤ دّاوی، یم بایغث ابحذا بٰ ٩ٮؾأ ٍٲوس و بشوص ای٬ جأعیظ و عیش جاسیخی 

 آ٫ اؽاسٯ کشد

 وکا٥ث دس یو٭ا٫

ؽایذ بحوا٫ ٝذییم جشی٬ ٭غخٰ و سیؾٰ وکا٥ث سا دس ؽؾقذ عا٣ پیؼ اص ٩یالد 

اعاعًا دس س٧ و یو٭ا٫ باعحا٫ کٰ خاعحگاٯ بضسگا٫ ا٭ذیؾٰ . دس آج٬ شغحصو کشد

بخقوؿ دس ٦ّو٧ ٩ٮيٜ و ٦ٙغٰٚ بودٯ اعث ، بشای وکا٥ث و ٝناوت و ٩صا٩ِ 

دس ّقش ش٪ٲوسی، ٬ٙ . ٝا٭و٭گزاسی ، ؽأ٫ و ٩شجبث خاؿ و واالیئ ٝائ٤ بود٭ذ

عخٮوسی دس سو٧ جوعْٰ ٙشاواین پیذا کشد و٦ّحؼ آ٫ بود کٰ دو ؽشه بشای 

نای عیایس مشوست داؽث، او٣ آگاٱی بٰ ٩واد ٝا٭وین  ٩يشض ؽذ٫ ٙشد دٙس

 بشای دٙاُ اص خود و دو٧ بٲشٯ ٩ٮذ بود٫ اص ٬ٙ عخٮوسی

عوٙغيا کٰ دس ٥ٖث بٰ ٩ْین ٦ٙغٰٚ ؽٮاط اعث، بیؾحش بٰ کغاین گٚحٰ یم 

ؽذ کٰ بٰ کاس وکا٥ث دّاوی ٭یض اؽحٖا٣ داؽحٮذ و گاٱی ٭یض بٰ عیاعث یم 

.پشداخحٮذ  

 وکال و ٝنات صبشدعیت بود کٰ ٭ا٧ بغیاسی اص  ٥زا، یو٭ا٫ ٩کحب جشبیث و پشوسػ

 ظٞوٛ بٰ  آ٭ا٫ ٩ا٭ٮذ د٩وعح٬ و ٥یکوسگ و عوٙغيائیا٫ و پشیک٦ظ دس جاسیخ

بٰ ٱ٪ی٬ د٥ی٤ بایٮکٰ دس اّقاس پیؼ اص عٞشاه ٙالعٰٚ .یادگاس باٝی ٩ا٭ذٯ اعث

حاسی   ٱای اشح٪اّی ٩کاجب ىبیْی ٝذست و ؽٲشت ٙشاوا٫ داؽحٮذ، ٩ْنالت و گٙش

(1).ؽذ بذعث ٝنات و وکالیئ چو٫ ٥یکوسگ و عو٥و٫ ظ٤ و ٙق٤ یم  

 یک ٝایض و وکی٤ آ٭گاٯ کٰ صبا٭ٰ  ــ  دس آ٫ دوسا٫ ٩شدی بٰ ٭ا٧ عو٥و٫ بٰ ّٮوا٫

ٱای  ٨٦ٍ و جبْیل و یب ّذا٥یت سا دس سوض و شا٫ شا٩ْٰ خویؼ ؽ٦ْٰ وس یم 

دیذ و ٕاست دعحش٭س و ّایذات اٝؾاس مْی٘ اشح٪اُ بذعث صوس٩ٮذا٫ و فاظبا٫ 

ٝذست ، جقاظب ص٩یٮٲای صساّی و ٩عقوالت بیٮوایا٫ ، ٙٞش و ؽکاٗ ىبٞایت و 

جوصیِ ٭اّادال٭ٰ ذشوت،جياو٣ و دعث ا٭ذاصی بٰ ص٭ا٫ و دخحشا٫ شوا٫ بشای اىٚاء 

و ا٥حزار شٮیس ٩شدا٫ ٩غ٬ و ذشوج٪ٮذا٫،عوصػ جاصیا٭ٰ ٭ابشابشی و عح٨ بش 

پؾث و پٲ٦وی بشدگا٫ ، ٩ضدوسا٫ و ا٭غا٭ٲایئ کٰ ٩ا٥ک خویؼ ٭یض ٭بود٭ذ، سا با 

ّ٪ٜ شا٫ خویؼ اظغاط کشد، او سا بٰ ا٭ذیؾٰ ٩باسصٯ با ٨٦ٍ، اظٞاٛ ظٞوٛ 

وی کاس . ٩غحٮذا٫ و یب پٮاٱا٫ و افالض ٝوا٭ی٬ ٭اّادال٭ٰ و جبْیل آ٩یض ا٭ذاخث

خود سا با ای٬ ش٪٦ٰ ٩ْشوٗ إٓاص کشد کٰ ٱیچ ا٭غا٫ ٩حْادیل ٩خا٥٘ ّذا٥ث 

(2). ٩يبوُ ىبِ إٮیاعث و ٱ٨ ٩وسد ٝبو٣ ٙٞشاعث ٭یغث صیشا ٱ٨  



ــ  د٩وعحٮظ دیگش خيیب و وکی٤ ؽٲیش ؽٲش آج٬ دس یو٭ا٫ ٭یض عشگزؽیت 

او کٰ ظیت اص ٝوٯ ٭اىٰٞ ّادی بشای بیا٫ خواعحٰ ٱا . ّبشت آ٩یض و ؽٮیذین داسد

جوعو صوس٩ٮذا٫ و صس٩ٮذا٫ کٰ ٝذست وٝث دس  (3)و دٙاُ اص خویؼ ٩عشو٧ بود،

دعحؾا٫ بود و ٝوی جشی٬ وکال دس اخحیاسؽا٫، ٱ٪ٰ ٩ای٪٦ک و ٩یشاخ اشذادیؼ 

دس ٭اجواین دٙاُ اص خویؼ و ٝذست و ٝوت ٭يٜ وکالیئ کٰ با ععش بیا٫ سوص سا 

ث  و آ٭گاٯ کٰ بٰ خود آ٩ذ، خود . ؽب و ؽب سا سوص ش٦وٯ یم داد٭ذ ، اص ک٘ ٙس

سا ٙشدی ظٞیش، ٩غحأف٤ و ؽکغث خوسدٯ یاٙث و با خود ّٲذ کشد کٰ بٰ 

پشوسػ ٝوای ٙکشی، ٬ٙ بیا٫ و خيابٰ پشداخحٰ و جا اعحیٚای ظٞوٝؼ اص پای 

ای٬ بود کٰ دس ٕاسی بٰ جٮگٮای ٙنای شغ٨ خود پٮاٯ بشدٯ ، عٞ٘ و .. ٭ٮؾیٮذ

ک٘ و دیواسٯ ٱای ٕاس سا با جیٔ و ٭یضٯ و دیگش اؽیاء جیض و بش٭ذٯ ا٭باؽث جا 

چٮا٭چٰ دس ج٪شی٬ خيابٰ ظشکیت ٭ا٩وصو٫ و ٭ا٩حٮاعب با ا٥ٚاً و ک٦٪ات و ٙٮو٫ 

ای٬ بود کٰ دس اذش ... بیا٫ اص وی عش صد، با عوصػ جیٖی خود سا ٩ٮنبو ٭٪ایذ و 

٩٪اسعث و ٩صاٱذت ٙشاوا٫ بٰ دادگاٱٲای یو٭ا٫ ٝذی٨ باصگؾث و عشا٭صا٧ 

ظٞوٛ پای٪ا٣ ؽذٯ خود سا اظیا ٭٪ودٯ ، ٩َٲش ٨٦ٍ عحیضی و دٙاُ اص ظٜ و 

 .٭٪ادی اص ّضت و عشب٦ٮذی بشای اظٞاٛ ظٞوٛ مْٚا و یب پٮاٱا٫ گشدیذ

و خيابٰ  (4)ــ  ییک دیگش اص عخٮوسا٫ و ظٞوٝذا٭این کٰ با ٩ٞاالت، ٩شاعالت 

ٱای آجؾی٬ خود عٲ٨ بٰ عضایئ دس جعوالت یو٭ا٫ و ٩باسصات اشح٪اّی ایٚا کشد 

دس بیا٫ فعیط ٩ٚاد ٝا٭وین،عیغشو٫ اص . ، ٩اسکوط جو٥یوط عیغشو٫ بود

.٩وٱبث آؽٮایئ بٰ ٝا٭و٫ و ٬ٙ عخٮوسی بٰ ظذ ک٪ا٣ بشخوسداس بود . 

٩ٚٲو٧ ا٭غا٭یث دس ظٞیٞث ٩ذاس ٱ٪ٰ ٩باظد عیغشو٫ اعث؛ ا٭غا٭یث ٱش آ٫ 

چیضی اعث کٰ ٕشایض ظیواین سا دگشگو٫ عاصد وبٰ فوسیت کٰ با ج٪ذ٫ ا٭غاین 

حٰ جا ٝواّذ ّذا٥ث کٰ دؽ٪ٮا٫ ٭یض . ٩يابٞث شویذ دس آوسد اص ادب و٩حا٭ث گٙش

ایث کٮٮذ  .اگش بؾش باؽٮذ بایذ آ٭ٲا سا دس بشابش یکذیگش ّس

عیغشو٫، وٙاداسی آگاٱا٭ٰ بٰ ای٬ ؽٲش شٲاین یْین شا٩ْٰ بؾشی سا ب٦ٮذ پایٰ 

جشی٬ آئی٬ اخالٝی یم دا٭ذ ودس ّی٬ ظا٣ جأکیذ یم کٮذ کٰ وٙاداسی بٰ ٩یٲ٬ 

وصادگاٯ ٭یض اظغایس پش اسز اعث ویل اص جْٲذ او دس بشابش شا٩ْٰ بؾشی سیؾٰ 

پظ اٙشاد ٭بایذ اىاّث اص ٝا٭و٫ سا بٰ فٗش ای٬ کٰ اصشا٭ب دو٥ث ومِ .یم گیشد

ؽذٯ اعث بشخود ٙشك بذا٭ٮذ،ب٦کٰ ٭ا٩وط ىبیْی بایذ ٩ٞحیض اىاّث اص آ٫ 

(5). باؽذ  

ٰ بودٯ اعث و  ویژیگ باسصی کٰ اص پیذایؼ وکا٥ث دس ٭ٲاد و رات ٩شدا٫ ای٬ ظٙش

یم جوا٭ذ دسیس بشای ٱ٪ٰ آ٭این باؽذ کٰ با آس٩ا٫ وکا٥ث پی٪ا٫ ظیات و خو٫ 

بغحٰ ا٭ذ، آ٭غث کٰ وکا٥ث با ظٜ خواٱی و ٨٦ٍ عحیضی ، اٱح٪ا٧ دس افالض ا٩وس 

اشح٪اُ ، دعحگیشی اص مْٚا و ایغحادیگ دس بشابش صوسگویا٫ و صسا٭ذوصا٫، ٩باسصٯ با 

٩َاٱش یب ّذا٥یت و اشعاٗ ، آس٩ا٫ خواٱی و ایغحاد٫ بش ب٦ٮذای ؽْوس ا٭غاین 

بشسیس خاعحگاٯ و . با دسک ٦ٙغٰٚ ظیات، گشٯ خوسدٯ و پیو٭ذی شاودا٭ٰ داسد

٩ٮؾأ پیذایؼ و ٍٲوس وکالء و ا٭گیضٯ ٱای جصٲیض بٰ ای٬ ٬ٙ ٱ٪یگ دال٥ث بش 

اٯ و شاٯ  اٱذاٙی بٰ ٩شاجب باال و واالجش اص چیضی ؽبیٰ خودخواٱی ٱای ٙشدی، ٙس



بشسیس ومِ اؽخاؿ . ى٦یب، ج٪ؾیث ا٩وس سوص٩شٯ و اّاؽٰ و کغب سوصی داسد

و ٩ق٦عا٫ دس جيوس جاسیخ و جعوالت شوا٩ِ ٭یض بخویب بیا٭گش ٭ٞؼ و شایگاٯ 

وکا٥ث دس سعیذ٫ بٰ اٱذاٗ و آس٩ا٭ٲای ب٦ٮذ ا٭غاین و ٩ٲ٪ات ا٩وس شا٩ْٰ بودٯ 

٥زا ٩ق٦عا٫ اشح٪اّی دس یپ کؾ٘ ٩ٚٲو٧ و ٩ْٮای ا٭غا٭یث و دسک . و یم باؽذ

ِ ٨٦ٍ و جبْیل،  شاسی ّذا٥ث اشح٪اّی و ٙس چشایئ ص٭ذیگ و جالػ بشای بٝش

شوٓ وکا٥ث و فٚات و ّٮافش رایت آ٫ بٲشٯ  ٱ٪واسٯ دس اٜٙ دیذ خود، اص چشآ پٙش

بشدٯ و بٰ شوا٩ِ و ٩عیو خویؼ ؽوٛ و ا٩یذ بٰ جالػ و ص٭ذیگ و ظنوس و 

.ظشکث و ظشاسات و جپؼ و صایؼ بخؾیذٯ ا٭ذ . 

اص ای٬ جاسیخچٰ بٰ ٭حیصٰ دیگشی یم سعی٨ و آ٫، کؾ٘ ٩ْ٪ای ٭گاٯ ٩ح٪ایض، 

ایٮکٰ چشا ٩شد٧ دس ا٭حَاس و ٝناوت . ساصگو٭ٰ و ٩حٚاوت اشح٪اُ بٰ وکی٤ اعث

خود اص وکی٤، بشای وی ٭ٞیش بٰ َّ٪ث یک ٩ق٦ط اشح٪اّی ، ا٩ی٬ ساصٱا و ٭یاصٱا 

ٝائ٦ٮذ و اص او اظیای ّذ٣،اظٞاٛ ظٜ و ا٩عاء باى٤ سا جوِٝ داس٭ذ، ب٦عاً سعا٥یت 

بودٯ کٰ وکا٥ث اص إٓاص پیذایؼ بذوػ کؾیذٯ و چٰ س٭س ٱا و ٕشا٩ات و جاوا٭ٲای 

و بٰ ٝی٪ث اص . بغیاس کٰ بشای دٙاُ اص ظٞوٛ یب پٮاٱا٫ و مْٚاء پشداخحٰ اعث

دعث داد٫ و خشایب بغیاس، آباد گؾحٰ و بش د٣ و شا٫ ٩شد٧ ٭وس ا٩یذ و ص٭ذیگ 

. بخؾیذٯ و ٩شٱ٨ دسدٱا، ّالز س٭صٲا و عٮگ صیشی٬ ٨ٕ ٱا و دإٲا بودٯ اعث

ٮای وکا٥ث سدای ٩ق٦عا٫ بضسیگ چو٫  ٩شد٧ بش ٝا٩ث ّس

( 6 )عو٥و٫،عیغشو٫،د٩وعحٮظ،گا٭ذی،٩قذٛ،اظ٪ذ ؽشیْث صادٯ

. سا یم بیٮٮذ... و  (9)،اسعال٫ خ٦ْحبشی،(8)،٩ع٪ود عشؽاس (7)آٝاعیذٱاؽ٨ وکی٤  

شا٩ْٰ ب٪ٮاعبث ا٭حَاس و بشداؽیت کٰ بٰ واعيٰ عابٰٞ و رٱٮیث جاسیخی خود اص 

وکی٤ داؽحٰ، وی سا جاٙحٰ ای شذاباٙحٰ اص دٕذٰٕ ٱا، آ٩ا٣ و آسصوٱای کوچک، 

٦ٙزا ٱش ّنو اص . عيعی و ٩بحز٣ ص٭ذیگ سوص٩شٯ دیذٯ،دا٭غحٰ و یم ؽٮاعذ

شا٩ْٰ وکا٥ث کٰ ج٪ا٧ ٱ٨ و ٕ٪ؼ ٩قشوٗ جأ٩ی٬ ٩ْاػ و گزسا٫ ص٭ذیگ ؽذٯ و 

خواعحٰ و ٭اخواعحٰ بٰ ص٭ذیگ کاعبکاسا٭ٰ سوی آوسدٯ، ٝبط بٰ ٙشا٩ویش عپشد٫ 

٭ٞؼ ، سعا٥ث و ٩غئو٥یث اشح٪اّی اػ، دس ٭َش ٩شد٧ جْ٪ی٨ یاٙحٰ و بٰ دیگش 

با ا٭ذیک جأ٤٩ دسیم یابی٨ کٰ ظغ٬ و ٝبط رایت اّ٪ا٣ . اّناء عشایث یم کٮذ

ای٬ ىبٰٞ، دس ٭َش اشح٪اُ با وف٘ ّ٪و٧ ٩واشٰ ؽذٯ و٩وشب ٭وّی رٱٮیث و 

.ٝناوت ٭غبث بٰ ٱ٪ٰ اّناء یم گشدد . 

:وکا٥ث دس اعال٧   

آ٭چٰ دس ٝا٥ب ّٞذ وکا٥ث دس ٰٙٞ باصجاب داؽحٰ و ٙقیل ٩غح٤ٞ اص ابواب کحب 

ٙٞٲی سا جؾکی٤ یم دٱذ، بٰ ٩ْٮای ییک اص ّٞود شائض و اعحٮابٰ بودٯ و ٩الک 

و ٥زا وکا٥ث . شواص و فعث وکا٥ث ٱ٪ا٫ ٩الک فعث ٭یابث دا٭غحٰ ؽذٯ اعث

اص ش٪٦ٰ وکا٥ث دس دّاوی و . بش اعاط اف٤ شواص دس ٱش ا٩شی ٩باض اعث

دادسیس و اظٞاٛ ظٞوٛ با اذبات دالئ٤ و ظیت اعحیٚای ٝقاؿ و ٝبل و اٝباك 

٥ٲزا گٚحٰ ؽذٯ، دس ٩باین ٙٞٲی و  (10).دیات و اعحیٚای ظذود ٩ي٦ٞا شائض اعث

سوایئ، اص وکا٥ث بٰ ٩ْٮایئ کٰ ا٩شوصٯ یم ؽٮاعی٨ ،کٰ ّباسجغث اص ظنوس اٱ٤ 

٬ٙ و فاظبا٫ سأی و فا٥عا٫ ا٩ش دس ششیا٫ دادسیس و دخا٥ث دس ٙشایٮذ دٙاُ اص 



ظٞوٛ ٩شد٧،آ٭چٮا٫ کٰ بٰ ا٩ش ٝنا، فٚات و ویژگیٲای ٝایض و ٭ٞل و شایگاٯ 

ا٩ا یم جوا٫ ٩باین ، .  ٝناوت پشداخحٰ ؽذٯ، ؽٮاخث و عابٰٞ ای ٩وشود ٭یغث

سیؾٰ ٱا و آذاس آ٭شا بْٮوا٫ ییک اص ّٞود ا٩نایئ و مشوسیت ا٭کاس٭اپزیش دس 

بشای اذبات ای٬ ٩وموُ ٭اگضیش اص ىشض عٰ . اشح٪اُ و دس ٩باین دیین باصؽٮاخث

:٩ٞذ٩ٰ مشوسی یم باؽی٨   

شایگاٯ ٝناوت دس اعال٧: ٩ٞذ٩ٰ او٣   

اٱ٪یث و ٝذاعث ظٜ دادخواٱی و ظٜ دٙاُ دس اعال٧ و ٝا٭و٫ : ٩ٞذ٩ٰ دو٧ 

  اعایس

جخقیص بود٫ ا٩ش دادخواٱی و ٝیا٧ بٰ اظٞاٛ ظٜ و اششای : ٩ٞذ٩ٰ عو٧ 

 ّذا٥ث

شایگاٯ ٝناوت دس اعال٧-  1  

 ِ ی دس ىشیٜ ظ٨٢ بی٬ ٩شد٧ بشای ٙس ٝناء جش١ییب اعث اص اّ٪ا٣ والیث ؽّش

(11). خقو٩ات   

یعیی ا٦٥ٰ االسك بْذ ٩وجٲا » دس ری٤ آیٰ  (٦ّیٰ ا٥غال٧  )دس سواییت ا٩ا٧ ٩ْقو٧ 

٩شاد ای٬ ٭یغث کٰ بوعی٦ٰ باسا٫ ص٩ی٬ سا ص٭ذٯ یم کٮذ، ب٦کٰ ٩شاد : یم ٙش٩ایذ« 

شاسی  ای٬ اعث کٰ خذاو٭ذ ٩شدا٫ ا٥ٲی سا یم ٙشعحذ جا آ٭ٲا با اٝا٩ٰ ّذ٣ و بٝش

بٰ ّباسیت، اٝا٩ة ظذود ا٥ٲی، ظش١ث .ّذا٥ث دس عيط شا٩ْٰ ، ص٩ی٬ سا ص٭ذٯ کٮٮذ

(12). ظیات سا بٰ ىٗش ٱذٗ افیل آ٫ پیؼ یم بشد  

ٰ ؽخـ  سعو٣ ا١ش٧ ٰ ظذی  بود ١ و بْذٱا  ( ؿ) اٱ٪یث و ظغاعیث ٩ٮقب ٝنا ب

شا٭ؾیٮا٭ؼ دس آ٫ ٩باؽشت یم ١شد٭ذ و بْذ اص پیذایؼ  مشوست ٭قب ٝنات  ٭یض 

ّیل االفو٣ ٩حٞی جشی٬  و باعوادجشی٬  ٙٞٲا و دا٭ؾ٪ٮذا٫ بشای جقذی ای٬ ٩ٲ٨ دس ٭َش 

حٰ  یم ؽذ٭ذ ٰ آ٫ ٱا یم بایغث . گٙش ظغاعیث ؽ٤ٖ ٝنا اص ایٮصا ٭ایش یم ؽذ ١

ی  و  ٟ ٩ٞشسات  و ٩واصی٬  ؽّش ٰ اػ ٙٲ٨  و دس  ظذود ا٥ٲی  سا شاسی ١ٮٮذ ١ٰ  الص٩

ُ بش افو٣  اعث ٜ ٙشو ٰ ا٥غال٧  ( ؿ)ؽخـ  پیا٩بش .  ٝذست جيبی و ظنشت  ّیل  ٦ّی

ٰ یم ١شد٭ذ و شا٥ب جش ای٬  ١ٰ  ظ٨٢  ٦ّیٰ  آ٭ا٫   دس ٩ذاْٙات  ٩ْ٪ویل  بٰ  ٝایض ٩شاشْ

ٰ ا٥غال٧  با   فذوس یاٙحٰ  و بٰ  آ٫  گشد٫ ٭ٲادٯ ا٭ذ ١ٰ  داعحا٫  اخحالٗ  ظنشت ّیل ٦ّی

(13). ٩شدی  ّشب دس ٩وسد صسٯ ٩ؾٲوس اعث  

فذٱا عا٣ اعث دس َّ٪ث، اٱ٪یث،اسصػ،ٝذاعث،٭ٞؼ و شایگاٯ ٝناوت و 

حٰ،ابواب ٙٞٲی ٩غح٤ٞ بٰ جٚقی٤ ای٬  ؽأ٫ و ٩شجبث ٝایض دس اعال٧ عخ٬ ٱاٙس

٩وموُ پشداخحٰ، خيابٰ ٱای ٙشاوا٫ ایشاد،جٚغیشٱا بش ؽشض آیات و سوایات 

٩شجبو ٭گاؽحٰ ؽذٯ و ٩ٞاالت،کحب، سعاالت،جعٞیٞات، ششض و ٭ٞذٱای یب ؽ٪اس 

٥زا ٭ٰ ٱذٗ ای٬ ٭وؽحاس پشداخح٬ بٰ ظٜ . بش فٚعات و اوساٛ ٭ٞؼ بغحٰ اعث

ؽایذ با اؽاسٯ بٰ . چٮی٬ ٩ي٦یب اعث و ٭ٰ اص ّٲذٯ ای٬ ٨٦ٝ ٝافش عاخحٰ اعث

٥ٞـذ اسعـ٦ٮـا سعـ٦ٮـا بـا٥بـیـٮـات و ا٭ـض٥ٮـا ٩ـْـٲـ٨ ا٢٥ـحـاب و » : آیٰ ؽشیٰٚ

کٰ آس٩ا٫ ٭ٲایئ ظکو٩ث دیین و ٩ْٮای جؾشیِ « ... ا٥٪ـیضا٫ ٥یٞو٧ ا٥ٮاط با٥ٞغو 



» : دی٬ اص ساٯ اسعا٣ سع٤ و ا٭ضا٣ کحب و ٩یضا٫ سا بیا٫ ٩ي ١ٮذ و ٩ي ٙش٩ایذ ١ٰ 

ٕشك اص ای٬ ١اس ای٬ اعـث ١ـٰ ٩ـشد٧ بـٰ ٝـغـو و ّـذا٥ث ّـادت ١ـشدٯ و 

؛ بحوا٫ ّ٪ٜ اسصػ و َّ٪ث ا٩ش ٝنا و اششای ّذا٥ث سا «خـوى بـگـیـش٭ـذ 

٥زا بٰ ٱ٪ی٬ ٩خحقش بغٮذٯ کشدٯ و ادا٩ٰ ٩ٞا٥ٰ ظامش سا یپ یم . گوؽضد کشد

 .گیشی٨

 2-  اٱ٪یث و ٝذاعث ظٜ دادخواٱی و ظٜ دٙاُ دس اعال٧ و ٝا٭و٫ اعایس 

:٩باین دیین  (٥٘ا  

٭ٰ - « ا٭ٰ ال ج٦َ٪و٫ و ال ج٦َ٪و٫»:  آیٰ  - (عح٨ ٭اپزیشی  ) ٝاّذٯ ّذ٧ ا٭َال٧ 

و اٙؾای عح٨ و  (279. 2 )بٞشٯ ). - پزیشیذ   ١ٮیذ و ٭ٰ عح٨ ٩ي  عح٨ ٩ي

و  (148( 4)٭غاء )« ال یعب ا٦٥ٰ ا٥صٲش با٥غوء ٬٩ ا٥ٞو٣ اال ٬٩ ٨٦ٍ»: عح٪کاس

ظش٩ث عح٨ و عح٨ کیش دس اعال٧، ٭ٰ جٮٲا ظٜ دادخواٱی سا بشای ا٭غا٫ ٩عحش٧ 

ؽ٪شدٯ اعث، ب٦کٰ آ٫ سا بشای اظیای ظٜ و ّذا٥ث و ا٩عای باى٤ و ٨٦ٍ واشب 

 . کشدٯ اعث

و ییک اص اٱذاٗ و بش٭ا٩ٰ  (ؿ) سعو٣ گشایم اعال٧ ۀ٩باسصٯ با سوظیٰ ا٭َال٧، عیش

سعو٣ اعال٧ . ٱای آ٫ ظنشت و ٭یض شا٭ؾیٮا٫، او٥یاء و اوفیاء ا٥ٲی بودٯ اعث

یْٮي بیغث عا٣ پیؼ اص )بیغث عا٣ بیؾحش اص ّ٪شؽا٫ ٭یم گزؽث،  (ؿ)

 ؽذ بٰ ؽ٢غح٬ شو ا٭َال٧،  دس ی٠ ظش١ث مذ ٨٦ٍ، ظش١حي ١ٰ ٩ٮصش ٩ي (بْرث

چٮا٭چٰ ٩وسخا٫ رکش کشدٯ ا٭ذ، دس ای٬ واْٰٝ ّذٯ ای اص شوا٭٪شدا٫ . ؽش١ث ١شد

ش٪ِ ؽذ٭ذ و عوگٮذ خوسد٭ذ ١ٰ ٱش « ّبذا٦٥ٰ ب٬ شذّا٫ جی٪ي»ّشب دس خا٭ٰ 

ح٬ ظٜ ٦َ٩و٧ ٱ٪ذاعحا٫ باؽٮذ و اشاصٯ  عح٪ذیذٯ  اى سا یاسى ١ٮٮذ و دس گٙش

« ظ٦٘ ا٥ٚنو٣»ای٬ واْٰٝ بٰ پی٪ا٫ . ٭ذٱٮذ ١ٰ دس ٢٩ٰ بش اظذى عح٨ سود

بٰ جْبیش پیا٩بش، اعال٧ جٮٲا ای٬ ظٜ سا جربیث و ٩عک٪حش کشدٯ اعث. ٩ؾٲوس ؽذ . 

:٭٪و٭ٰ آیات دس ص٩یٮٰ ٩باسصٯ و ٩خا٥ٚث با عح٨ پیؾیگ و عح٨ پزیشی   

«  . خواٱذ و خذاو٭ذ ٨٦ٍ و عح٪ي بش بٮذگا٫ ٭٪ي« و ٩ا ا٦٥ٰ یشیذ ٦ٍ٪ًا ٦٥ْباد

٤ٝ ا٫ ا٦٥ٰ ال یأ٩ش با٥ٚعؾاء أجٞو٥و٫ »:  ١ٮذ و ٱشگض ا٩ش بٰ عوء و ٙعؾاء ٭٪ي

آیا آ٭چٰ . دٱذ ٩غ٦٪ًا خذا بٰ ١اس صؽث ٙش٩ا٫ ٭٪ي : بگو« ٦ّي ا٦٥ٰ ٩ا ال ج٦ْ٪و٫

  بٮذیذ؟  دا٭یذ بٰ خذا ٩ي سا ٭٪ي

بٰ یٞی٬ خذا « ا٫ ا٦٥ٰ یا٩ش با٥ْذ٣»:  دٱذ  خوا٭ذ و دعحوس ٩ي ب٢٦ٰ بٰ ّذا٥ث ٩ي

 . دٱذ بٰ ّذ٣ ٙش٩ا٫ ٩ي

بشپا داس٭ذگا٫ « ١و٭وا ٝوا٩ی٬ با٥ٞغو»: ١ٮذ بٰ ٝیا٧ بٰ ّذا٥ث و ٝغو ا٩ش ٩ي

 .پیوعحٰ ّذا٥ث باؽیذ

١ٮذ و اگش عح٪ي ٱغث اص او ٭یغث، اص ا٭غا٫ اعث و بایذ  خذاو٭ذ شض داد ٭٪ي

بي « ا٫ ا٦٥ٰ ال ی٨٦َ ا٥ٮاط ؽیئًا و٬٢٥ ا٥ٮاط ا٭ٚغٲ٨ ی٦َ٪و٫»: آ٫ سا بشٱ٨ صد

 ١ٮذ و٬٢٥ آد٩یا٫ خودؽا٫ عح٨ ٩ي  گ٪ا٫ خذاو٭ذ ٱیچ عح٪ي بٰ آد٩یا٫ ٭٪ي



.١ٮٮذ   . 

پزیش ٱش دو ٩صش٩ٮذ و ٱش دو با ّٮوا٫ ٍا٨٥ دس  اص ٭َش ٝشآ٫ عح٨ پیؾٰ و عح٨ 

(14). ّزاب   

 ٝا٭و٫ اعایس دس خقوؿ پیؼ بیین ظٜ 34اف٤ : ٝا٭و٫ اعایس  (ب

دادخواٱی ظٜ ٩غ٨٦ ٱش ٙشد اعث و ٱش١ظ یم جوا٭ذ ): دادخواٱی  یم گویذ 

بٰ ٩ٮَوس دادخواٱی بٰ دادگاٱٲای فا٥ط سشوُ ٭٪ایذ ٱ٪ٰ اٙشاد ٦٩ث ظٜ داس٭ذ 

ایٮگو٭ٰ دادگاٱٲا سا دس دعحشط داؽحٰ باؽٮذ و ٱیچ٢ظ سا ٭یم جوا٫ اص دادگاٱی 

(١ٰ بٰ ٩وشب ٝا٭و٫ ظٜ ٩شاشْٰ بٰ آ٫ سا داسد ٩ٮِ ١شد .  

ٝا٭و٫ اعایس بشای ظ٪ایث و جن٪ی٬ ظٜ دادخواٱی ساٱکاسٱا، جذابیش و ج٪ٲیذات 

حٰ اعث اعحٞال٣ : اٱ٨ ظٞوٛ دادخواٱی و دٙاُ ّباسجٮذ اص. ویژٯ ای دس ٭َش گٙش

ٝوٯ ٝناییٰ و ٝنات، دعحشیس بٰ دادگاٯ فالظیث داس، اف٤ بشائث، اف٤ ّذ٧ 

شواص جاخیش یا اعحٮکاٗ ٝایض اص سعیذیگ بٰ دادخواٱی، ٦ّین بود٫ ٩عاک٪ات، 

جٚٲی٨ ظٞوٛ دٙاّی و ٩وموُ و دالی٤ آ٫، ظٜ بشخوسداسی اص ٩ْامذت ظٞوٝی 

وکی٤ یا ٩ؾاوس ظٞوٝی، ٱیات ٩ٮقٰٚ و ظنوس آ٫ دس سعیذیگ بٰ ششای٨ عیایس 

و ٩يبوّایت، ٩٪ٮوّیث ؽکٮصٰ بشای کغب اٝشاس، اىالُ و عوگٮذ، آخشی٬ دٙاُ، 

٩غحذ٣ و ٩غحٮذ بود٫ اظکا٧، ظٜ جصذیذ٭َش خواٱی اص آسای ٩عاک٨، ظٜ اّادٯ 

 .ظیریث و شبشا٫ خغاست ٭ایش اص جٞقیش یا اؽحباٯ ٝایض

تجخقیص بود٫ ا٩ش دادخواٱی و ٝیا٧ بٰ اظٞاٛ ظٜ و اششای ّذا٣  - 3 

با اذبات و ؽٮاخث ؽأ٫ و ٩ٮض٥ث ٝناوت و ٭یض شایگاٯ ٝیا٧ بٰ دادخواٱی و  

اظٞاٛ ظٜ دس اعال٧ و ٩باین دیین، بٰ ای٬ ٩ٲ٨ یم پشداصی٨ کٰ آیا بذو٫ اّحٮا بٰ 

اف٤ خبشویث و شایگاٯ آ٫ ، یم جوا٫ دس ّقش ظامش ا٩ش خيیش و دؽواس 

دادخواٱی و دٙاُ اص ظٜ سا دس ٕیاب دخا٥ث وکی٤ دادگغحشی دس سو٭ذ دادسیس، 

٩ْ٪و٣ داؽحٰ و شاسی عاخث؟ آیا بٰ فٗش شواص ٩ي٦ٜ وکا٥ث ٩ذین دس دّاوی 

و دادسیس و اظٞاٛ ظٞوٛ با اذبات دالئ٤ و ظیت اعحیٚای ٝقاؿ و ٝبل و اٝباك 

دیات و اعحیٚای ظذود،یم جوا٫ دس پیچیذیگ و ساٯ دؽواس دادسیس ٝائ٤ بٰ 

ٰ و جوا٫ وکی٤ دادگغحشی بشای ای٬  فالظیث ّا٧ بشای دادخواٱی ؽذ و اص ظٙش

 ٩ٲ٨ ٦ٕٚث وسصیذ؟

دس ایٮصا اص ٩بٮا و ٦ٙغٰٚ اشحٲاد و ٥ضو٧ ج٦ٞیذ دس ٩غائ٤ دیین اص ٩ششِ کٰ بش  

اعاط د٥ی٤ ّٞیل سشوُ ٕیش ٩حخقـ بٰ اٱ٤ ٬ٙ و اٙشاد ریقالض و فاظبٮَش 

اعث، بٲشٯ بشدٯ و با ا٥ٖاء خقوفیث اص آ٫ ، ای٬ اظحصاز سا بٰ مشوست اعحٚادٯ 

ج٦ٞیذ بٰ ٩ْٮي سشوُ ٕیش ٩حخّقـ بٰ : صیشا. اص وکی٤ دس دادسیس جْ٪ی٨ یم دٱی٨

٦َُ٪و٫َ ». ٩حخّقـ اعث ْْ ( 43عوسٯ ٭ع٤ آیٰ )«َٙاْعئ٦َُوا اَْٱ٤َ ا٥زِّْکِش ِا٫ْ کُْٮح٨ُْ ال جَ

 .یْٮي اگش چیضى سا ٭٪ي دا٭یذ، اص اٱ٤ اّىالُ عؤا٣ کٮیذ

و رکش « ک٤ ٩ا ظک٨ بٰ ا٤ْٞ٥،ظک٨ بٰ ا٥ؾشُ»  ٙاخش ۀٱ٪چٮی٬ با اعحٚادٯ اص ٝاّذ

٥ضو٧  (15)و جؾشیط ٩ٞذ٩ات عٰ گا٭ٰ ٙوٛ، و اعحٚادٯ اص یک ٝیاط ٩ٮيٞی،

. اعحٚادٯ اص وکی٤ و مشوست دخا٥ث وی دس ٙشایٮذ دادسیس سا اعحخشاز یم کٮی٨



ظیت ٩غحٮذ بٰ عخ٬ ّ٪یٜ ّا٨٥ بضسگ ٩شظو٧ ؽیخ ٩شجیض ا٭قاسی اعاعا ٩ا بٰ 

صیشا ٱ٪ی٬ کٰ ٤ّٞ بٰ ظک٨ ٝيْی بٰ ظغ٬ و ٝبط . ٝاّذٯ ٩الص٩ٰ ٭یاصی ٭ذاسی٨ 

ا٩شی دعث یاٙث، بٰ ظک٨ ؽشُ دعث یاٙحٰ اعث و دیگش ٭یاصی ٭یغث ٝاّذٯ 

 .دیگشی ومِ ؽود جا ٩الص٩ٰ ٩یا٫ ظک٨ ٤ّٞ و ؽشُ اذبات ؽود

بٰ ای٬ ٝاّذٯ، ٩باین ٙٞٲی، سوایئ و ّٞیل ری٤ سا دس اذبات ٥ضو٧ دخا٥ث وکی٤ دس 

:ٙشایٮذ دادسیس اماٰٙ کٮیذ  

٩ؾْش بش کشاٱث ؽشکث دس دادسیس بشای  (ُ)سوایث ٩ٮٞو٣ اص ظنشت ّیل- 1

ا و ؽا٦ٕی٬ ٩ٮافب و ظیت بش ٕیش آ٭ٲا بخقوؿ ایٮکٰ ىٗش  فاظبا٫ ٩شوت، ؽٙش

(16).٩ٞاب٤ آ٭ٲا ٭یض بذصبا٫ و بذبشخوسد باؽذ  

ا٩یشا٥٪ؤ٩ٮی٬ ّیل ٦ّیٰ ا٥غال٧ دس ٭ا٩ٰ خود خياب بٰ ٩ا٥ک اؽحش یم - 2

٩شاشْی٬ بحوا٭ٮذ یب ٱیچ ٥شصیش و ٥کٮیت بٰ سوؽین کا٤٩ با جو عخ٬ » : ٙش٩ایٮذ

ٱیچ ا٩یت کٰ : گویٮذ کٰ ٬٩ خود اص سعو٣ خذا ؽٮیذ٧ کٰ باسٱا و باسٱا یم ٙش٩ود

حٰ ٭ؾود،اص عح٨  دس آ٫ با فشاظث و یب ٥کٮث، ظٜ ٭اجوا٫ اص صوس٩ٮذ باصگٙش

(17)«. پاکغاصی ٭گشدد  

ب و ٩ٲابیت کٰ دس ٩عک٪ٰ وشود داسد کٰ فاظب ظٜ ٭یم  " ٥زا بٰ ٥عاً ٭وُ ّس

جوا٭ذ کال٧ خود سا بذو٫ صظ٪ث و جک٦٘ بیا٫ کٮذ و بواعيٰ ّذ٧ ؽٮاخث و 

جغ٦و بش ٩باین ظٞوٛ،ٝوا٭ی٬ گو٭اگو٫ و افو٣ دادسیس و ؽیوٯ اظٞاٛ ظٜ و ٭یض 

٭اآؽٮایئ بش ٩ٚاٱی٨ و جْابیش ظٞوٝی،و ىشیٜ اعحخشاز ٙشوُ اص افو٣ و ّذ٧ 

جغ٦و بش ٩ي٦ٜ و ٩ٞیذ، ّا٧ و خاؿ ٝا٭و٫ و دیگش ٙٮو٫ اعحٮباه، بغیاس اجٚاٛ یم 

اٙحذ کٰ ٩حخاف٪ی٬ دس جْبیشات خود دچاس اؽحباٯ ؽذٯ، ٥َٚی سا بٰ شای ٥ٌٚ 

. دیگش کٰ باس ظٞوٝی ٩حٚاوت داسد بکاس بشدٯ و ٦ّیٰ ظٜ خود اعحْ٪ا٣ یم کٮٮذ

دادگاٯ ٭یض ٩وٍ٘ اعث آ٭شا بٰ ّٮوا٫ اف٤ دّوی یا دٙاُ مبو و ىبٜ آ٫ ظک٨ 

(18)." ٭٪ایذ  

ٙٞٲا جقشیط کشدٯ ا٭ذ کٰ ییک اص وٍائ٘ ٝایض آ٭غث کٰ دادسیس سا دس  - 3 "

ی یا ٩وموّات ٝشاس دٱذ جا او سا اص خيا ظٌٚ  ظنوس اٙشادی دا٭ا بٰ اظکا٧ ؽّش

(19)."کٮٮذ و اؽحباٯ او سا گوؽضد ٭٪ایٮذ  

  ٭حیصٰ

افالض ىبٰٞ وکالء ٩ٲ٪حشی٬ افالض ّذ٥یٰ » : بٰ گٚحٰ ٩شظو٧ اظ٪ذ ٩حی٬ دٙحشی 

صیشا اگش ّذ٥یٰ اص ٩بشصجشی٬ ٝنات جؾکی٤ ؽود ویل اص ظید وکی٤ ٭اٝـ . اعث

خواٯ ای٬ ٭ٞـ بواعيٰ شٲات . باؽذ، اظٞاٛ ظٜ بغیاس دؽواس خواٱذ بود

(20)«.اخالٝی باؽذ یا بواعيٰ ٙٞذ ٦ْ٩و٩ات الص٧ بشای ؽ٤ٖ وکا٥ث  

جا ص٩این کٰ مشوست ظنوس و وشود وکی٤ دس ٙشایٮذ دادسیس و ٩عاک٨ جربیث 

٭ؾود و ٱش کظ دس ا٩ش دادخواٱی و دٙاُ کٰ ٩وموّی ٙین و جخّقیص بودٯ و 

بٰ ّٞیذٯ بضسگاین چو٫ ٩شظو٧ دکحش ا٩ایم اص ّٲذٯ ظیت اعاجیذ دا٭ؾکذٯ ظٞوٛ 

ٱ٨ عاخحٰ ٭یغث و بایذ بٰ وکی٤ اسشاُ گشدد، خود دادخواعث ظٞوٝی یا کیٚشی 



٤ّٚ اذبات دّوی یا دٙاُ اص آ٫ ؽذٯ و  جٮَی٨ و جٞذی٨ دادگاٱٲا ٭٪ایذ و ؽخقًا ٩حک

بٰ ٱش وعی٦ٰ و عبب ٩حوع٤ گشدد؛ وٝیت جٮٲا الص٩ٰ ٙشاگیشی و جغ٦و بش بخیش 

اص دا٭ؼ دادخواٱی و دٙاُ اص ظٜ بٰ ٭ا٧ آئی٬ دادسیس، ٩غح٦ض٧ داؽح٬ ٭بوٕی 

واٙش،اعحْذادی باال، جعقیالیت ّایل،جصشبیایت واٙش، ٝذست و ٝوت اعحذال٣ و 

چو٫ ٩شظو٧ دکحش اظ٪ذ٩حی٬ )اعحٮباه، رٱین خالٛ و ص٩یٮٰ ای ٩واٜٙ

اعث،و ای٬ ٩ٲ٨ دس جؾکیالت ٝنایئ ٩ا اص شوا٫ جاصٯ بٰ ع٬ ب٦وٓ یا (دٙحشی

سؽذ سعیذٯ یا ٙشد ٙاٝذ عواد خوا٭ذ٫ و ٭وؽح٬ ٭یض عاخحٰ اعث، یْین آ٭شا 

ٝا٭و٭ًا داسای فالظیث و بٰ سع٪یث ؽٮاخحٰ ای٨، جا وٝیت ظنوس وکی٤ دس ش٦غٰ 

سعیذیگ ٭ٰ جٮٲا مشوسی ٭بودٯ ب٦کٰ ّٮقشی ٩ضاظ٨ ج٦ٞی ؽود،و اص ٭گاٯ آعیب 

ؽٮایس وکا٥ث،جا ص٩این کٰ ای٬ ٬ٙ بٰ ا٩شی سوص٩شٯ بشای اّاؽٰ جبذی٤ ؽذٯ و 

اسجٞاء ٦ْ٩و٩ات،جْایل ٝوای ٙکشی،جٞویث ٝوٯ اشحٲاد، اعحٮباه و سد ٙشوُ اص 

افو٣،اٙضایؼ و بشوص سعاین آگاٱی اص اظکا٧،آساء وظذت سویٰ و ٭َشات 

٩ؾوسیت دیوا٫ و ٩يا٥ْٰ ٩ؾشوض ٩زاکشات و ّٞائذ ٝنات دس ٩وموّات ٩بحالبٰ 

ظٞوٝی ٩ٖٚو٣ واِٝ ؽذٯ و دٕذٰٕ ایصاد سویٰ ٝنایئ و اٙکٮذ٫ ىشض ٱای ٭و و 

بذیِ سا دس خود اظغاط و ایصاد ٭کٮی٨،خود سا دس ٝوت و ٝذست اعحذال٣ و 

جغ٦و بش ٩وموُ دّوی ٱ٨ وص٫ و ٱ٪يشاص ب٦کٰ بشجش و ٝوی جش اص ٩ششِ 

سعیذیگ کٮٮذٯ ٭غاصی٨ و ٭ذا٭ی٨ و ّادت بٰ جکشاس عیشٯ ٝذ٩ا و ؽیوٯ اعالٗ دس 

دادسیس ٩ا سا اص بکاسبشد٫ ابذاُ، خالٝیث و ابحکاس ٩بحین بش اعحذال٣ ٙاخش و وشیٰ 

بشای خ٦ٜ آساء و سویٰ ٱای ٭و و بذیِ و خالٛ ٩عشو٧ عاصد،آ٭گاٯ مشوست اعحٚادٯ 

.اص وکی٤ دس دادسیس ّادال٭ٰ ٭یض بٰ ٙشا٩ویش عپشدٯ ؽذٯ و اظغاط ٭٪یؾود  

  ٩ٮابِ و یپ ٭وؽحـٲا :

٩ص٦ٰ وکا٥ث ؛ ٙشوسدی٬ - عو٥و٫، ٩ؾٲوسجشی٬ ٝایض و وکی٤ یو٭ا٫ باعحا٫ ( - 1

  شوا٭ؾیش، ّبذا36ٰ٦٥ و 35ؽ٪اسٯ  - 1387

ٱ٪ا٫( -  2  

ِ آ٫ ٱٮگا٧ عخ٬ گٚح٬ دا٭ٔه ؽین دس   د٩وجغحٮظ ٥کٮث صبا٫ داؽحٰ و بشای ٙس

 3 )دٱا٫ ٭گٰ یم داؽحٰ اعث

 ٩شاع٦ٰ اص عیغشو٫ باٝی ٩ا٭ذٯ کٰ ّالوٯ بش ٥ي٘ روٛ 800ا٩شوص بیؼ اص  ( - 4

و ٝشیعٰ، ٩عحوی اىالّات ٩ٚیذ واسص٭ذٯ یی دسباسٯ اوماُ اشح٪اّی سو٧ یم 

 .باؽذ

٭وؽحٰ ّباط ّشیب- ٩ٞا٥ٰ سیؾٰ ٱای او٩ا٭یغ٨ ( - 5  

یم گویٮذ اعحاد ؽشیْث صادٯ ّالوٯ بش داؽح٬ شایگاٯ  ٙن٤ و دا٭ؼ، اص ( - 6

شٲات اخالٝی و وشذا٫ ؽٖیل و ظ٪ایث اص ٦َ٩و٩ی٬، ا٭غاین  یب ٭َیشو وکی٤ 

دادگغحشی کا٤٩ بود و ٱ٪گا٫ کٰ او سا یم ؽٮاخحٰ گٚحٰ ا٭ذ کٰ ٱشگض دیذٯ ٭ؾذٯ 

 . او اعح٪ذاد ٦َ٩ویم سا ٭اؽٮیذٯ گیشد و دس اظٞاٛ ظٜ او کوجاٱی کٮذ

دس :  وی دس ٝغ٪یت اص وفیث خود خياب بٰ ٱ٪کاسا٫ وکی٦ؼ چٮی٬ یم گویذ



دٙاُ اص ظٞیٞث و آصادی کٰ دس اّقاس جاسیخ ٩ی٦و٫ ٱا ٭ٚوط بشای دٙاُ اص آ٭ٲا و 

یا جعقی٤ آ٭ٲا ٝشباین ؽذٯ ا٭ذ با ٩شاّات ک٪ا٣ ادب و یب ٭َشی ا٭صا٧ وٍیٰٚ 

 .ٙش٩ایٮذ

دس ؽٲش  (ػ  ) 1265آٝا عیذ ٱاؽ٨ وکی٤ ، ٙشص٭ذ عیذ ٦ّیٮٞی ، دس عا٣ ( - 7

اص کودیک بٰ ٙشاگیشی ٦ّو٧ دیین ، ٝشآ٫ ، ٰٙٞ و افو٣ ، . عا٩شٯ بٰ د٭یا آ٩ذ 

اظکا٧ و سوایات ، ٩ٮيٜ ، بیا٫ ، ادبیات ٙاسیس و ّشب پشداخث و دس ای٬ ٦ّو٧ 

وی ییک اص اّنای ٩وعظ کا٭و٫ وکالی دادگغحشی ایشا٫ .بٰ آگاٱی کا٤٩ سعیذ 

و اص ٝذییم جشی٬ وکالی ّذ٥یٰ بود و جعوالت چؾ٪گیشی دس کاس وکا٥ث 

کاست وکا٥ث وی پظ اص دواصدٯ . دادگغحشی و اعحٞال٣ کا٭و٫ وکال بٰ وشود آوسد 

دس  (٩ٮقوس ا٥غ٦يٮٰ  )عا٣ وکا٥ث ، بٰ دعحخو و ا٩نای عیذ ٩قيٚی ّذ٣ 

٭ا٧ عیذ ٱاؽ٨ وکی٤ با ٭ا٧ دادگغحشی و .بٰ وی اّيا ؽذ  (ػ  ) 1300عا٣ 

 . ٩ٚٲو٧ اششای ٝا٭و٫ آ٩یخحٰ بود

٩ع٪ود عشؽاس دس کودیک پذسػ سا اص دعث داد و دس دا٩ا٫ ٩ادس دا٭ؾ٪ٮذ ( - 8

عشؽاس دس کٮاس وکا٥ث ، بٰ ا٩وس ٙشٱٮیگ و ٦ّیم . و با جٞوای خود پشوسػ یاٙث 

ّالٰٝ بغیاس داؽث و کا٭و٫ ٱذایث اٙکاس سا جاعیظ کشد و ّذٯ ای اص وکالی 

خذ٩ث او دس یاسی سعاین بٰ . ٩ْشوٗ آ٫ ص٩ا٫ بٰ ّنویث ای٬ کا٭و٫ دس آ٩ذ٭ذ 

 . بیٮوایا٫ و دٙاُ اص ظٜ آ٭ا٫ صبا٭ضد خاؿ و ّا٧ بود

ا٩یش اسعال٫ خ٦ْحبشی اص بٮیا٭گزاسا٫ کا٭و٫ وکالی دادگغحشی و ییک اص ( - 9

ىشظی بٰ ٩ٮَوس  (ػ  ) 1326وی دس عا٣ . جالؽگشا٫ اعحٞال٣ ای٬ کا٭و٫ بود 

ٱذٗ اص ای٬ . افالض ٝا٭و٫ وکا٥ث جٲیٰ کشد و بشای ج٪ا٧ وکالی آ٫ ص٩ا٫ ٙشعحاد 

ىشض ، اعحٞال٣ وکالی دادگغحشی و ٩قو٭یث آ٭ٲا اص ج٦ْیٜ بٰ وعی٦ٰ دعحگاٯ 

ٱ٪ی٬ ىشض ٩بٮای جقویب الیعٰ ٝا٭وین اعحٞال٣ کا٭و٫ وکال ؽذ. ٩صشیٰ بود   . 

 ٩ص٦ٰ – ٩ع٪ذ سما بٮذسچی –٩ٞا٥ٰ ٭ٲاد وکا٥ث دّاوی دس ظٞوٛ اعال٧ (- 10

10ؽ٪اسٯ  - 1381ٙشوسدی٬ و اسدیبٲؾث « وکا٥ث   

9، ؿ٩1376ٞحذایی، ٩شجیض، ٝناوت دس اعال٧، چاپ او٣، : ٟ.س( - 11  

174، ؿ7ػ، ز1365ؽیخ ٦١یین، ١اٙی، جٲشا٫، داسا٢٥حب االعال٩یٰ، (- 12  

د١حش عیذ - ٩ٞا٥ٰ شایگاٯ دادسیس و ٝناوت دس ٭َا٧ اسصیش اعال٧  (- 13

ٜ دا٩اد  ٩قيٚی ٩عٞ

« ... ْو٣َ (- 14 َٞ ٍل ا٥ْ ْْ ُنُٲ٨ْ ِإ٥َي َب ْْ ُِ َب ٮَذ َسبِّٲ٨ِْ َیْشِش ِّ ُٝوُٙو٫َ  ا٥ُِ٪و٫َ ٩َْو ََّ َو٥َْو جََشى ِإِر ا٥

ُِْٚوا ٦٥َِِّزی٬َ اْعَح٢َْبُشوا ٥َْواَل أَ٭ح٨ُْ ٢َ٥ُٮَّا ٩ُْؤ٩ِِٮی٬َ ﴿ ُٞو٣ُ ا٥َِّزی٬َ اْعحُْن َٝا٣َ ا٥َِّزی٬َ 31َی  ﴾

َذ ِإْر َشاء٨ُ١ َب٤ْ ١ُٮح٨ُ  ْْ ٬ِ ا٥ُْٲَذى َب َّ ُِْٚوا أََ٭ْع٬ُ َفَذْدَ٭ا٨ُْ١  اْعَح٢َْبُشوا ٦٥َِِّزی٬َ اْعحُْن

ْصش٩ِِی٬َ  بشاى )اگش ببیٮي ٱٮگا٩ي کٰ ای٬ عح٪گشا٫ دس پیؾگاٯ پشوسدگاسؽا٫ « ٩ُّ

دس ظا٥ي کٰ ٱش ( کٮي اص ومِ آ٭ٲا جْصب ٩ي)ا٭ذ  باصداؽث ؽذٯ  (ظغاب و شضا

  ٩غحنْٚا٫ بٰ ٩غحکبشا٫ ٩ي. ا٭ذاصد کذا٧ گٮاٯ خود سا بٰ گشد٫ دیگشى ٩ي 

  ٩غحکبشا٫ بٰ ٩غحنْٚا٫ پاعخ ٩ي (ا٩ا)! اگش ؽ٪ا ٭بودیذ ٩ا ٩ؤ٬٩ بودی٨: گویٮذ



و آ٫ سا )آیا ٩ا ؽ٪ا سا اص ٱذایث باصداؽحی٨ بْذ اص آ٫ کٰ بٰ عشآ ؽ٪ا آ٩ذ : دٱٮذ

٩غحنْٚا٫ بٰ ٩غحکبشا٫ ! ب٦کٰ ؽ٪ا خود ٩صش٧ بودیذ (بٰ خوبي دسیاٙحیذ

 (٩ایٰ گ٪شاٱي ٩ا ؽذ) ٱاى ٙشیبکاسا٭ٰ ؽ٪ا دس ؽب و سوص  گویٮذ وعوعٰ ٩ي

دادیذ کٰ بٰ خذاو٭ذ کاٙش ؽوی٨ و ؽشیک ٱایي بشاى  ٱٮگا٩ي کٰ بٰ ٩ا دعحوس ٩ي

 بیٮٮذ ٭ذا٩ث خود سا کح٪ا٫  سا ٩ي (ا٥ٲي)آ٭ٲا ٱٮگا٩ي کٰ ّزاب . او ٝشاس دٱی٨

آیا .  ٭ٲی٨ و ٩ا ٤ٕ و ص٭صیش دس گشد٫ کاٙشا٫ ٩ي (٩بادا بیؾحش سعوا ؽو٭ذ)کٮٮذ  ٩ي

 عوسٯ ٩باسکٰ 33 جا 31آیات  )ؽود؟  کشد٭ذ بٰ آ٭ٲا شضا دادٯ ٩ي شض آ٭چٰ ّ٪٤ ٩ي

 ( عبأ

٤ّٞ ٩غحٞال ظک٨ یم کٮذ کٰ ؽکش ٩ٮ٨ْ : ٩را٣ ای٬ ٝغ٨ چٮی٬ اعث (- 15

عپظ ٩ٞذ٩ٰ دویم یم آیذ کٰ اص ٭َش ٤ّٞ ک٦٪ا . (٩ٞذ٩ٰ او٣  )واشب اعث

ی . (٩ٞذ٩ٰ دو٧ )ظک٨ بٰ ا٤ْٞ٥ ظک٨ بٰ ا٥ؾشُ  اص ای٬ دو ٩ٞذ٩ٰ وشوب ؽّش

دس ای٬ دو ٩ٞذ٩ٰ یْین فٖشی و کبشی، ٤ّٞ یب . ؽکش ٩ٮ٨ْ سا بذعث یم آوسی٨

ای٬ سا د٥ی٤ ٩غح٤ٞ ّٞیل گویٮذ. ٭یاص اص کحاب و عٮث اعث   . 

393 ؿ 27ش٦ذ- ٩ع٪ذ ظغ٬ ٭صٚی - شواٱشا٥کال٧ (- 16  

531بخؼ  - 53٭ا٩ٰ - ٭ٲس ا٥بالٰٕ (- 17  

 ٩ص٦ٰ – ٩ع٪ذ سما بٮذسچی –٩ٞا٥ٰ ٭ٲاد وکا٥ث دّاوی دس ظٞوٛ اعال٧ (- 18

10ؽ٪اسٯ  - 1381وکا٥ث ٙشوسدی٬ و اسدیبٲؾث   

ٱ٪ا٫(- 19  

ٝغ٪یت اص خيابٰ ٩شظو٧ دکحش اظ٪ذ ٩حی٬ دٙحشی وصیش ّذ٥یٰ وٝث ٱٮگا٧ (- 20

1316اعٚٮذ 26سوص پٮس ؽٮبٰ - آئی٬ گؾایؼ کا٭و٫ وکالی ّذ٥یٰ جٲشا٫   

 

 .رکش ٩ٮبِ و ٭ا٧ ٭ویغٮذٯ دس ٭٤ٞ ٩يا٥ب مشوسی و ؽشه ا٩ا٭ث اعث

 


