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 چكيده

 

 ٌگارگسان .اضث ایسان اضالىی دوران ٌگارگسي در ٌّري ىتٍا ةس حكياي اضالىی َاٌریغ جأدیس ةسرضی پژوُظ، ایً اؼهی ُرف

 و غسفاٌی ُاي آىّزه از ةسگسفحَ کَ ةّدٌر اضالىی آییً و آداب پیسو گزعحَ، دوران وران پیغَ و ٍُسوران ضایس چٌّان ىطهيان

 ةیا ایغیان ىػسفث عٍاضیی ىتاحخ جتییً و ىطهيان اٌریغيٍران ُاي آىّزه و ُا ٌظسیَ . اضث ىطهيان اٌریغيٍران حكيی

 آدیار ؼیّرت در دیّةی ةیَ جیأدیس اییً کیَ چٍان داعحَ، ىطهيان ٌگارگسان غيهكسد و ةاور ةس زیادي جأدیس ٌّر، ىساجب جيذیم

 و کهیی ضیادحار زِیث از کیَ پیسدازد ىی ٌگارگسي آدار در ٌّر زایگاه یةسرض ةَ پژوُظ ایً .اضث آعكار اضالىی ٌگارگسان

 اضث انِی وحی ةس ىتحٍی کَ اضالىی -ایساٌی ٌّري حكيث .گیسد ىی كسار ةسرضی ىّرد ُا آن در ٌّر حـّر زِث از ُيچٍیً

 آىّزه قسیق از ایً حكيث غؽاره .کٍر ىی جػتیس« حكيث دانره»ةَ  آن از ایسان حكیو اعساكی« ضِسوردي»کَ  اضث ُيان

 ىیی عيار ةَ آن ةارز ُاي زهّه از یكی ایساني ٌگارگس ٍُس کَ یافحَ ٌفّذ ایساٌی فسٍُگ گٌّاگّن ُاي در زٍتَ اضالىی ُاي

 .آیر

 

 حكيث،ضِسوردي،ٌّر،ٌگارگسي :ُا واژه کهیر 

 

 

 مقدمه

روعٍی  ةا ُيساه آن، دردغان ُاي رٌگ حـّر واضكَ ةَ اضالىی دوران در ایساٌی دكی ٌطخ ُاي ٌلاعی دردغان کیفیث

 از ایسان ٌگارگسي ٍُس ىحللان اکذس جا عره ىّزب گسدد ىی ٌيایان ٍُگام عب جؽاویس ُاي ؼحٍَ ةازٌيایی در کَ گیسي چغو

 ٌّر ایً ضسچغيَ و ىٍغأ جؽاویس، ایً ىغاُره از پص ٌذطث پسضظ . آورٌر ىیان ةَ ضذً آدار ایً اغهب در فساگیس ٌّري حـّر

 .اضث
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 انِی حكياي آراي و غلایر از اي ضهطهَ ةا را ىا آن، از پیظ و اضالىی دوران در ایسان ضسزىیً حكيی جاریخ در کّجاه ضیسي

 غٍّان ةَ« ٌّر»ىلام ةشرگراعث  ىغحسك، ٌكحَ ایً . اضث ةّده واحر اي اٌریغَ از ىحأدس ُيگی کَ کٍر ىی آعٍا ضسزىیً ایً

 ٌیش اضالىی دوران در و گسفحَ كسار حكيی و دیٍی ىتٍاي اضالم، از پیظ دوران در کَ ةسکث اضث و ٌیكی دیس، ىٍغأ و ضسچغيَ

 .دُر ىی عكم را اضالىی حكياي عٍاضی ىػسفث و وزّدعٍاضی ىتاحخ اضاس

 ٍُس ىتاٌی جس ةیظ چَ ُس جتییً در ىطهيان ٌگارگسان ةاور ةس اضالىی حكياي اعساكی ُاي اٌریغَ جأدیس گٌّاگّن ُاي زٍتَ ةسرضی

 .ةاعر داعحَ اضالىی

 و اضث اضالىی ىػياري در ٌّر ىتحخ ةَ ىسةّط ٌّر دردؽّص گسفحَ ؼّرت جحلیلات جسیً ةیظ جاکٍّن اضالىی ٍُس حّزه در

 :کسد اعاره ىّارد ایً ةَ جّان ىی دالؼَ قّر ةَ کَ اٌر پسدادحَ ٌگارگسي در ٌّر ىتحخ ةَ ىحرودي ىّارد در جٍِا

 و گسفحَ داٌغسّیان ؼّرت از گسوُی جّضف« ىحير غهی رزتی»کَ زیس ٌظس  ایسان اضالىی ٌگارگسي درةاره کهی جحلیلات ضهطهَ

 را غسفاٌی و ٌگارگسي ٌگارگسي، در عیػی ىـاىیً ٌظیس ىفاُیيی کَ گسدد ىی کحاب غٍّان ده جأنیف ةَ ىٍحر جحلیلات، ایً حاؼم

 ىلاىات و اعػار ىػاٌی ةَ جّزَ ةا ٌگارگسي آدار .گیسد درةسىی اضث دیگس ٌيادیً غٍاؼس و ٌّر رٌگ، عكم، از اضحفاده ٌحّه عاىم کَ

 اضث. گسفحَ كسار ةسرضی ىّرد عره حكایث

 کَ ضادحاري زِث از ُو و یافحَ ارجتاط غسفاٌی ىساجب ةا ىـيٌّی زِث از ُو کار، ٌّر، ایً در کَ گفث جّان ىی کهی قّر ةَ

 حكياي اعساكی ُاي اٌریغَ ىیان ىغحسك ىتحخ ةس جأکیر جٍِا فػهی پژوُظ در .اضث ىسجتف ٌّر غسفاٌی ىػاٌی ةا ؼّرت دو ُس در

 ُاي جأدیس اٌریغَ ةسرضی پژوُظ، ایً اؼهی ُرف .اضث ٌگارگسي آدار در فساگیس و ىػٍّي ٌّري غٍّان ةَ ُيچٍیً و اضالىی

 (1378)رزتی،.اضث ایسان اضالىی دوران ٌگارگسي در ٌّر ىتٍاي ةس اعساكی

 

 جحلیق روش

 ُاي فسؿیَ ةساضاس . اضث ةّده اي کحاةذاٌَ روش ةَ ىٍاةع آوري زيع عره، جكیَ آن ةَ پژوُظ ایً ىكانػَ ةساي کَ روعی

 :اضث گسفحَ عكم پژوُظ ایً کهی قسح زیس،

 

 حكيی و غسفاٌی ُاي آىّزه از ةسگسفحَ کَ ةّدٌر آییٍی و آداب پیسو گزعحَ، دوران ٍُسوران ضایس چٌّان ىطهيان ٌگارگسان -1

 .اضث ىطهيان اٌریغيٍران

 ٌگارگسان غيهكسد ةس زیادي دیس جأ عره، ىكسح ٌّر ىساجب جيذیم ةساضاس کَ ىطهيان اٌریغيٍران ُاي آىّزه و ُا ٌظسیَ -2

 .اضث آعكار آٌان آدار در دّةی ةَ جأدیس ایً کَ قّري ةَ داعحَ، ىطهيان

 

ةس  اضالىی جؽّف كانب در ایسان غسفاٌی درفسٍُگ کَ جأدیسي و جراوم زِث از اعساق عیخ یا« ضِسوردي»زایگاه ىیان، ایً در

 اضث. ةسدّردار اي ویژه اُيیث از گزاعحَ زاي

 از ةسدی ُيساهةَ  جؽاویس دردغان کیفیث زا ایً در ٌّر از ىٍظّر کَ عّد ىی ةسرضی ٌگارگسي آدار در ٌّر زایگاه ایً، از پص

 عره دوراٌی اٌحذاب از آدار ایً .عّد ىی ةسرضی ایساٌی دكی ُِاي ٌطخ ٌگارگسي حّزه در ىكسح ادس دو در کَ اضث ٌّري ٌيادُاي
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 گسفحً ٌظس در ةا و عره ىكسح ىتاحخ ةَ جّزَ ةا اٌحِا در .اضث ایساٌی فسٍُگ در اعساكی ُاي اٌریغَ رواج ةا ُيشىان کَ اٌر

 . دّاُر ذکس دكیق قّر ةَ آىره حاؼم پژوُظ از کَ ٌحایسی و ُا یافحَ پژوُظ، ُاي فسؿیَ

 

 ٌّر حكيث در ةٍیادیً ىفاُیو

 حریخ: و كسآن در ٌّر

 و رجتَ ُس در ىطهيان اٌریغيٍران و اضث ىػارف و غهّم غكف ٌلكَ انِی عره وحی کالم اضالىی، جيرن و فسٍُگ حّزه در

 زيهَ از« ٌّر»ىتارکَ  ضّره پٍسو و ضی اٌر. آیَ کسده رزّع کسیو كسآن ةَ ٌّغی ةَ دّیظ ىػارف جتییً ةساي غهّم، از اي رعحَ

 اضث. گسفحَ كسار ةطیار ىحفكسیً و حكيا جفطیس و جّزَ ىّرد کَ اضث ىلرس کالم گِسةار ایً آیات

 

 (35)ضّره ي ٌّر آیَ 

انشُّزَازَةُ کَأٌََِّا کََّْکبٌ دُرِّىٌّ یُّكَرُ ىًِ عَسَسَةٍ   انْيِؽْتَاحُ فِْ زُزَازَةٍ  کَيِغْكَّةٍ فِیَِا ىِؽْتَاحٌىَذَُم ٌُّرِهِ   انهََُّ ٌُّرُ انطَّيَاوَاتِ وَ انْأَرْضِ *

وَ یَـْسِبُ انهََُّ   یَِرِى انهََُّ نٍُِّرِهِ َىً یَغَاءُ  ٌُّرٍ  ٌُّّرٌ غَهَْ  ءُ َو نَّْ نَْو جَيْطَطَُْ ٌَارٌ ىُّتَارَکَةٍ زَیْحٌَُّةٍ نَّا عَسْكِیَّةٍ وَ نَا غَسْةِیَّةٍ یَكاَدُ زَیْحُِا یُـِْ

 ءٍ غَِهیوٌ  عَْ    وَ انهََُّ ةِكمُ  انْأَىْذَالَ نِهٍَّاسِ 

 

ىذم ٌّر او چّن چساغراٌی اضث کَ در آن چساغی ةاعر.آن چساغی در آةگیٍَ اي آن آةگیٍَ گّیی ضحاره جاةاٌی اضث کَ  از 

 کَ ةا آن ٌَ داوري و ٌَ ةادحسي اضث،فسوزان اضث.روغً دردث پس ةسکث زیحٌّی 

 چساغی روعٍی آن در کَ اضث چساغراٌی ُيچّن وي ٌّر ىذال کَ دّاٌره زىیً و ُا آضيان ٌّر را دّیظ جػانی حق آیَ، ایً در

 اضث زیحّن پسةسکث دردث از ةسافسودحَ کَ اضث ٌّرافغان اي ضحاره گّیی آن دردغظ .دارد كسار عفاف اي عیغَ ىیان در ةذظ

 رضیره آن ةَ آجغی کَ آن ةی ةذغر، روعٍی دّد و ةحاةر روغٍظ کَ اضث ٌشدیك .ٌیطث گاُی دفث و ةسآوردگاه را پسجّش کَ

 را دّد ىحػال دراوٌر آیَ، آدس در . ةذغر ىی ُرایث دّاُر کَ را کص آن دّیظ، ٌّر ةَ جػانی دراي کَ ٌّر از ةسجس ٌّري .ةاعر

 (1361)ضِسوردي، ةیاگاُاٌر. را ایغان اىذال ایً ةا جا زٌر ىی ُایی ىذال ىسدىان ةساي و دّاٌر ىی چیش ُس ةس آگاُان جسیً آگاه

 

 ضِسوردي حكيث در ٌّر

 و اٌر داعحَ آن ةَ اي ویژه جّزَ ایساٌی ىطهيان اٌریغيٍران دارد ٌيایاٌی و ىحػانی زایگاه اضالم عسیػث در ٌّر کَ آٌسایی از

 جادیسگزاري و ایسٌیان ةاضحاٌی ادیان ةیً در ٌّر جاریذی زایگاه ٌتایر انتحَ اٌر، گفحَ ضذً آن از دّد آراء و ُا رضانَ زاي زاي در

 کسد. فساىّش ٌیش را ةّم و ىسز ایً اضالم از پص ىحفكسیً جاریذی حافظة در آن
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 ضّي از اضث کَ ٌیسویی "فس " اوضحا، ىّزب ةَ اضث. عره جكسار ٌّزدُو یغث در و اضث« دّرٌگَ»واژه ایً ٌام اوضحا، در» 

 جػانی و جسكی و عرن ٌیسوىٍر ىّزب و گسدد ىی اُرا دّاضث و كاةهیث ؼّرت در دیگس ؼّري یا و ٌّر ُاي عػاع ةَ ؼّرت دراوٌر

 (6؛1384)حطً ةهذاري، «گسدد. ىی دارٌرگاٌظ

 ایسان جاریخ اول قساز غهياي و ىحغسغان اضث، عره یادآور حریخ و كسآن در کَ ٌّر ىحػانی ىٍشنث ةَ فساوان اعارات ةَ جّزَ ةا

  ُغحو  كسن غارف ضيٍاٌی غالءانرونة .اٌر گسفحَ درٌظس واالیی زایگاه ىطهيیً روزىسة زٌرگی در ٌّر ىفِّم ةساي

 .کٍر ىی ةیان ایٍگٌَّ ىحریً ضانك حیات در ویژه را زایگاه ایً (كيسي ُسسي 726 ىحّفی)

 دهّت کَ غظیو، اضث ٌّري را وؿّ اضث؛ ٌّري قاغحِا از را قاغحی ُس و اضث ىذؽّص ٌّري ضانك اغـاي از را غـّي ُس» 

 از کطّت و ؼافیحس، او اٌّار و گسدد ظاُس ضانك پیغاٌی ةساةس در کَ ىاٌر آفحاب كسص ةَ ٌّر آن و روعً گسداٌر، را جاریك

 (310-308؛1383ضيٍاٌی، )غالءانرونَ«آىره. نٌّی}رٌگی{ةیسون

 ةَ را ىػٍا ایً ضِسوردي اٌرازة ةَ یك ُیچ اىا اٌریغیره ٌّر ةَ دیگسان از ةیظ غشانی و ضیٍا اةً ،فاراةی اضالىی، فهطفة در» 

 غانو اٌسام و آغاز و ىػسفث درزات و ُطحی ىساجب جيام ضِسوردي ٌظس ةَ .ٌیطث دانی اٌریغَ ایً از او آدار از یك ُیچ و ٌتسده کار

 کٍر ىی پریرار را دّد از جس ٌازل ٌّر ٌّري، ُس .اضث ٌّراألٌّار جسهی اٌّار، ُية و اضث ٌّر جكّرات زشو اٌطان ٌیكتذحی و ضػادت و

 و کسد زاري دّد حكيث و اٌریغَ پیكسة جياىی در را ٌّري ٌظام ایً ضِسوردي .اضث ٌّر از ىحلّّم و ٌّر از ةسآىره زِان ضساضس و

   و افالقّن «اغهیِ دیس»  اٌریغَ ىیان دّیظ فهطفَء اضاس غٍّان ةَ ٌّر اٌحذاب ةا حال غیً در

 در ىالئكَ ةحخ و ایساٌی عٍاضی فسعحَ و ایشدان و اىغاضپٍران و یٌّاٌی ىفاركث و غلّل و افالقٌّیان ٌّ «فیؾِ و ؼرور» 

 اٌكتاق كاةم آٌِا ُيَ ةا او «ٌّریة حكيث»  کَ ةكّري کسد زيع روایات و آیات و جؽّف و غسفان عِّد و کغف و اعساق اضالم،

 (39؛1383)ضیيا ٌّرةذظ،.اضث

 اٌطان ىّرد در ویژه او)ةَ فهطفة ُاي ةذظ جسیً اضاضی از کَ«فسه» یا«دسه» چّن ةهٍري ىػٍاي جتییً و ذکس ةا اعساق عیخ

 و ةران عّد ىی ضاقع انِی ذات کَ اضث ٌّري دسه» او دیرگاه از.گغّد« ٌّر فهطفة »در  زریري رود،ةاب ىی عيار ةٌَّراٌی(

 (5؛1384)حطً ةهذاري، «یاةٍر. ىی ةسجسي دیگس ةػـی ةس ىسدم از ةػـی

 ةی ٌّر حكيث، ایً در .اضث یافحَ ٌّر ادحؽاص ةَ اُيیث ایً ضِسوردي حكيث در .اضث فیهطّف ىطأنة ىِيحسیً ،وزّد »

 (56؛1383)ضیيا ٌّرةذظ، «اضث. غیس کٍٍرة وظاُس ظاُس ذاجاً  و ةّده چیش ُس از ظاُسجس و جػسیف از ٌیاز

 و اضاضی ىتٍاي کَ ٌرارد جػسب زاي ىطأنَ، ایً ةَ اهلل کالم جأکیر و دارد كسآن ٌّر در ةَ ىحػال دراوٌر کَ اعاراجی ةَ جّزَ ةا

 از ٌیاز ةی و ضِسوردي،ةریِی حكيث در ٌّر» اضث. یافحَ ادحؽاص جػانی حق ٌّرِ  ةَ ایساٌی ةشرگ اٌریغيٍر ایً در ٌظس وزّد ةٍیان

 چیش ُیچ ةٍاةسایً .ٌیطث ٌّر از جس روعً و ظاُس چیشي ُطحی زِان در و اضث ظاُس عسح، و جػسیف از ٌیاز ةی عئِ و اضث جػسیف

 ىػسَّف از ظاُسجس ةایر ىػسِّف زیسا ٌرارد ىػسِّف و حر و فؽم و زٍص و اضث ةطیف ٌّر حلیلث، .ٌیطث جػسیف از ٌیاز ةی ٌّر اٌرازه ةَ

 ضایس و اضث ظاُس دّد ةَ جٍِا ٌّر .ٌرارد وزّد اضث ظِّر غیً حلیلحظ آٌچَ از ظاُسجس چیشي عر ةیان کَ گٌَّ ُيان و ةاعر

 (48؛1383)ضیيا ٌّرةذظ، «عٌّر. ىی ظاُس آن ظِّر پسجّ در ٌیش اعیاء

 ٌّر ایً ةحّاٌر ةایر ضانك غانو، ىیان جياىی در اضث ٌّراالٌّار زاوداٌی جغػظ ُياٌٍر ضِسوردي ٌشد در« زالل ٌّر» یا  دسه» 

 (6-5؛1384)حطً ةهذاري، «دریاةر. را
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 اضالىی ٍُسُاي و ایساٌی فسٍُگ در ٌّر زایگاه

 اضث: ىّزّد اعساق و ٌّر غانو ةَ ىحػهق ىّزّدات و کائٍات پیساىّن در کَ داٌر ىی اي« ُانَ» ُيان را ٌّر ایً کسةً ُاٌسي »

 و ىػسفث اکطیس کَ اضث كرس غانو از ضاقع ٌّر ُيان ایً ُيچٍیً .اضث افكٍره ُانَ اُّراىشدا ىذهّكات گسد ةس کَ ٌّري» 

 ٌحّ ةَ کَ اضث اىسي ُيان ككع قّر ةَ گّیر ىی ضذً ُا آن از ضِسودي کَ اٌّار ایً ضسچغيَ و ىی عّد جهلی فـیهث و كررت

 ُانة ایساٌی، فسٍُگ در ىػٍا ایً حـّر عر، ذکس کَ ُيچٍان .اضث ىٍررج ىشدیطٍا آییً ةس ةٍا دسه اؼكالح در ىذحػ و داص

 .داد كسار ضّ دیگس در اٌحشاغی ٍُرضی ٌلّش و ضّ یك از ایساٌی ٌگارگسي در اونیا و كریطیً ىغذؽة جسیً اؼهی را عره یاد ٌّراٌی

 «زانیٍّس ةَ ىٍطّب دكی رضانَ از اي ٌطذَ»  ایساٌی ٌگارگسي در اش ٌّراٌی ُانَ و ٌّراٌی اٌطاٌی حـّر از ٌيٌَّ اونیً عایر

 انػاده فّق عتاُث .اٌر ٌّراٌی اي ُانَ داراي جؽّیس، در ىّزّد ُاي عذؽیث جياىی کَ اضث ضهسّكی ٌگارگسي ىكحب ةَ ىسةّط

 فسوزان اي عػهَ ؼّرت ةَ ایٍك ٌّري )کَ ُانة اضالىی، در فسٍُگ «االرض و انطيّات ٌّر اهلل»  ةا زرجغحی فسٍُگ در ٌّر ىفِّم

فسار »یا  عیساز ىكحب ةَ ىسةّط« آجظ ىیان در اةساُیو» جؽّیس آن ٌيٌَّ) .داد كسار اونیا و ؼّرت پیاىتسان اقساف در ةّد( را آىره در

 (8-6؛1384)حطً ةهذاري، ةِشاد.( انریً کيال ادس« زنیذا از یّضف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ةِشاد.                     انریً کيال ادس« آجظ ىیان در اةساُیو»                «                   زنیذا از فسار یّضف»1369 پّٓ، از ةسگسفحَ

 عیساز ىكحب ةَ سةّطى
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 ٌگارگسي

ةا ٌام کهی  ىا را آٌچَ . اضث ٌلاعی ٌّع ایً ُاي ویژگی ةا ىطحهشم آعٍایی ایساٌی ٌگارگسي در« ٌّر»ىفِّم  درك و عٍادث

 ایً ٌلاعی ضٍث در کَ دارد داص ةیٍغی از ٌغان اضث ؼّري ویژگی یك کَ ةس ایً غالوه عٍاضیو ىی ٌلاعی ٌّع ایً در« ٌّر»

 ىٍتع داراي ایسان ٌگارگسي در ٌّر . کٍر زهّه داص ةطیار آدار ایً در ٌّر جا عره ةاغخ ٌیش اىس ُيیً و ةّده ةسزا پا ُيّاره ضسزىیً

 از یكی . ٌادیره گسفث را جأدیسش کیفیث ةحّان کَ ٌیطث پٍِان اىسي ٌیش و کسد ةسرضی ىتٍا ایً ةس را آن ةحّان کَ ٌیطث ىغذؽی

 )پّٓ،اضث. غسةی و فارضی ىحّن از ىحغكم زٍگ یك ةَ ىحػهق جؽّیسي اضث آدار ایً در فساگیس ٌّري از حاکی کَ جؽاویسي

1369) 

 اضث ٌاعٍادحَ ةساي ىا ادس ایً ٌگارگس  .دُر ىی ٌغان آجظ در را حـست اةساُیو)ع( اضث و« جیيّري»غِر  ةَ ىسةّط ادس ایً

دغا  حال در را «اةساُیو» حـست و اضث وار دایسه یس جؽّ ایً کيپّزیطیّن ٌّع  .اضث زیطحَ ىی عیساز در کَ داٌیو ىی جٍِا و

 واضكَ ةَ  .اضث عره جؽّیس آجظ ُاي عػهَ و ُیشم ُا گم دور و گسفحَ فسا گم از ةطحسي را او کَ گسداگسد دُر ىی ٌغان کسدن

 و ُا رٌگ دردغظ ُيساه ةَ دارد )ع( وزّد اةساُیو چِسه در آراىغی کَ و« رؿا» و دارد غسفاٌی حانحی ٌیش جؽّیس فـاي ، ىّؿّع

 و ىػٍّي ىلام از حاکی کَ ضس دور قالیی ُاي عػهَ . اضث کسده روعً را جؽّیس فـاي کم عّد ىی ضاقع آجظ از کَ ٌّراٌیحی

 .اضث ضِسوردي اعساكی حكيث در فسّه ىفِّم ُيان از جػتیسي اضث، درا پیاىتس ایً انِی

 كسون ىغِّر ٌگارگس «کيال انریً ةِشاد»ةَ ىحػهق ادسي اضث ىفِّم ٌّر ٌيایاٌگس دّةی ةَ کَ ٌگارگسي آدار از دیگس یكی

 ُا ؼذسه واكػی و دكیق جسضیو کٍار در او كّي قساحی(  1369 )گسي، «ةِشاد گّر، اژدُا را ىیكغر» غٍّان ةا اضث كيسي 10 و 9 

 آضيان قالیی دضث یك رٌگ در ادس ایً اوج اىا اضث؛ ةذغیره ىححسك حانحی ُا پیكسه ةَ ةػر ضّم( وزّد غرم غیً )در دردث و

 .اضث

 .اضث انِی ٌّر از ٌيادي و جسهی ٌيایاٌر، ىی ؼحٍَ کم و آضيان در را دّرعیر ٌّر اٌػكاس کَ قالیی ٌّر ایً  

 غسفا ٌشد آٌچَ رضر ىی ٌظس ةَ . اضث آىره عيار ةَ انِی اٌّار جسهی ٌياد غسفا ٌشد ُيّاره آن قالیی ٌّر ةذؽّص دّرعیر ٌّر

ظِّر  ةا زىان ُو دوره، ایً ٌیش زىاٌی نحاظ از ُيچٍیً . اضث عره گس ةِشاد زهّه آدار در وزَ ةِحسیً ةَ عّد ىی ٌاىیره« اعساق»

 رود. ىی عيار ةَ اضالىی ایسان جيرن و فسٍُگ در ضِسوردي ایساٌی ةشرگ حكیو اعساكی ُاي اٌریغَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       .ةِشاد انریً کيال«ىیكغر را اژدُا گّر، ةِشاد»1369گسي، از ةسگسفحَ



7 
 

 گیسي ٌحیسَ

 

 :قّر کهی ىی جّان ةَ ایً ٌحیسَ رضیر کَةَ 

 و حـّر ضایَ غرم ُا، رٌگ دردغاٌی ةا کَ دارٌر ىػٍّي ٌگاُی ٌّر ةَ ٌطتث دّد ضسزىیً انِی حكياي ىاٌٍر ةَ ایساٌی ٌگارگسان

 .ةذغٍر ىی جسطو آدارعان در را ٌگاه ایً دّرعیر، و آجظ ٌياد از اضحفاده و قالیی ٌّري حـّر ةػر،
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