
 عوامل برون دینی ناسازگاری پیروان ادیان

 احمذ تشاثٓ

 

ادٔبن ثضسگ آػمبوٓ كٍ چـمٍ ػبس جًؿؾ خًد سا دس طسفابْ ػاب م كوتاًش وـابوٓ دادٌ اواذ  آن      

َىگبم كٍ اص ثوىذاْ يحٓ ثٍ كىض گبٌ خبكٓ أه ؼجٕؼت فشيد آكذٌ ي دس ظشف كومبش ي ظشفٕت ياطگبن 

 .تٍ اوذ  كبسكشدْ ديگبوٍ ثشاْ ادٔبن سقم صدٌ اوذي قب ت كفبَٕم ثـشْ جبْ گشف

أه تأثٕش ي كبسكشد ديگبوٍ اگش ثٍ دسػتٓ ؿىبختٍ ي تحوٕل وـًد  كٓ تًاوذ دس پىاذاس ظبَشثٕىابن ي   

ي اگاش ثاٍ ثبٔؼاتگٓ كاًسد ثشسػآ ي توضٔاٍ ي        !تىبقط ي وبكبسآكذْ ؿمشدٌ ؿًد ٍػؼت اوذٔـبن  كبٔ

 .اجتىبة وبپزٔش ثٍ حؼبة آٔذ تحوٕل قشاس گٕشد  كٓ تًاوذ ٔك ظشيسش

وؼل اوؼبن ا كاٍ ا ُآ  سحمابوٓ ي ػشاػاش       ٌسيح ادٔبن ي گًَش پٕبم يحٓ  چًوبن سيح آدم ا ػصبس 

ا ُٓ دس كب جذ خبكٓ دكٕذٌ ؿذٌ ي  ٍخٕش ي خًثٓ ثًدٌ ي آن گبٌ كٍ ثٍ حتم حتمت خذايوذْ آن وفخ

ديگبواٍ ٔبفتاٍ ي تًاوؼاتٍ اػات اص     ثٍ صكٕه َجًغ كشدٌ اػت  ثٍ وـأٌ كبدْ كـٕذٌ ؿذٌ ي كابسكشدْ  

 !فشؿتٍ پشّان تش ي ٔب اص ثُٕمٍ فشيتش سيد  ثٍ ايج آػمابن ساٌ ٔابثذ  ٔااب دس حعإط صكإه گشفتابس آٔاذ     

 ادٔابن آػمبوٓ

 !وٕض دس فبصوٍ كٕبن آن كجذأ ي أه فشجبم ي أه كخبؼجبن  دي ظًُس ي ثشيص وبَمؼً داؿتٍ اوذ

أ خٕش ي سحمت ي وًس وـأش گشفتٍ ي ثاٍ َاذف سؿاذ  َاذأت      ادٔبن آػمبوٓ ثٍ حتم آن كٍ اص كجذ

 :ووبش ثخـٓ ي ػؼبدش جبيدان ثـش وبصل ؿذٌ اوذ  كبَٕتٓ وًسْ ي گًَشْ سحمت آفشٔه داؿتٍ اوذ

 3/ قمبن «َذْ ي سحمّ  ومحؼىٕه .توك آٔبش ا تتبة ا حتٕم»

ايصابفٓ أاه چىإه     أه ئظگٓ َب اختصبف ثٍ قشآن وذاؿتٍ اػت  چٍ أىتٍ تًساش ي اووٕال وٕاض  

 :داؿتٍ اوذ

 44/كبئذٌ «إوّب أوض ىب ا تًساِ فُٕب َذْ ي وًس»

 46/كبئذٌ «ي آتٕىبٌ اإلووٕل فٍٕ َذْ ي وًس»

اكىًن ػخه دس أه اػت كٍ ثب يجًد ثشخًسداسْ ادٔبن آػمبوٓ اص كىـأْ ػشاػش خٕش ي سحمات ي  

اؿتٍ  ثوتٍ كبسكشدْ ديگبوٍ داؿتٍ اوذ؟ سيؿىٓ  چشا دس ياقؼٕت صوذگٓ اوؼبوُب َمًاسٌ تأثٕشْ ٔتؼبن وذ

گبٌ كٕبن وبآؿىبٔبن ي ػىبد يسصان دٔشٔه   .گبٌ ثش ؿفبفٕت َب افضيدٌ اوذ  ي صكبوٓ تٕشگٓ َب سا ومبٔبوذٌ اوذ

 !پًٕوذْ فشاتش اص خًٔـبيوذْ سقم صدٌ اوذ  ي صكبوٓ َم كٕبن خًٔـبيوذان  ثٕگبوگٓ پذٔذ آيسدٌ اوذ

ؼت كٍ دگشاوذٔـبن ي دٔه وبثبيسان ثاذان اؿابسٌ كاشدٌ ثبؿاىذ  ثوتاٍ      أه كبسكشد ديگبوٍ  چٕضْ وٕ

 :حقٕقتٓ اػت كٍ قشآن  خًد ثذان تصشٔح كشدٌ اػت

 88/اػشاء «ي وىضّل كه ا قشآن كب ًَ ؿفبء ي سحمّ  ومؤكىٕه ي الٔضٔذ ا ظب مٕه إالّ خؼبساً»

ٕم  ي ٓ ػاتمگشان سا جاض   ي كب آوچٍ سا ثشاْ كؤكىبن كبٍٔ دسكبن ي سحمت اػت اص قشآن وبصل كٓ كى

 .صٔبن ومٓ افضأذ

 :دس أه آٍٔ  دي تأثٕش ي كبسكشد كبكالً كتفبيش ثشاْ آٔبش قشآن ثٕبن ؿذٌ اػت

 .ؿفبثخـٓ ي سحمت آفشٔىٓ ثشاْ كخبؼجبن ي دسٔبفت كىىذگبن ثب أمبن .1

 .صٔبوجبسْ ي خؼبسش افضأٓ ثشاْ آوبن كٍ ػٍٕ كبس ي ظب مىذ .8



تأكّل ي تًجٍ داسد  أه اػت كٍ َش چىذ قشآن ثشاْ آٔبش خًٔؾ  تاأثٕش ي   آوچٍ دس أه كٕبن كوبل

ػموتشدْ ديگبوٍ ي وبَمؼبص كؼشفٓ كشدٌ اػت  اكب أه ديگبوگٓ ثٍ تؼبسض ي وبػبصگبسْ دسيوآ آٔابش   

 ٍيحٓ كىتُٓ ي كىتؼت ومٓ ؿًد ي وجبٔذ ثـًد؛ صٔشا تفبيش تأثٕشگزاسْ ي كبسكشد آٔبش يحٓ دس وتٕوا 

كخبؼجبن پذٔذ آكذٌ اػت  ي تىبقط صكبوٓ ؿتل كٓ گٕشد كٍ ٔك ػبكل كؤثش دس ؿشأػ  تفبيش كبَٕت

 .ي كًقؼٕت ٔتؼبن  آثبس وبَمؼبص اص خًد ثشيص دَذ

خًسؿٕذ جُبوتبة ثٍ ػىًان كظُش وًس دس ؼجٕؼت وٕض چىٕه كابسكشد ديگبواٍ اْ سا اص خاًد ثشجابْ     

عآ سا كاٍ ػإبٌ ي كاذس َؼاتىذ  تٕشگآ ي       وُبدٌ ي كٓ وُذ  ثشخٓ اجؼبم سا ؿفبف تش كٓ ومبٔذ ي ثؼ

 .تبسٔتٓ ؿبن سا كٓ ومبٔبوذ

 !ثبسان وٕض كٍ دس  ؽبفت ؼجؼؾ خالف وٕؼت  دس ثبؽ  ال ٍ سئبوذ ي دس ؿًسٌ صاس  خغ

ثىبثشأه  وٍ تىُب يحٓ آػمبوٓ كٍ كبئذٌ َب ي وؼمتُبْ صكٕىٓ وٕض دس صوذگٓ اوؼابن ي پذٔاذٌ َابْ    

پًٔبٔٓ ي ػبصوذگٓ ي تأثٕشگزاسْ آوُبػت  ي  ٍأه كبسكشد ديگبوٍ الصكجُبن  كبسكشدْ ديگبوٍ داسوذ  ي 

اص أه كىظش  ػًصؽ ػشكبْ صكؼتبن ثٍ ػىًان ٔتٓ اص كبسكشدَبْ ؼجٕؼات  ثاٍ َمابن اواذاصٌ كُام ي      

ثاٍ   «فواًس »آكبدگٓ اوؼبن ثاشاْ اوتخابة    .ظشيسْ اػت كٍ وـبغ اوگٕضْ ي حٕبش آفشٔىٓ وؼٕم ثُبس

  ي ػاشاووبم آن  «تقاًا »اوتخبثگشْ ايػت كٍ تمبٔل اوؼبن ي اػتؼذاد اي ثشاْ  َمبن كٕضان ؿشغ اسادٌ ي

كٍ كقبيكت َب  كًظغ گٕشْ َب  اكش ثٍ كؼشيف ي وُٓ اص كىتشي جُبد دس قومشي دٔه  ثٍ َمابن كاال     

 اص كذام َش َشچىذ …ثبٔؼتٍ ي اجتىبة وبپزٔش اػت كٍ اوؼبن ديػتٓ  ا فت جًٔٓ  خٕشخًآَ  أثبس ي

خًد صٔجب  جزّاة ي كىؽقٓ َؼاتىذ كآ تًاوىاذ كاًسد ػاًء اػاتفبدٌ ي تفؼإش         ٍگبن كٍ ثٍ وًثياط أه

 .وبدسػت وٕض قشاس گٕشوذ

 

 تفؼٕشَبْ وبسيا اص پٕبكُبْ دٔىٓ

 پٕـٕه ثٍ ػًاكل ي صكٕىاٍ َابْ دسين دٔىٓ ٌؿمابس ٍدس ػشكقاب 

صكبن آن فشا سػإذٌ اػات تاب    ػبصگبسْ ٔب وبػبصگبسْ ادٔبن ي پٕشيان ادٔبن اؿبسش داؿتٕم ي اكىًن 

 .ػًاكل ي اوگٕضٌ َبْ ثشين دٔىٓ وبػبصگبسْ پٕشيان ادٔبن سا كًسد تًجٍ قشاس دَٕم

تؼجٕش قشآن اص أه  .تفؼٕش وبسيا اص كفبَٕم ي كؼبسف ي تًصٍٕ َبْ دٔىٓ دس وً  أه پٕتبن قشاس داسد

 :كـتل ثىٕبدْ چىٕه اػت

 45/وؼبء «ؼٍي كه ا ّزٔه َبديا ٔحشّفًن ا توم ػه كًاظ»

 .ثاشخٓ اص ًُٔدٔابن كومابش خاذا سا ثٍ كؼىآ دگشگاًن كٓ كاىىاذ

فجمب وقعُم كٕثبقُم  ؼىّبَم ي جؼوىب قوًثُم قبػّٕ ٔحشّفًن ا توم ػه كًاظاؼٍ ي وؼاًا حظّابً كمّاب     »

 13/كبئذٌ «ركّشيا ثٍ ي التضال تؽّوغ ػوٓ خبئىّ كىُم إالّ قوٕالً كىُم

ـبن ا ثٍ خابؼش أىتاٍ پٕمبوُابْ خاًد سا ؿتؼاتىذ  اص سحمات خاًد         اَل كتبة ا جض اوذكٓ اص أ 

ديسؿبن كشدٔم ي دس وتٕوٍ د ُبؿبن ػخت ي حق وبپزٔش گشدٔذ  ي ا ثشاْ گشٔض اص حق ي تًجٕاٍ كاشداس    

وبپؼىذ خًد ا ثٍ تحشٔف كومبش ي تفؼٕش وبدسػت پٕبكُبْ دٔه َمت گمبؿتٍ ي پىذَب ي كًػظٍ َاب سا   

دس پشتً أه تًجٍٕ گشْ اػت كٍ ا َش اصگابٌ ؿابَذ كبسَابْ خبئىبواٍ آوابن        ثٍ فشاكًؿٓ ػپشدوذ   ي ا 

 .خًآَ ثًد



دس أه آٍٔ سٔـٍ َب ي اثؼبد تفؼٕش وبدسػت كفبَٕم دٔىٓ ثٍ صًسش سيؿه تشْ تجٕٕه ؿاذٌ اػات؛   

چٍ أىتٍ آغبص گشأؾ ثٍ تحشٔف كومبش يحٕبوٓ ي كفبَٕم دٔىٓ  پٕمبن ؿتىٓ ي وقط تؼُذاش دٔىٓ ي 

بن گشدٔذٌ  كٍ وقط تؼُّذاش اوؼبوٓ ي ا ُٓ  وبَىوبسْ سياوٓ ي كقبيكت رَىٓ دس ثشاثش حق سا فؽشْ ثٕ

ا كٍ دس فشَىگ قشآوٓ اص آن ثٍ ػىًان قؼبيش ي ػخت د ٓ ٔبد ؿذٌ اػت ا دس پٓ خًاَذ داؿت ي دس  

ٓ ي وُبٔت ثٍ وبدٔذٌ گشفته حق ي تًجٍٕ اوذٔـٍ َب ي سفتبسَبْ خًد ثٍ يػإوٍ تحشٔاف كؼابوٓ يحٕابو    

 !دٔىٓ خًاَذ اووبكٕذ

افشاد ٔب گشيٌ َاب دس تحشٔف كفابَٕم دٔىٓ ي تًجٍٕ ي تأئال وبدسػات آوُاب چٕؼات؟      ٌأىتٍ اوگٕض

 .خًد وٕبص ثٍ تأكّل ثٕـتش داسد

 

 اوتؼبة كفبَٕم غٕشدٔىٓ ثٍ دٔه

ياسد َمبن گًوٍ كٍ تفؼٕش وبسياْ ٔك كته كؼوّم ي قؽؼٓ دٔىٓ  ثُؼذْ اص اثؼبد تحشٔف گشْ اػت  

ثب أه فاش    .ػبخته كفبَٕم ي كؽب ت غٕشدٔىٓ دس ػبختبس كفبَٕم دٔه وٕض تحشٔف ثٍ ؿمبس آكذٌ اػت

كٍ دس وًع ايل  تصشّف ي دػت كبسْ دس كته كؼوم دٔىٓ اووبم گشفتٍ ي دس وًع ديم  كته غٕشدٔىٓ ثٍ 

 .ؿتل ي سوگ كته دٔىٓ ػشظٍ ؿذٌ اػت

«ً اًن َازا كاه ػىاذاش  ٕـاتشيا ثاٍ ثمىاًب قوإاًل        فًٔل  وزٔه ٔتتجاًن ا تتابة ثأٔاذُٔم ثام ٔق    »

 79/ثقشٌ 

پغ ياْ ثش آوبن كٍ كؽب جٓ سا ثب دػت خًد ا ثذين أىتٍ پـتًاوٍ يحٕابوٓ ي دٔىٓ داؿتٍ ثابؿذ ا   

كٓ ؤًؼىذ ي آن سا ثٍ خذا وؼجت دادٌ  چىٕه يا ومًد كٓ كىىذ كٍ اص جبوت خاذا وابصل ؿاذٌ اػات ي     

دػتٕبثٓ ثٍ ػًد ي كىفؼتٓ اػت كٍ ا َش اوذاصٌ َم كالن ثبؿذ  دس كقبٔؼٍ  ا جتٍ َذف آوبن اص أه كبس  

 .ثب خؽب ي جشكٓ كٍ كشتتت ؿذٌ اوذ ا وبچٕض ثٍ ؿمبس كٓ آٔذ

ثذُٔٓ اػت كٍ كٕبن دي تحشٔف  تفبيتُبْ ػمذٌ اْ يجًد داسد؛ چٍ أىتٍ افضيدن كؼبئل غٕشدٔىٓ 

ْ كٍ كًسد پزٔشؽ ػبم قشاس گٕاشد ا كابس خبصآ     ثٍ دٔه ي وؼجت دادن آوُب ثٍ خذا ي يحٓ ا ثٍ گًوٍ ا 

اػت كٍ دس تًان َمگبن وٕؼت ي كؼمًالً اص ػًْ كشاكض سػمٓ دٔىٓ ي ػب مبن ي كفؼشان ؿىبختٍ ؿذٌ 

صبدس گـتٍ ٔب پزٔشفتٍ كٓ ؿًد؛ حبل آن كٍ تفؼٕش وبدسػت كؽب ات ي كتاًن دٔىآ  اص گؼاتشدگٓ ي     

 .پٕچٕذگٓ ي تىًع ثٕـتشْ ثشخًسداس اػت

 

 جًٔٓ َبْ وبكؼقًلآسكبن 

صواذگٓ ي   ٌاوؼبن ثٍ ؼًس ؼجٕؼٓ كًجًدْ استقب ؼوت ي آسكبن خًاٌ اػت ي َمًاسٌ اص افقُابْ آٔىاذ  

ػشصٍ َبْ كختوف حٕبش  تصبئش صٔجب ي خٕبل اوگٕضْ سا كٓ آفشٔىذ ي ػپغ َمّت ي تالؽ خًد سا دس 

كحاشّ  ي پإؾ ثشواذٌ     آسكابن خاًآَ ثاٍ ػىاًان ٔاك ػىصاش        .ساٌ دػتٕبثٓ ثٍ آوُب ثٍ كبس كٓ گٕشد

كبسثشدَبْ ئشاوگشْ وٕض داسد كٍ اص آن جموٍ خٕابل پاشداصْ َابْ غٕشياقؼآ دس قومشيَابْ كختواف       

 .صوذگٓ ي دٔه اػت

ؿبٔذ وتًان دٔه ي كزَجٓ سا ٔبفت كٍ پٕشيان آن  اص أه آفت دس اكابن كبواذٌ ثبؿاىذ ي ثاشاْ خاًد      

 :اكتٕبصاتٓ فشاتش اص كالكُبْ ػقالوٓ قبئل وجبؿىذ



ي قب ًا  ه ٔذخل ا وىّ إاّل كه كبن ًَدًا أي وصابسْ تواك أكابوُٕم قال َابتًا ثشَابوتم إن كىاتم        »

 111/ثقشٌ «صبدقٕه

اگش ساػات كآ    :جض ًُٔدان ي تشػبٔبن كؼٓ ثٍ ثُـت ومٓ سيد  أه آسصيْ آوُبػت؛ ثگً :ي گفتىذ

 .گًٕٔذ حوت خًٔؾ ثٕبيسٔذ

ان ادٔبن اص آن سي كىتفآ ؿامشدٌ ؿاذ اػات كاٍ      دس أه ثٕبن  اكبوٓ ي آسصيپشيسْ َبْ ثشخٓ پٕشي

 .پـتًاوٍ ػقوٓ ي دٔىٓ وذاؿتٍ ي وذاسد

 ٕغ ثأكبوٕتم ي ال أكبوٓ أَل ا تتبة كه ٔؼمل ػاًءًا ٔواض ثاٍ ي الٔواذ  اٍ كاه دين اش ي ٕاًب ي        »

 183/وؼبء «الوصٕشاً

جاض خًاَاذ داد    وٍ ثش يفق كشاد ي آسكبن ؿمب ي وٍ ثش اػابع آسصيَابْ اَل كتابة  خذا پابداؽ ي  

 .ثوتٍ َش كغ كشتتت كبس صؿت ؿًد كوبصاش خًاَذ ؿذ ي جض خذا ٔبس ي ػشپشػتٓ وٕؼت

اص كعمًن آٍٔ اػتفبدٌ كٓ ؿًد كٍ آسكبن گشأٓ پٕشيان ادٔبن  دس ثخؾ كُمٓ كشثًغ ثٍ توضٔاٍ ي  

ْ دٔىٓ تحوٕل ػؼبدتمىذْ خًد ي ؿقبيش دٔگشان اػت كٍ دس أه صكٕىٍ اص كالكُبْ ػقالوٓ ي كؼٕبسَب

 ٌخبسج ؿذٌ ي گشفتبس پىذاس ي خًدثشتشْ  ثٕىٓ كؽوق كٓ ؿًوذ ي أه ثالٔٓ اػت كاٍ داكاه گٕاش تاًد    

 .كتذٔىبن ي گشيَٓ اص خًاف كتصوّت كٓ ؿًد

 78/ثقشٌ  «ي كىُم اُكًّٕن الٔؼومًن ا تتبة إالّ أكبوٓ ي إن َم إالّ ٔظىًّن»

ٕضْ ومٓ داوىذ جاض كؽاب جٓ پىاذاسْ ي    ثشخٓ اص أـبن ثٓ ػًاداوٓ َؼتىذ كٍ كتبة آػمبوٓ سا چ

 .خٕبالش خبم ا كٍ دس كته كتبة يجًد وذاسد ا ي فقػ گمبن كٓ ثشوذ

پٕشيان ادٔبن ثٍ د ٕل آكًصٌ َبْ ػبكٕبوٍ ي ثشين دٔىٓ  كؼمًالً ثاشاْ خاًد واضد خذايواذ جبٔگابَٓ      

كٍ ثاٍ د ٕل أااه  قبئوىذ كٍ اص تقشّة ي كصًوٕت ئظٌ ثشخًسداس اػت ي ثٍ خًد چىٕه توقٕه كٓ كىىذ 

 تقشّة ي

كصًوٕت ي حقبوٕت دٔىٓ  اگش خؽبَبٔٓ وٕض كشتتت ؿًوذ  چىذان كًسد ػتبة خذايوذ قشاس وخًاَىذ 

گشفت  ي اكب دٔگشان ثٍ د ٕل كؽشيد ثًدن اص دسگبٌ حق  حتٓ اگش كبسَبْ وٕك َم اووبم دَىذ  پبداؽ 

 .ثبٔؼتٍ ي ؿبٔؼتٍ اْ دسٔبفت وخًاَىذ كشد

«ا ذاس اٖخشِ ػىذاش خب صّ كه دين ا ىبع فتمىّاًا ا ماًش إن كىاتم صابدقٕه     قل إن كبوت  تم»

 94/ثقشٌ 

      ً اگاش ثاٍ ساػاتٓ     :ثٍ ا ًُٔدٔبن كٍ خًد سا وظاد ي وؼل ثشتش ي كمتبص ي كقشْة حاق كآ داوىاذ ا ثگا

ؿمبػت ي ػبٔش كشدم ػُمٓ دس آن وذاسواذ    ٌوؼمتُبْ جُبن آخشش ي كقبكُبْ كؼىًْ وضد خذايوذ ئظ

اگش اػتقبد ٔقٕىٓ ثٍ أه ثبيس داسٔذ ي دس أه اظُبساش ساػتگً َؼاتٕذ  آسصيْ كاشگ ومبٕٔاذ ا تاب      پغ 

 «ا !صيدتش ثٍ أه َمٍ وؼمت ي اكتٕبص دػت پٕذا كىٕذ

«قل ٔب أُٔب ا زٔه َبديا إن صػمتم أوّتم أي ٕبء اش كه دين ا ىبع فتمىًّا ا مًش إن كىتم صبدقٕه»

 6/جمؼٍ 

اگش ثش أه پىذاس َؼتٕذ كٍ ؿمب ديػاتبن خاذا َؼاتٕذ ي دٔگاش كشدكابن داساْ       !اْ قًم ًُٔد :ثگً

چىٕه اكتٕاابصْ وخًاَىذ ثًد  پغ اگش دس أه پىذاس خًد صبد  ي كؽمئه َؼتٕذ  آسصيْ كشگ كىٕاذ  

 !تب صيدتش ثٍ ػبحت پشوؼمت خذايوذ ساٌ پٕذا كىٕذ ي اص ؿشيس أه جُبن ساحت ؿًٔذ

 



 فشصت ؼوجٓ ي حق پًؿٓ ػب مبن

ٔتٓ دٔگش اص ػًاكل ثشين دٔىٓ كٍ كٕبن پٕشيان ادٔبن كشصثىذْ َابْ خصامبوٍ پذٔاذ آيسدٌ ي كآ     

آيسد  فشصت ؼوجٓ ي حق پًؿٓ ثشخٓ ػب مبن صبحت وفًر ي قاذسش ؼوات ي ػاًام فشٔات اػات كاٍ       

كًقؼٕت ي كىض ت اجتمبػٓ آوبن أوبة كٓ كىذ تب كشٔذان خًد سا ثب يػاذٌ َاب ي ؤًاذَبْ دسيغإه ي     

صَبْ خٕب ٓ د خًؽ وگبٌ داسوذ  ي ثٍ جبْ تجٕٕه كىؽق ي ػقالوٓ كذػٕبش دٔىٓ خًد ثٍ تصًساش اكتٕب

 .ػبصوذ ثشَبن ي د ٕل جبٔگضٔه سا …ي تخٕالش تًدٌ َب داكه صدٌ ي ػصجٕت ي وظاد ي قًكٕت ي

 «اتّخزيا أحجبسَم ي سَجبوُم أسثبثبً كه دين اش ي ا مؼٕح ثه كشٔم»

 31/تًثٍ

 !بن دٔىٓ ي ػب مبن خًد ي كؼٕح سا ثٍ جبْ خذا ثٍ خذأٓ گشفتٍ اوذاَل كتبة  پٕـًأ

كاشدم ثاٍ جابْ     ٌتًظٕح دادٌ ؿذٌ اػت كٍ كىظًس آٍٔ أه وٕؼت كٍ تًد (ع)دس سيأبش كؼصًكٕه

خذا  دس ثشاثش ػب مبن ثٍ وٕبٔؾ ي كشوؾ كٓ پشداصوذ  ثوتٍ كىظًس اؼبػت ثذين تفتّش ي تؼقّل اص أذٌ َب ي 

 .ٌ َبْ آوبن اػتآسكبوُب ي آكًص

آوچٍ ٔبد ؿذ  ومًوٍ اْ اص ػًاكل ثشين دٔىٓ اػت كٍ ثش اوذٔـاٍ پٕاشيان ادٔابن ػاىگٕىٓ كاشدٌ ي      

 .جذأٓ ي ديگبوگٓ ادٔبن سا ثٍ ػتٕض ي ثذخًآَ كٕبن پٕشيان آوُب كـبوذٌ اػت

آٔبش ثذُٔٓ اػت كٍ كوبل ثشاْ تأكّل ي كـف صيأب ي ػًاكل دٔگش ثؼٕبس گؼتشدٌ اػت ي ثب دقت دس 

اكٕذ آن كٍ اَل تحقٕق أاه كُام سا پآ     .يحٓ كٓ تًان ثٍ وتتٍ َب ي ظشفٕتُبْ ثٕـتشْ دػت ٔبفت

 .گٕشوذ ي ثىٕبوُبٔٓ ػموٓ ي ػومٓ ثشاْ گفت يگً ي َم اوذٔـٓ ادٔبن ي پٕشيان آوُب پٓ سٔضوذ

 

 

 

 

 
 


