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 مقدمه

ن ایطاان تاا قالاغ مؽااتك     ، کالمی است که دس ظاهش سخآیات ته پیامثشان نسثت داده ضذه اص مواسدی که دس تؼعی

کشدنذ. دس این آیات ی اص گفتن صشیح حمیمت خودداسی میضود که پیامثشان دس مواسدسق احساس میایننیست ق اص

ذ ق یاا دس تشاتاش   ضارشدن یض تشمای آیا پیامثشان الهی دس موالغ ظشقسی دسقؽ مصاحتتی سا ااا   ،ضثهه دس این است که

ف قالاغ  گاه اص ایطان سخن خاال هستنذ ق هیچ گونه مواسد مثشاءیا اساسا پیامثشان اص این کشدنذ؟ قدیگشان توسیه می

-)صحیته داستان حعشت اتشاهیم ق یوسف پیامثش ،تش ضذن مواسد تتث دس این دسسصادس نطذه است. تشای سقضن

 پشداصیم.میاهلل ػحیه قآله( 

 محتوای آموزشی

زُهٔنٕ ئقبلُ لَهٔ إِبٕزاهينٔ. قبلَُا فَإْتَُا بِه عٓلى ؤَعٕيئيِ  قبلَُا هٓيْ فَعٓلَ هذا بِبلِهٓتٌِأ إًَِّهٔ لَوِيَ الظّبلِوييَ. قبلَُا سٓوِعٌٕب فَتًى يٓذْكُ»

كيبًَُا   لُيَهٔنٕ إِىْ ٔبسٕيي الٌّبسِ لَعٓلَّهٔنٕ يٓشْهٓدٍٔىَ. قبلَُا ءٓؤًَْتٓ فَعٓلْتٓ هذا بِبلِهٓتٌِب يأ إِبٕزاهينٔ. قبلَ بٓلْ فَعٓلَهٔ كَبيزُهٔنٕ هذا فَ

 .«فَقبلَُا إًَِّكُنٕ ؤًَْتُنٔ الظّبلِؤَىَ يٌْٓطِقَُىَ. فَزَجٓعَٔا إِلى ؤًَْفُسِهِنٕ

 (64-66 ،انثیاء)

گفت که  ها سخن مىحترا اق اص سترگشان است. گفتنذ: ضنیذیم اوانى اص آن ،کس تا خذایان ما چنین کشدهگفتنذ: هش

ى اتشاهیم، آیا تاو تاا   اق سا اتشاهیم گوینذ. گفتنذ: اق سا دس تشاتش دیذگان مشدم تیاقسیذ، تاضذ که گواهى دهنذ. گفتنذ: ا

ها ته گوینذ. پس آن ها تپشسیذ اگش سخن مىها کشده، اص آناى؟ گفت: تحكه این کاس سا تضسگ آن خذایان ما چنین کشده

 ییذ که سترگشانیذ.اصگطتنذ ق گفتنذ: هرانا ضرادسقن خود ت

 لغت ٍ اعزاة

مساتننفه ق  « انه لرن الظالرین»رحه استفهامیه ق یا موصوله است، دس صوست نخست، ا« من فؼل»دس « من»  .1

 دس صوست دقم خثش خواهذ تود.

 مفؼول دقم.« یزکشهم»مفؼول اقل ق « فتى»دق مفؼول گشفته است: « سرؼنا»  .2

 که نایة فاػل است ق منظوس اص آن اسم است نه مسرى.اهت اینته ،مشفوع است «اتشاهیم»  .3

 دس تشاتش چطران مشدم.« ػحى اػین الناس»  .4

 است.« کثیشهم»ل یا نؼت اص تذ« هزا»  .5

هام  « فسالحوهم »توان آن سا مشتاوغ تاه    است ق مى« تل فؼحه»ارحه ضشؼیه ق مشتوغ ته « ان کانوا ینؽمون»  .6
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 دانست.

 تفسيز

 پزستبىشكٌى ابزاهين ٍ پبسخ اٍ به بتبت

سق ضذن تا ضهش ق سقته ، پس اص تاصگطت مشدم تهکشد تینى مى گونه که اتشاهیم پیص ضكنى اتشاهیم، هراندس اشیان تت

دیگش پشسیذنذ: چه کسى تا خذایان ما چنین سفتاسى کشده؟ هایطان، اص هم آن صتنه تكان دهنذه ق ضكسته ضذن تت

تشدیذ اص ستركاسان است ق تا این کاس ته تاقسهاى مشدم ق نیض ته خویطتن ستم کشده است، چون  اق هش کس تاضذ تى

 واهذ داضت.دانذ که چنین کاسى کیفش سختى خ مى

هاا   کسى این کاس سا انجام داده است، گشقهى گفتنذ: اوانى ته نام اتشاهیم هرواسه اص تتدس پاسخ این پشسص که چه

 کشد، ق این کاس تایذ کاس اق تاضذ. ته تذى یاد مى

 ها کاس اتشاهیم است، اق سا دستگیش کشدنذ ق میان ارؼیت آقسدنذ. قلتى مؼحوم ضذ که کاس ضكستن تت

اى؟ اتشاهیم که متشصّاذ چناین فشصاتى تاود، دس      شستان اص اتشاهیم پشسیذنذ که آیا تو این کاس سا تا خذایان کشدهپ تت

تضسگ کشده است، اص   اى گفت که آنان سا قاداس ته انذیطیذن کشد، اق گفت: تحكه این کاس سا این تت ها ارحهپاسخ آن

 گوینذ. اگش سخن مى ،خودضان تپشسیذ

ق  صتنه سا چنان دسست کشده تود که گویا تات تاضسگ تاه خطام آماذه      ،ختن تثش تش گشدن تت تضسگاتشاهیم تا آقی

پشستان لاتل تصاوس نثاود ق انذیطایذن دس     که چنین چیضى حتى اص سوى تتهاى دیگش سا ضكسته است، دسحالى تت

که ه لذستى نذاسنذ. دیگش اینگونتضسگ هیچ  ها ق حتى تت کشد که تت پشستان سا ته این فكش قاداس مى این موظوع تت

هاا سا   گوینذ، این مؽحة نیض نااتوانى تات   اگش آنها سخن مى ،ها تپشسنذ اتشاهیم پیطنهاد کشد که اشیان سا اص خود تت

 آقسد. ها مىحتى دس سخن گفتن ته یاد آن

-کخود آمذنذ ق ته یاى ته  سخنان فكش تشانگیض اتشاهیم اثش خود سا گزاضت ق آنان ته قاذان خود تشگطتنذ ق لتظه

دیگش گفتنذ که ضرا ستركاسانیذ ق این دسست هران هذفى تود که اتشاهیم داضت، هشچنذ که تؼذا ته گرشاهاى خاود   

 تشگطتنذ.

 آيب ابزاهين تَريه كزد؟

که مؼحوم است که تت تضسگ این کاس سا نكاشده تاود،   تضسگ نسثت داد، دسحالى  ها سا ته تت اتشاهیم کاس ضكستن تت

 این یک دسقؽ تود؟آیا 
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خواست تا ایان دسقؽ، تاػاث    اق مى 1آمیض تود،انذ: این یک دسقؽ مصحتت یم، گفتهها تشاى توایه سخن اتشاه تؼعى

 ها ضود.هذایت آن

-اایض است که تاػث احوگیشى اص خونآمیض تنها دس اایى ایه، منؽمى نیست، چون دسقؽ مصحتتنظش ما این توته

مصاحتت  دس نظش گشفته است ق هیچ دسقؿى تاى گویذ، تشاى آن مصحتتى  ه دسقؿى مىکس کسیضى تاضذ ق گشنه هش

ؼوسى که خاواهیم گفات،   کننذ ق ته تفاده نرىکه پیامثشان تشاى تثحیؾ سسالت خود هشگض اص دسقؽ اسنیست. دیگش این

 این سخن اتشاهیم اصال دسقؽ نثود.

تاه  یؼنى تؼحیاك   2ها حشف تضننذ، کشده که چنین است اگش تت انذ: اتشاهیم این سخن سا ممیذ ته این ها هم گفته تؼعى

 صننذ، پس سخن اتشاهیم دسقؽ نیست. قلت حشف نرىها هیچ متال کشده است، چون تت

سا مشتاوغ تاه   « ان کاانوا ینؽماون  »نظش ما این توایه هم چنذان متكم نیست، چون ضایسته این است کاه ضاشغ   ته

تش است. اص این گزضته تؼحیك این خثش  تش ق مناسة صیشا که این ارحه، نضدیک ؛«مفؼحه کثیشه»تذانیم ق نه « فسلحوهم»

ستؽى است، مركن است خثش ساسات   هاى ضكسته ضذه، تؼحیك تى ها سا ضكسته، ته سخن گفتن تتکه تت تضسگ آن

 ها سخن نگوینذ. حتى اگش آن تت ،تاضذ

ایان  ضاود،   هم گفته ماى  3«مؼاسیط»کشد. توسیه که ته آن  «توسیه»اا تسیاسى اص مفسشان مؼتمذنذ که اتشاهیم دس این

تواه ته ظاهش آن، مخاؼة اص آن مؼنایى تفهرذ که آن مؼنا خاالف قالاغ اسات،    که تا ،است که کسى سخنى تگویذ

« فؼحه کثیاشهم هازا  »انذ: منظوس اتشاهیم اص  گفته 4که خالف قالغ نیست. ،قلى خودش مؼناى دیگشى سا دس نظش تگیشد

یؼنى ایان کااس سا کساى    « کثیشهم هزا»ق « فؼحه من فؼحه»ته این صوست: « فؼحه»ه مستمل تود تا حزف فاػل دق ارح

هاا هام    ها این است ق این هران توسیاه اسات. تؼعاى   کشد که کشد ق منظوسش خودش تود، سپس گفت: تضسگ آن

این توایه نظیش قاه دقم است تاا   ها کشد. سخن گفتن تت ،انذ که اتشاهیم اص تاب توسیه، سخنص سا مطشقغ ته گفته

 کننذ. اا توسیه مؽشح نیست، تحكه آن سا ظاهش کالم اتشاهیم لحرذاد مىاین تفاقت که دس آن

                                                 

 .74، ص17، ج التحریر والتنویر. 1

 .86، ص 7، ج البیانمجمع .2

ان فى »كار رفتٍ است. فزمًد: كىىد كٍ ايه ياصٌ در آن تٍ َا ريايتى َم اس پيامثز وقل مى. ايه اصطالح مزتًط تٍ اَل سىت است. آن3

 .631، ص 3، ج «المعاريض لمىديحة عه الكذب.كىش العمال

 تٍ تًريٍ دي وظز يجًد دارد:جع. را4

 كٍ تًريٍ غيز اس كذب است، تىاتزايه، اختصاص تٍ مًقع ضزيرت ودارد.ايل ايه

 تًان اس آن استفادٌ كزد. كٍ تًريٍ َمان كذب است ي فقط در مقام ضزيرت مىديم ايه

(؛ آيةاهلل خًئى) 19، ص 2ارى)المكاسة، ج ؛ شيخ اوص2.7، ص 9، ج مسالك االفهام تز فقُاست، ماوىد: شُيد ثاوىوظز ايل وظز تيش

 (.611، ص 1، ج الفقاههمصباح
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داننذ  پشستان مى سسذ که این سخن اتشاهیم، نه دسقؽ تود ق نه توسیه، چون اتشاهیم ته خوتى آگاه تود که تت نظش مىته

داننذ که اتشاهیم دس این سخن لصذ اذّ نذاسد. کزب ق توسیه قلتاى تتماك    ض مىکه تت تضسگ این کاس سا نكشده ق نی

سا تاقس کنذ ق اساسا هذف اتشاهیم این نثاود کاه    که هرشاه تا فشیة دادن مخاؼة تاضذ ق مخاؼة تتوانذ آن ،یاتذ مى

که یكاى   ،تهضاء ق تمشیش تودکننذ، تحكه سخن اتشاهیم اص تاب اس دانست که تاقس نرى ها این خثش سا تاقس کننذ ق مىآن

اى گویذ که مخاؼاة قاداس ضاود    گونهگوینذه سخن قاظح الثؽالنى سا ته اص فنون فصاحت است. ته این صوست که

الؼااسف،  ذ اذّ نذاضت، تحكه تاا ناوػى تجاهال   اا اتشاهیم لصته چیضى الشاس کنذ که موسد نظش متكحم است. دس این

خاوانیم   لزا دس ادامه آیات مى ؛ایجاد انگیضه تشاى انذیطیذن تود ق چنین هم ضذها ق هذف اق تیذاس کشدن قاذان آن

 دیگش گفتنذ که ضرا اص سترگشانیذ:که آنان پس اص ضنیذن سخن اتشاهیم ته دسقن خود تشگطتنذ ق تا خود یا ته هم

 .«فَزَجٓعَٔا إِلى ؤًَْفُسِهِنٕ فَقبلَُا إًَِّكُنٕ ؤًَْتُنٔ الظّبلِؤَىَ»

 تذانناذ  ق تاضنذ آگاه تیقالؼ اص خود ضنونذگان، اگش اما است، متیحم پوضانذن منظوسته تنها دسقؽ، که است قاظح

 دسقؽ، که چشا. تود نخواهذ دسقؽ گشید خوانذ، یم ناتخشدانه سا آنان یها طهیانذ تنها تحكه ذیگو ینر یاذ میاتشاه که

 اگاش  ناک یا طاان، یا اهالات  اػالم منظوسته است طاءان تحكه ست،ین خثش اصوالً نیا یقل است، قالغ خالف گضاسش

 .است یا نكته خود نیا ق تود، نخواهذ کزب ق صذق ته اتصاف لاتل گشید تاضذ انطاء

ها، اتشاهیم دس ته این موظوع سقایاتى نمل ضذه که ؼثك آنهاى حذیثى اهل سنت، سااغ دس کتابکه مؽحة دیگش این

 ضود: خاؼش آن دس لیامت ضفاػت اق پزیشفته نرىفت ق تهدق ااى دیگش قالؼا دسقؽ گاا ق این

( قبل: لن يكذة ابزاهين االّ ثالث كذببت، ثٌتيي هٌهيب فيى تات اهلل:   اهلل عليه ٍآلهلیعي ابى هزيزة عي الٌبى)ص

 1ٍ )ٍاحد فى شإى سبرة(.« بل فعله كبيزهن»ٍ قَله « اًى سقين»قَله 

 کنذ که فشمود:  نمل مى (لهآاهلل ػحیه قحی)صاتوهشیشه اص پیامثش

تل فؼحه »ق دیگشى سخن اق « انى سمیم»تا دستاسه خذاست، یكى سخن اق  اتشاهیم دسقؽ نگفت اض دس سه موسد: دق

 یكى هم دستاسه ساسه.« کثیشهم

ق مجاهذ گفتاه: ماشاد    2توانذ ضفاػت کنذ. سثة آن سه دسقؽ، دس لیامت نرىکننذ که اتشاهیم ته آنان نمل مى چنینهم

 3هاست.( هران دسقؽ82،)ضؼشاء «ٍٓ الَّذى ؤَطْوٓعٔ ؤَىْ يٓغْفِزَ لى خَطيئَتى يَٕٓمٓ الدّييِ»: اص خؽیله دس لول اتشاهیم

که تا افتخاس خود سا پیشق اتشاهیم مؼشفاى   (اهلل ػحیه قآلهحی)صها اػتثاسى نذاسنذ ق پیامثش اسالم تذقن ضک این سقایت

                                                 

 .112، ص 4، ج صحیح بخارى. 1

 . 321، ص 4، ج الذرالمنثور. سيًطى، 2

 .112، ص 14، ج تفسیر قرطبى. 3
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اهلل هم تود ق لحة سحیم داضت ق که پیامثش تود، خحیلتش اینگویذ. اتشاهیم ػالقه سخنانى دستاسه اق نرى کشد، چنین مى

گفتیم که اصاال   توظیح دادیم ق « بٓلْ فَعٓلَهٔ كَبيزُهٔنٕ هذا»ته این سخن اق هاست. سااغ اق تاالتش اص این حشفساحت 

اى که مجاهذ ته آن استناد کشده، دس سدیف  تتث خواهیم کشد ق آیهصقدى هم ته «إًِّى سٓقينٌ»ته دسقؽ نیست ق سااغ

-که ػحراى اسالم سااغ ،ها داده ضذهها ته پیامثشان نسثت رنة، ػصیان، ؿوایه، ظحم ق ماننذ آنآیاتى است که دس آن

تا ػصرت انثیا ها چیض دیگشى است ق هشگض انذ که منظوس اص آن انذ ق سقضن کشده ؼوس مثسوغ سخن گفتهها تهته آن

 منافاتى نذاسد.

-کنناذ، لثاول نذاسناذ ق تاه     مؼشفى مىگو ها سا که اتشاهیم سا دسقؽ حتى تسیاسى اص متممان اهل سنت هم آن سقایت

داسد کاه اگاش    دهنذ، ماثال فخاش ساصى اظهااس ماى     سا موسد حرحه لشاس مى هاکننذ ق گاهى ساقیان آن نتوى توایه مى

 1که تگوییم اتشاهیم دسقؽ گفته است!گوینذ، اقلى است اص این تگوییم این ساقیان دسقؽ مى

که دس ایان آیاه آماذه     ،است« انى سمیم»انذ که خالف قالغ توده، ارحه  ارحه دیگشى که اتشاهیم گفته ق گران کشده

 است:

 (96-88،افاتص) .«فٌََظَزَ ًَظْزَةً فِى الٌُّجَٔمِ. فَقبلَ إًِّى سٓقينٌ. فَتََٓلََّٕا عٌْٓهٔ هٔدٕبِزييَ»

 گشدان ضذنذ ق پطت ته اق کشدنذ.پس نگاهى ته ستاسگان انذاخت ق گفت: من تیراسم. پس، اص قى سقی

سقص خاصى تود ق ؼثك یک سنت لذیرى، هره مشدم ته  ،هاست. آن سقص این آیات هم مشتوغ ته اشیان ضكستن تت

 ها سا ضكست. شدم تتسفتنذ، قلى اتشاهیم گفت: من تیراسم ق نشفت ق دس ؿیاب م صتشا مى

خالف قالغ تود ق اق تیراس تودن سا تهانه کشد ق ته صاتشا نشفات تاا     ،گفته ضذه که این سخن اتشاهیم که من تیراسم

 ها سا تطكنذ. تت

پشستى ماشدم  ثود، تحكه ناساحتى سقحى اق اص تتانذ که اق توسیه کشد ق منظوسش تیراسى اسرى ن اا نیض گفتهدس این

 .تود آقسده دسدته سخت سا اق دل که تود لومص یگرشاه مطاهذه اص یناض یتذن ظؼف اق مشاد ذیضا تود.

گوییم: چه لضقمى داسد سخن اتشاهیم سا خالف قالغ پنذاسیم تا مجثوس ضویم آن سا توایه کنیم؟ سخن گفاتن تاا    مى

 ضود ق آن تش پیامثشان سقا نیست. توسیه هم ماننذ دسقؽ، مواة سحة اػتراد مى

توانیم تگوییم که آن سقص اتشاهیم قالؼا تیراس تود؟ تواه کنیم که اق این سخن سا ته آصس گفت ق اق هرواسه تاا   ىآیا نر

که اق ته اتشاهیم اػتشاض نكشد ق ساخن اق سا پازیشفت،   اتشاهیم تود ق ؼثؼا اص حالت اسرى اتشاهیم خثش داضت، این

 تود. که اق قالؼا تیراستوانذ لشینه خوتى تاضذ تش این مى
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 (السالمليه)عتهوت دسدى به بزادراى يَسف

که دس این  ،هم قاود داسد ق آن تهرت دصدى ته تشادسان یوسف تود( السالمحیه)ػنظیش این مؽحة دس داستان یوسف

 آیات آمذه است:

 (76،)یوسف«. ؤَيَّتُهٓب الْعيزُ اًَِّكُنٕ لَسبرِقَُىَفَلَوّب جٓهَّشَهٔنٕ بِجٓهبسِهِنٕ جٓعٓلَ السِّقبيٓةَ فى رٓحٕلِ ؤَخيهِ ثُنَّ ؤَتَّىَ هٔؤَتِّىٌ »

دس اشیان یوسف ق تشادسانص، تشادسان تشاى دقمین تاس نضد اق آمذنذ ق تماظاى گنذم کشدنذ، یوسف دستوس داد تااس  

رانه ضذ، یوسف پی ها تاس ضتشى گنذم تتویل داده ضذ، قلتى این تاسها تسته مىتشادسان تسته ضذ ق ته هش کذام اص آن

این کاس ایان تاود کاه     دس تاس تشادسش تنیامین لشاس داد. هذف یوسف اص ،کشدنذ پادضاه سا که تا آن گنذم سا پیرانه مى

 داسد.تا تشادسش تنیامین سا نضد خود نگه ،دست آقسداى ته تهانه

خاوسد   ش اص آن آب مىاه مصؼوس پنهانى دس تاس تنیامین گزاضته ضذ، اام صسین یا سیرینى تود که پادضآن پیرانه که ته

مصاشى  « اسدب»ضذ. گفته ضذه که آن پیرانه یک دقاصدهم  ػنوان یک پیرانه استفاده مىسالى اص آن تهق دس این لتػ

 کیحوگشم است. 156لیتش یا  198مؼادل  ،که اکنون نیض دس مصش متذاقل است« اسدب»تود ق 

کاه سقى تاه   نیان ضرا دصدیاذ! تاشادسان یوساف دسحاالى    اى کاسقا اى نذا داد که قلتى کاسقان ته ساه افتاد، نذا دهنذه

کس آن سا ایم ق هاش  رانه پادضاه سا گم کشدهها گفتنذ: پیایذ؟ آن کاسکنان یوسف کشدنذ، گفتنذ: ضرا چیضى سا گم کشده

 تیاقسد یک تاس ضتش اایضه داسد، گوینذه این سخن اظافه کشد که من ظامن آن هستم.

که تا آن ممام ق مولؼیتى که داضت ضایسته نثود که ضخصا نذا تش اینخود یوسف نثود، صیشا ػالقه دهنذهنظش ما نذا ته

که صتثت اص نذا دهنذه ضود، خود یوسف پیرانه کنذ، چون ؼثك آیات، پیص اص آن دهذ، سیاق آیات چنین التعا مى

-ص نذاى آن نذا دهناذه ظاریشها تاه   ا سا دس تاس تشادسش گزاضت ق دس این تخص، ظریشها هره مفشد است، قلى پس

گویناذ: پیراناه    ها هم مىایذ؟ آن گوینذ: ضرا چه گم کشده صوست ارغ است. تشادسان ته نذا دهنذه ق هرشاهانص مى

گوها میان دق گشقه است، گشقه کاسگضاسان ق گشقه تشادسان. پاس اص ایان   قایم ق دس ادامه هم، گفت محک سا گم کشده

فَبٓيدٓؤَ  » کناذ.  سسذ، تاص ظریشها مفشد است ق یوسف ضخصا تاصسسى مى ه تاصسسى تاسها مىگوها قلتى نوتت تقگفت

 .«بِإٍَٕعِيٓتِهِنٕ قَبٕلَ ٍِعأءِ ؤَخيهِ

تناتشاین، هم گزاضتن پیرانه دس تاس تنیامین ق هم تاصسسى تاسها، توسػ ضخص یوسف صوست گشفته، قلى ناذا دادن  

چیاض ؼثاك نمطاه    گوها، کاسکاسگضاسن توده است، هشچناذ کاه هراه   قگفت که ضرا ساسق هستیذ ق ادامهق گفتن این

سخن یوسف نثود. ضایذ گوینذه این ساخن اص حمیمات    « اًَِّكُنٕ لَسبرِقَُىَ»که ارحه سفت. نتیجه این یوسف پیص مى

ص سا نضاذ  انذ ق ضایذ هم یوسف داساتان دصیاذه   ها پیرانه سا دصدیذهکشد که قالؼا آن لعیه خثش نذاضت ق گران مى

 توسػ تشادسان، ته نذا دهنذه گفته تود ق اق اص تاب توسیه، هران سا اساده کشده تود.
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اناذ کاه دس    دانناذ، گفتاه   ها که کزب نرىداننذ ق چه آن ها که توسیه سا کزب مىؼوسى که گفتیم فمهاى ما، چه آنته

 الصم است. مواسدى که انسان مجثوس ته دسقؽ گفتن تاضذ، توسیه کشدن اایض ق گاهى

نظش ما نه اتشاهیم ق نه یوسف، نه دسقؽ گفتنذ ق نه حتى توسیه کشدنذ ق توسیاه کاشدن   تاتواه ته مؽالثى که گفتیم، ته

اگش هم اایض تاضذ، تشاى پیامثشان سقا نیست، چون مركن است کاسهایى اص نظش ضخصى گنااه نذاضاته تاضاذ، قلاى     

 ثشان سش تضنذ.ضود، نثایذ اص پیام چون تاػث سحة اػتراد مى

 چكيده

تا ضكستن  یق که است پشستانتت ته اق پاسخ ق اتشاهیم ضكنىتت داستان ،یاله امثشانیپ دستاسه لشآن یهاداستان اص

 سا دیگش هاى تت ق آمذه خطم ته تضسگ تت گویا که کنذیم قانرود چنان تضسگ تت گشدن تش تثش آقیختن تا ق هاتت

  تات  حتى ق ها تت که کشد قاداس فكش این ته سا هاآن ق کشد ذاسیت سا لوم خود قاذان سکا نیا تا ایطان است، ضكسته

 ضذه گفتهالوالی  دهذیم نسثت تضسگ  تت ته سا ها تت ضكستن کاس اتشاهیم کهنیا دس. نذاسنذ لذستى گونههیچ تضسگ

 کاه  اسات  آن حیصات  یقل. ننذدایم هیتوس سا اق سخن یتؼع ق انذدانسته یمصحتت دسقؽ سا اق سخن یتؼع: است

 هام  اگاش  کاشدن  توسیاه  تش هش توایهیتنا. است فصاحت فنون اص یكى که تود تمشیش استهضاءق تاب اص اتشاهیم سخن

 تاػث چون قلى تاضذ، نذاضته گناه ضخصى نظش اص کاسهایى است مركن چون نیست، سقا پیامثشان تشاى تاضذ، اایض

 .سشتضنذ نپیامثشا اص نثایذ ضود، مى اػتراد سحة

 


