
  

�	
  ه�� ز��ن ���� در ���ن وی

���  ����	�
  *�� ا�	��� �	��ا���م وا

  مقدمه


"̂ ا+ـ'. » هـ� ه� و 	��Gی� 	���ی�«ه�* 09��
 ا!�ن، ا�87"��* از  ی�
 از وی

� 	�ا* ��ورش و ��E)�ی
 ای� ا+���اد، در 	!��ر* از +�ره�اوD  ـ�,ن، ازP *ه�


"̂ ه�* ز�ن  ���Q (�ی<، �ر، ��cی<، oOP، اA1اب، ,ل ���ان و !�ء، 	� وی

� از زـ�ن  (�)_ 	� ���ان ا�87 ا�Eره ��ده ا+'. در��+�ره ��cی<، 5!' دو 

_(�)�ـ� از زـ�ن (�)ـ_ را	ـ� ��ـ�ان 8(ه�!�ان �ح و �7ط١��) و +mk دو 

'Q� و ،
�ا	�وران در ه�� ا��Oر (��)D ��ا* ه�	 ،��هـ� را �ـA 	�ـ�ن  ا�87* 	�

٢��ده 
"̂   ه�* ه�دو S�9 ،راه در+' زی!�� را 	��(�زد. �� ا!�ن 	� D��E' وی

  دگاه قرآن موفقيت از دي


(�)ـ_  در ���یS (�)��' اR�Dف و��د دارد، و7
 از �8ه �P,ن زـ�ن و (�داـ

�� 	� (��)'، (@�ه�ت و اRDص، 	�  �، ی��ـ
 Pـ�ب »هـ�ف ,)ـ�ی��«ه!��

                                                            

  .��وه���  *
١ 
  .١٠. ���ی�، �ی
  .١٢و���١١ی�، �ی�ت . ٢
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� و ی� 	� "�م �Gدن در (!�� �E�	 ه�E %ی� 
G7ـ< و (��)ـ'«اQ�« و «، در �رEـ

'�	�� «�
 )ـ�د*، Dـ�"�
 در ���2 زـاد"
 و ا���ـ��
، ��-ـ��ز و �را)-�

 �	 %�� و �9ی_ +�0' و (!�ر�' در �E�	»ف�» ر\�ان اQ7ـ�«و ر+��ن 	� » ه

.��E�	 ��(�" ��� ١را در  

_(�)���  ه� ا(�  �
 ه!���!��Eن و QPـ;  �Eن و "��6ر و ��% �Tه� و 	��9

�!'. و ز	�ن Zه���ن ه�E  ـ�دن�' در "��6ر و ��% ،ا)-� ��D �6ق ودروغ و 


"̂ �اده و...وی�D ا+�ار 
"̂ �ـ� در Pـ�,ن 	ـ� ��ـ�ان وی �هـ�* ا)ـ�اد  ه�ی
 ه!��

�ه ا+'. �(�)_ 	� ,نE ��D٢ه� ��دا
 

  آسيه و مريم؛ اسوه اهل ايمان

،��اوD ��+, ه دو را (�ی< و�GJ ر�"�� دو و (���
 (�)_ ز�ن از (��) 
) :��� 

َ�َب  َو «
َ

�  ُ�
	

  ا�

ً
�

َ
ِ�یَ�  َ��

	

�ا ِ�

ُ
َت  �َ��

َ
�ْ�َن  اْ�َ�أَ�ْ�ِ  

ْ
ْ!  ِإذ

َ
ـَ(َك ' �ِ  اْ&ِ�  َرب$  #"�

ْ
��ِ  

ً
 َ&ْ,+ـ"

 ِ� ' ِ-
	
�.َ

ْ
�ِ  َو  ا� $.

َ
�ْ�َن  ِ�ْ� ' /َ�ْ�
ـ�ِ  َو  ِِ0َ�ِ�ـ َو  َ $.

َ
ـْ�ِم  ِ�ـَ� ' /

َ
2

ْ
ـ"ِ�0ِ,� ا�

	
و  ٣؛ ا�3

% زده ا+ـ'، در ,ن ه�8ـ�م �ـ� "6ـ': 
َ
t) !� )���ن�ه �	(��ن، V) *ا�	 ��اوD

��D !% او  ��ورد"�را�ز، و (�ا از )���ن و ��!	 '-G	 دت در�D دAا* 	�ا* (� 

!�5	 
@�ت ده و (�ا از "�وه +���8ان ره�ی«  

َ!  َ�ْ�َی4َ  َو «
َ
��0ْاَن  اْ&�ِ +

	
ْ! ' ا�

َ
�5َ6ْ

َ
78َ�ْ" أ

َ
��ـ" 

ْ
9

َ
:

َ
�

َ
� َو  ُرو�6ِـ" ِ�ـْ�  �,ـ�ِ  

 !ْ
َ

# 
0"ِت  َ;(	ِ<َ&ِ "7 ِ=�ِ  َو  َر&$
ُ
ْ!  َو  ُ<+

َ
/">  �َ�ِ �,+/ِ"2

ْ
و (�ی<، د��D ��ـ�ان �ـ�  ٤؛ ا�

8ـ� داEـ' و (ـ� از روح Dـ�د در ,ن د(�ـ�ی<؛ او �Q�ـ�ت  vـ�د را �ـ�D دا(�ن

�ا 	�د ه�ی� ��ورد"�ر و ���بD د و از (=���ن )�(�ن���ی_ O�  . »را 

                                                            

١ 
١٠٠. ���
، �ی 
�ا َ!ْ�ُ
 ...) و �����ن، �ی
ُ


 َ!ْ�ُ%ْ� َو َر#ُ
&
�َن ...َرِ#َ* ا('

ُ
) و&

َ ْ
�َن ا,

ُ
-�ِ�   .4١ـ1٧(َو ا(/&

  .١٠و  6و٣. ���ی�، �ی�ت ٢
٣ 
 .١١. ���ی�، �ی

٤ 
  .١. ���ی�، �ی
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� در �P,ن �اوDن��ـ�اه�< ه	ا ��ـ� (�داـ
 ه���ـ ��"7 �را  9و (c�ـ

��ده، در ه��ن �P,ن  

 ه���ـ� ,+ـ��، ه�!ـ� )��ـ�ن و ا�87* ای��ن (��)�ز

��ده ا+'. ا��07 ز�ن (�)_ از �8ه �P,ن،  3(�ی< 
را �A ا�87* ا)�اد (�)_ (��)

� �w1ت )�9���
 ه����؛ 	��Q ز��!�2ـ�6را د�Dـ�  ١،�Oc)3ر 	� ,ن دو 

;��E7،در و  ٢�)
ه��� (�در ا+ـ����%، د�Dـ�ان  ٣،�D7اه� �w1ت (�+

ـ���� ای�ب و ز��ی� و PA1�ـ%، �
 ه��ه�ی
 از  �w1ت �7ط، و ه�!� ���(�0ا

�� در (ScO ی� �P oOP,ن از ,�ن +ـ�5 	ـ� (�ـ�ن ,(ـ�ه  �ز�ن (�)�
 ه!��

  ا+'.

  هاي زنان موفق ويژگي

�� ا+��ء 	�' ���m+�ره  ٣٥در MEن Aول ,ی�  
ی�  ٤اA1اب ,(�ه ا+': ه��8(

��Q+ زل )�(ـ�د و  ٥ام�� ای� ,ی� را �اوD ،�از �	�ا	�* ز�ن 	� (�دان ��Eِه ��د


"̂ 
 از 	��ـ�ی� وی"̂ هـ�* زـ�ن و (ـ�دان (�)ـ_ را 	�ـ�ن �ـ�د. از �ـ�	� در  ده وی

ه� را  ̂"
ه�* (�ی<، �ر، �1ی<، oOP، اA1اب، ,ل ���ان و !�ء، ای� وی +�ره


. (�ـ�م �!ـQ�< و ٢. ای��ن و ه�)ـ�ار*؛ ١ ��ان ا+��5اج ��د: 	�ا* ز�ن (�)_ (

"�ی
 و  . را+ـ'٦. رازدار*؛ ٥. �Eم و 1�ـ�؛ ٤دا(�
؛  . ��6ف و ��٣vا��9'؛ 

��ـ�ی�* از (cـ�g و ��(�ـ� ,7ـ�ده؛ ٨. ��0دت و �ـ�ی�؛ 2٧�اP'؛ ��FM� .٩ .


 	ــ� Dــ��اده و "��* و �FM��"ــ رو1�ــ� Eــ@��' و Pــ�رت �Oــ��<�ار* ,ر(ــ�

                                                            

  ه��B�C D واA/�ن،�ی
 �@�ه'
 و �ی
 �?%;�. . ر.<: �>/;� :�ره١

٢
  .٢1. EFG، �ی

٣،EFG .  

، ١١�یH 6٠ـ٣٨�ی�ت  و.  

٤ ،*:�@H .ا����ن �	
  .14١، ص٨، ج�

٥ ،*H�;: .ر  .٢٠٠، ص1، جا��را�	��
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ــ�ار*؛١١+ــ��A*؛  . QT<١٠ا���ــ�ع؛  0
؛  . ,ر(ــ�ن١٢ . ا+ــ���(' و ��یQ9١٣ .


 در 	�ا	� ه�!�؛ ��
 و )�ار از ١٤��ا\N و )�وG7ا* )�ا"��* ا��1م ا�	ه@�ت  .

  . ��ی�ش ا�0�Eه و ��	�.١٥"��ه؛ 


"̂ رو در  ازای�ه�* ز�ن (�)_ ��ز 	� )��2
 دی�8 دارد؛  	�c در	�ره ه�� وی


�ه (�!	 
"̂ � وی�J 
  �Eد: ای� (@�ل 	� 	�ر+

  . ايمان و هدفداري1

از �8ه �P,ن، (�)��'، ا(��' و ,را(�، و �Oc�% ه�,�h 	ـ�ا* )ـ�د و ا���ـ�ع 

� و ���ل«Eر «
�ـ�ی�  Eـ�د، ��Gـ� در +ـ�ی� ای�ـ�ن و ه�)ـ�ار* ا(��ن E��ده (

� در +�ره �2)�ت ا+'؛ ��Jن�اوD ���� از ا0�ـ�، �m از 	��ن  ١ H�� 'E�"�+

 �Q�� ار��� �	» ُ�
	
" ِ�ْ�  ِإ/

َ
�="ِد/ِ �,��ِ

ْ
@0ُ

ْ
در ��ی�ن ه� +�"�E'، ری-� و ��(% » ا�

�ن را , '��(�) 
Q2ن«ا��ای «
) 
(��)  Aـ��. در +�ره �cـ�ی< ��از » ای�ـ�ن«

 ��� 	� دو �اوD �� �@�ه ا+'؛ ,E 
��ی� ز�ن (��)�	 >G) 
"̂ ���E �Q وی


 9ن ��ـ�(�0از ه�!�ا) ،�ـ��@�ـ� w1ـ�ت را ر :�ـُ� ِإْن   َ�Aـ'«)�(�یـ B&َر

ِ��ـ"ٍت #"ِ/+ـ"ٍت Dِ"E=ـ"ٍت 
ْ

ُ>�	 Aْ�ُـِ
0"ٍت ُ�@
ْ
 ِ�ـ�

ً
ْ,ـ�ا

َ
F 

ً
ْزوا8"

َ
ُ� أ

َ
ْن ُیْ=ِ(�

َ
ُ>�	 أ

َ
2

	

Hَ

ْ&>"را
َ
="ٍت َو أ $,

َ
I ٍت"JDِ"K اٍت)&ِ"�ا(�� ا+' �� ا"ـ� او Eـ�� را 9ـRق دهـ�،  ٢؛

��E *�� �	 ن،  ��ورد"�رش��Qـ!) 

 	��G 	�ا* او �Pار ده�؛ ه�!ـ�اه�!�ا

�	�� ،N\ا��) ،�)V) ه@ـ�ت ،�
 ?�ـ� 	ـ���ه و 	ـ���ه ��ر، ��	از ».  ���ـ�ه، زـ�

�ـ�  ���ـ 
0
 ر+�خ (QP ن در��ن ای,�P �8ه�اEـ�� » P!ـ�وت«+�ی
 دی�8، از 

�.ا!�نE�0
  ه�* ّ!P 2ـ�( 
�Q اQ�7; 	� ای��ن و �=�)' و +�ی� ���Cت ا!ـ�

��؛ 	� "���ـ� و  ا* �� �P,ن P!�وت ی�Gدی�ن را 	ـ� +ـ�Z (��ی!ـ� (
 زی�د* دار
                                                            

  .١٣٢ـ  ٧1. �M�Nت، �ی�ت ١

٢ 
 .1. ���ی�، �ی
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) :�4	 «)�(�ی
ُ
I  !ْAَ

َ
#  4ْ<ُ&ُ�

ُ



ُ
#  �ْ�ِ  ِ)Lْ&َ  

َ
M�ِ7ِ  ذ

َ
�Jِ."َرةِ  َ' 

ْ
ْو  َ<"�

َ
(B  أ

َ
O

َ
Aَْ�ة... أ

َ
 ١؛#

� +5' ه�ی��ن دل ��ی�ن ای� �m ازE ن�h�ه Z�+ 5' ی�+ �� ».از ,ن... 

� و +��Eر از ر1< » رQP 'P;«ز�ن �� از 	� ای� ا+�س، 	�-��* 	��Dردار


�!�، زود��  و ��اS9 ا� و در ��+�ار* از  �Eن ر+�خ (
 در دل» ای��ن«ا��

�. ,�Fر ای��ن و ا+��ار* ز�ن (�)_ را (�دم ای�ان در �9ل دوران ه-' ��,ن ا+��ار

�8� ( +��7 د)�ع (��س و 	�� از ,ن (-�ه�ه ��دهJ �� ��ا اGE !�ان�دران و ه�

�ا دادهD د را در راه�D ��� ی� +�(�ی���AیA�  ـ���؛ ا(� 	� ��% 	� د+��ر Pـ�,ن ا

�« )�(�د: 
ً
 Aْ6ََ�ة

َ
M�ِذ �ُ

	

 ا�

َ
QLَ.ْ,َ�ِ '47ِ&ِ�

ُ



ُ
1!�ت یـ� ,ه "6ـ�� را 	ـ� دل  ٢» #

��Eاه�ن "�ا�D��ه ��ده 	!��0 را ز ��`� و ی�د R2	' ز�ن 2�ر ا+Rم �.  اا

�ـ�  
1ُـ� w1ـ�ر ی�)�ـ� 	ـ�د، ه�8ـ�(
ُ
�(�ت �-ـ' �G0ـ� در اD *ا�	 �� �0�!

�اD ده و ر+�ل�Gرا ?�ی; و  9(-�ه�ه ��د (�دان �(�د از ��س ��ن �� 	� )�ار 

��Eا�" �G���ش 	� (��و('، (-� ,ب و و+�ی%  ��?�; �Eه� و )�ز ��\ ،�ا

�؛ ��ه�8�� ��اD' و E�-��* 	�داE' و (�داا* را 	ـ�  ��!��ن را 	� ���ر* ا

.'Eدا�	 >Dده زA�+ د�D و �E ��GE ه�ش�E د و��+�( >�G�٣ 
�Dاه��  ا"� (

����ب (�Aان �FM�� ای��ن را در ز�ن (�)_ 	�ا ،��ـ� 	ـ� یـ� د�Dـ�  »دا را« ��	�5ا

�� ه�ـ�وش �ـ�ر و  ��م +��ه زه�ا 1!��
 ,�E ��Eی �	 *�G-)�D �7�+ دهA�E


�. او �m از ,ن 	�ادر، در د)�ع از �G-)�D در 	�ا	� 2�ا(��ن (��و(' (���� در  


 ه�* ��ره ی� روز 	�ن) �0P د در�D د+��ن �	ش را ��GE ادر�	ر و � "�ارد، ��ره �


�(�ت �-' ��G0 را رهـ� (D �0�! ����ـ� و ه�ـ�وش +ـ�ی� رز(�ـ�"�ن  ه��


�م ا+�cQ 	� دوش (�) gD ارد و در�" 
ا�F  ام �� ز��ه�Eد؛ ی� ���ب  �1\� (

                                                            

  .٧6 �ی
 . �-�ه،١
٢
  .١14 . �ل !�Oان، �ی
٣ ،DQی�-O)ع. ا�	ع ا�����١4٢، ص١، جا .  
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�� 	� R2	' ای��ن او و +� �Dاه� ,زاده  ����,زاده +�)�از، (��O(� ,	�د را (=���7 

E ز(�ده و, ���Q1،*�
 	�Gا(
 ,�E ��Eی�.دی�8 	� �م )�9�� �ه�!�  

��Qه و درD-� ای��ن Dـ�o7 زـ�ن را در �ـ�	R، در اردو"ـ�ه 1!ـ�� 	ـ� 


Q�7 
� ام وه; (���ان دی� و �Gی' �QDص ای��ن را  در ز�ن 	Aر"�ار* ه��

*�0��8ـ� در 	�ا	ـ� ا	ـ� زیـ�د +ـ���8 (
 3در زی�; J �� �ای!ـ�� و از  	0���

� و 	� و��» ای��ن و ��Gد«�� 
زی�د �ـ�  د ,ن ه�� O)�0'، در ��+4 ا	�د�(ع (

:��ا ��ر ��+�D را �	ادر �	ـ' اهـ% و ��	ـ� �8J ـ�د)�( ،*� إ	ـ� رایـُ� « : دیـ
ّ

� 

�ی�م A�J* زی�0ی
 و A� ��D (� ١؛���.«   

  دامني عفاف و پاك. 2

'6� 
Q2ار* ا�و 61ـ� ا(��ـ'  از �ـ��ن "ـ�م Dـ��اده ��ی� ��یـ� �1ا+ـ' (



 در ـ�ع ��Eـ� و �ـ�ده ��وای
 در 8ـ�ه، 	
 ا�����
 ا+'. 	Gـ���در* در  


، ز(��� را 	�ا* 	!��ر* از �ه�@�ر*!�� g	روا 
,ورد.  ه�* ا�����
 )�اه< (ـ


�اده ,?�ز (�D '6� �	 ��)�� اده و  �6' در��Eد. 	� ه��� د7�ـ%، �6ـ' Dـ�

̂ه 	��Dر دار ا+'. ا+ـRم از یـ� 9ـ�ف، (�ـN و ��(�� در ا+Rم از اه���
 وی

�ـ�ده و 	ـ� ازدواج و 	Gـ�ه 
6��ب ?�یAه ��!
 را �+  
ور* از ����ـ�ت ��!ـ


� و از �9ف دی�8 	� �6' +�6رش (
 ٢ده� )�(�ن (��ور* ��!
،  و در 	�Gه ٣


�اده را (��cم ��ده، (�D >ن از �1ی�E رج�D  :�ـ�َن «)�(�ی
ُ
��ِ

ْ
@0ُ

ْ
Rَ ا�

َ



ْ
�

َ
ْ( أ

َ
#

 ...'
�َ 
	

Sَن ِإ�
ُ

3�ُ�و6 4ْ7ِ8ِ"ِ
ُ

ِ�یَ� ُه4ْ ِ�:
	
4ْ7ُ   ا�

ُ
ْی0ـ"/

َ
َ>ـْ! أ

َ

ْو �ـ" َ�

َ
ْزوا7ِ8ِـ4ْ أ

َ
أ

'U
َ
0َِ� اْ&+

َ
� �َ,�ِ�

ُ

�َ �ُ,ْ

َ
V 4ْ7ُ

	
/Wِ

َ
� ُه4ُ ا�L"ُدون  

َ
MXِ�و

ُ
Y

َ
� 

َ
M�ِـ�  ٤؛َوراَء ذ� 
	� را+ـ�

                                                            

١ ،*/'R� . ارا����ر  .١١1، ص61، ج�
٢
  .٣٢ . �Aر، �ی
٣
  .٣٣ . ه�Oن، �ی
٧-١ . �����ن، �ی�ت٤.  
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،��ن �� دا(� �Dد را �61 (
 ... (��)Vن 	� +��دت د+' ی���(, �(8ـ� از  ،���ـ

7�) �� 
�ه� ه�!�ا-�ن ی� ���AاE �G,  ،�
 �mا��ن ��ه� ,  m؛ �ـ��E

 
ـ�ن از (ـ�ز اG7ـ, ،�hـ� (�ـ�ر Eـ� Q9ـ; ���ـ, Aـ� راه دی8ـ�* �ـ� 
�!�

��E�" �  ».ا

�ـ� "ـ�ه� Eـ�ف Dـ�د را از دزدان » ز�ن (�)_«از �8ه �P,ن  �
 ه!���!�

� و (@���� �1��ت، �9ز�ن، c7ـ� �Eف (�Oن �8 دار�E�� راه ر)��، �07س  

��Jن ,(���5 	� و�Pر و (��' ا+'  +�5 "��6، وE��ه �w1ر�Eن در ا����ع ,ن

S��\ دان�) N�9 �� 
) N=P د�D ردل را از���	و  m6�7�8ه ا+'  ا�. 	� ای� ���

� 	� ه�!�ان ���(�0�اوD ��)�(�یـ�: در  (
 ـ و ه�� ز�ن ���و ,ن �w1تـ  9

 �)� ،��6" �5+���cی '7�1) ���ـ� (��ـ; 9�ـ(A�),  N ز ���ر �0یـ �	


 و �Eی!�8
 +�5 	�8ی��؛	�D �	 ��Q	 ،ن "�ددCرد���	و در (�رد 9ـ�ز راه  ١


) ��2��� ر)�� �" �	 ��� .�A�8���� (�دان را 	�ا �� �Jـ�ا Pـ�,ن  ٢ا* راه �و

�ـ�ده؟ Jـ�ن او در ��(�ـ� 3��ی<، (ـ�ی< 
و ا* "ـ�ه� �6ـ'  را ا87ـ� (��)ـ

��ره�* زE' و )c-ـ� و  ��ك ،
���� ا)Aون 	� ا�cاف ��� 'Eرا ��س دا 
دا(�


k+و ُ(��ـ�ات،  رو 'Eده » (��ـ�«و (�ـ�وف، » (�ـ�وف«"�* رواج دا��ـE


�. ازای� (E ,ن �	رو   ��اوـD ،'ـ!��� ه�� ا(���ز* 	��ـ� و (�ـ�م 	ـ� ای�ـ�ن 

 '!5
» ��6ف«) ��� و ارزش و �`�' ,ن را 	� (�ی< را ذ��
+ـ�زد،  �!�� (


� و (
 +mk 	� ای��ن او ا�Eره (�� :�+« )�(�ی
	
��0ْاَن ا�ِ !َ

َ
ْ! ' َو َ�ْ�َی4َ اْ&�

َ
�5َ6ْ

َ
أ

 ِ�=ِ
ُ
7" َو ُ<+ 
0"ِت َر&$ِ<َ&ِ !ْ

َ
# 78َ�ْ"َو َ;(	

َ
��ـ� ��ـ�ان، ه�ـ� د�Dـ� (�ی<] �A[ و ٣؛ 

v�8 �� را �Dد دا(�ن 'Eـ� در و دا@���Q�ـ�ت و د(�ـ�ی< او در Dـ�د روح از  

                                                            

١
  .٣٣ . اQUاب، �ی
٢
  . ٣١ . �Aر، �ی
٣
  . ١٢ . ���ی�، �ی
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�ی_ را او ه�* ���ب و ��ورد"�رشO��6ـ�ف و  .»	ـ�د ���ـ�"�ن ا��9' از و ��د 


"̂ 
 +���D 	�د  (@���� وی��O5E ن��J از او ،'Eدر (�ی< و��د دا �� 
ه�ی

��E�( �+ ��(' او ر+�� و "6':  �� از یD ا�D ;َ� «ا* از ��
	

ی" َ�ْ�َی4ُ ِإن	 ا�

َ�ِك َو  	7Hَ اْ;َ]:"ِك َو'
�0,َ�   اْ;َ]:"ِك َ
َ
�"L

ْ
�ا �� را  ١؛ِ/A"ِء ا�D �ا* (�ی<، ه��

��-5	 *��� و 	� ���م ز�ن ��Gن 	��و از +�ی
 دی�8، در » 	�"Aی� و ����Aه "�دا


) ')�OD ار* (�ی< د��ا وA8�)�D �+ �	 �O� ن ,ن��)V) ��	 ن, ����  �Eد، 


� (-�% را 	� ���P (@�0ر (�E 	 ���P و���� %1 
-��م ی�ـ
 از ��ـ�(�0ان،  �


 7ی��
 �w1ت ز��ی�) .�  ٢ا)�

;��E ��D�62را، د 'Eا�� در 	Aر"�اوD ���h�ـ��ه راه  7هE �	 �G�� A�



 و ��6ف ا+'، ا�Eره (� �G9رت درو�- ����ـ� و  ر)�� و �Eم و 1��* و* 


)  :��ُ «)�(�ی
ْ
Eَء".

َ
�0ْ\ ِإ6ْ(اُه0" 

َ
E ''

َ

� در زن دو ,ن از ی�
 �m ٣؛اJْ+ِKْ,"ء َ


7�1 ��� و* Aد ر)'، (
 راه 1�� و �Eم �Gی' 	� ),.«  

  آثار اجتماعي عفاف

v�� ز(� �6' وC و ��- ��J �	 '+ی!�� ا�	ـ�ره  در ای�@� Eـ�ر اO�Dا �	 
دا(�

  �Eد:

  ا�) ��ه	� از ا���ط

ه�*  Eـ�، زـ�ن در 2ـ��c اداره (
 9ا* �ـ� زیـ� `ـ� ��ـ�(�0 ا�ـ�م در ��(��


) '��E 
)�` 

، ا�O�Pد*، ��0د* و �1+��+ ،
��دـ�؛  (SQ�5 ا�����

� ��!�' و ��ه�ـA از ��6� �	 ��Q	 ،���!�E 
�ا(� ه�"A �1ی< �6' و ���ا را 

                                                            

١
  . 6٢ . �ل !�Oان، �ی

٢
  .66 . �ل !�Oان، �ی

٣
  . ٢1 . EFG، �ی
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��دـ�. ایـ� ا(ـ� در ای@ـ�د (Oـ��' و 61ـ�  اR�Dط، ای� �1ی< را 61ـ� (

v��  '+ا >G) *ر�P �	 
�1
 (c% �0ـ�دت Dـ�د را  3�� �w1ت (�ی<دا(�


�� در (��ض دی� و �8ه (�دان �Pار 8�ـ�د؛ ی��ـ
 "�Eـ�  ��ی
 ا��5ب ( ���

Cا�@!) 
P�E
OP ـ�� �ـ�ده�h�ـ�د؛ ه	ـ�دان ) ����� در (�ـ�ض دیـ ��ا*  


�:  ,ویAان (�� (�دان ه��8م �w1ر در (!@� �-' ��ده �Pار "�� ���َو َ�ْ�َی4َ «

 ِ� �ْ>ُ
ْ
 ' اذ

ْ
ْت ِ�ـْ� ُدوِ/7ِـ4ْ ا�

َ
ـ�

َ
9

	
E"

َ
�ـْ�ِ#̂,"، 

َ
O 

ً
ْهِ
7" َ�>"/ـ"

َ
ْت ِ�ْ� أ

َ
�=َ

َ
+
ْ
ِ>+"ِب ِإِذ ا/

...
ً
�اده ١؛6ِ."&"�D از ��� و در  و در �P,ن، از (�ی< ی�د ��، ,ن ه��8م E ا�اش �

'�	) 
P�E ��1��ـ�  ) �ا7���س) �Pار "�)'، و (��ن �Dد و ,�ن 1@ـ�	
 ا)��ـ

(�E�	 ا* ��0دت ,(�ده�	 �`��8ه� از ه� �QD.«  

  ب) ا����ب از ���ت �� �����م

v�� ا)�اد 
� و از ���E '0Pور,(�A ,ن �7ز دا(� 	� ا1!�س ا�1��ل "��ه 	� �Dد (


�ا ���ه (D �	 ازای� .��اوـ� )�Eـ�� 	�D �� 
ا* را 	ـ� Eـ�% (ـ�د*  رو ه��8(

Aد (�ی< )�+��د �ـ� هـ< و+ـ��Q ا(�cـ�ن او 	�Eـ� و هـ<  �Dش ���+���P��)� و 

،��م ��!
 را 	� او 	�ه �	 *��� از �ـ�س "�ـ�ه  3(�ی< ٢	-�رت )�ز 
در 7�1


)  :'6" ،� «�7زی
$
2ِ̂,"' ِإ/

َ
E !َ

ْ
 ِإْن ُ<�

َ
M

ْ
��ِ �ِ06ْ 	��"&ِ 

ُ
��ذُ

َ
�ت ��+ـ��  ٣؛أE �	] او

�ا* ر1��ن ���ه (
«و] "6': D �	 �� �ّE ر*! (� از��A�ا و ��ه���  »	�م ا"� 	�

  دا��$ ج) "!��� در ا��از ���

'G� و '�O5E �0تF ل��� �یـ�)�8
 و رEـ�  "��* ,ن 	� +�' ��ـ�ل، -ـ�

�� در  ا+'. ا!�ن 
,ورـ� و  ه� ���
 �Dد را 	ـ� رـZ ,ن ����ـ' در(
ه�ی

                                                            

  .١٧و ١4 . ��ی�، �ی�ت١
٢» . VWX دی� و او در�Z:�M او D�: 
!;ـ^ و A-ـE، �ـ� �ـ�ی�  اA�/A* زی@� و �*�� روح ]�د را �

!`X ه��a« 
  .)١٧ (��ی�، �ی
٣
  .١٨ . ��ی�، �ی
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 دی�8ان"��ه� و (��ه�* ز)ُ N	���، 	� دS�\ %�7 رو1
 و ُ��ـ�ه �1ـ�رت  ا

>��O��رت P و '�O5E �0تF �P�( ،
�؛ا(� ا!�ن "��* درودا(�  ه�* �ـ�v ا

�ن 	� +�' Dـ�ا ا+ـ'؛ , '�O5E *��" 'G� و � �0Fت O5E�' دار
ً
Cاو

، رو1�� 
ً
���F>��O��رت P ن�, �	 '��@E 
�Eد �ـ�  (��; (
 ده� و "��* (

� و ��8�� ه< (�رد �G��P 'ار  ����ای��ن، ���ا و �D *���) '�O5Eد را ا	�از 

v�� 'ی����. R2	' ای��ن و Eـ@��'  دا(�
 و (���ی' ه< �i�Q0 و E�	 
"�ای


�ـ� در ��(�ـ� 	!ـ��ر ,7ـ�ده ,ن ز(ـ�ن�62را د�E ��D�;  رو1 �E ���	 ـ�	 ،

.��� )���E 1_ 	� ه��h��  1١@�ب و ��6ف ��(% در ا`�ر �w1ر ی�	 
ه��8(

ام] �ـ� 	-ـ�رت  (� )�+��ده ��ورد"�ر �� ه!�< [و ,(�ه«"�w13  :'6ت (�ی<

�ه<  �!�* ����Aه	 ���ـ� زن، ��Gـ� از دو راه  ؛ ,ن �w1ت 	ـ� ���ـ� 	ـ� ای�»را 	� 


� 	�ردار "�ددـ یـ� از راه 1ـRل و ازدوا ( ج (-ـ�وع و یـ� از راه 1ـ�ام و ز�ــ��ا

v�� ���9�P د ای��D ر، و از�GTد را ا�D 
�8ـ� (��ـ� «"�� د)�ع �ـ�د:  دا(�J

�اEـ��، و ���س  �) �	 
�!���ن ا �� �� 
� در 7�1E�	 �) *ا�	 *�ا+' )�ز

  ٢»ام؟! ا* ه< �0ده زن ,�7ده

�6� ا(�وزه +M�) ��1 ن، �6' و�
 زD�	 ه ا+' و�E Z���1@�ب را �ـ� 


��* ا+' �ـ�  ی�
 از (�Oدی_ (G< �6' ا+'، ر��ی' � 
� و ای� ,+�0���

')R+ 1��ت و 
) ��یG��؛ ای� در 7�1
 ا+ـ' �ـ� 	�Dـ
 زـ�ن  ��(�� را ��

�ی� +ـ�ل  ��(�� (� در ز(�ن �-S ا��0ر* 1@�ب، 	�ا* �61 1@�ب�J ن�E

��D ه� از 
�
 دی�8 	�ا* �E 1 �61ن 	��ون D�	 و ��@�ب �Dد، در 	�ا	ـ� ,(


 (��و('�D�\زان ر�	�+ 
)  .�
 د���در ه��� را	=� ��دQ���c) 
)Rا+ـ 

                                                            


 �� A%�ی�X cم و U;� راه �*. «١C *)�U از �ن دو زن در *Wی d� `�� Dد وQA cMر .«
  .)٢1 (EFG، �ی

٢
  . ٢٠و١٩ . ��ی�، �ی
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�Eو� ��c�9ات، 2ـ�D ب���ا* را �ـ� Dـ�د ـ��T ,ن 	ـ�ده، �Jـ�� �ـ%  در 


)  :���»
���J از �� ز 
) 'E�" و � و Jـ�در رو+ـ��ی
 هـ�* زن ه�ـ� (��ـ

�Pر�J �	 �+ 'Eزن ,ن... [دا [*�� �J�� 	�د ر+��ه راه از ��((M(�ر)  ا* ���ا( 	� 

� رو 	� روE �0ل را او ا(��� و� و ��د دPر�J در و�J ش از�+ ��-ـ�. � 	ـ� Aدیـ

��D *ا�D��� ِده � 	� ا(��� و 	�د�D او 
 و ��دن "�ی� 	� ��د �Eوع زن. ر)' (

� داE'، د+' در �� ا* +�6ه 	� را +�ش�E�� .���)ـ' ا�2ار اEـ� دا� 	ـ� را او 


eQ0) ����ان  'Dن ��دا, ����اE' ��ی�� . 	�ـ�< او 	ـ� ���ـ
 . �Dا+�<را 

�ا (�Aل 	� 	�دم را او 	��	�ای�D��را  wPـ�� و 	��ـ� و+�9' �� �Dا+�< و* از و 

����D ا�D�� .��"�8�6  وارد ا(��� 	� دهE ی�)' او و�� �� ؛8��د او از د)�� ای� 

�G��) ،ط�E د ,ن�	 ��ـ� از �Dا+' �Jن زن �D ]ا��Dـ� +ـ�ِ  	ـ� رود، 	�ـ�ون] 

�0د ا* �Jره. 	�8رد] دا�w1 'Eر ,ن در ا(��� ,ن ��[ ا��ق ��Q* از 	�ه�� Aـ� 

�ا و (� �c7 A`� ,ن در. �0PلD��
 ا(��� و !� *��. 	ـ�د 	�ز ��@�ه و �0د ا��ق 


 زن،	 �Pر�J و 
 دی8ـ� ��ـ; 	ـ� را رویـ�. "�Eـ' +ـ��' 	� و ,(� �Jدر 	

�ه� رو*� (�ه�ی. 	�د 	�"�دا�E د ری��5 اش�	از...   
 (� J-< 	�ا	� در �� ��ی

�� "�)' �Pار 
`� از �� ��ی >" ،�E ��	 از ��J م�P ،�0د 
 �Jـ� ه�ـ�� و7ـ

�مP 
�� ای�. ر)' (
 راه ��رد ���e رو* "�ی 
) � دهـ�ن ز(�� �Dا+' (
" "�ی�

� 	�ز��2�ق او 1_ در ،"	�د )�و را او و  
��د ( ... .� +�ش 	� (�ه�ی� از ه�ی


�ه +�زE د�	١».
 

 رازداري. 3

» ُ�
	

 ا�

َ
_:ِ6َ "0&ِ ِ̀ ,ْ

َ
U

ْ

"ِ�J"ُت #"ِ/+"ٌت 6"ِ�3"ٌت ِ� 	5�"

َ
�ـ�، ٢؛��ز�ن 2ـ��7 و 

                                                            

١. ،fXو`A *�g:ا *'!`O�� ات����  . ٢٠4و  ٢٠1، ص١، ج

٢ 
  .٣6. A/�ء، �ی



N\ا��) �� �
 ه!���� و در ز?��ب ]ه�!ـ� Dـ�د[ ا+ـ�ار و �1ـ�ق او را در  ا


�ا 	�ا* ,�ن �Pار داده، �61 (D �� 
P��1 %	��) ����.« m� ن���� ،�ّ+ 
 ی�ـ


 از"̂  و "�)�ـ� -ـ�' اG7ـ
 �62ت از �� ا+' (V(� 	�رز ز�ن (�)_ و ه�* وی


 اRDق 	� ه��اره (V(� ا!�نG7ا _Q5�) ا+ـ�ار 61ـ� (�ـ�ن، ایـ� ا+ـ'. در 


O5E و 
�اد"�D د�D ی� دی�8ان، و 
(Gـ<  	!ـ��ر
 اPRDـ* ه� )Q�w' از

� 62'، ای� و��د ا+'.�-�ـ'، ای��ن و ���ل R�� زاد"ـ,
 ،*دار ا(�ـ'  ،


 ه� �0F '�O5Eت و* �8 ,ی��ه�!در	ـ�ره ایـ�  Q�7ـ
 w1ـ�ت. ا+ـ' ا

'Q�w( د�)�( :» َ�ْ�ُر  �ِ�ِ��َ
ْ
   ا�

ُ
ه  ُ�ْ�ُ�وق �. »ا+ـ' او +ّ�  �2�وق ��P% +��� ١؛ ِ!�


 �Pار ���م ا�D��ر در را �Dد ا+�ار "�@��� ه�"P�� A% ا!�ن� .� ده


، )�ه�Z در)R+ن ا�!� (!Q��ن ا �G�� ST�) ـ�	ـ�ی� ا+ـ�ار 61ـ� D 

 	ـ�ون را ,ن ه�"A و دارد �D �8د Aد ه< را دی�8ان وT��6 دارد ا+�ار 	��Q ا+'،

�؛ ا)-� �01�2-�ن ر\�ی'�� ���، (�-M "�ه
 ا)-�* راز �Jا!1 ������ز* و  

'	�P7< ه�* ر�+� 
��Z ا)�اد ���G< ه�ف ا!�ن، و "�دد ( �`��ز ���� و  NـPوا 

 در Sـ�Eیـ Pـ�,ن �� ه���hن ا)��؛ (
 D=� 	� راز �01�2ن �ـ(7�O و �Eد 
ـ(

 «)�(ـ�د:  راز ���ـ�ن اه��' در	�ره 7ی�+�w1 Sت دا+��ن
َ

ـ"ل
َ

ـ'	  َیـ" #
َ
�&ُ  

َ
S 

 cْ5ُ
ْ

2
َ
E  dَ"َی

ْ
' ُرؤ

َ

�َ  fَEِ�َ

ْ
Fِإ  

ْ
َ,ِ>,ُ(وا

َ
�  fَ

َ
ـْ,َ]"َن  ِإن	  َ<ْ,ً(ا �

	
�ـُ(وِ  h�Aَ/gِـ"ِن  ا�\َ 

 �ٌ,=ِ Bا* "6'] ی���ب[ ٢؛� v�!� �) !['	ا�D] ا* را�	 ' (�ـ� ��1ی'  	�ادرا

���� 	�ا*  
8�� 
�ی-��؛  (
 ,د(
 	�ا* E�=�ن زی�ا ا��Eر د��E, '+از». ا 


رو �P,ن ی�
 از  ای�"̂ �ـ�ده در » رازدار*«ه�* (G< زـ�ن (�)ـ_ را  وی 
(��)ـ

�� را (��cف از 1ـ_ ( ه�* ه�!�ان راز)�ش (��	%، دل )ْ
َ

2
َ

�  !ْ
َ

U;َ "0ـ<ُ&ُ�
ُ



ُ
#(٣ 

                                                            

١ ،Dر����;A ل�ZM .���  .6، ص١ ، جرو"! ا�ا�

٢
  .1 -6 . ی�:i، �ی

٣ 
  .6 ���ی�، �ی
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���ر«دا!�� و ,�ن را ��D «.'ده ا+ـ��ـE�	 ان�(�� ١و ا�87* ر)��ر* و "��6ر* 


ه�!ـ�ان در ای� ,یـ�، ��ی-ـ� و O61ـ� ( �ی!�: �9=�و*، (6!� اه% +�' (

	� د7�% )�ش ��دن راز ه�!��Eن، (ـ�رد ��ـ�ب و (R(ـ' Dـ�ا Pـ�ار  �9��(�0

���(�".
٢
   

  3رازداري حضرت فاطمه

 Sـ�یE ـ�ب���ـ� روز*  ، از ��ی-ـ� روایـ' (
ا�ـ��
E�4 2ـ�وق، در  ���ـ

�ا �w13ت )�9��D ر+�ل �wc) �	9 و �
 	� ای-�ن "6' ,(�G��  .د��و"� 


 در	�ر�Pن "6' هو��w)  :م، )�(ـ�د��ـُ� «و"�ی� 	ـ� ��ـ�(�0 از او ��+ـ�ْ
ُ
َ	ـ� "

 #ِ
ْ
$
ُ
%ِ &َ '

(
�ا را ا)-� �5اه< ��د ٣؛ِ!�) َرُ!+ِل ا�(D راز ر+�ل �).«  

1�ی� دو+' �8ی< (8ـ� 	ـ� w1ـ�ت دو+ـ' 
  

  

ــــ�   8ــــ��  E, �5ــــ ــــ�� + E, ــــ� � دارد  
  


� 	��� �Eه�ش راز ��دن )�ش 	�...  �م 	� زE �� زـ�ان +ـ�ل ی� 	� او 


 او. �Eد (��cم) ��* و7
 دا�E<؛ دو+' دل و ��ن از را �Eه�م (�: "�ی�J  

���< (� 	� ا+'  '0c) ه�E .'+ر ای� ا����دم را  �� دو+�< 	�-�� �m ای� از 

< ای� .	�ارد�D دن�" *��)' 	�ر زی� �Eه�ش و7
 	�د؛ �Dا+�� P��' "�ان 	� .

��د )�ش را ازدوا�-�ن در ��Q; ه< او ���ان 	� و* �6� ز�	٤.  

ــ�ی� ــ�
	 دل � � ــ � ــ ــ� � ����
  

ــ�� �� ــ ــ�� � ــ�� و �� ــ� �� ــ� �� �
  

��ـــ�� ا� !ـــ'
&! $ب ز !	��ـــ�
  

�٥ �ـ� .ـ	 -ـ�، +�ـ�ان ��ـ�� (ـ��

  

                                                            

١
  .١٠ . ���ی�، �ی
٢،Dو�?�H . $��  .64٧، ص ١6، ج'&%�� ا�
 .1٩1، ص ���)ا�. N k;X`وق، ٣

 .١4٣، ص ه	%�دار+ *ی��ا�;�*، . ٤

٥ .D`l:، ن��%./ ،c@�N داب� ،�Zب ه���. 
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  تسليم و اطاعت. 4

� ,ی� �P,ن »!Q��ت(ُ «واژه �J در ��١ 
"̂ هـ�* (Gـ< زـ�ن  	� ��ـ�ان ی�ـ
 از وی

�ه، دو ���مE ��  (G< دارد: (�)_ ذ

�ا و ���(�0 - ���م اولD �)ا >�Q!�
 ,یـ�ت9D�	 دن. ای� ���م در�	ـ� واژه  ٢	

��ت«�P « :ه�E غR	ِ��ـ�ٌت «ه< ا�	ُت ��ـ�ِ� ���
َ

�ـm زـ�ن �Eی!ـ��، زـ�ن  ٣؛�

�'». «(��ا\N ه!���P « ی�د �	ا و ���+�� �D �)ا >�Q!�
 ا+' �� (=�N و !�

� و از او ?�)% �8دد. او � 	�ا* ا��	E�	 ا�D
) 
"��  ' ه�ا* �D m6د ز��

 
"��ا +��1�7 ��ر و زـD ا��9' )�(�ن �G�� ��Q	 دی�8ان؛ �` ;Q� *ا�	 �و 

ه�* Dـ�ا ��`ـ�<  ه�* �Dد را � A	� �D *��0)ا+ـ�� او ا+' و ����Pت و �Dا+��



 Dـ�د را از ا+ـ�اف و �0ـ�ی� و �@�ـ% ("��. 	ـ� ایـ� ا+ـ�س، زـ��"�ای
 و  


) �8
 دور �+�����ی-�8ه دا��E ارد و ,ن را 	�د ُ( 
ه�* Dـ�د 	ـ�ا*  ه� و ��ا�ی


�0�ی% �
 و ?�ور E�5)�و( �?�� و د?�� 
�
  اش ای� "��8� زـJ ���Eد 

%�@� Zو )�ه� 
�8� ,رای� ��ـ�؟  را 	� (��0* ُ(� و ُ(�"�ایJ .��� >�`�� 
"�ای

�؟ ُ(� ا(�وزی� )�دا J�!'؟ ��ده وE�k	 
+�07 Z�ع و �J ر �J و )ـ�ش 
�-�ُ 

��D ن��Q0) ؟ و�E�	 ��8J اش  

در ,یـ� �ـ�@< +ـ�ره �cـ�ی< 	ـ� » !Q��ت(ُ «َ(َ�د��ر ه�!� 	�دن:  ـ ���م دوم

� و ُ(��� و (�د��ر او ه!ـ���؛ 
 ا+' �� در 	�ا	� ه�!�، ��ا\N دار�(���* ز


 E9ـ�د �ـ� 	�Dـ
 از زـ�ن ��ـ�(�0 زی�ا در ?�� ای� �2رت، (�G6(� ایـ� (


2�ر ,ی� ( ���؛ �Jا�ُ   َ���«)�(�یـ�:  (!Q��ن �0د �ـ�  ِإْن  َر��ُ
َ

�

�ْن  َ�

َ
ـ�ُ  أ

َ
 ُیْ#ِ"�

                                                            

١
  .1 و ���ی�، �ی
 ٣1 . اQUاب، �ی

٢
  . 1 ؛ ���ی�، �ی
٣6 ؛ A/�ء، �ی
٣1 .اQUاب، �ی

٣
  . ٣6 . A/�ء، �ی
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ً
ْزوا&�

َ
  أ

ً
ْ+*ا

َ
�-�ت ,ِ�ْ.ُ ��ُ

ْ
 ��ورد"�رش ا+' ده�، ا(�� R9ق را E�� او ؛ ا"� ِ./

�	 *�� ��E 

 ده�؛ �Pار او 	�ا* 	��G ه�!�ا از». �!ـQ�< و (��ا\ـN  ه�!ـ�ا


 رو  ای�D�	��E� � ١و (���ـ�ت؛ Q!)9��ت ی��
 (!�!Q��ت C(� ا0�7
: «ا

�!Q�< ا(� ���(�0 �� 
�� 9ز�E�	 ر او�� ».و ُ(��� و (�د

  گويي و صداقت راست. 5


» 2ــ�ی��«او را  3(ــ�ی< Pــ�,ن در (�ــ�م ��@�ــ� از) 
ــ�ُ «��ــ�:  (��)ــ �.
ُ
 َو أ

 
ٌ
0

َ
�ی 
 	!��ر را+'٢؛2ِ"12�ی�� �� �e7�0) �e�2 ا+'، ». "� 	�د (�در ��!
، ز


) ��6" 
�� �ـ� را+ـ�
 و در+ـ�
 ا+ـ' و  	� 	��ی �+ ���ـ�دارش 2ـ�ق �Eد 


) ��� "��6رش را �Mی� 
!� .���  ��Tه� و 	ـ���9 ه��ه�ـZ، و QPـ; و ز	ـ�

�. ه<E�	 و در  ,واز '!� 
�� از (��م 2�ق و را+�C�	 
� از (��م �0ت، (��(�	

' در +�5 ��D �6ق و�� از دروغ و �	 ،�6�� از �	 
�Eن، ه�� 62' ز, %	��)

.'!�٣و ��% 
 

  عبادت و نيايش. 6


"̂ » وزاـ' و O5Eـ�'«ه�* ز�ن (و (�دان) (�)_ ,ن ا+' �ـ� از  ی�
 از وی

�. از �8ه �P,ن ارز(ـ
 » ��0دت و �ـ�ی�« ش و ا���0ر را ���G در +�ی� 	��Dردار

�ـ�د: %�Oc�ا ِ�ُ�3ْ َر�1 « ��ان 
ُ

 .� َی4#َ5ْ
ْ

6
ُ

	 �37ُ
ُ

ْ; : ُد�ـ�ؤ
َ
	8ـ� ا"ـ� د��هـ� و  ٤؛�

�، ��ورد"�ر (� ���یـ' و ��0دتE�0 ��E *ارد ه��ایـ� ». ا���ـ�ی
 	ـ� Eـ�� ـ

                                                            

١ ،D`�G�O: .م  .64٩،ص٣ج، ���ا�1.

٢
  .٧1. ��n`ه، �ی

٣ ،Dاز�;X رم�W� . 2�  . 64٠، ص٣، ج'&%�� �	

٤  
  .٧٧. �G�Mن،�ی
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ا��0ـ�ر  ��0دت و ا��Oل رو1
 	ـ� (0ـ�أ ,)ـ�ی�� ا+ـ' �ـ� 	ـ� ا!ـ�ن ارزش و


)  
"�ـ� 	5-� و ���د D��� ز��)V)
��ـ� و �ـ��ن 1�ـ�ت و  را 	�ا)�اEـ�� (


) 
�50
 و ر+ـ��8ر*  ١+�زد، ه!�
 را �راE�D و ���وز*، و '��(�) ��Q�و 


"�ای
،  ز�8رهــ� و ?�0رهــ�* 	�"�)�ــ� از "�ــ�ه و هــ�س ٢Gــ�؛ را در د+ــ��ن او (

'!E ر* را�c)د�D و 

 �Dد�Dاه) �Eو 
) S�=Q��؛ )�ـ�  ده�؛ روح را ��


+�زد؛ QPـ; را �ـ�ش Dـ�ا و (cـ% ـAول )�Eـ��8ن، و دل را  و Ae) را ��(ل (


) '0c) ل از �-_ و�)C�)  ـ�ی��
 	ـ� �0ـ�دت و ��. (�ی< �ـ� از �ـ�د"�دا

،'Eدا �PR�  8ـ�ن�ه �	ای� درس را  �� �2
 را 	�ا* ��0دت 	�"Aی�O5) ن��)

�� 	� ��0دت و "6' �̂ه 	�ه �ا ارزش و اه��' ده�� و (��ن ویD �	 �"ا*  و�	ا* 


 '!5	� �w1ت (�ی< ( ��اوD .�ا* (�ی<! Dـ�ا �ـ� را «)�(�ی�:  ,ن 	�"Aی��

+ـmk 	ـ�ا*  ٣؛»+���D و 	� ���م ز�ن ��Gن، 	��ـ�* داده ا+ـ' v	�A"ی�ه و ��

 ��D�+ �(��E وردن ,ن اراده و, '�Q�( �	 و 
��� _�c�» وزاـ' و O5Eـ�'«

ا* (�ی<! 	ـ�ا* «)�(�ی�:  ده� و (
 ، )�(�ن ��0دت و ��ی� (
�w13ت (�ی<

�"�ن ر��ع �� ��ورد"�ر �Dد �wDع �� و +@�ه 	� �� ,ور و 	� ر��ع���.«٤   

  . تأثيرناپذيري از محيط آلوده7

) از ,ن �G' ا�87* )��* و ا����د* و ر)�ـ�ر* 	ـ�ا* ه�ـ� ه�!� )���ن(,+��

�ن ا+' - ���G ز�ن � - (V(��ن����6 و QT< و )!ـ�د،  �� 	� و��د �Pار "�)�� در 

�؛ 	 ��Q	� Dـ�ا* ی�8ـ� ای�ـ�ن ,ورد و - '���� Z�8)' و ه�� ��FM�از ,ن 

                                                            

١  ،*�;'C .(3�464٨، ص٢، جا�.  

٢ » . 
ِ

ح
َ

g
َ

<
ْ
ُ̀ ا( ;)ِ�

َ
 َو َ�-

ِ
�Rَح �ِ�;oُ ا(�&

َ
َ!�ُء َ�> p̀   ه�Oن)».(ا(

  .6٢�ی
  . �ل !�Oان،٣

  .6٣�ی
  . �ل !�Oان،٤
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�ای
 داE'.او ا"��J در ��خ )���ن (D Z-ـ��
  زی!'، رو1�� ��خ ���G ر


 و ز(��ـ� ��cـ_ ,رزوهـ� و �Dا+ـ��"��اE'؛ ا"��J �7ات زـه�* ُ��)ـ
 و  


ه� و  ��ی� +ـ=� 	ـ�ا* او �ـM(�� 	ـ�د، او از ه�ـ� ,ن )�2ـ' ا�����
 در �ـ�7

'��P�) ا+ـ�� ه� و �7ت�D ـ�ه�ش  ه� وE ـ� ا+ـ���0ر	ا�	و در  �ه� J-ـ< ��Eـ�

c�ـ% �ـ�د. Dـ�ا* ه� را � ,ور�ـ�ی� Eـ��@� ��ی� و رH ای!��د و ی�
 از +5'



 او 	� ���ان ی�
 از ��7(��) �	 A���ی� ا�87هـ� 	ـ�ا* ه�ـ� (V(�ـ�ن،  (�G	�ن 

 '	R2 ن«��داش��ای «��FM�ـ�م  او را داد و �م او را ـ� ���ی�* و  Sدر ردیـ �G��

5!' از او +mk+ ،'6" �5 از (�ی< ی�د ��د! ��Q	 ،ار داد�P v�� >ی�)  


