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ی ��ر���ی ��1395 ������ ��� ��روز و �
ا ر���ن ��ل �  ھ

�روز ��� ����� :����  

  �1394�ت  28

�����  

���� ��د� �� ��ّ�ن ���ی ر ���ده و آر#�#� ھ� او � &'�ا .�#� ,-اری ��ده و �� �� ,�#+� �� ��ّ�ن ���ی از *�رۀ آ)�� 

���� د#�ار ��#� 6�0 .�5���ن، ��4 ��)��ن، و روم ��)��ن آ�ا ر)���ه ا�. در ز��+� از ���ن 0�� ��)� /ا� � �� �5ھ� ا#
  ھ�9+�. �8رگ 0��، اھ�ام ��4، و ....

�9�، و �، و �;�ق ا�� <��=��& داری @�ب، ��<� �� �A� �ا��، ��ای او �� ��ر �� در ��ر#B ���ی ��& ,�د#�ه ھ��
�� �;�ق ا*��& ��C� ادی درD��& �8رگ .�ورده �5  رآر#�#� ھ� �����ن  ھ�ی د#+�، *���، و  �ور ,�د#�، و در دا��ن ا#

 �E� و �F�G. �� ���� و #� �+��رر)��. ا,� � �H�  ،�#آ ���+��ر �;�ق ��� �� ��5ر  �در �J ��روش ���� �� او �
��, ،6#�� �� آH#  �H�دی�� ا)& �� ��د��ن ��4اق ا#�� ،� دوم4َّ َ  ).�� ُ&Gُ�  N�L از ��/د  587)�ل  در�� )� ز

 �9��F�، و �� ا َّ4ِ-@َ��ُ، و آ�H را �C�ر ا)�� �� ���T @�اب ,�د#�) Nebuchadnezzar IIا��Sا��ر ����� ( �� ���� ِ
در ,�و ������ن ��د�، و از آ�H �� ط�ر ��ده ��ر ,���V �5، آزاد �5�، و ����� ذ & و @�اری )�ل   ��50ای  ا�;�ل داد،

�5�Cھ� �X آزاد و  �ه ��5@�د �� ,�دا�5ن �� ���ر آ��#�  ��+#�� T�� ه @�د��و �; �  .�Y �� د#

F-ار �5ھ+��ھ� ھ�G ��روش ����از ا��وز)، .�L )�ل  .2554�L از ��/د (#Z+�  538 )�ل  در��+���+� �+��ا ر، ا#� ز
�& �ZVلھ��ار ����,�م  و .�#�، ده ��د، و ��د��ن آر#�#� در <�9=�ی راھ�Aر ھ�ی ��زه ��ای ز�,� ���H در #\ ��زه 

�9� ,�دش �Jم @�ر5��ی ��د �� ��� در آن  دا��5 ��د�.ھ�#� ا)��ار ��� و ��ر#�G، دا��#�A از ا#� .���V& ھ�ی 
+  و*& �� اھ��& آن .� ��د.�#���& ھ�ی �8رگدر ز#� 4� �+0�#� �� ��)�ل  ��5000   2000ھ�9+� ��  از  ,-��5 �ه 

 L�. از ا)/م �G#ر�� &�� آ�H را �� دا�.، اھ�ام ��4از دار�. ��� *�ا�@�( Y�*د B#�9 ��ر�  
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  #�ا�� "�ر! � ��روز

�[ « ���ب در ��روز  «�5��ه از *�ن ھ�ی  =�(آ��ر �» آ��ر ا ��*�� �� ا ;�ون ا �G �� « ���ب � ��� @��م ���.�ری و ��

 (��5-,����5 ا�� ر#�Eن ���و ، B#دو)�، ��ر�V ]���ر#B ز#� ا_@��ر ��ر#� B�H;�، <�#� ط��ی، ر)�#T و ���ک �5ھ+�
  ھ�#� دار�.آن ���5 در ��رد �روز و <�#�Fه ��ر#�G ,�د#8ی 

�Fران ��`Y �روز در ��ر#B ���ی <�� ,���Vر)6 از ��ای او �� ��ر ا#+�A �0 و*&  B#9&. و � ھ�� ��ر�، د*�;�ً ��Z�م 
 �� ������ �+�م <���� ��H�ر ا)&، روز �روز را ا�/ن ��ده �� <�� ,���V 5�د #��، .�د�5ه آر#�#� ھ� �� در ��ار#B  ا

��ت ����� �� ���ب ��Z��� و ھ�ی (��ای �  آ��ر ا ��*�� ��ا<�Z ,�دد).�روز 

�روز،  ��V�, �#\ �E�ل ��زه در �AV و ��+L ا�9ن ھ� �9& �� .�#�ه ھ�ی ط��4G� ،�Z�ص در *�9&  در �;�;&، <�
� ��د. آ�H در#��V+� �� @�ر5�� در ��ض #\ )�ل (��روز) از ���ا#� �� آ�fز �� ,�دش  eE`�365 در @�رج از �ّ�ه ز

�� ر)�. �5وع ��ده، وا.X �� آن �C;  �� �ا#� #\ �E�ل �J�6 در *�9& 5+�@& )��ره 5+�)� ��د. آ�H در#���V ��د

�V\ �� دوازده �LG �;9�6 �5ه �� ھ� �LG آن ��ج ,`�� �� 5�د، و آ��Vب ھ� #\ از ا#� ��وج را ��ای ��ت )� روز (و 
.�+� ��� ��ده، و @�ر5�� #� �6 و ��L) ط� ��( ����� �0@�. ا ��� �� �J آ�H ز ���� ا)& �� ��  �� دور ز��(ا�� ا#� ز
.(�@�0 ��  دور @�ر5�� 

;��Cی ا��i آن �� آ#�، �� در آ=� روز ,�دش ��ز �� < �Z�365 از ا#� ��h <�#�، �� آ��Vب ��Z از   ،�5�� ��ا���ال 

 h�� �� �� آ�H �� ا#����9وی �� ,�دد، و ھ�j+�ن ;�C ا���ال ���ن ,��� و )�دی ھ6 ا)&. ز k5 ط�ل روز و
 ��@ ��5�، آ�ا �+�م روزِ � #�د ��د�. #Z+� او �� روز آ�fز )�ل ��Zی. �� از ر)��ن @�ر5�� �� ��ج �Vورد# T#��8رگ 

��ارش را آ�fز �� �+�. � ���& �� ��ز�� دھ� و @�ر5��  �� �@�ر5�� در  ��H�ر ,�&.» �روز «�Zاٌ ھ��ن ��h روزِ 
�� ,�دد، و  �A# k5 8ان ا)& �� درازای روز و��ھ� )�ل دو ��ر در ;�C ا���ال �� ر)� �� در اول ��T و اول 

��H,�ن. ��روز و <� �  1 َ�ْ�ِد�ُر اْ�َ
ِز�ِز اْ�َ
ِ	�مِ  َذِ�كَ  آر#�#� ھ� ھ� دو ��رد را <�� ,���V ا� �+�م ھ�ی <�

<���� .�د�5ه آر#�#� ھ�، ا#� روز را روز @��5 ا�/ن ��د و از ���م ��د��ن @�ا)& �� ا#� روز را ,�ا�� ��ار�، و آ�ا 
 ،���F� �  ا)�;��ل �++�.و <�

  �5#� <���� ��ای 0+� د �T ا#� روز را <�� ,���V ا)&:

� ��h ��زه �� در �;�;&�V�, �8��ن ��ای ا�9ن ھ� �� 0+�� 0�8ی #\ 0�F5 8`& آور ��د. و @�ب ��h ھ6  <�در آ
8��ن ��A9�پ �ھ� دا��5 �ا��5 �� از ط�#Y آن در ��رد آ�j در F� �nV-رد، آ,� و<�دو #� )`�+� �nV#� �ده، ز#�ا در آ

5��+ ���. و ا#�H ل ا)��  � ا)&ا�E�� & �� در ��رد 0���ای ��� آ��ه، در f�� آن G( ��9�� 8ی �دا �,�#+�. ا,� 0+�
�J#�ت آC� N@ �H/ن �� ����!��د، )�#+X ا��وز،  ��   

�9& �� از آن ا)�;��ل �� ��T آ#�. ا#� ھp�V \# 6�� ��طT ا)&.  6H���ا `�ض، ا,� ,��#6 �� ا#� #\ روز ا<����� آ;�ر 
�9� « 0�ن، ا#� روز #\ روز � �� ��د ��A�� ،&9 #\ » ا<�����  ا��روز ط���Z و ��� �ژ#�A ا)&. ��Gط�ی �� ز

�� @��H�8ری وز#�ن ,��د، و ��C آن �� ���م ھ� ز�ه <� �� &�`f از @�اب ،�(�� ���,�، و د، و �� <LH و <+�
�� دھ�  ���� ���G ا ���� �#E�آ#� و �� �� +�,� @�د ادا T�� �4اق�2 ،���, ��. ���م @8�,�ن @�ن )�د <+���ن 

�� دھ+�، .��,�ن د ���، آواز ھ�ی ر@��ن و ,��ھ�ن ھ6 ���ار �5ه و �� �� +�,� �5ن ادا �,�8rاز �5دی ز  �و د +��

�� ���. ز#�ا �� ��Hر ��#� و �+��ء @��5 را �� )�ا#+�، ھ� ��ام �� <`& @�د در ھ� �+�ری از <�Hن از ز�,�  -ت 

                                                                 
1
ا���رار ", ���د. و %ور��د �� [�وى] )رار'�ه و�ژه %ود ( َوا�� ْ"ُس َ�ْ$ِري �ُِ"ْ��َ�َر! � َ�� َذِ�َك �َْ�ِد�ُر اْ�َ
ِز�ِز اْ�َ
	ِ�مِ �وره �س:  38. ا��ره ا�ت �� آ��  

  /� ا�ت.��د�ر آن .ز�ز داا�ن 
2
  ؟).آ�� 6/�ن 2�5 )�در /��ت �5 "رد'�ن را ز/ده 5/د ( َ	2 أَن 3َ�ِ4ْ�ُ اْ�َ"ْو2�َأَ�َْ�َس َذِ�َك ِ�َ��ِدٍر .َ �وره )��"�:  40. ا��ره ا�ت �� آ��   
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 ��ز�,� ا)&. ا,� ا�9ن ھ� ھ6 آ�ا <���F��, �� �د (�� �6A @�ای @�#L)، و د#�F ز�ه <��H آ�ا ، ط��Z& آ�ا <�
 X. .���, �� �F��ھ� ا�9ن �0ا <� ���. ،�H�+E�u ا�5ف ا ��V��Gت، از د#�F ز�ه <���F ��، و در �، و آ�ا <�

�، <���� از ��دم @�د ا#�، @�ط� . �� �+�;��T ا#� �E�ل �J�6 ط��A( �Z�ت ا@���ر �+���S� �H@�ا)��، �� �� )�#� ز�ه <�
 .و از �روز �� آ�fز ��Hر ز�,� ا)&، �=��T �++�، و ���5 �Z& ھ�ی @�او�ی ��5+�

���م ��� ھ� و <�� ھ� در ���م اد#�ن <�Hن، ا<����� ھ�9+� �� �+�4E �� ا�9ن ھ� �� ��5+�، و د#�F ز�ه <��H از آن 
�� �++� (��nZ ز�ه <� T��=� �C@ �nE��، و @�6 ز�,� �5ن را �#�5 <��ھ6 �H �5#� در ��, ���)، ��  *�ار ��F�

� ا)�v+�ی �روز. �F#�� ��(دم���م  ر���ار�، از آن �=��T  و `�ت �اھ�&�از �� .�ی دا�5� <�Hن   ���++�، و @��5 
�روز �� �� #�F#�A �5#\  ھ�ی �5ن را ،�ل ط���Z �� در <�Hن در ��ل رخ دادن آ�H از �E�ّ . ز#�ا �� ���م �� ���5)�ز

�9E�س و ����س �� ���5، و آ�ا�Fن ، ��ای ھ�ا)&  ��� �C�ر ����ک <� .���,  

�� �++�، ���A در ���ر ھ�ی ھ+�، .����9ن، و ا)& ا�9ن ھ� � �+�H روز اول �Vورد#� را �� ���رت از �روز  T��=�
� را )ھ/ل ا)&;��ی (�� ��ه ھ� ��ه ��+F/دش، از ��ه � �� در k5 اول �> ��� آور� �� ا# T�� �� T��=� ، ��م �0 ��

��ه k5 �# رات ( و �.�+#�, �� ( 

�. آ�H را *��ی در آ#�� ھ+�و ھ6 روز اول ��ه *��ی و ھ�H0 6ردھ6 ھ� ��ه ��F�� ��، و در <���, ��در ا#� ا#�م روزه 
��ه ھ/ل ا)&) را �+�م ا��وا)��  �� ���� در اول ��ه � (ز�V�, روزه .�+و  (Amavasya)او*�ت �5��Fھ� د�� �� @�ا

 ����� 5�د) �+�م .�ر T���ه ��ر �� �� ���� در روز �H0ردھ6 (ز�V�, )روزهPurnima(  �� ��;�Z�#�د �� �++�. ھ+�و ھ� 
�ر �� �����Hب  ���y� �9نF-ارد، و آ�H ا#+�ا در ط���V�, ���=� �� &Z+� �� در ھ+�Fم �6 �5ن و ز#�د �ا� ��_ی )/��� ا

 ���� 5�د. #Z+� �� ��ای آن اCi/ح ,�دد �5ن �ر ��ھ��ب، )zC آب در#� ھ� ھ6 �6 و ز#�د  ��`, ��� آ��ن <8ر و �#�.
 ��Vدر#� ھ� �� �� *�ه <�و ��_ ر zC( و @�رج از �+��ول �Z�ا#�م ط� ��) ا#�م �ذ�� �ر ��ھ��ب ار���ط دارد. ھ+�و ھ� در ا#

 6��� �++� �� آ�H را از ھ� آ��V در ا��ن �HFارد. �� آ��ن د#� ا)/م در  L#��ا�9ن ھ� �� ���5)، �� @�ای @�د )و#�+�( 
���9�ن ��ا)6 ا��وا)�� و .�ر��� را���ک ��د�، و �+�H از دوزاده ��ه *��ی، در #\ ��ه آ�ا  *�رۀ ھ+�، �� ��ور ز��ن 

��ه 5�ال ا ��Aم) را ) ��، �� آ@� ��ه ر��nن ا)&، و ��دم در @����ن ھ� �� �� آ#+� �� رؤ#& ��ه ��, �� �ھ+�ز <�
��� ,�#+�. ا �� ������++�، و آ (���ه  k5) رات �� و آن k5 را �+�م �0��, �� ��> �=A# �C` ا  

�� آ#� (ا ��� �E�ل  � �E� eG5 \# �,�� �� در ز���f�� از ا#�، ز ،���, �� ��� د�� آ��ن v/ً در ��v&) آ�ا <�
��ا)X.6 از رو#�اد �� �� ��ا)6 ��و)� و �Aح، در �زاد،  �� ،ا# �,�  ز�,� آ�fز �� ,�دد. ��زه و T4V  ز

�� ��دن �� آداب �� در د#� ا)/م �� آن ��y��  �A# از آداب و )+���* �+Z# �;�;� .&(ا ��5ه، �;�;� ��دن ��ای �� � �Vز

��رد ر<�ع 5�د �� ���ن د#+�). �  @��i ا)& ( در ا#

�، )�ور �5 ����ا)6 و#Dه �� ,-ار  �� � �=��T، ���5 رواو �5دی ��دن .X ��ای �� � �Vز�، ��ای ��و)�، ��ای ��ه 
 �  !�� آE� \# 6H�ل �J�6 ط���Z ا)& ���5 روا �0ا �)�ل 

 ��� ��روز در روا!�ت ا�$��

�Z+�ی ��� 0�9&؟  

�Z+�ی  �� &r  در ����� ���, �� �+Z# د����و #� ��ز ,�& ا)&. #Z+� ��ز,�& @��5 و#� ��ز ,�& ,�& ا)&، �� 
  :ذ�� ,�د#�ه ا)&  �A114#6 در )�ره ��~�ه آ#� �iف #\ ��ر در *�آF�f�+�. از واژه ��� 

ِ +� َو آِ@�ِ  � ا 9َّ��ِء �Aَُ�ُن َ +� ���اً ِ�َوََّ��ْ�#6ََ ا �6ُHََّّ َر�َّ+� أَْ8ِْل َ�َ�ْ�+� ��~َِ�ةً َِ �� َو آَ#ً� ِ�ْ+َ\ َو اْرُزْ*+� َو أََْ& َ@ْ�ُ� *�َل ���9َ ا�ُْ

 َ�ازِ*�  ا �َّ
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��#6 ,`&: ��ر @�ا#�!��<��:  ���~�هاز آ)��ن ! ��ای �� �را.�ورد,  ���9 �  X. �� �از ��  ای �`�)&، �� ��ای �� و ��9
��� از �� ��آ#+� ��� ���5 و     ��� ر ���5 و �� را روزی ده و��ای #��H� �و��  .زی دھ+�,�

»��� « ����ه ، ��f#*���ن، �CV، و ا)/م، روزھ�ی روزی ا)& �� در آن �V#�ه و �+`��Z �� د)& آ#� �� در د#� ���
��� و در ��� �CV، ز��ت  ���* ،�Epا ��در � �� ��5 ��& و در�CV � ،�#�f ا<�ا �� ,�د���nت ��� (ع) �� ا

�+4�ب �5. ���/�� از *��� و #� <�Z��� ��ط�ف ��ھ�ى  �� .��وزی ھ� و را��� 5�د و ��ز,�&  �� روزھ�#� �� 
�� ���9G  �� 5�د �+�، ��� ,`�� 
 �� �=�Z+�ی @�ان  »��~�ه«از آ �� ،&�Z8ول رزق از ا)�+��ط  �� ,�دد �� ، ره ��~�ه آ��ه ا)&دو��ر در )�و #� )`�ه .�

,D#(ع) و z�9�را �� @�د ,���V ا)&.  »��~�ه«� @��i دا��5 �� �� @�ط� آن i`& آ)��ن �� در@�ا)& ��nت ���9 

� در .�L5 @�ا� .� از �+���ا#�، ��� در ا#� آ#� ا�5ره دارد �� 8ول #\ ���& آ  ��( ���ز,�& آن و ��Aار و  ،ھ�@�رد
ھ� و ��i�V  ��ای ا�9ن ا#+�و، ��ن و �=�� د#�F از <�k @�او� (ج) از. روز �8 ھ��ن ����ت را �� ھ��اه دا��5 ���5

  .و ذ�� و #�د او در دل ھ� و ز��ن ھ� ���5از ط�#�A5 Y ,8اری د#�F ��ای ا#=�د ار���ط �� @�ا 

 �� �G ا ;�ون ا ��ه از *�ن در ���ب آ��ر ا ��*�� �����5ھ�ی ,-��5)  (ا��ھ�ی  �  ا)& ��: �ا�� ر#�Eن ���و

� �� .� از ���ا ��د ��اي .����r(ص) ھ�#� آورد� و آن ��nت .�)�� �� ا#� 0�9&؟ ,`�+�: ا��وز ���( ��در �روز <�
 .ص��)N ا��� دا� )�5&، . (��<�� آ��ر ا ��*�� ا#�ا��ن ا)& �روز ا)&. .�)�� �� �روز 0�9&؟ ,`�+� ��� �8رگ

  ). 556و  279

)&، در ��ر#B ذ�� ا)& �� آن ��د )���ن �Vر)� از . ���Ei����r (ص) ��د. ا#��ن و*�� ����9ن �5 و �� .�����(ص) .��
�روز، �� ا=�م ر)�م ����ط �� �روز  +�)�&�� دا5& در �� �� ھ�� زھ� و �;�ا# �� �� &�9�� .�دا@& و  .�)���rص(  

  آداب و ر)�م �روز 0�8ی F`�� ا)&.

)� و ا_�pاد �E� ن <��� ��4ی در ���ب ا�+jا#� (@��� ھ�ی ھ�#�(@��� ھ� و ز��5 ھ�) ھ��H ا �(�E� LG� دادن در (
  �� روا#�� از ��nت ��� (ع) ���5 ا)&:

� ��� (ع) روا#& �5ه ا)& �� دھ;��ن �� ا#+�H �0 از ا���ا ����(�.  .�(ا#�ا��ن) ظ�ف ھ�ي ���ا ��اي او ھ�#� آورد
ھ�9+�؟ ,`�+�: ھ�#� �روز ا)&. .X ,`&: ھ�� روزھ� �روز ���5 (��وز� �T #�م) . .X 5��#+� را @�رد و �#��ن را 

� *�9& ��د���9� �)� و ا_�pاد، ص �G�را� و ظ�ف ھ� را ���E� 169. (ا.(  

� 6�#�, �� �A+#ت ��� (ع) ا�n� �� &(ا ���> ��� ز��ن آورده. ��nت آ�ا � ھ� روز ��ن �روز ��د، �� ,���V از ھ��
 ������9�ن 5��Z و �H0ر�����9ن �� در )� ��0\ �� ا)/م ,�و#�، او �� ا��م  ���� (ع) �+E�. ���Ei u����r، او �

���9�ن اھT )+& و <���&، �� ��ا9& ا���اض �+� �� ھ�#��روزی ��ام و #� @�ا�V ا)&!@��`�  �  

�� @�ا�6 ��: 29در )�ره ر���ن آ#�   

�V �ٍَم ُھ�ْ#َ َّT�ُ ِا 9َّ��واتِ َو اْ�َْرض �ِV �ْ�  y5َْن  9ْ#َ'َُ�ُ� َ

 �� �p�;� ھ�9+� از او ���  .�++�، و او ھ� روز در y5ن و ��رى ا)& ���م ��9� �� در آ)���H و ز

���Eج او#+�، و د�� �� �++� �� ��<�ت آ�H را �� آورده )�زدھZ#�+�9+� ���م روز ھ� در �5ن او  X� او ا)& آن ، ھ�� ��� .
�� روز را #�Vدر �+�&، �+آ ،�Z��i هدر . آ@� ھ� ��9 در د#�، در�;@�او� و ���  ، در��9ل، در �9=�، در @�

 ���� @�اھ+� �� �� @�ای @�د �� ھ� ز��� ,�#+�آ�V#�,�ر @�د را  �H�� ���5 و #� �� ھ� 5��ه �� ���5، راز و ��ز �++�، ، آ
.�+  و �� @�اھ+� `�Z ��ای @�د و #� `�Z ��ای )�#� ھ�+���ن @�د ��)�
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 �  ھ��X �� ز��� 8f �� T���               �#�, �� ��� &`iل @�ا� و *��ی �� ��ا

�� ��5ره   ھ�j+�ن در �� آ��ه ا)&: �H ا �/�fدر ��nت ���  53�+0  

� ��� (ع) �+��+4�ب در دوران @/V& @�دو*�� ��nت ا���ا �� �4��� \ ا��5 �ZG از #�ران @�د را �� ا��رت  ،
� ا)+�د )��)� �;�ق ا#���H��� �� ��د#� از � ��5&. ا# ��� \# k �* در ����V د، �� او�� ��V�, �J�� و در /(

��9� �  �ن ا)&:)+& ھ�ی .9+�#�ه ��د��ن 

 »&��Jم آ��ه و �� L   ��  �� آن )+&  ا� و ر��&  �� آن ��T ��ده(��اد از ��4 ا)&)   )+& �A�#� را �� �8ر,�ن ا#� ا
�A��,-��5 ز#�ن ر)��، آ�Fه .�داش �\ ��Hه ��9� 5�د �� آن   ھ�ی �A�ی و )+�� ���ور �� �� )+& ؛�A� �5ه ا)&، 

�Hده �A�� �� آ�H را ��9A5ا�   )+��Hی ��ھ�ی �. �� ،�#�A�L از  �� ��ر ���رت �� )���ن آ#� و �Jم ای.  و,+�ه �� �� 
� در ��v�& آ�j ا��ر �/د �� را �� i/ح ��.�ی دا��5 ��د� ��*�ار ����. �� دا��+�ان و �A���ن، �Vاوان  �� ��دم� �F�`,

����دم  �� �  .»ا�  � .�ی دا.��5�L از �� � ، آورد و آن 6J و آ#�

  �+�ر !*�� روی آوردن �� ز��)� دو��ره

�/ ھ�ی �� و*�ف و ��ر دل ��ز �j����E�ای ���ب �+�Jه ��گ  ��nZ از  �H+� ��  ،�در ا#� روز ھ� �� را @�ا�ه ا

�روز �� 6 ا�Vوز �V�ا داد ��> ��9���8 ا���ال *�ار . �روز روز اول )�ل ا)& �� آ��Vب در ا#� روز در ه ا���ام دا
 &�Z ���ده .X ز�ه �� ,�دد �� ,��ه ھ� ��و#+� و ا�9ن ھ� و ���ا�ت از ا# ����� 5�د و ز � ��� �F#د و �� �� د��, ��
�، و �� �Z& ھ�ی @�او�ی �A5 ,-ار ��5+�. آ#� ���ون �� آ��ن در �Eiا و ��غ ھ� و د#�ن و ���ھ�ه �5 �+�@�او�ی ��Hه 

و *�رت @�او� و ذ�� و �A5 آن ��ام ا)&؟ @�او� @�دش در *�آ�A#6 ,`�� �� �� ا#� د,�,�� ھ�ی ��دن �Z& ھ� 
 ط��T;Z� &Z �+�� و �� @�او� �A5 ,-ار ��5��.

� روز �H� T4Vر ��9G�، و �روز، �5 ����د,�ن (,��ھ�ن) ز�ه  �� ��4V ،ر�H� رد��0+� آ#& از �/م هللا �=�� در 
�روز آ�fز �� ,�دد.ا)&، و ��Hر ��  

) �Hَِ��ْ�َ �َZَْ� اْ�َْرَض �ِ�Eُْ#زد ... )  19ا �وم: َو�( ��� را ��Z از ��,L ز�ه ��  و ز

�Zَْ� 6ْ;ُِ��نَ َُّ�Zََ  ِ6ُ اْ�ََ#�ت�َُ  �َّ+َّ��َ �َْ* �Hَِ��ْ�َ �َZَْ� اْ�َْرَض �ِ�Eُْ# َ  )17ا �E#�:  (اْ��َُ��ا أَنَّ هللاَّ

� را .X از ��,L ز�ه ����ا�� �� @�ا   ��ا#6، ���5 ��  ,�دا� �� را)�� آ#�ت [@�د] را ��اى ��5 رو5� ,�دا��ه ز
���#�+�� 

 )X#33:  (َوآََ#ٌ�  6ُُHَ اْ�َْرُض ا َْ�ْ�َ�ُ� أَْ�َ�ْ�َ+�َھ� َوأَْ@َ�ْ<َ+� ِ�+y#َ �ُ+ْ�َِV �ً�ّ�َ �Hَُْْ�ُ��نَ 

��ده ��ھ�� ا)& ��اى ا#��ن �� آن را ��� @�ر� ز�ه ,�دا��#6 و دا� از آن ��آورد#6 �� از آن �� و ز

�ْ���Hَِ إِنَّ َذِ َ�  Eْ�َُ�ِ� ا َْ�ْ��َ� َوُھَ� �َ َ �َZَْ� اْ�َْرَض �ِ�Eُْ# hَ�ْ�َ ِ Jُْْ� إِ َ� آََ��رِ َرْ�َ�ِ� هللاَّ�Vَ ٌ�#�َِ* 5َْ�ٍء ِّT�ُ �َ�)  :50ا �وم( 

    ��F0 �� �F+� آ��ر ر��& @�ا �� X.��� را .X از ��,L ز�ه ��ً ز�ه �++�ه  ,�دا�. در �;�;& ز �ZC* �� &(ھ6 او ،

&(���د,�ن ا)& و او)& �� �� ھ� 0�8ی ��ا .  
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  #��ل ��ن ��� ��روز "��5 ��-4 3-��� ��ز��ن �,2 ��0�1 !/ ������ ��� ا.-,,�

  B#8ان  ���8ر��)�ز��ن ���� و �Vھ+�F )�ز��ن ��T از���9Aن ��)H�> N�ری ، �روز �� .��+�Hد @�ر5��ی 1388

�E�� (UNESCO)�� ر�� �� ر)��. ، �� �+�ان ���اث �Z+�ی، ��ای او ��H> &��  

�� )�ز��ن ��H�> ،T�ری آذر��#=�ن�+� �� .��+�Hد ��� <�=�  را در �;�#6 @�د <�ی داد. روز �روز 

� �� �k#�4 ر)��ه ���� )�ز��ن ����V 2010 N(�� (Tوری 23( �1388�ت  4در ��� <�=���ه ��رچ  21، �روز، 
�����ن 300دارد و ا��وزه ��L از  )�لھ8ار  )��� *���� ��L از  ا#�ا�<�+� �� ر#��  �`�آن را  �> ��  ���,

   ا)&. ��i�h �5ه

�E�� T���� )�ز��ن ��� <�=� ���+ZC* k#�4� ��  ر 21روز  ،ای��در �0ر0�ب ��ده (��T) را  �Vورد#� اول��ا�� ��  چ

�روز �� �k#�4 ر)��ه و در �;�#6 @�د <�ی داد، ط� ا#� ا*�ام ��  �
ھ�8 6,7و �E& �+�ان  49 ��H> ان روز�+� ��
���9G�روز  ��ر در ��ر#B ا#� ��ای  ،&V�, رت�i ن���  ��)�ز�� &�(�+�  ا ���� �� ر)��& 5+�@�� �5. �+�ان #\ 


ی�( ���9�  

�T#�9 �� و � ��  ای#�ه و #� �J#� ان *�ر <�ھT و ��k4Z ��د� �� ھ� ا��اب آ &V���. ط��G� و ��V���. �� �0ھ�
�� ��د����، و ا*��4دی و �Vھ+� ��د، )��)�، ا<� �GV ھ+� .��5 � آ��#� @�د�V �� و �+�V�#-. ��� آ�ا �� )�د,� 

  .و � �� 0;�ر @�ا���V ��ده

���Ei �F#(ص) و د ��E���ا<� ��د�آ�H �� ھ�ی �5ن �9��ر ��  ��nت  TA��  �� �� ��V�, ر ��دن د@��ان�F� ه�از ز
��9�� ا)/م دوران .�L از ��n� &vZت ���E (ص) را �+�م ز��ن <�ھ��& در ��ر#B . آ�H د#�F ��ر ھ�ی زf &5�� ا

 �A+#در ,�#+�، ,�#� اAVا �H����ل  در�ر و ط�ز ��+L و ط�ز ��;� آ N�E���دم و  �H�5ن �r��� آ��ه، و در ط�ز ��+L آ
 ��ا�+�ن ھ6 �� در *�ن ��9& و #\ *�ار دار#6 در ط�ز ��@�رد و آداب ��ب ھ�  ��ھ�رو�F+5ی ��<�د آ��ه ا)&. ا

���r� ن������رت  ی ���* ��V�, &(�� از �Z� هD#�� .&(ه ا���ا#�� #�Aل و ا�Vاط ,��)N آل )Z�د �� ��+L راددو �� آ
�& داری @�د *�ار داده ا�.)�`� ,�ی �A� Ti& را ا�د#+�، و  وھ�� ،�ھ+�ز ھZ�� 6�� ���� ا*��& ھ�ی *���، ز��

8+�، و د@��ان را �� ز�ه �F�ر �� ��د�، ��Z از �� ��)�ل ھ6 در *�9& ا�;�ق �;�ق زن در  1400�-ھ�� را دا

�Fد#�ه ا ��  )&.�����9ن و ���ر ھ�ی ��زه @��� رو 

=�م، 9�V`�، و )�#�  ،�p�#6 ر�� �i�� در ��از ا)/م ��& ھ�ی د#�Fی ��Hه ھ�ی ز#�دی ��ده ا�. ���م دا��+�ان ا)/
+� �Vرا��، ا�� )�+�، ا�� ر�5، ���م �� ا)/م ��ھ�ن �5ھ�Aر ھ�ی آ�H ا)&، ا�Vا�� �د و ا�G5ص f�� ��ب ز��ن ��ده ا

  ن.4�� ا �#� ط�)�، @�ارز��، و د#�Fا

��ر دل و ��k4Z ا)&، )+& ھ�ی .9+�#�ه ��د��ن د#�F ا)&، از آن <��� <�� @�ر 6�0 ا#� ��ب ھ�ی 0�8ی �� 
� د#+� در �� ����روز ��ام ا)&. �+8f �Hا �  1400�روز. در ھ��  T��=� �� �+5�� ��`, ً�E#�i �� 5�د ��)�ل د#�ه 

���E ھ�9+�، � ا�& 8fا � در ���ب �����ی )�Zدت ,`�� �� ��#� �=��T از روز  &���دم ا ��روز از ��B �+�ه 5�د. آ@� ا#
.�+� <+�  �� ���#� و �� #\ �V�ای ���& �=��T از ��ا)6 �روز را 

آ�V �H�ی �� داد� ��  �H;Vی�� ��د، �5#� در �����9ن ا,� `& 0+�ن �����4Z ا)& �� �� `�ض  �Vھ+� )��8ی ا��اب
  ا)�`�ده از `& ��ام ا)&.

��روا#� در#� آ�H ��ای �Vھ+� زدا#� )�#�  ��، و �� ا#� @�ط� �����ن ھ� دا � �� ��4ف �� �� ورز�T از ھ�� ,�
 �`�( L�/ ھ�ی �� @�� و �� دا �j�� �� �+وھ��� را ا)��Gام و از ط�#Y آ�H .�وژه ھ�ی ��G#�� و �V �pھ+�F  –ر)�

.���ود در ��اق، �k#�G ط�ق �4ت �H5 .� ���ا در  را راه �� ا�از �H5 k#�G� ،ن����X#�+� k#�G� ً/v ��دا در ��
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���#� �5ه �� �A�. ن �� _ف از @�ا#� زد، ھ+�ز���V .�G#آ��ر و آ��ات ��ر �F#د ��دن د���در اھ�ام اش )�ر#�، و 
 B#ر�� ��9���<�د ا)&. و �، در  �4�ا�� �� �k#�G آن ���درت  #�  )��Cن ����9نو/م، ھ�� ا��� )� � ا) 1400

�J ا*��4دی و در آ�� @�ب .�رز#�ه ا)& �C;�TE از  � از ط�#Y ,�دش ,�دی و ��ر#8م ا)&. ،و ا#� ��ای )��+�
��دم در V;� و �+X#�+� �� �5 ��(�F ��دا در آ=� آ�V#++���9 در �����ن ��ده �� ,`�� �� �ه آ�H ا)&. و � ��Gط�ی �� ا#

 �H��ده �� آ ��9 ��� و ھ�� در آ��ی �ا��5 ��5+�. ��9� ھ6 �� از �����ن و از �+�#X ��دا د#�ن �� ��د�، ��Gط� ا#�
  ���#+� و از 8د#\ �� @�ای @�د �/*�ت �++�.

�/ ھ�ی )�`�  �j���روز  – ��> �� �+#�F��� د#+� ا#� آ��ه ا)&. در ا#�» ��ام « وھ��� ��ز��+�  ا)&. در ��ام 
�8رگ ا)/�� 0�ن ا����� ا�� )�+�، ا�� ر#�Eن ���و�، ��H;�، ط�)� و د#�Fان ���ب ھ�#� ��5+�، و ا,�  ندا��+�ا

 ��. �� �XA، آ�H از ا#����� ��8�#�ن، i`�#�ن، و د#�Fان آ�ا در ھ6 f ،ن��ن، )�=�*������ام �� ��د، ���)� ھ�، )�
.���ا)6 را )��Cن �E رو#�اد ���#& �� ��د ��+�ت در ھ+� ا)&، �� ��ا9& ا#�( z��V و �A5 &� ی، �� �+�م�8f ��

�روز )�وده ا�، و �;�#6 در��ر  &�(�+��� ��+��Z5 �� 6ای در��ر وی �Z5 ھ� و )�ود ھ�ی ز#�دی ��  ���+> �+�، ا
��ده ا� (�� ���ب ��ر#� B�H;� ر<�ع 5�د). ��  �5ھ+��ھ� ا)/

�F�#+� �� ا)/م در ��رد ��ا)6 �روز 0�8ی F`�� ا)&، ���H ا)& از ا#+�A <�ھ/� در ��*h  در ��ض، �/ ھ� ��#�
  @�د ا#��9د,� �++�.

 �J �C;+�، رو5� ��دن آ�L و .�#�ن از ��_ی آن از �����، ��nZ 0�8 ھ� و<�د دارد �� ��#� ��_ی �5ن �uA 5�د. 
�ک ا)&.  �F زدن )�8ه �C@ 9&، و�آزار دادن ���ا�ت ��Gط�  -ت ��دن �� آن ھ6 ز�ه <�ن ا)&، و #�  ا#�+� @�ب 

 ،(�+�=���+� ����8 �� #\ ���ان د#�F را ��) �F#ن و د�,���#�  ا<�������ر ھ�ی ��5#9& <+� ا�ا@�� ���ا�ت و .�
 .��5 <+�  

� �� ��ّ ��زی V����ل، ا)/م در ��رد �Vه، ا)�`�ده از ��ق، ا)�`�ده از ر��ا#+�H ��ام ھ�9+�، و د)& آ#� ����، 0�8ی F`��، ه 
  ا)&.آ��8 #�ز#�ن �� ا#� ا*�ا��ت �`� 

��� 0�ن �C@ اد�� �H�، و ا)�`�ده از �+���� و اV��ن (��#�ک) 0�8ی F`��، ا�� از آ�V�, Ti�� ،�ا)/م در ��رد ���5
����A��� 5�د �� ��ای ا�9ن ھ� ھ��و~��، و   ��@�( �C;��� <��9، ذھ+�، ا<�����، @��اد,�، و �J از /(

�/ ھ� ���5� �+����، �+�، و اV��ن ا*��4دی  �را �� @�Cات آ�H ھ8ار ����� ����� از �9��ر ��n ا)&، �0ا ا#
��رد ��ای �5ن د)��ر ��اده ا�. ھ�j+�ن، آ�H  ی��ز,�ا5& �روز ا)&، ��ف �� ز+�. 0�ن ��داران ��ب آ�H در ا#

+� \#�5 ،���رک ��)& �� آور �  @�د �8+�. (��ام)�0ا ���� �� ر#�� رزق و روزی `��Z �� از ا#

�v/ً ����ن ا��nی ��ن  .���د را از د)& �� دھ+� و �+�ن و ��ای ا�9ن ھ�#� �� @�ن @�در ��رد اھ�ای @�ن ا)/م )
  ؟ا)& #� ��ام F`��، آ#� ا#� �/ل,�ده #\ `� و .��� دادن آن �� #\ `� د#�F) 0�8ی 

�� k �;V �5 �� ، <�ا�F�ی ا�ه �� در )�ل دوم و )�م ھ=�ی ��و#�F+#در ��4ا �� �� �+�9� ��9'�� ھ�ی �+� 
 .6�+� �� �,��. آ#� ا#� ا*�ا��ت ���ی �`� ,�� ا�؟�A+� �ژی ��رن ز��, ��i �� �J/ح ا�#��، ��� از ا#+�H ��ر  ��  ا

����، در آ@�  �� )�وده �5ه ا)&.از 8f � ا#�Vر�� ���آورم �� @ �� @�� � ��Gرا#� در ا#+=� 

                 ���� ای ��� �f& را دل ���ق ، �����r�ل و �� k#�f ز  �� �� �Z�> 

                  �=9� ��h د#�م و ,� )���Z� �,���  #Z+� �� �� را �@ �� �  ط��6 @�

� ط� k د#�ا�� ر               ��<� �� ره ���Z و �@ k��i ��  او @�� ھ�� <�#� و 
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�4;�            �� ، �#�� ��G�� و ��Z� از ���د �H� ��G�� و ��Z� ، �#�� 4�د;�  

#6� ��  Z+� ھ�� <� ��X ُرخ #�ر ��ان د#�                د#�ا�@ �� �� ، �� روم @��  

             �#�, �� ��� &`i �  ���8f �� Tل @�ا� و *��ی �� ��ا�  ھ��X �� ز��

��;4��ِ @�� � �� ا��� ��م ��)&                   �H� &9� �    #Z+� �� ,+� را �� از ا#

  

 

  


