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سنگین   ایهکه جامعه ما را احاطه کرده است و س  هایی رهایی پیدا کنید و از میان دشواریبرای   کنید تا راهی رایزنی می

ری و استفاده عقل ویید و از طریق رایزنی استفاده از کار نظگسترده شده است مفری و مخرجی بجوحشتی که بر آن 

ام از آنچه که در  مانده هبهر  م،اگر چه بیر خاتمه عین محفل و مجلس رسیده دبنده هم ک. یی ادامه بدهیداهگشابه ر  عملی

از خّرمی و شادی و   شیاکه ن  گذشته در اینجا گذشته است اما برق شوقی که در چشمان میبینم و لبخند هایی چند روز

یک گرما و گرمایی این واند،خ ویت در این جامعه مبارک میکند و دورادور به عض من را گرم میشکوفایی ضمیر است 

یک ساعت آنرا ال تحمل باید همگان به مدت مفرماید و با ک د و ما را کباب میدیگر اینکه تنوری است که اینجا نهادن

 .هللا بر هوا نرفته باشد ن انشااگنج بیابیم و زحمات گردندگ یرا باشیم و امیدوارم که در اثر این رنجپذ

  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم                                     ر اندازیمبیا تا گل برافشانیم و می در ساغ

 من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم                                   اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم                                        بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه                                        

یي امت کَ صبكع هـػ میبمی ّ اثب هصَ آؿهبى ّ میبمت ػاؿػ هٌبمجتو چـا هي ایي ؿقل ؿا اعتیبؿ کـػم ّ چَ هٌبمجتی 

ؼاىتَ ً ػاؿػ اّ ّ میبمتػؿ گـ  َ ثـ عالف مؼؼی کَ ػلیُؼ کاّ گْاُی هیؼ بؿ ّ ػیْاىؼىُن ًجْػ کَ توبم ا َمیبمت پیي

 کَ گـكتَ امت ّ هیگلت امت ّ اگـ چَ ملطبًی ّ ىکٍْ آًـا هیؼیؼٍ امت اهب ثَ صـاصت اف آى کٌبؿ هی

 .ػفاؿ کالُی ػلکو امت اهب ثَ تـک مـ ًوی                                      ىکٍْ ربم ملطبًی کَ ثین ربى ػؿ اّمت  

ػیؼٍ ثْػ ّ   تکلیق عْػه ؿا هيغص کـػٍ ثْػ کَ میبمت ػؿ ایـاى ثنیبؿ پـ عطـ ّ پـ ُقیٌَ امت،ایي ؿا ثَ عْثی 

بؿ اّ کَ ؿّفگبؿ تیوْؿیبى ثْػ ّ یک هـى ثؼؼ اف ػُـ ػؿ ؿّفگ هقاد. `بكعصهقاد ػُـ تجبٍ ىؼ ػؿ ایي ثال `` هیگلت 

آؿام ثْػ ّ اف گقًؼ هـْل لیبى هؼؿی آمْػٍ   ینت کَ هضیظ ثَ طْؿ ًنجیف ؼٍ ثْػ ّ اگـ چَ ػؿ ىیـاف هیى ثَ ػًیب آهالهـْ

ػؿ صجْصی ؿیغتَ  ؿة عْػ ؿا کَ یک ػؿیب ثْػبعْػ ػاىت ّ تز  یُب ایي اصْال پیبهی ثـای ُن ًنل تـ هبًؼٍ ثْػ اهب ثب توبم

 . اؿفػ ک مـ ًویایي کَ کالُی ػلکو امت اهب ثَ تـثْػ ّ ػؿ ایي اثیبت ػـضَ هیکـػ،

ّ ثب   ًن،اهب مؼؼی ثَ ّضْس،صـاصت ّ آىکبؿابػؿافا ثکيَ ىٌبمیؼ ّ ػؿ ایي ثبة ًویغْاُن مغي ؿا ث ؼی ؿا هیمؼ

ی ؼبًؼیيؼ ّ ػؿ پبی کنت هٌصجی ّ هْضًَ ثَ ایي هؼٌی کَ ثَ هؼؿت ؿّفهـٍ ثی ى میبمت ًِبػٍ ثْػاهؼم ػؿ هیؼتبم   آگبُی

ـی رؼی گـكتَ ثْػ ّ ػؿ ثبة آى مغي هاًوبیؼ ثلکَ اهـ میبمت ؿا كـاُن   ای ثؼّفػ ّ هؼؿتی ثبىؼ ّ اف ایي طـین کینَ

 ،ى ؿّفیآکویت ّ ػؿ چِبؿ چْة هؼؿت صبىیؼ کَ ػؿ ػل ْپـػاعت ّ هیک پبػىبُبى هی َ ْػظّ عصْصب ثَ ه هیگلت

 ، ثغْثیصبکوبى ؿا هتْرَ کٌؼ کَ چگًَْ ػؼالت ثْؿفًؼ ّ صبکویت پیو کٌٌؼ هنبلَ مؼؼی ایي ًجْػ کَ اًوالثی پؼیؼ آّؿػ

هلِْم اًوالة میبمی اف هبػؿ ُوچْى  ُینًؼاؿػ ّ کال ایي هلبایی ی ؼٌُیچ هپیيیي  مظبهیؼاًنت کَ اًوالة کـػى ػؿ ػل ً

 .فهبى هتْلؼ ًيؼٍ ثْػ

کَ اگـ هلؼؿی هیـّػ هلؼؿی ثَ  ؼیي ػیؼٍ ثْػًؼ اف رولَ ُْىوٌؼی چْى مؼؼی،ُْىوٌؼی چْى صبكعُوَ هـػم ثَ ؿأی ال

ٌبثـ ایي مؼؼی ثنیبؿ آىکبؿا ثَ میبمی ؿهیجی ّرْػ ًؼاؿػ ّ ث تئْؿیىْػ چْى  ًویُیچ چیقی ػْض  ًيیٌؼ ی اّ هیرب

 :ؿًؼْکن ًيبَ صػلیػم فهبى عْػ هیگلت کَ ثـ ـه

 ثب ىیـ پٌزَ کـػیْ ػیؼی مقای عْیو     ای ؿّثِک کَ ًينتی ثَ ربی عْیو
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 ی عْیوبؿیُْ اثلَ چـا ًغلتی ثـ            عًْت ثـای هبلی ملطبى ثـیغتٌؼ

 ًگبٍ کٌؼ پیو پبی عْیو  ػهیآتب         ّ آكتبةچبٍ امت ّ ؿاٍ اّ ػیؼٍ ثیي 

 تب ثیلتؼ ّ ثیٌؼ مقای عْیو  ثگؾؿ         اّ ثیـاَُ هیـّػّچٌؼیي چـاؽ ػاؿػ 

 فًؼ اال هلبی عْیو کّْ گـػًو ًوی       کٌؼ ػفػ اف هلبی ىضٌَ چَ كـیبػ هی

آلتـًبتیْی ّرْػ ًؼاىت،اهب صبکوبى ؿّ ًصیضت  تئْؿیگلتن َ ًظبم صبکن ًویکـػ،چْى ػلی ُیچ ّهت تْصیَ ثَ ىْؿیؼى

 َلح ٍباّ كِویؼٍ ثْػ کَ تٌِب کبؿی کَ ػؿ اعتیبؿ اّمت ایي امت،اًقّا پیو ًکـػٍ ثْػ،هؼاصی ُن ًویکـػ،ػؿ پئ  هیکـػ،یؼٌی

 :ُن ًجْػ ّ ثَ صـاصت هیگلت  کویبّ پبػاه ُیچ ص

 مت مؼؼی ؿا هنلن مغي هلکی           گنتبطًَ ُـ کل صن تْاًؼ گلت 

 .هي كوظ هیتْاًن ّ رـات ػاؿم کَ صن ثگْین ّ پبػىبُبى ّ صبکوبى ؿا ثَ ػؼالت ػػْت ثکٌن

اهب ثَ تـک  کالُی ػلکو امت: گْیؼ کَ چْى صبكع هی  کْتبٍ ؿا گلتن تب ثـای ىوب ؿّىي کـػٍ ثبىن،اگـ کنی َهایي هوؼ

  صبكع ىغص ثی هي ػؿ ثبة آؿهبى ّ میبمت ایٌزب مغي هیگْین،. آؿهبًی ًجْػ  كع ىغص ثیل صببص یيػػؿ  اؿفػ، مـ ًوی

یْتْ پیٌی  ًبکزب آثبػی ثْػ، یک اػتجبؿ ًبؿمیؼًی ثْػ،کَ ثَ   ُبیی آؿهبى ثلٌؼی ػاىت،  یُب اتلبهب آؿهبىًی ًجْػ،بؿهآ

 :ػاؿم تیي هؼٌب اىبؿٍ ػاؿػ ّ هي ُن ػٌبیُویي ثیتی کَ اف اّ عْاًؼم ثَ ُو.ثْػ

  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم                                     بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

ىْػ ػؿ اًؼاعت،ایي کَ هب  ْػ ىکبكت ّ اصتوبال طـس ًْػی ػؿ کل ایي ػبلن ًویی ىُوَ هیؼاًین کَ موق كلک ؿا ًو عْة،

 .ؿمیؼًی امتبً ییثغْاُین ػْض کٌین،آؿفّ ُوَ ربهؼَ ؿا،ُوَ رِبى ؿا

مبعتي یک ػبلن تبفٍ ّ   ػؿ پی  ،عت ّ اف ًْ آػهیبػؿ ربی ػیگـی ُن،صبكع مغٌو ایي امت کَ ػبلوی اف ًْ ثَ ثبیؼ م

ّ چٌیي آؿفّیی  َ ایکَ چٌیي اًؼیي  تٌِب گـُّی  یب تٌِب هکتجی ـ هب ّ ػؿ هـى ثینتن،ػصىبیؼ ػؿ  یک آػم تبفٍ ثْػ،

 یْژایؼئْلی ثبیؼ آّؿػ ّ ػؿ ایي ْژیک ایؼئْلهؼتوؼ ثْػًؼ کَ ّاهؼب  هکتت هبؿکنینت ثْػ، هکتت کوًْینت ثْػ، ػاىت،

ربى ّ  ىًؼباف اكي یػْت کـػ ّ صتػی ؿمیؼى ثَ آى آؿهبى ؿا ثبیؼ هطـس کـػ ّ هـػم ؿا ثبیؼ ثـا ػظیوی  عیلی  یآؿهبى ُب

 صـاكتل ّ ثَ بص عْاًین ثَ طجیؼت هی  ُوَ هب ّهتیـ صبكع امت، ؼػؿ ىایي آؿهبى گـایی کَ .ؿیؾ کـػربًجبفی ُن ًجبیؼ ػ

ّ ًَ هب ثبیؼ ػؿ هْؿػ اّ رؼی  امت ػٍْامت،هؼلْم ًینت کَ اّ رؼی ث یـؼیی ىاؿهٌگـآکٌین کَ یک ًْع  ؽُي ػاّؿی هی

 :ثبىین کَ

 ّ طـس ًْ ثـاًؼافین كلک ؿا موق ثيکلین

 ثبىین اصتوبال چیي ثـػاىتی ؿا ُوَ هب ثبیؼ ػاىتَ

 :گْیؼ کَ  مؼؼی ثَ پبػىبٍ فهبى عْػ هی ِاهب ّهتی

 ثبه ػؿّیوعالم پبکیقٍ اثَ                  عْیو ثبه تْ ثـ تغت ملطبًی

 مّزبػٍ ّ ػلن ًینتّ ثَ تنجیش                    ًینت علنعؼهت  قػجبػت ثز

هیکـػ ّ آؿفّ  ثبىؼ ثبالعـٍ ًصیضتی امت کَ اّ ُن ّ ًـمیؼًی  کَ ًيؼًی ػاًین،  ًی ًویبؿهآهب ایي تْصیَ ؿا یک تْصیَ 

عْة هي ایي .یت عْػ ثب هالیوت ؿكتبؿ کٌٌؼػثب ؿ  ّفگبؿ تبحیـ ثگؾؿػ ّ اًؼکیى ؿاؿبجى ّ راآى هلؼّؿ ػاىت کَ ػؿ ػل مٌگ
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ػاىت  تْاى آؿهبى ػی چگًَْ چیقی امت ّ چگًَْ هیبثبآکزبًـمیؼًی،ً ْاًؼم تب ًيبى ثؼُن کَ یک آؿهبىثیت صبكع ؿا ع

 .ّ تغیلی پٌؼاىت ّ ًـمیؼًی يیاهب آًـا ىیـ

ًی ثبیؼ ػاىت یب ًجبیؼ ػاىت؟ عْة ایي بؿهآػؿ میبمت ُن آیب ًؼ ّ اُب اّال ایي گًَْ  کَ ُوَ آؿهبى صبال صضجت ایي امت

 یْژایؼئْلبیبى کَ پ کٌین، هی  فًؼگی ای ایي مْال اف ایي رب پیؼا ىؼٍ امت کَ اّال هب ػؿ ػّؿٍ.مْال اف کزب پیؼا ىؼٍ امت

ُب ؿا  آؿهبى ،ُب ی ْژایؼئْلًؼ، کَ هب ػؿ ٍ اًؼ یب تؼـیق کـػهیؼبی ًُاُْب هکتت آؿهبى ع  ؿا ثؼضی یْژایؼئْل. ٍ هیيْػؼیهبً

ی ؼٌآیب ه.ىْین بل تضون آى ؿّاى هیی ًِبیی ؿا ّ ثؼؼ اف آى ثؼًجبى اؿفىِآُب ؿا ّ  ُب ّ ُؼف ى ؿبیتآ کٌین، تؼـیق هی

ثبیؼ ىنت ّ مـگـم  یْژایؼئْلعظ ثطالى کيیؼ ّ ػمت اف   آى امت کَ ثبیؼ ثـ آؿهبى عْاُی یْژایؼئْلـ ػصپبیبى یبكتي 

تب ایي کَ ثٌؼٍ ُن  ،هتٌجَ ثبىؼ ای عْػ هي ُن ثَ ًضٍْ ّیژٍَ فًؼگی ؿّفهـٍ ىؼ؟ آیب هؼٌبیو ایي امت؟ ىبیؼ ایي مْال ث

  یکجبؿ ػؿ مبلگـػ هـصْم ػکتـ ػلی گلتن، ُلتگی مغي هی یبػه ثغیـ ػؿ تِـاى ثَ طْؿ ُب پیو ػؿ هنزؼ اهبم صبػم، مبل

 ى ًوؼ ؿا ثـ ایيبى ّاؿػ کـػم کَآؿ بػؿ آًزب ثْػ کَ ثـای اّلیي ث گی اًؼیيیؼى مغي گلتن،ّْ ایؼئْل یْژایؼئْلاف  ، ىـیؼتی

ی کـػٍ امت ّ ْژؼئْلایًؼ ایي ثْػ کَ امالم ؿا ْاع یـتـیي کبؿی کَ اًزبم ػاػ ّ عْػه ُن آًـا عطیـ هیطيبى ىبیؼ عای

ػٍ ْتـیي عطبئی کَ اّ اًزبم ػاػٍ ثبىؼ،ُویي ث ایي ثْػ کَ ىبیؼ عطیـ ،آى ػقیق  یُب ل صـهت ثَ آؿهبىبوثؼؼ مغي هي ثب ک

 .امت

  یُب ی تٌگ ّ ُوَ عبصیتْژایؼئْلیک ت ػؿ ػاعل ؿیغتي ػیي کَ كـثَ تـ ام  یؼٌی یک مجْ،گٌزبًؼى یک ػؿیب ػؿ   یؼٌی

کَ میبٍ ّ ملیؼ   یک هکتجیپْىو  ػؿ آّؿػى ّ ػؿ کیْژایؼئْلیک هلل اىیؼى ّ گـكتي ّ اّ ؿا ثَ هبهت ـت آًـا گـكتي ّ

هي . ّ ػـضَ کـػى  هؼـكی ی عْػ ؿا یبكتَ امت،صـاصت ػؿ اّ تؼـیق ىؼٍ امت ّ رب ّ  امت ّ ُوَ چیق کَ ثَ ًیکی

کـػى اف آى ُن ثؼتـ امت ّ چیقی  یْژایؼئْل اّ ػیي ؿُب عْة ًینتٌؼ  ی ْژایؼئْلکَ  ایيثـ آى ًظـ ُنتن ّ ُن  االىالجتَ،

صیـت امت  هؼٌْیت ّ ػـكبى امت، کٌین، چیقی کَ هب اف اػیبى رنتزْ هی ًؼ کَ اتلبهب گُْـ ػیبًت امت،بؿا اف ػیي هینت

بىٌؼ ّ ثـای ی ػول ثٌُؼ ثَ تؼجیـ عْػىبى ؿاٌُوبْاُب هیغ ی ْژایؼئْل ُب هطلوبً یبكت ًویيًْؼ، ی ْژایؼئْلُب ػؿ  ّ ایي

  ىٌؼ اف ایي تٌْع ّ ؿًگبؿًگی کَ ػؿ ػبلن اًنبًیْؿاٌُوبی ػول ثْػى ثنیبؿ مغت گیـ ّ ثنیبؿ تٌگ ًظـ هیيًْؼ ّ هیک

ًٌؼ ّ ثـاصتی ثـ آًِب بّرْػ ػاؿػ چين كـّ ثپْىبًٌؼ ّ چٌؼ رؼجَ کْچک ّ هيغص هیبى کٌٌؼ ّ ُوگبى ؿا ػؿ آى ثگٌز

ثَ گوبِى هي ایي اهـی ًینت کَ ثب ایي . ثؼاًٌؼ ّ تکلیق ُوگبى ؿا هيغص کٌٌؼ یکی ؿا ثبطل ّ یکی ؿا صن .صکن ثـاًٌؼ

ی ثـ هي عـػٍ ثؼض .هتٌبمت ّ هطبثن ثبىؼ ّ ػؿ ػؿافای تبؿیظ هب ػیؼٍ این،  اًنبًی ُوَ تٌْع ّ تکخـی کَ ػؿ ػبلن

ُب  یْژایؼئْلثـای آًکَ  عْاُین ػاػ،ؿا كـّ ثٌِین ّ اف ػمت ثؼُین آًگبٍ آؿهبى ؿا ُن اف ػمت ی ْژایؼئْل اًؼ کَ اگـ گـكتَ

هیيْػ کَ ثَ تؼجیـ  هْرْػیـّػ اًنبى هْرْػی هیيْػ ؿّفهـٍ، آؿهبى اف ػمت ث  ُب ُنتٌؼ ّ ّهتی گبٍ آؿهبى ػـضَ

ّ   ـاثیىّ ثَ طؼبهی ّ کالهی ّ  ػاؿػ ّ ثَ اطـاف عْػ ّ آیٌؼٍ عْػ ًظـ ًویکٌؼآعْؿ عْیيتي مـ ػؿ  علیقثنیبؿ 

 .عْاُؼ کيیؼ یثقؿگتـ ـػ ّ ػمت اف تاله ثـای ؿمیؼى ثَ یک آؿهبىؼ کٌؼٍ عْاُعْؿاکی ثن

ی بُب ّ اؿفىِ هؼكي آؿهبى ًؼ کَ لیجـالینن،َ اهتِن کـػٍ اًؼ ُویي عـػٍ ؿا ثـ آى گـكتتِوت  ُی لیجـالینن ؿا ثِویيبگ

ؿینک  کـػى ًقًٌؼ،َ عطـ هْفػ کَ ػمت ثآ کٌؼ، ثَ آًِب هی ؿّفهـٍ عْػىبى هبًغ هی  ثقؿگ امت ّ آػهیبى ؿا ثَ فًؼگی

 ثقؿگ ػؿ ًؼٌُؼ،  یُب سـط عْػىبى ؿا مبهبى ثؼٌُؼ،  فًؼگی ـػ ّ کْتبٍ ثیي صـکت کٌٌؼ،یک ػوالًیت ع َ یبػؿ م ًکٌٌؼ،
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کَ  بی ثبف ثْػى تيکیل هیؼٌُؼ،ػؿن اػـؿا ػلی   ایُب ػػْت ًکٌٌؼ ّ ثؼیي تـتیت یک ربهؼَ ثنتَ  بؿیهـػم ؿا ثـای كؼاک

ثیٌؼ، ایي  عْػ ؿا ثیيتـ ًوی  ُبی هؼمپـػافػ ّ آى مْئ  ؿیـ ًوی کبؿ ّ اصْال عْیيتي امت کَ ثَ یـچٌبى ػؿگ  ُـ کنی

آػهیت ؿا اف ُنت ّ  یْژایؼئْلُب ّ  اًؼ کَ لیجـالینن ػؿ صویوت هتل گبٍ آؿهبى گلتَ ،ـػٍ ؿا ثـ لیجـالینن ثنیبؿ گـكتَ اًؼع

یيت ؼیک ه ،هیبّؿػ کَ كوظ ُن اّ ک صیْاى ػؿیاف  لیُیگ یکـ آػهیت ثـٌَُ هیکٌؼ ّ اّ ؿا ثصْؿت ػٌصتـیي   اصلی

 .ؿّفاًَ اّمت

  کَ آیب ػؿ ػّؿاًی کَ هب فًؼگی امت کَ تيغیص ػاػم ثَ تْصیَ ػّمتبى ػؿ ُویي ضویوَ مغي ثگْین،ثؼیي مجت 

یؼ ثَ هٌقلَ یک اًنبى آى هب ػیگـ ًجب! َ امت؟ػ ؿكتبُب ثَ ث ّاهؼب آؿهبى ًبهیؼٍ ىؼٍ امت، یْژایؼئْلپبیبى  صـػکَ  کٌین هی

کْتبٍ ًظـ ثبىین ثبیؼ  !ثوْل اؿمطْ ًجبیؼ ثؼًجبل آؿهبى ثبىین؟ثبىین،  politikos ّ ُنیک اًنبى میبمی،ى اْػٌُن ثَ 

  یُب ّپیو آؿهبى ؿـثی ثـهـاؿ امت کَ آػهیبى کن  یُب آیب ّضؼیتی کَ ػؿ کيْؿ! بىین؟یيت ؿّفاًَ ثؼّ ثبیؼ ثَ كکـ ه

آیب ایي مـ هٌقل . ؿًّؼ ًوی ثوْل ًْینٌؼگبى grandiootiػیگـ ػًجبل هکتجِأی ثقؿگ، ػًجبل  ؼ،ثقؿگ ؿا كـّ ًِبػً

اّ هب ثَ پبیبى تبؿیظ ؿمیؼٍ   یبُ  یاّ کبؿ ثَ ُویي رب عتن هیيْػ ّ یب ثوْل كْکْیبهب ّ ُن ؿ! اًؼیيَ میبمی هؼؿى امت؟

ّاپنیي  ػیگـ ایي ثـًؼ ّ ٍ اثبیؼ ثکٌٌؼ کـػ َکتالىی ُـ . اًؼ ٍثبیؼ ثقًٌؼ ،فػ کَ ؿلطیّؿفاى ُـ آػهیبى ّ اًؼیيَ   یؼٌی .این

ت مبکن ىْػ ّ آػهیبى میبمت ؿا ثَ میبکَ لیجـال ػهکـامی ػؿ رْاهغ ص ایي ػیگـ آعـیي هٌقل امت کَ ؿمیؼٍ این امت،

ى ُن ثَ بٌؼ، آػهیاػاؿٍ کٌ ثـاًٌؼ ّ یک صـكَ تغصصی کَ آًِب هبىیي صکْهت ؿا ثؼمت ثگیـًؼ، َقلٌى ثنپبؿًؼ ثَ هاؿاهؼ

ایي چٌیي ثَ پیو  ثغْاثٌؼ ّ ثـعیقًؼ ّ ػوـی ؿا ّ ًْه ىجبًَ، یوػؿّفهـٍ عْػىبى ثبىٌؼ ، کبؿ ؿّفاًَ ّ   كکـ فًؼگی

 .ُن اف رِبى ثـًّؼثجـًؼ ّ ًِبیتب

ت ػؿ ثیي آؿهبى ّ میبم  امت؟ ّ یک چٌیي اًلصبل ّ اًوطأع هطلوی ًِلتَ یْژایؼئْلػؿ ػل پبیبى  پیبهی آیب یک چٌیي

کٌین ّ چَ  هی  یی فًؼگیضبهب ایـاًیبًی کَ هیؼاًین ػؿ چَ ك رِبى اهـّف پؼیؼ آهبػٍ امت ّ اف ُوَ هِوتـ تکلیق هب چینت،

ًنل . ؿّفاًَ هب چینت  یُب ُب ّ هضـّهیت ـ ایي صبکویت ًينتَ امت ّ ثـ عْؿػاؿیپيت م صبکویتی ػاؿین ّ چَ تئْؿی

چْى هي ُوْاؿٍ ػؿ ثیي  .ؿا ثبیؼ ػؿ پیو ثگیـین  کٌؼ ّ هب چَ ؿاُی  ثبیؼ فًؼگی َ ایی چَ اًؼیيیاآیٌؼٍ هب ػؿ فیـ لْ

 گـػم، گؾىتگبى عْػهبى هی  یُب ی ّ هخبلی ػؿ اػثیبت ّ اًؼیيَتِثبیک رْؿ هيی ْثنیبؿ هؼؿى ػؿ رنتز  یُب اًؼیيَ

هب اصال هتغصص ایي  ،لَ ػاؿػبنم ّ توبم ثَ ایي هبت ىجبُتعْػهبى  ىتَؾکَ ػؿ گچیقی  هیجیٌن ػؿ ایٌزب ُن هب ػاؿین،

ػٍ ّ هلوْك ْآّؿم کَ چوؼؿ ایي هْضْع آىٌب ث ؿیؼ هي ثَ یبػتبى هیآّ ل اگـ ىوب ثَ یبػ ًویبص. هنبلَ ثْػین ػؿ گؾىتَ

ؿ ّ .ػٍ امت، ُوَ رب ّ تْمظ ُوَ هتلکـاى هب ُوچْى ىبػـاى هب تکـاؿ ىؼٍ امتْث ـّ ؿ هک ـّ ثَ طْؿیکَ اف كـط  ،هک

 آى چینت؟. ٍ امتل آّؿ ىؼتکـاؿ هال

بى ّ میبمت، ىوب ػؿمت ایي ؿا ثگؾاؿیؼ کٌبؿ آؿه ػاؿین ّ ػولی،  هب ػيوی! ى هصَ ػين ّ ػول امت، ػؿمت امت؟آ

میبمت ُن . ی هتؼبلی ُنتٌؼباف آًِب اؿفىِ ای ّؿفػ ّ پبؿٍ کَ ثَ آى ػين هی  ُبیی امت، چیق  ػهیا آؿهبى ػاؿین کَ ػين

 .متعـػ ّؿفی ا هوْلَ ػول ّؿفی امت،

ین ایي اؿهي الجتَ . ُن ثْػمغتی مْال   لیعیوْلَ ػين امت یب اف هوْلَ ػول؟ پـمیؼ کَ، افػّاد اف هاف هي   کنی ثبؿیک 

ػائوبً ًگْییؼ ػين ّ ػين ّ ػين،  ى ؿا ثبف کٌیؼ ّ افػّاد کٌیؼ،بتیُب چْى ثبیؼ چين اف هوْلَ ػول امت،  ثْػ کَ ایي
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چَ تي ؿا ثبف کـػیؼ ثجیٌیؼ ّای عْیين يثؼؼ کَ چ لوی ثگؾاؿیؼ،ظمـ ػؿ یک ّػیؼَ هى ؿا ثجٌؼیؼ ّ کْؿکْؿاًَ بتیُب چين

. وْلَ امتهيوْل ایي ه  ػهیآ  ُبی اصال ػوْم ؿكتبؿ هب ایي هنبلَ ؿا ػاؿین، ُبرب  لیعی. ثالیی ثـ مـ عْػ ػؿ آّؿػیؼ

ى آتٌِب   ب ُنت، ّلیتهتؼبلی صویو  لیعی ؿبیک ؿكتکٌؼ الجتَ،  هی  ػهیآامت کَ  َ ایًاعـػّؿف  یُب میبمت یکی اف ؿكتبؿ

ه ُن ُویي ـػ ّ عْؿاک ُن ُویي طْؿ امت، ّؿفىْم ُن ُویي طْؿ امت، صتب ع ًینت، افػّاد ُن ُویي طْؿ امت،

یک ثبالًنی ثبیؼ ثـهـاؿ کـػ ثیي ل ػاؿین ، پ َیک ّرَ ػبهالًُب یک ّرَ ػبىوبًَ ػاؿین ّ  یياػؿّى ُـ کؼام اف . امت

ىوب ُـ ػیْاًی ؿا کَ هیغْاُیؼ ثبف .  ؼىوب ثؼؼا تصؼین هیکٌی یي کَ گلتن هب هتغصص ایي هنبلَ ثْػین،ا. ػين ّ ػول

ثیٌیؼ،ُویيَ هب ؿا  هی ِباف ایٌؼؿه َچ. هخل هْلْی هخل صبكع، یک هب، ًَ اف هولؼاى ثلکَ اف هضووبى،اف ىؼـای ػؿرَ  کٌیؼ،

  :كـهبیؼ ٌُؼ کَ ثـػ ثب ػين امت، هْالًب هیهیگؾاؿًؼ ثیي ایي ػّؿاُی ػول ّ ػين،اکخـیت كتْا هیؼ

 ّ ثبفاؿ ُنتػين ػیؼٍ فى مْی ثبفاؿ       کـػّ تبرـی آؿبف ػول ثبفاؿی ثؼیؼ 

 ثبؿُبام  َػين گْیؼ ؿاٍ امت اّ ؿكت    نتػول گْیؼ ُـ ىو رِت صؼ امت اّ ثیـّى ؿاٍ ًی

ی ًوألػّ هضبمجَ   ؿمیـبكظَ کبؿ امت، ثبال عـٍ ثیؼ هضیکبؿ امت،ثگْ ضطبطؽاتبً ّ ىأًب ه ػول اصال اصتیبط کبؿ امت،

هؼم ثبیؼ ثَ اًؼافٍ  ثبىؼ، هی هب ایي ضؼّػیت ُبیه ایٌوؼؿ امت،اهکبًبت هب  امت،  کٌؼ، ایي کبؿ ىؼًی امت ایي کبؿ ًيؼًی هی

  ،ثـػاؿین، ایي کبؿ ػول امت، ثَ هْل هْلْی ػول ػّؿ اًؼیو

 یْاًَ مبفم عْیو ؿاثؼؼ اف ایي ػ     آفهْػم ػول ػّؿ اًؼیو ؿا

 اّ ػؿ عبًَ ًيؼ ایي امبك ؿا ػیؼ     کْمت ػیْاًَ کَ ػیْاًَ ًيؼ

. ه هضبمجَ امتَ اػول اصال اُل ؿینک کـػى ًینت،ُو. عْػم ؿا ثَ ػمت ػين هینپبؿم  یؼٌی ،مبفم ػ ؿا ػیْاًَ هیْع

ؼ ُـ چَ کوتـ ُعْا ـ ؿینک ؿا هیػٌص  یؼٌی! چَ؟  یؼٌی ثجیٌیؼ رِبى رؼیؼ ؿا کَ هیگْیٌؼ ثـ امبك ػوالًیت هیگـػػ،

 ،ثـّػ ّ ثَ ُویي ػلیل ُن هضبكظَ کبؿ امت ّ اصتیبط کبؿ امت، اهب ػين ًَ تولیل ثؼُؼ ّ ثیيتـ ثب هضبمجَ ؿّىي پیو

ت ّ بهضبمج بؿ چْةایي ًینت کَ تٌِب ػؿ چِ  ػهیآگْیؼ  کٌؼ، ثَ ىوب هی هی تْػثلٌؼ تـ ػ  ُبی ىوب ؿا ثَ ثـػاىتي گبم

ُنت،آى چیق كـاتـ اف ایي ؿا ثبیؼ ػیؼ،مٌزیؼ ّ ثـای آى   ػهیآیک چیق كـاتـ اف ایي ػؿ ّرْػ  ثگٌزؼ، تـْهپیبّ ک َچـک

 .ثبیؼ گبم ثـػاىت

 هػبی ػؿ هٌقل آهبی صجبؿیبى، ؿ ػؿ ؿّف ػبىْؿا،بیک ث. ایي ؿا ػاؿین ى،بهؼ هب ػؿ ػیي عْػهبى،ػؿ ىـیؼت عْػثجیٌی

 .یت كـا كوی اهبم صنیيُْ: هي ایي ثْػ ػٌْاى مغٌـاًیکـػم، هی  ثغیـ،مغٌـاًی

گلتن اهبم صنیي صـکتو كـا  مغٌن ثْػ،الجتَ ثب اصطالصبت اهـّف مغي ًویگلتن، اهب ُویي ثْػ،هی ػیي ایيهي ػؿ آًزب 

گـیغت اگـ  ُیؼ ػؿ ًظـ ثگیـیؼ،اگـ اّ اف هِلکَ رٌگ هیْاعَ ة كوَ ثچْاگـ ىوب ػؿ چِبؿ   ثْػ، یؼٌی  ویثْػ ػي  كوِی

ُیچ هيکی ًؼاىت، هب اهـّف ُن اّ  ،ؼهـگ ّ اف کيتَ ىؼى ؿُبیی پیؼا کٌمبعت کَ اف  یک رْؿی هیهیکـػ ّ اگـ ثیؼت 

ػول کـػ، کوبکبى کَ ػؿ  ایي رْؿی ُن ْػى ، هیامت یک ؿاٍى ُن آین، هب اهـّف ُن هیگلتین ؿا مـ هين عْػ هیکـػ

یک عطبیی ػیگـی کَ کـػًؼ ایي ثْػ کَ اهبم کَ ایيبى گلتن   ؿػ هـصْم ىـیؼتیػیگـ ُن ػیؼیؼ، هي ػؿ هْ َوػهْؿػ ا

یک هیؼ اهبهت، اهبم صنیي، صـکتو یک امتخٌب ثْػ،  ظػؿ تبؿی ػؿ ملنلَ اهبهبى، .صنیي ؿا کَ امتخٌب ثْػ ثؼل ثَ هیؼ کـػ

اهبم مزبػ کَ  کَ ثب عللب صلش کـػ، اهبم صني کَ صلش کـػ،  اهبم ػلی. ًجْػ ّ ػؿ ّاهغ ُیچ کل ػیگـی هخل اّ ؿكتبؿ ًکـػ
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تٌِب اهبهی ثْػ کَ ؿّىو  کبظن،  ، ىبیؼ اهبم هْمیُن ُویي طْؿ اهبم رؼلـ صبػم ّ هـباهبم ث ثَ هطغ ّ هتلی ّاؿػ ًيؼ،

 .یک امتخٌب ثْػهغ اگـ ىوب ًگبٍ کٌیؼ اهبم صنیي ػؿ ّا. ؼِؼی ؿا پؾیـكتاهبم صنیي ػاىت، اهبم ؿضب کَ ّلیُجتی ثب بهي

ی ؿا ػؿ پیو ػوالً ؿاٍعْامت  كـا هضبمجبتی اًزبم ػاػ ّ اگـ ًَ اگـ هیاّ  ثْػ، ػبىوبًَكوِی ایک صـکت كـصـکت اّ 

عْػ ایيبى ُن پیيٌِبػ کـػًؼ ثَ  وب آًکَ ایي طْؿ ُن ثْػ،تْاًنت ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ، ک ـی هیػیگ  یُب ثگیـػ،چَ ثنب ؿاٍ

 .ىْػ ّ هصَ ثَ آًزب عتن ىؼ لت ًویگـكت ّ گا رلْی اّ ؿ کَ ثگؾاؿیؼ هي ثـگـػم، هٌتِی صـ ى یقیؼ،بليگـی

ثیي  گیـػ، ی کَ ثیي ایي ػّ تب ػؿ هیاػایي ًق  عْاُن ثگْین کَ هب ُوَ رب ایي هنبلَ ؿا ػاىتَ این ّ ػاؿین، یؼٌی ثبؿی هی

ًؼى ّ كلک ؿا موق اثلٌؼ ػؿ مـ پـّؿی ثلٌؼ ثـػاىتي، آؿفُّبی بهِبکٌؼ ثَ گ یکی ىوب ؿا ػػْت هی ػول ّ ػين،

کبؿی  عـٍ ثَ هضبكظَیکی ػیگـ ُن الجتَ ىوب ؿا ثبال .ْ ػاىتيً  ػهیآلوی ًْ ّ بػس ًْ ػؿ اًؼاعتي ّ آؿفّی ـكؼى ّ طبىک

ى هوؼاؿی آ،ؼت اربفٍ هیؼُى هوؼاؿی کَ اهکبًبآؿ، اػول هؼم ثـ ػ عگْیؼ ػؿ صؼّػ ّ ىؼب ّ هیاکٌؼ  ػػْت هی( کٌنـّاتینن)

 :لتگ. کَ ؿینک کوتـ امت

 کَ ًبػاًی کؼام ثبیؼ کـػ                 آیؼ هـ تْ ؿا چْى ػّ کبؿ پیو

 م ثبیؼ کـػاثـ عْػ صـ ًتآ                   آًکَ ػؿ ّی هقًَ عطـ امت

 ٌت هیبم ثبیؼ کـػای ثَ ُن         عطـ ثبیؼ ثبىؼ  ّ ثی عْف  ًکَ ثیاّ

یکی ػیگـ هخل   مت، ّلیهضبمجبت ػوالًی صـکت کـػى ا عـی ّ عطـ ًکـػى ػؿ ىؼبضَ گكضبایي ُوبى ػمتْؿ ؿّىي ه

 گْیؼ هي اصال ػًجبل عطـ کـػًن هْلْی هی

 یؼ کَ اف آى مْػی ثـػًآػول                 عـػ  ال اّثبلی ػين ثبىؼ ًی

 ّ فیبى عْػه ؿا صنبة کٌؼ ػول كوظ ػًجبل آى امت کَ مْػ  ّلی ینتمْػ ّ فیبى ً ثَ ػًجبلال اّثبلی گْیؼ ػين  هی

      یبص  ّ ثیاف ػگْ ّ ػل تبفیکَ      ػی ثـػػول آى رْیؼ کَ اف آى مْ

 کٌؼ هی هیقًؼ ًَ عؼای ؿا اهتضبًی مْػ ّ فیبًی ًَ ػؿ  فیـ آمیبة  ػؿ ثبال چْى مٌگ

 َلبت هنصْؿهي تب ایٌزب . ػّؿتـ ؿا هیجیٌؼ  یُب کٌؼ ّ اكن تـ اف آًِب صـکت هیثـ  اصال ػًجبل هضبمجَ مْػّ فیبى ًینت،

 .امت نبلَهصل ًْثت ؿا گلتن، صبل 

ّ الجتَ هصبػین  ًقا امتایي  كـثَاروبال ثَ ىوب گلتن کَ هبرـا ػؿ میبمت ربؿی امت ّ میبمت یکی اف هصبػین   ّلی

 .عْػ آًـا تزـثَ کٌیؼ  ل فًؼگیطْثنیبؿ ػاؿین کَ ىوب هیتْاًیؼ ػؿ ت ُن ىعـػ ّ ػؿ

َٔ ًنج ای ثیگبًَ  لَبایي هنبلَ هن. یبمت ُنتت اعالم ّ ماهب ًکتَ ػّم، کَ هبیلن ثَ طْؿ اروبلی ثَ آى اىبؿٍ کٌن، هنبل

ؿا ؿّىي کٌین ّ صْؿت هنبلَ ؿا اف ًْ ثـای  ػْثجیٌیؼ هب ػؿ ایٌزب ُن ثبیؼ ؽُي ع ی ًینت ّ کبهال ثَ هب هـتجظ امت،ا

ایي امت ، ػلیلو ُن ػاعالم ثب میبمت اؿتجبط ّحین ػاؿ اػتوبػ ػاؿمهي اف آى ػمت اكـاػی ُنتن کَ . عْػهبى تؼـیق کٌین

بمت ثبىیؼ، هؼٌبیو آى هؼؿت ّ می  ی میبمت کـػ ّ اگـ ىوب هبئل ثَ ًوؼ اعالهیهًوؼ اعال کَ ثبیؼ ًوؼ اعالهی هؼؿت کـػ،

علی ّ ّ ُیچ ػ ؼاف ایي چیق ثبى َمتاقی ثبىؼ کَ پیـاگـ اّ چی ـ اعالم ّ كضیلت ثب میبمت آهیغتَ امت،ػٌصامت کَ 

چبهْ ػؿ تي اّ کبؿگـ امت کَ ایي چبهْ   لؾا ّهتی. کـػ  ىْػ ًوؼ اعالهی بٍ ًویىتَ ثبىؼ،آًگاًؼ مثَ هصَ اعال  ؿثطی

ل، هي اف بص .پل هب یکی اف هِوتـیي کبؿُبیوبى ًوؼ اعالهی هؼؿت ُنت. هٌبمجتی ثب آى ػاىتَ ثبىؼ ّ ثتْاًؼ کبؿگـ ثیلتؼ
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ٌأی آؿهبى ثبیؼ ثـ هج  ین، ایي ًوؼ اعالهیهؼؿت ثکٌ  ایٌزب کبًبلی هیقًن ثَ صـف هجلی عْیو، اگـ هب ثتْاًین ًوؼ اعالهی

ػؿ آى ىوب هیگْییؼ چْى میبمت . امت ى ًوؼ ػولیآکٌیؼ،  ب هؼؿت ؿا ًوؼ هؼیـیتی هییک ّهت امت کَ ىوصْؿت ثگیـػ، 

یک ّهت ىوب . ، ایي میبمت ّؿفیؼى امتهی طلجؼ یک هؼیـیت کالى ػوالًیثؼّى تـػیؼ،  اف رٌل هؼیـیت کالى امت،

کٌیؼ،ىجیَ آًکَ هب ػؿ اثتؼای اًوالة ًْىتین ّ طؼٌَ فیبػ ُن ثـػین ّ عـػین،گلتین  ؿا ًوؼ هؼیـیتی هیمیبمت ّؿفاى 

 . ًَ هؼیـیت كوِی  هیؼیـیت ػلوی

ى ؿا هؼطل بعْػت ؼ،آی ٍ ثیـّى ًویبگلتین ایي آة اف آى چ آیؼ، هب اف ػؿّى كوَ هؼیـیت ػؿ ًوی گلتین آهبیْى ػؿ هولکت

ثـ  ،ثـ اهتصبػ  ،ثـ ؿّاى ىٌبمی  ،هؼَ ىٌبمیبىیٍْ ػاؿػ، ثـ ر  كٌْى ػاؿػ یؼٌی  یؼٌی ثبىؼ،  ویهؼیـیت ثبیؼ ػل ًکٌیؼ،

گْیٌؼ ایي  ؿا ثؼمت هیگیـًؼ ّ هی  ًؼ ّ تٌِب چٌؼ صکن كوِیٍ اثِـ  ُب ثی ُب کَ اف ایي امت، آى  ُب هجتٌی ثنیبؿی اف ایي ػاًو

ن كوَ ػلن ثـًبهَ ؿیقی گلتآیؼ، هي ثَ صـاصت  ػی ثیـّى ًویتوبم، اف ایي هؼیـت میبمی ّ هؼیـیت اراصالل امت یب صـ

كوَ ُیچ  اگـ ىوب ثغْاُیؼ آلْػگی ُْا ؿا ؿكغ کٌیؼ،. ؼًم ػاؿـم امت، ایي ػّ ثنیبؿ ثب ُن كاًینت، ػلن اصکبم صالل ّ صـ

وَ ؿا اف ك  َ ایهبُیچ ثـًُب ثکٌیؼ ّ ایي کَ اف ثیي ًـًّؼ  رٌگل صلبظتْاًؼ ثکٌؼ، ىوب اگـ ثغْاُیؼ ت ثَ ىوب ًوی  کوکی

  ػلوی  یُب ُب یک ؿّه ؿ ثکٌیؼ، ایيباگـ ثغْاُیؼ گـاًی ؿا هِ ي هنبلَ ػؿ اهتصبػ صبػم امت،ای. ًویتْاًیؼ ثیـّى ثیبّؿیؼ

جبؿفٍ کٌیؼ،ُـ چَ کَ هؼَ هجبؿفٍ کٌٌؼ، ثب كضيب ثغْاُیؼ هبهخال ثغْاٌُؼ ثب اػتیبػ ػؿ ر. ػاؿػ ّ ثبیؼ آهْعت ّ ثبیؼ ثکبؿ ثـػ

ثب ایي پؼیؼٍ ًینت،  م امت، ایي کَ هجبؿفٍاػاؿػ، كوظ ثصـف ایي کَ ثگْین كضيب صـ  ی ػلویُب یک ىیٍْ ُب ُنت ایي

ؿا   کَ الجتَ ایي كتْای ػّهی م امت،ام امت یب تـیبک کيیؼى صـایک كویِی كتْا ثؼُؼ میگبؿ کيیؼى هخال صـصـف ایي کَ 

صکن چیقی  هبمت، نکص ثـای ایي کَ ایي. غْاُؼ کـػی ًّتبت اهـ ُیچ تلیؼهاثبف ُن ػؿ ّ  ّلی ،!ُن ُیچ کل ًؼاػٍ امت

ثبیؼ   امت کَ كوَ هب كبهؼ آى امت، لؾا هؼیـیت ػلوی  ُبیی صکن ؿیـ اف ؿّه امت ّ ایٌِب ػؿمت چیق رؼا اف ثـًبهَ امت،

لؾا ًوؼ هؼیـیتی میبمت یک چیقی امت ّ ًوؼ  گلتین،ثْػ کَ هب اف اثتؼا ُن هی یایي ًکتَ ا.  ؿ کٌبؿ هؼیـیت كوِیکـػ ػ

ُب هیتْاًیؼ هؼؿت ؿا هْؿػ ًوؼ  ی آؿهبى ُب، اعالم ّ كضیلتٌبىوب ثـ هج  یک چیق ػیگـ امت، یؼٌیًی آى بؿهآّ   اعالهی

ػّلت ؿا ػؿ  کيْؿ ؿا ّ هبىیيیک ـ ػیگـ ىوب اصال َ تؼجیث. ؿّػ ًوی  ـّػ یب ؿاٍ ػؿمتیهی  هـاؿ ثؼُیؼ، کَ آیب ؿاٍ ػؿمتی

ا ُنتٌؼ، کَ ایي کيتی ٍ ُنتٌؼ کَ ًبعؼاهب یک ایؼ ُنتٌؼ کَ تؼویـ کٌبى ایي کيتی ُنتٌؼ، ػؼٍ اییک کيتی ثجیٌیؼ، صکن 

 ...اهب ّ ُقاؿ اهب .امت کَ آؿهبى ّ اعالم ؿا تيکیل هیؼُؼ  ُب ثبُن كـم ػاؿػ ّ ایي ػّهی ثبیؼ ثـّػ، ایي ثَ کؼام مْ

ؿا ثَ آى ثیلقاین ّ آى ایي کَ  یعْاُن یک ًکتَ ا کَ هي گلتن هی  وبم ًکبتیثبتْرَ ثَ ت. امت  یایي اهب، ػؿ ایٌزب اهب هِو

. تْاى اعالم هؼؿت ؿا ًوؼ کـػ ایي ؿا ُن هب ثبیؼ ثَ یبػ ػاىتَ ثبىین، ثب اعالم كـػی ًوی .اعالم هؼؿت، اعالم ػیگـ امت

ایي هبکیبّلَ . ``هبکیبّلَ `` بؿ ثؼًبهی ُنتین ثَ ًبم ثنیایي چیقی امت کَ تب صؼّػی طـصو ؿا ّ ثیبًو ؿا هؼیْى كـػ 

اگـ ثغْاُین هکتت اّ ؿا ثچالًین، لؼي ّ ًلـیي ّ ُـ چَ کَ   عْة، پغتَ یب عبم ّلی بً ػ، عْة یبفُب  صـف  لیعیایتبلیبیی، 

یؼ، آ ي صـف اف هکتت اّ ػؿ هیًین، ایالؿیؼ،اگـ ثچالًین ّ ثچاگقؿین، تْئ پـاًتق ثاُب ؿا ُن کٌبؿ ثگؾ ثَ اّ هیلـمتٌؼ، آى

 ؟ چی  یک صـف ػؿمت عطـًبک امت، یؼٌیایي صـف . هؼؿت اعالم ػیگـی امت کَ اعالم
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  لیعی  ای عیلی یک تزـثَتْاى گلت کَ ػؿّؽ امت، اف  ، ًویتْاى ًلغ کـػ یک طـف ًکتَ ُبیی ػؿ آى امت کَ ًویاف   یؼٌی

یک ىويیـ ثـای ایي کَ هخل  یک طـف ُن عطـًبک ُنت،مت، اف تؼبهالت رؼی صْؿت گـكتَ اػویوی ثـعبمتَ امت ّ 

 .مبلن ؿا هیجـػ  یُب بًؼ کَ ثؼمت گـكتٌو، ؿاصت ػضْتیق هیو

 گلت؛

 ًجْػ صیبق ػؿیؼى تیؾ ؿا ک                     مپـ هیب  پیو ایي الوبك ثی

 .یک صـف ػؿمت عطـًبک امتثَ ُویي ػلیل امت کَ  صیبمت،  ُبی ثی اف آى ىويیـ

صبال . ػیگـ امت  اعالهی ،ایي امت کَ اعالم هؼؿت كغ امت اهب ثبلوٍْ ثنیبؿ عطـًبک امت،بیک ىويیـ تیق کَ ًهخل 

ینتن، اّ ثَ صـاصتبً ثَ یي آى ًؼٍ امت، هي االى ػؿ هوبم ىـس ّ تجؿا ًِبػ  ُبیی رٌبة هبکیبّلی ػؿ ػل ایي مغي چَ چیق

پبیو  ًجبىیؼ، بُایي چیق اصال پبیجٌؼٍ ی اعالم كـػی ػول ًکٌیؼ،ؼٌبَ هث  کَ اعالهی عْػه تْصیَ هیکـػ فهبىصبکوبى 

هـػم اف  .ؼثِتـ اف ایي امت کَ ىیـ ثبى ؼکن ؿّثبٍ ثبىبو اكتبػ پیوبًتبى ؿا ُن ثيکٌیؼ، هیگلت صیبپ، اكتبػ ػؿّؽ ُن ثگْیؼ

چٌؼ   یُب ایي کَ ًوو .کوبى فهبًَ عْػهبصکـػٍ ثْػ ثَ   ربلجی  ُبی  صیَؿًؼ،ِ تْاکن ثتـمٌؼ ثِتـ اف آى امت کَ ػّمت ثؼبص

ایي طْؿ ًجبىؼ   ُب ثبیؼ ػؿ هصلضت ػبهَ ثبىؼ، یؼٌی الجتَ ُوَ ایي ؼ،ًیک تؼجیـ هـػم ؿا مـ کبؿ ثگؾاؿٌؼ ّ ثَ ٌک  یبفث ؿًگ

اعالم كـػی  ، اهب پبیجٌؼَ ثبىٌؼُن ثبیؼ ػؿ ًظـ ػاىتػوْهی ؿا ثبىٌؼ، هصلضت ػبهَ ّ عیـ  ت ىغصیکَ ثَ كکـ هؼؿ

 .ؿّامت ُن ثکٌؼ،ُوَ ایي چیقُب  یيػم کآّؽ ُن ثگْیؼ، ػِؼ ىکٌی ُن ثکٌؼ، ػؿ هیگلت. ؼًٌجبى

امبمبً هؼؿت  ثبیؼ ػؿًظـ گـكت کَ ػیگـ امت؟ صـف ًظـ اف مغٌبى ایي آهب،  چـا اعالهی ػیگـ امت،  اعالم هؼؿت اعالهی

ىوب ػؿ  كـػی ّ عبًْاػگی امت،  بل صْفٍ فًؼگیکْچک ه  یُب کْچک، تصوین  ُبی ثقؿگ امت ًَ تصوین  یُبی هوبم تصوین

ًَْ ًَ عْػ ؿا ػْض کٌین یب ًکٌین ّ ایي گبع کٌیؼ کَ چَ ثغـیؼ ّ چَ ًغـیؼ، ثچَ عْػ، ثضج هی ،ى،عبًْاػٍ عْػبهٌقلت

َ ىوب هیتْاًیؼ اگـ كـػا پيیوبى ىؼیؼ یب ث ی آًکَ ثبف گيتٌی امت،عـػ ثَ هؼٌب هنبئل،ایي تصویوبت،تصویوبت عـػ امت،

ین تصوین ثقؿگ ثگیـین ایي ُهب هیغْا ،ملـ ًـّیؼ، اهب ػؿ صکْهتثَ كؼال  اػًؼ عبًَ عْػ ؿا ػْض ًکٌیؼ یبىوب ّام ًؼ

اهتصبػ  ثـای َ یک طـسکیؼ ْاُع هیب ىواهب  ًؼاؿػ، ؼیًبه ایي ػیگـ هؼٌبیو ایي ًینت کَ هب ثتْاًین ُـ ؿّف لـْ کٌین،

یک ُب  تصویوبت کالى کيْؿی امت، ایيُب  ـای ؿّاثظ ثیي الولل ثؼُیؼ، ایيث طـسثـای رٌگ ثؼُیؼ، یک  طـسثؼُیؼ، یک 

ؿاٍ  ظّم .ًی یب ًـّمبهِوَ کَ آیب هي اهيت ثـّم ث ثبىٌؼ اف هي ػػْت کـػٍ بىمتّػاّؿی ّ تصوین كـػی ًینت کَ كؼال ػ

، ُنتٌؼ ثـ مـ کبؿی اصوؼی ًژاػ االى، آهب. تُب ًین ى ىؼین ثـگـػین ثـّین عبًَ عْػ، ایي اف ایي ًْع چیقبُن اگـ پيیو

کَ صـكبً اف رٌجَ اهتصبػی ثْػ، ػهیوب ُویي  کـػ اهتصبػی ایيبى ًْىتَ ثْػ،ل ًی اف اصلِبى ًوؼی ثـ ػوایک اهتصبػ ػ

کٌؼ کَ ربهؼَ ربی  یه ـکالى امت ّ كک  یُب ؼاؿػ کَ میبمت هضل تصوین گیـیهْؿػ ؿا هطـس کـػٍ ثْػ، کَ ایيبى تْرَ ً

چیقی ؿا پل  چَ پل هیگیـین، ،هؼآٌین ػؿ ربهؼَ، اگـ ثؼ اف آة ػؿ ک هطـس هی یک چیقی ؿا هیگْئین،آفهبیو امت، 

ىبیؼ  ،ُـ رب کَ ًيؼ رلْی میل ؿا هیگیـین، ؼیک میلی ؿا ربؿی هیکٌیؿیقیؼ،  ىوب ػاؿیؼ یک طـصی ؿا هی. هیگیـین

ًو هؼلْم بیبپ آؿبفه ػمت ىوب امت، بى ًجـػ،هوکي امت ػیگـ میل اف ىوب كـه ًیؼ رلْی میل ؿا هزؼػاً ثگیـیؼ،اًتْ

 .ًینت کَ ػمت ىوب ثبىؼ یب عیـ
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تْاى ثـگيت، هیيْػ رجـاى کـػ چْى فیبى اگـ ُن ػاىتَ ثبىؼ فیبى هغتصـی  ی كـػی امت کَ هیُب   گیـی تصوینایي ػؿ 

اًوالة ثْػ کَ هي احـ هـصْم ًینت، هجل اف   ُب ثَ ُویي ؿاصتی ُبی کالى ارتوبػی ایي چیق ػؿ تصوین گیـی  امت، ّلی

ػاؿػ ُن   ی هِویعْة، کتبثِب. عْاًؼم، مت صؼام ىِیؼ ىؼ، هیهضوؼ ثبهـ صؼؿ ؿا، ىِیؼ كویؼ صؼؿ ّ عْاُـىبى کَ ثَ ػ

  ُبی ثلکَ ػؿ ػـصَ  ب ػؿ ػـصَ كوِیثْػ ایيبى، ًَ تٌِ  ػؿ ػـصَ كوَ، ارتوبع ّ اهتصبػ ّ ؿیـ، الضن هتلکـ ػؿرَ اّلی

ُیچ كویِی اف ىیؼَ ّ مٌّی تب ثَ   امت، یؼٌی ثی ًظیـػاؿػ، کَ ػؿ توبم امالم  اءػؿ هنبلَ امتوـ  کتبة هِوییک .  كـا كوِی

امت، کَ ثـّػ ّ ؿیبضیبت هٌبمت ایي  ایٌچٌیٌی ًٌْىتَ  گؾؿػ، کتبثی اف کتبة هیمبل کَ  ۰۴اهـّف کَ ػؿ ایٌزب ُنتین ّ 

 ۰۴۴ ّ ثؼؼ یک کتبة هلصل ءّ هنبلَ امتوـا صتوبلؿ فهیٌَ تئْؿی اؿا ثجیٌیؼ ػ كًي ؿا ثغْاًؼ ّ آؿای كیلنْكبى عْػه

ایي . کٌؼ یيؼتج ءػؿ ایي هنبلَ ثٌوبیؼ ّ هنئلَ ػلیت ؿا ثـ امبك امتوـأ  ایثبة ثٌْینؼ ّ اثؼاع ؿای تبفٍ  ای ػؿ ایي صلضَ

هنبلَ اًگيت  يبى ثَ ُویيای  اتلبهبً  .عْاًین ىبى ؿا هی احـ  نتیؼ ّهتییک هـػ امتخٌبئی ّ ًبػؿ ؿّثـّ ُؿا گلتن تب ثؼاًیؼ ثب 

آیٌؼ  اهـّف هی. مغي ثگْیؼ آى ٍتب کَ ثبىؼ کَ ػؿ ثبؿ  اف كوَ میبمی ّ كوَ پْیب هیيٌْین ّلی  لیعیگؾىتَ امت، اهـّف 

گًَْ  ػ ّ اف ایيـک ثبیؼُب ؿا صل  ثبًکهنبلَ  ،ػـکثبیؼ ؿی ؿا صل ْاهنبلَ ؿثب ع خالثبیؼ پْیب کـػ ّ ه اگْیٌؼ کَ كوَ ؿ هی

كوَ هب ّ   ُبیو آّؿػٍ ثْػ کَ ایي كوَ، یؼٌی ی کَ ثَ كوَ ًظـ هیکـػ، ػؿ ًْىتَبػى اؿتلآاف  ؿؼصهـصْم آهبی   ؿػ، ّلیاهْ

ب ایي هؼؿ ػؿ كوَ ه ػٍ امت، ثَ ُویي مجت ثبة اصتیبط،ْكـػی ث كوَ ىیؼَ ّ امالم، تب کٌْى كوَ تصویوبت ّ ؿكتبؿ ُبی

هللا ىبُـّػی ػؿ  ثوْل یکی اف ىبگـػاى آیت. اف كوِب ایي طْؿی ُنتٌؼ  لیعیاصتیبط کٌیؼ،  یي هنبلَاػؿ   گنتـػٍ امت، یؼٌی

امت، هیگلت  ُب ت هللاآی اف ن امت ّ ثـای عْػى ثقؿگ ایيبى کَ تـییـات صذ عْػ ؿا ًْىتَ ّ االى ػؿ هاگـػبًزق، اف ى

ٍ ًْى هیينتین ّ ایيبى هی ـّ ٍ ثٌْینؼ، صبىیَ ثـ ه ـّ یک هـرغ امت کَ   ُبیی تي یکی اف ثقؿگتـیي کبؿعْامت صبىیَ ثـ ه

َ اًؼ، هي ُن ثـای ایيبى عْاُن ثجیٌن کَ ػؿ ایي هنبلَ مبیـیي چَ گلت هیگلت کَ آؿای كوِب ؿا ثغْاى هی، ییبُـ ر. کٌؼ هی

 ْلل کَ اف هیـ فى ؿا ثیبؿ ّ ثٌْیبی پصػ. اصتیبط کي  فى ؿا ثیبؿ رلْ، یؼٌیبی پیـصگلتٌؼ کَ آى ػ م ّ ایيبى هیهیغْاًؼ

 یک اصتیبط :هب كتْا ایي امت 

 طـین الٌزبت  ال اصتیبط

ُب فیبػ ػیؼیؼ، کَ ؿاصت  ل كوِب ُـ چَ هیکـػًؼ ثکٌٌٌؼ ّ ىوب ُن ػؿ ؿمبلَبص ثـای ایي کَ ًزبت پیؼا کٌیؼ ثبیؼ اصتیبط کٌیؼ،

 .ًزْؿیآؼ ایٌزْؿی ٌکٌهیاصتیبط 

م اهتضبى كْم لینبًل هیغْاًؼ  َ ىیویهقاس هیگْین، ػؿ لٌؼى کؽٌُیت اصتیبطی ػاىتین، ثبة  هي یبػم امت چْى هجال

یک هبػٍ پـمیؼٍ ثْػًؼ کَ چَ ؿّىِبیی ىوب ثکبؿ هیجـیؼ، هي ػّ تب ؿّه ؿا ًْىتن ّ هیؼاػین، ثـای تؼییي هوؼاؿ   یویى

 !!ی هب ایي طْؿی امتؽُي اصتیبط ثـمبًؼ صویوتبً هیگْین َزؿّه ثـًّؼ ثلکَ ثَ ًتی گلتن اصتیبط آى امت کَ ثَ ُـ ػّثؼؼ 

 .ـػ عْة امتع  ُبی ُب ػؿ کبؿ صبال، ایي

ُب صضجت  َ ثب ثبًکطَ ثغبطـ ایي کَ ػؿ ؿاثکـػٍ ثْػ، كوَ هب میبمی ًینت، ً اىبؿٍ  آهبی صؼؿ ثَ ًکتَ امبمی  ّلی

تْاى گلت کَ  ًویتْاى کـػ،  ، ثـای ایي کَ اصتیبط ػؿ كوَ هب فیبػ امت، ػؿ تصویوبت کالى میبمی اصتیبط ًویٍ امتًکـػ

یؼ کَ هب گلتین کَ اصتیبط یکٌیؼ ّ ثگْ ػَؿ آهؼ ثـگـػیؼ ّ ثؼؼ عْػ ؿا تجـىوب اصتیبطب ایي کبؿ ؿا ثکٌیؼ ّ ثؼؼ اگـ ثؼ اف آة ػ

تصوین کالى  طغ ثـمیؼ،به ػؿ آًزب ثٌظـ ثـمیؼ ثبیؼ ثَ ؿأی چَ، ىوب ثبیؼ  کٌیؼ، هخال اصتیبطب رٌگ ثکٌیؼ، آعـ ایي یؼٌی
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ی بیک اؿفىِآًزب ثبیؼ   کٌیؼ یؼٌی ، تْرَ هیکٌؼ ى گـكتي امت کَ اعالم هؼؿت ؿا اعالم ػیگـی هیکالي تصوین ثگیـیؼ ّ ای

  یُب صبل صبضـ کَ هي ػاؿم اف آؿهبىػؿ   ػیگـی تؼـیق ثيْػ ّ ایي ػؿمت ُوبى چیقی امت کَ هب تؼـیق ًکـػین، یؼٌی

اعالم  َؿت ثبیؼ تؼـیق ثيْػ ًَ ثب تْرَ ثثب تْرَ ثَ اعالم هؼمیبمی   یُب کٌن ّ ػم هیقًن، ایي آؿهبى هیمیبمی صضجت 

كتیؼ ،ایي ؿا ا میبمی ؿا هيغص کٌیؼ ثَ تٌبهص هی  یُب م كـػی تکلیق آؿهبىیؼ ثب اعالُکَ ىوب هیغْا  كـػی ّ ّهتی

ثگْیؼ،  چیقی ؼُچْى ُـ کَ ثغْا ًغْاُیؼ ثـ ػاىت،ایي تٌبهص ؿاٍ ؿا ثـ ىوب عْاُؼ ثنت، هؼم اف هؼم ثـ . تـػیؼ ًکٌیؼ

گْیؼ  میبمی مغي هی  یُب تلکـ کَ ػؿ ثبة میبمت ّ آؿهبىیک هعْة، ثٌبثـ ایي . ثگْیٌؼثـایو یک چیق ػیگـ هیتْاًٌؼ 

اّال ثبیؼ هؼؿت ؿا ثيٌبمؼ ّ ىٌبعتي هؼؿت كوظ ىٌبعتي هؼیـیت کالى میبمی ًینت، ایي گُْـ کَ ػجبؿت  ،کٌؼ ّ كکـ هی

ثـای ایي هؼؿت ثب   ّ ثؼؼ ػؿ ربی عْػه ّهتی اعالم ػیگـ امتکَ  ػىْعتَ ثبیؼ عْة ىٌب ،اعالم هؼؿت :امت

اعالم كـػی تؼـیق ًکٌؼ، صـف ایي کَ  عْاُؼ آؿهبى تؼـیق کٌؼ، آى آؿهبى ؿا ثـ امبك ّ ثب ایي گُْـ هی  هيغصبت ایي

  یُب کَ ّاضضب اّلیي ًظـیَ ،ْىاكالطىوب ثجیٌیؼ اف   ُب مبػٍ امت، ّلی ُب کٌؼ، ایي صکْهت ًجبیؼ ػؿّؽ ثگْیؼ ّ ًجبیؼ چَ

 امت کَ بفکن هزبیک ربُبیی، رٌبة صگْیؼ  ، هی ػؿّؽ طالئیثٌبم ًظـیَ ػاؿػ  ّیؿا ػاػٍ امت تب ثَ ایي طـف،  میبمی

صْؿت ّ  ی اعالم هؼؿت هینٌزؼ، ّای اگـ هب ایي ؿا ثؼ ثلِوین ّ هتْرَ ًجبىین کَ ػؿ چَػؿّؽ ُن ثگْیؼ ّ ایي ؿا ثـ هجٌب

یب امت ّ ص  لتن کَ ایي یک ػؿمتَ عطـًبک امت، ایي یک ىويیـ تیق ثـًؼٍ ثیثَ ُویي ػلیل گ .م عْاُؼ اكتبػچگًَْ اتلب

 .هیتْاًؼ کبؿ ؿا ثـ هب ػىْاؿ کٌؼ ُب رب  عیلی

 ؟چـا

عْاُن ثَ ػّمتبًی کَ ػؿ  لؾا هي هی ػىْاؿ کٌؼ، هیتْاًؼ کبؿ ؿا ثـ هب هبػاهی کَ هب تئْؿی پـػافی ثـایو ًکـػین،

ثبیؼ ثؼاًین کَ پب ػؿ ػـصَ  ؿین،اکَ هب پب ػؿ ػـصَ میبمت هیگؾ  تْصیَ ثکٌن ّهتی عْػهبى ىـکت ػاؿًؼ ّ ثَ بایٌز

 :ؿین، گلتاعطـًبکی هیگؾ

 ًؼاًنتن کَ ایي ػؿیب چَ هْد عْى كيبى ػاؿػ       ؼم گلتن کَ ثـػم گُْـ هوصْػ ؿاىن هیيبػچْ

اه ثَ ایي ػلیل ًجْػ کَ هي ربى عْػ ؿا ػّمت ػ،ایي هضبكظَ کبؿی ُوَ ثْ کبؿ عْاُن ثگْین اگـ صبكع هضبكظَ صبال هي هی

كْم  ، َ اینت کَ اف لضبظَ اعالهیصـػمیبمت  کَ یکی اف آى ُویي ثْػ ثَ هوصؼ ثـمن، ػاؿم مـ عْػ ؿا ثگیـم ّ مالهت

ٌیؼ ربى طـف ؿكتَ ىوب عطب ثک  یک کویْم الؼبػٍ ظـیق امت، هخل رـاصی هلت هیوبًؼ،الؼبػٍ هنئْلیت آكـیي امت، ك

چْى  ػمت رـاصبى هلت ؿاُن ثبیؼ ثْمیؼ،  لت ُن ثبیؼ کـػ، یؼٌیل رـاصی هبًویوبًؼ، ػؿ ایي ص  امت ّ ػیگـ صیبتی ثبهی

  یُب گلتن چْى یکی اف هِوتـیي ثغو ظـاكت ُن ػاؿػ، ثَ ُویي ػلیل کَ  لیعیاهب کبؿ  ثقؿگتـیي عؼهت ؿا هیکٌٌؼ،

ُب ؿا چگًَْ تؼـیق کٌین، ایي ًکتَ اّل ػؿ هْؿػ  هب آؿهبى  یؼٌی. هؼؿت  ؿهبى عْاُیظـیلو، آى اعالم هؼؿت امت ّ آ

 .آؿهبى ّ ؿثطو ثَ اعالم ّ اعالم هؼؿت

  یچَ، تضّزـ یؼٌ  اصال تؼّصت یؼٌی ،ْػى ، ثؼل ثَ عيًْت ّ ثؼل ثَ تؼصت هیؼؿّه ثبى  ّم ایي کَ آؿهبى اگـ ثیًکتَ ػ

ؿا   کبؿی یؼ کَ ىوب ؿاٍ اًزبمآ پؼیؼ هی  ؼ، عيًْت فهبًیآی عيًْت چـا پؼیؼ هیٌکَ ایؼ ّ ٌیچَ، ایي ؿا ثـای عْػ هؼٌب ک

کتکو هیقًیؼ، ایي کَ تـثیت  ىتَ ثبىیؼ ّ ثغْاُیؼ ثب فّؿ آى ؿا اًزبم ثؼُیؼ، ثلؼ ًینتیؼ کَ ثچَ عْػ ؿا تـثیت کٌیؼ،اًؼ

گْیؼ ثچَ هي  ػاؿػ ّ هی  یک چیق هِویاؿػ یؼ کَ ىغص ثَ عیبل عْػه یک آؿهبى ػآ عيًْت ػهیوب آًزبیی پؼیؼ هی. ًيؼ
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ؼ کَ اف چَ بىػم ثلؼ ًجآعْة، اگـ  .میٌب هیيْػ آیب ثب کتک اثْػلی. میٌب ثيْػ ل ثـمؼ، اثْػلیبوثـمؼ، ثَ کثبیؼ ثَ ػلن 

فّؿ صبال، اگـ اًنبى . ؼى ثبىيبؼ، هغصْصب کَ فّؿ ُن ػمتتٌتْاى هضون ک ب فّؿ ُوَ چیق ؿا هیکٌؼ ث ثـّػ كکـ هی  ؿاُی

 :ؼاىتَ ثبىؼ ثَ هْل مؼؼیً

 ؿی ًؼاؿػاکَ فّؿ هـػم آؽ    چگًَْ ىکـ ایي ًؼوت گؾاؿم

ن صثیٌیؼ، عؼا ثَ ُوَ هب ؿ ب ؿا هیؼ، ایي صکْهت هٌکٌ ُب ثیلتؼ، ػًیب ؿا ّیـاى هی  ّاهؼب ًؼوت امت،چْى فّؿ ػمت ثؼضی

ىوب  ؿ ایي کـٍ فهیي ػاؿْى ىؼٍ ثْػ،بث ػٍػاىت ن کـػٍ کَ فّؿ آهـیکب ؿا ًؼاؿػ، اگـ فّؿ آهـیکب ؿا صثَ ػًیب ؿ ،کـػٍ

ْؿ عْػىبى ؿا یک رْػىبى مبفهبى هلل ػؿمت کـػًؼ، ثبالعـٍ عْػىبى ُب فّؿ ػاؿًؼ اهب ع العـٍ ایيثب. ىیؼهطوئي ثب

 :گلت. ُب کَ هیکٌٌؼ ُب ّ عـاة کبؿی ؿیبک فالؿن ُوَ عؿ یهضؼّػ هیکٌٌؼ، ػل

 ػ ػلن ًبػاى ؿا ثَ ػمتثَ کَ اكتب    فًگی هبمت تیؾ ػاػى ػؿ کق

یب ؿا ّیـاى ػً کلُب ّ عالف کبؿُب،  ػاىبی ثؼمت ًْژلٌّْ تک  ُن فّؿ ػلوی اُل، آىبت ًّاهؼب اگـ ایي فّؿ ثیلتؼ ثَ ػم

 .کبؿ ؿا ثلؼ ًجبىؼ ثَ عيًْت هتْمل هیيْػػم ؿاٍ ّ ؿّه آثجیٌیؼ اگـ  .ؼٌکٌ هی

ُب  یْژایي ثْػ کَ ایؼئْل ،ام هن اىبؿٍ کـػٍتَ اًؼ ّ هي ػؿ اثتؼای کالُب عـػٍ گـك ی ْژایؼئْلُب ثـ   یکی اف ػالیلی کَ ثؼضی

هب  ؟ثبیؼ ثـمین  اف چَ ؿاُیاهب ال هب ایي امت،  رب ثبیؼ ثـمیؼ، ایؼٍى ؿّه هیؼٌُؼ، ثَ ىوب هیگْیٌؼ ثَ كال ثی  یُب آؿهبى

پؾیـم ّ  ؿا ثیيتـ هی  ب، ثٌؼٍ ایي ػّهیاهـّفٍ، اموو ؿا ًگؾاؿین ػصـ پبیبى ایؼئْلْژی ُب، ثگؾاؿیؼ احـ تأکیؼ ثـ ؿّه ُ

  مْال هِوی  لیعی، ایي  ىوب گلت ثگْ اف چَ ؿاُی ؿّه ؿا ُـ کَ ثَ. ت ثب ّاهغ ػاؿػکٌن ثیيتـ اف ُوَ هطبثو گوبى هی

ُب ؿا  ، چْى ثجیٌین ؿبیت ؿاُو چینت؟، ػؼالت ّؿفی اف چَ ؿاُی امت ػؼالت، عْة هخال. ؿاُو ؿا پیؼا کٌیؼ کَ امت

  چٌیي چیقی اصال ّرْػ عبؿری ایي ؿا ًيٌْیؼ، کٌؼ، ایي کَ هیگْیٌؼ ُؼف ّمیلَ ؿا تْریَ هی. کٌؼ هيغص هی ُب ؿّه

یک ًتیزَ زَ هیـمیؼ ثب ؿّه ػیگـ ثـّیؼ ثَ ًتی یکىوب ثب یک ؿّه ثـّیؼ ثَ . کٌؼ ّه ُؼف ؿا تؼییي هیًؼاؿػ، ثلکَ ؿ

ثـُبى ثـای ػٍ   هب ّهتی .اصال ایي طْؿ ًینت ىتَ ثبىؼ،ًتیزَ ػٍ تب ؿّه ػا یکػیگـی هیـمیؼ، ایي طْؿی ًینت کَ 

یک عؼایی ىٌبعتَ عؼا احجبت هیيْػ، ثب ُـ ثـُبًی  یکكکـ ًکٌیؼ کَ  عؼا احجبت هیيْػ، آّؿین ػٍ رْؿ احجبت عؼا هی

ب ؿّه ىو  آًْهت ّهتی. ُب ثـای ؿمیؼى ثَ آؿهبى ُب تْرَ ّ توـکق ّ تأکیؼ ثـ ؿّه ػصـ. ایي هِن امت  لیعی هیيْػ،

 .ى تضون پؾیـ امت ّ چَ هوؼاؿ تضون پؾیـ ًینتبًتبؿهآًیؼ هتْرَ ثيْیؼ کَ چَ هوؼاؿ اف آگبٍ ىؼیؼ هیتْا

ُب ثيوب هیگْیٌؼ کَ چوؼؿ اف آؿهبى هبثل تضون ّ چوؼؿ ًینت، چوؼؿه عیبل پـػافی  ؼ، ؿّهکٌیمٌگ ثقؿگ ؿا اثتؼا ثلٌؼ ً

آؿهبى ّ میبمت ثبیؼ  ،کَ ػؿ ػـصَ ؿّه  امت ُبیی یي ُب، چیقا. ی امتّاهغ ثیٌبًَ ُوـاٍ ثب ؿینک پؾیـ ّ چوؼؿه

 .گلت

ى ًگیـیؼ، هب اصال کبؿی ثَ ایي بکنی  لیعیؿّفهـٍ کـػى   ىی ّ فًؼگیبث هي صـكن ایي امت کَ، لیجـالینن ؿا ثب عْه

، ػّم ایي کَ ؼه آگبٍ ثبىؿّاّل  ثبیؼ یؼ ػؿ پیو ثگیـیؼُىوب هیغْاکَ ؿا   ل، ُـ هکتجیبص. الوبة ّ ایي ػٌبّیي ُن ًؼاؿین

ًیؼ، مْم آًکَ آؿهبى ؿا ُوـاٍ ؿّه تؼـیق ثکٌیؼ ّ ُویيَ آى مْال هِن ؿا اف عْػ ثپـمیؼ ّ ؿّىي اثؼا اعالم میبمت ؿ

 ًؼاىتَثکٌیؼ ّ چِبؿم ایي کَ ًنجت ثیي ػين ّ ػول ؿا ُویيَ ًگبٍ ػاؿیؼ ّ اف ُوَ کل ُن اًتظبؿ صـکت ػبىوبًَ 

ی بُبع یک اؿتلبع ًؼاؿػ، اؿتلالجتَ ػين یک مطش ّ  ػؿًؼ،بامت، ػبىوبى ػؿ ػبلن ُویيَ ً  ویچیق هِ  لیعیثبىیؼ، ایي 
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 ،ٌُؼ ػؿ ػؿرَ صؼمْاایي کَ اگـ ُوَ ثغ  ن، ّلیمت ّ ػیگـی ػؿ ػؿرَ ثینتا متیبیکی ػؿ ػؿرَ صؼم اى ػاؿػ،  هغتللی

ػقیق ثْػى چيووبى ؿا ثـ  ػیيُب ػؿ  کَ آؿهبى یؼایي کَ كـاهْه ًکٌ پٌزن .ثکٌٌؼ اف ُوَ اًتظبؿ ًؼاىتَ ثبىیؼ  یبفػين ث

ًی،اهب ػوالًیت ىـط بؿهآػاؿیؼ ّ یک   خل افػّاد امت، ىوب ػؿ افػّاد یک ػيویًطْؿ کَ گلتن هب، هي ُوػوالًیت ًجٌؼػ

قی یؿ کـػى چاثـهـ بتْافى ثیي ایي ُ .صـکت کٌیؼ  ػؿ ُـ کبؿ کالًی ػؿ فًؼگیثب چين ثبف  امت ّ ُيتبػ ػؿصؼ کبؿ امت،

صتی ام ّ  ُب گلتَ ؿبهي ایي ؿا ث ،ثگْینعْاُن ًکتَ پبیبًی ؿا  ىين ایي کَ هي هی ّ يْػهیامت کَ ُویيَ ثب ؿایقًی صبصل 

ثـ ؿّس ایيبى ؿا  مالػ ّ مّصبال اف ُویي ایٌزب ػؿ ایي ًکتَ ؿا ًول کـػٍ ثْػ،ؿ هـصْم هٌِؼك مضبثی ُن بیک ثم ٍ اػیؼ

ایي ًکتَ   م،ب آؿفّی آؿاهو ػؿ رْاؿ صن ؿا ػاؿن ّ ثـای ُوَ آًِثـ هیلـمتبهبی صُبلَ عبًن ّ ػّمتيبى آ ّكـفًؼىبى

ُب کَ اًنبى  کٌن، اؿلت ّهت ػؿ ػول هیبّؿػ، االى ُن ایٌزب عؼهتتبى ػـض هی ىزبػت ،کَ ثصیـت ػؿ ًظـ ثؼیي هـاؿ امت

عْة ثـ عْاُؼ،  هی  کَ چی ىزبػت ًؼاؿػ، ىزبػت اف رٌل ػبىوی امت، ثـای ایي کَ ثصیـت ًؼاؿػ، اصال ًویؼاًؼ

پب ػؿ ػـصَ عطـًبک ّ ّؿطَ  . هجِوی ػل ثنتَ امت، اهب ؿّىي ًکـػٍ امت  ُبی عْػه ؿّىي ًکـػٍ امت، ثَ یک ایؼٍ

ثبکی  ثصیـت اموو ثی  ثی ، ىزبػتامتعْاُؼ کَ فایٌؼٍ ّ هبػؿ ىزبػت  ّ ظـیلَ میبمت ًِبػى ثصیـتی هی ُْلٌبک

ام ایي  ثٌبثـ ایي هي تْصیَ .امت کَ تْام ثب ثصیـت ثبىؼ  ػلیـی ّهتی بػت ًینت،امت، اموو گنتبعی امت، اموو ىز

 .امت

تئْؿی ثْػ،   ُبین ًْىتن کَ اًوالة هب اًوالة ثی ؿ گلتن ّ ػؿ یکی اف کتبةبیک ث ى صضجت هیکـػین، آًزب هيػؿ اصلِب هب

تئْؿی ثْػ، ُیچ تئْؿی پيت آى ًجْػ،   اًوالثی ثیهب  ۰۵ اًوالة امالهی مبل. ف ػِؼٍ ثیـّىآین ا گْین ّ هی هي ایي ؿا هی

  لی كـاًنَ، ّاهؼب كـم ػاىت ػّ الیاتی ىْؿّی ّ یب ثب اًوالة لیجـؿکنینبؿا ثب اًوالة ه ۰۵اگـ ىوب هوبینَ کٌیؼ اًوالة 

ًجْػ   ُبیی لـتُبی کْچکی ًجْػ ّ یب  ُب چیق ایي. هـى كیلنْكبى کبؿ کـػٍ ثْػًؼ، ؿّی هلِْم ثـاثـی، ثـاػؿی ّ آفاػی مَ

آى کبؿکـػٍ ثْػًؼ کَ ثؼل ىؼ ثَ  ػّ هـى كیلنْكبى ؿّی. اف کتبة لـبت ثؼمت ثگیـًؼ، صنبة ىؼٍ ثْػ  کَ اف مـ ىْعی

ل هلِْم بُویي اًوالة ىْؿّی، عْة یب ثؼ، ثَ ُـ ص .آى ىکل ثگیـػ هجٌبی ثـ ؿیبث ّ یک ربهؼَ ػهیوبیک ىؼبؿ کَ 

َِ ثیًینن، ربهؼَ ثب طجوَ ْن ،کونلیبمیْم ىوب ثَ هي ثگْییؼ . ُب ثْػ ایي چیق  ی ّ ثنیتلینبمیْطجوَ، ػؼالت م  یب ربهؼ

. عـٍ ُقاؿ تلنیـ اف امالم هیيْػگْیٌؼ امالم، عْة امالم چینت، ثبالػؿ اًوالة امالهی ایـاى چَ هلِْهی ثْػ، ُوَ هی

یق ػؿ چٌتَ چین کَ ُیچ کل ُیچ ُن ُوگبى كِویؼثؼؼ اف اًوالة . ایي اهتصبػ امالهی چینت، میبمت امالهی چینت

 . گؾؿػ ثـای هب اؿائَ ًکـػًؼ مبل اف آى هی ۳۳ًؼاىت ّ ُیچ تئْؿی ؿّىٌی تب ثَ اهـّف کَ 

ٍ ثبىؼ ثَ هي ًيبى ػُیؼ، کَ هجٌبی اهتصبػ ثبىؼ َ ىؼًْىتکَ ن ه َکتبة هتوي ػؿ اهتصبػ امالهی ػؿ صْفٍ ػلوییک ىوب 

گلت ثَ هب   کنی .تئْؿی ثْػ ًجْػ، اًوالة ثی  ُیچی. امالهی ًْىتَ ىؼٍ ثبىؼ یک کتبة هتوي ػؿ ثبة میبمت. ػؿ کيْؿ هب

ثْػ،آؿهبى ثْػ، تئْؿی صکْهت ًجْػ،  یْژایؼئْل  ىـیؼتی یْژایؼئْل،  ، گلتن ُبى عْة گلتی هـصْم ىـیؼتی یْژایؼئْل

عْػؿا ثؼاًین، تضلیلو ؿا ثؼاًین، اگـ  ظؿیایي ؿا هیگْین کَ تب. گلَ کٌن گْین کَ ایي ؿا ًوی. ًجْػ  تئْؿی اهتصبػ ًجْػ، ُیچی

ل ثی  ثٌبمت تضْلی ّْ ل ثی  ػّثبؿٍ ػؿ کيْؿ هب ؿط ثؼُؼ ًجبیؼ تض ّْ ایي    ایي ؿا ثـای. ثصیـتی ثبىؼ،  تئْؿی ثبىؼ، ًجبیؼ تض

االى ػاؿًؼ  صویوتبٌُؼ ّ آؿهبى عْاٌُؼ ّبکٌؼ ،گـهٌؼ، آگالبی کَ چبیكکـ، رْاًِ  ُبی ثبیؼ اف ُویي اتبم کَ کٌن، ػـض هی

ل هخجتی ایي کَ    ـایرْاًی عْػ ؿا هیؼٌُؼ کبؿىبى ؿا هیؼٌُؼ ث ّْ ثب تئْؿی  یایي کيْؿ ؿط ثؼُؼ، ثبیؼ صـکت ػؿّىیک تض
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یک ین اف ایي ػكؼَ چَ هیگْئین، ایي ثبیؼ ثؼاً کَ هب هیگْئین آفاػی،  فهبًی. تئْؿی ثب ثصیـت ثبىؼ یؼٌی ،ؼئثبىػاىتَ 

، ًَ ایي طْؿ ًینت ًجبیؼ ثؼیي ؿا ثگْیین یک چیق عْة ّ هيٌگیُب عْاًؼٍ ثبىین ّ  فًبهَؿّچیقی ًجبیؼ ثبىؼ کَ كوظ ػؿ 

ؿ میبمت ّاهؼب اف ثقؿگتـیي اتلبهب هي ایي ؿا ثَ ىوب ثگْین آؿهبى آفاػی ػ گْیؼ، گًَْ ثبىؼ ثبیؼ هب ایي ؿا ثلِوین کَ چَ هی

کيْؿم ؿا ّ ُوگبى ؿا ثَ ػّ ػمتَ تونین  ؿاىاؼت هّ هي هتلکـاى کيْؿم ؿا، میبم مت، ُیچ تـػیؼ ًکٌیؼ،ب اِآؿهبً

ىوب  .آفاػی ػاؿًؼ ّ آًِبیی کَ ًؼاؿًؼ ّ ایي تونین ًنجتب ؿّىٌی امت ی عْاُبى ّ کنبًیکَ ػل ػؿ گـّکٌن، آفاػ هی

آًِب آفاػی  ُب اصال کلیؼ ّاژٍ ّ کبًنپت هْم، ایي یهللا عویٌی آهؼٍ اًؼ تب ؿُجـ رؼیؼ تب كوِأ تهالصظَ ثکٌیؼ اف ؿّفی کَ آی

كـم   لیعیمت ّ ُوگبى هؼٌی آًـا هیؼاًٌؼ، یک کلوَ كبؿمی اًؼاًٌؼ، اتلبهب  آًـا یًجْػ، ًَ ایي کَ ًگْیٌؼ ّ یب ایي کَ هؼٌب

  لیعیُب  ایي .، ثب ایي کَ ؿّیو كکـ کـػٍ ثبىیؼوب ػلجنتَ آى ثبىیؼ، ثـای ایي کَ كکـ ّ ؽکـ کالهتبى ثبىؼػاؿػ ثب ایي کَ ى

یک  گْیؼ ثبالعـٍ كـم ػاؿػ ثب آثی کَ ىیویؼاى هییک اهب آثی کَ  کٌیؼ، هب ُوگبى هیگْئین آة، تْرَ  .ؼکٌٌكـم ثب ُن هی

 :گْیؼ کَ گْیؼ، ثَ هْل هْالًب هی عجـ اف تضویوبت ىیویبیی هی كـػ ػبػی ثی

 ربى ػیيهتوی گْیؼ عؼا اف    ثِـ ًبى آى گؼا گْیؼ عؼا اف

گْیؼ  عؼایی کَ آى هی آىگْیؼ کزبمت ّ  اهب ایي عؼایی کَ ایي هی ،بى ػاؿًؼ، کلوَ عؼایک للع ؿا ثـ فثػّ ًلـ، ُـ ػّ ًلـ 

 کزبمت، ػؿمتَ؟

 ّ آى ػگـ صؼامتکیي چْى ػاّّػمت    لؼ كـم ُنتاف هضون تب هو

 لؾا

 آى ػؿعت ػیگـ اف ثبػ مضـ           تجـ آى ػؿعتی کَ رٌجؼ اف فعن

 ىیـیي ؿا صلبمت آة ّ لظت آة     گـ ثِن هبًٌؼ ؿّامتاُـ ػّ رٌجو 

 عْؿػ ػ مضـ ّ ثؼؼ تکبى هیبث ػؿکٌؼ  ػين هی ػیک ػؿعتی ػاؿ

 ثوْل هْالًب

 ىْم گبُی چٌبى گبُی چٌیي کی      عْاًن ُوچْى یبمویي  هي ُوی

، ى ُن ػاؿػ هیلـفػآیک ػؿعتی ؿا ُن تجـ ثَ ؿیيَ اه هیقًٌؼ  اهب ،ـػ مضبکٌؼ ثب ث ّ هؼبىوَ ثبفی هی ػایي رْؿی هیلـف

 .ک ًینتکٌؼ، ظْاُـ هال ایي ػّ لـفه ثبُن كـم هی

ل ثب تئْؿی ّ ثب ثصیـت،هیجبینت ایي اتبم كکـ کَ هي ػـض کـػم،  ّْ ب ث تْام ىزبػت ثب هنجْم ثَ ثصیـت، آؿهبى تض

جبل ایي ثَ ػً ء هللاهوًٌْن اف صني تضول ىوب ّ اًيبّ   لیعی. ثٌؼٍ امت ثـای ىوب ْاضؼبًَُب اهـّف پیبم هت ، ایيثبىؼ ؿّه

 .عْاُین ػاىت  رْاثیّ الثؼ گلتگْ ّ مْال 

 َبتثـکّ هلل  وتصّ ؿ کنػلینالم لّ ا

 

 

 


