
1 

 

 شزینالشزوي الثغن هللا 

ی ؽوب ثَ كشد كنیلت هآثبًَ اعت، هوبسعت ثش كنیلت اعت ّ هثب هشائتی کَ دکتش عشّػ دثبؽ داسًذ ًگبٍ اخال: عْال اّل

ی ّ پیؾیٌَ کشدى لزت ّ کویي کشدى دسد ثشای اکثش هشدم اعت، ثب تؤکیذی یثش كبیذٍ گشا  ًگبٍ اخالهی ؽوب دس عیبعت هجتٌی

م عیبعت، ثب تنبد ثیي اخالم كشدی ّ اخالهی عیبعت ّ ثب تؤکیذی کَ کشدیذ ثب ًْع دیگشی ثْدى اخال شثکَ ؽوب داؽتیذ 

ًین ایي كشد كؼبل عیبعی سا ، ایي زبکن سا ُن اکن داسین چگًَْ هیتْبل هب یک كشد كؼبل عیبعی داسین یب یک زبایي تقْس ز

ًَ سا ثشای هشدم کؾْسػ دس ًظش ثگیشد؟ كکش ًویکٌیذ ایي دس یبگشاًذ ّ ُن ًگبٍ كبیذٍ اسا دسخْد ثپشّس  اخالهی  ُبی یلتنك

 ثَ اّعت؟  یلت اخالهینّاهغ تنبد ایدبد هیکٌذ ثشای آى كشد، كشدی کَ ُن كؼبل عیبعی اعت ّ ُن ًگبٍ ك

سّػ هکتت ّ هذسعَ  ّ دس هٌضل آهبی ػجذهللا ًْسی، ثش ُْیت ّ ساٍ  ؽوب پٌح عبل پیؼ دس یک عخٌشاًی: عْال دّم

  ًَ ُؾذاس دادیذ، آیب عخٌشاًیاش هلجی ػوت گشدظًْػی تدذیذ ً ْعّ ّه عّؽٌلکشی دیٌی، تؤکیذ کشدیذ ّ ًغجت ثَ ؽیْس

ّ سّػ ّ آى ُْیت ثبؽذ، ؽوب ثبس دگش ثش لیجشالیغن ّ كبیذٍ گشایی، ػوالًیت  اهشّص ؽوب هیتْاًذ تؤکیذ هدذدی ثش ساٍ

خْاُن ثپشعن کَ زبال  تؤکیذ کشدیذ، ایي عْال سا هی  اعی ّ آصادی خْاُیدهْکش ،هشائت اهلیت اص اعالم ّ ػشكبى ،اًتوبدی

ؽوب ثَ هْس اخـ ّ هکتت سّؽي كکشی دیٌی ثَ هْس   ُبی خٌجؼ عجض هشدم ایشاى دس دّعبل اخیش چَ تؤثیشی ثش اًذیؾَ

 ػبم گزؽتَ اعت؟

ُن ُشاط آّس اعت کَ   اعت اهب کوی ایي هْس کَ هؼلْم اعت ؽوب پشًّذٍ هي سا صیش ثـل خْد داسیذ، ایي خْة: خْاة 

 . کٌی  یبصآصادٍ ث  کَ ًویتْاًی  ُغتی  ثل کغبًیبهیذاًی دس هو

 آسد ثَ تٌگ  ًیضٍ ثبصاى سا ُوی    ُبی تٌگ ایي کٍْ اًذس  یبصًیضٍ ث

دَ اػوبلؼ ّ ایي کَ ثَ ًتی  كبیذٍ گشا ًجبؽذ، یؼٌی  غیي ًجبؽذ، یؼٌییتْاًذ یْتلیض کَ زکْهت افْال ًوی ػٌْاى کٌنهي 

سا اًدبم هیذُذ عیبعتی سا   ثبالخشٍ یک زکْهتی کَ دس عش کبس اعت، ػولی. تْاًذ ثبؽذ ًوی ًتیدَ عیبعتؼ ًگبٍ ًکٌذ،

خْاُذ ّ هشاس اعت کَ ثَ کدب ثشعذ، لزا زکْهت هیگیشد، ثشای خْدػ ّ ثشای هشدهؼ ثبیذ ؽلّبف ثبؽذ، کَ چَ  پیؼ هی

هجٌبیی ُوبى  كبیذٍ گشا ثبؽذ، ساٍ دیگشی ًذاسد ّ ثبیذ ًتیدَ گشا ثبؽذ ّ هشدم ُن ثشدس هوبم اػوبل ّ هوبم عیبعت، ثبیذ 

  ُبیی  ثیٌی کَ دادٍ ّكب ؽذٍ اعت یب ًؾذٍ پیؼ  ُبیی ًتبیح هیتْاًٌذ گشیجبى زکْهت سا ثگیشًذ ّ ًوذػ کٌٌذ ّ ثجیٌٌذ کَ ّػذٍ

سكتَ اعت ّ ثَ کدب   ُب ثبالخشٍ دس چَ ساُی ایيسا کَ خشج کشدٍ اعت،  یی کَ فشف کشدٍ، هٌبثؼبیُچیض دْکَ کشدٍ ث

ی ایي ؼٌگْیذ کَ ثَ ًتبیح هلوْط ثبیذ ًظش کٌین ّ زکن ُن ُویي هْس الجتَ، ه ضی اعت کَ ثَ هب هیچیایي . هیذٍ اعتباًد

دٍ اعت ْزبکویت ایي ث  ُبی اص عیبعت  ذ ًتیدَ ثؼنییاهش ایي ًیغت کَ هب ُوؼ هسبعجَ هبدی ثکٌین، ؽوب هیتْاًیذ ثگْی

ل دیٌذاسی بکٌین، هد چْى هب اص چؾن یک دیٌذاس ًگبٍ هی. یب ثیؾتش کشدٍ اعت کَ آصادی سا ثغتَ اعت ّ کوتش کشدٍ اعت ّ

اعت،  ل تسوین دیٌی سا ثیؾتش کشدٍ اعت ّ یب کوتش کشدٍبآصاداًَ سا ثیؾتش كشاُن کشدٍ ّ یب کوتش كشاُن کشدٍ اعت، هد

آًِب سا   کٌذ ّ هبثل عٌدؼ ُن اعت، یؼٌی اعت کَ زکْهت ّمغ هی  ُبیی ّ عیبعتُب  هشذًتیدَ  ءُب ثبالخشٍ خض ایي

خْد گشكتَ  گؽتَ آیب سادیْ ّ فذاّعیوب سا ثیؾتش دس چٌابت كؾبس ثیؾتش گزػدیٌی دیذ، آیب ثش هتجْ  ُبی تْاى ثب هؼیبس هی

  ُبی گشكتَ تب اًدوي  ػلوی  ُبی ُب اص اًدوي اص ایي چیض  ت کتبة سا ّ ثغیاُب ّ اًتؾبس اعت یب آصادتش گزؽتَ اعت، داًؾگبٍ

ُب  ثٌذد ّ ثب ایي ثَ داًَ ایٌِب سا هی ًَاکٌذ ّ عشهبیَ هیذُذ یب ایٌکَ د ؽتَ ّ تؾْین هیایؼ سا ثبص گزْشی سا خلظكکشی ّ ً
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ي کَ ثیشّى اص پٌذاسد، ثَ تؼجیش دیگشی ثب هلّت خْدػ هغبثوَ هیذُذ یب ای ُب سا سهیت خْدػ هی کٌذ ّ ایي ثذ سكتبسی هی

كبیذٍ گشا ثْدى یک  ،ثْدى َثْدى، ًظش ثَ ًتیدیْتْالسیتَ  ،دس هْسد زکْهت زاکٌذ، ل ى هغبثوَ خْد سا ثشًذٍ اػالم هیاهیذ

ئی ػیگزؽتَ زکن دیگشی داؽتٌذ، کوتش ّظیلَ   ُبی دّلت. ؽْد کشد، هخقْفب دّلت هذسى افل اعت ّ ؿیش اص ایي ًوی

ُب ثبیذ استؾی ّ  دؽوٌی زولَ هیکشد، ایي ی خبهؼَ ّ سكغ دؽوٌبى، اگشاُب زلع اهٌیت ثْد ثش تشیي ّظیلَ آى وذٍػداؽتٌذ، 

ثِذاؽت ثذٌُذ ،کبس  ل کبس ثشای خْاًبى ثیؾتش ثؾْد ّ یببسكتٌذ اّهب ایي کَ، هد لؾگشی كشاُن هیکشدًذ ّ ثَ هوبثل ثب اّ هی

ُغت ّ لزا  ىهذس  ُبی دّلت ایي هبلهذسى ًجْد، ؾبپی  یُب ُب خض هغئْلیت هذاسط اثتذایی ّ هتْعطَ ثذٌُذ، ایي ثذٌُذ، 

ى هیبیذ خیبثبى ادٍ یب ًجْدٍ، ًَ ایي کَ یک سّص کَ ثبسُْب ث كکش ایي چیض .کٌذ زکْهت ثبیذ کبهال سّؽي ثبؽذ کَ داسد چَ هی

دس زٌب ّ گل هیوبًذ، تشکشد ّ ُوَ دعتؾبى  ُب هی ُب خشاة هیؾْد لْلَ عوق ُب پش اص آة هیؾْد ّ  پش اص آة هیؾْد، چبلَ

 .ثْدى یْتیلیتیي ایي هیؾْد

دس اخالم كشدی ؽوب چٌذیي هکتت داسیذ، چٌذیي   تْاى ًجْد، یؼٌی ثْد ّ ُن هی یْتیلیتیي ْدؽ اهب دس اخالم كشدی ُن، هی

كؼال کبس سا ذ کَ هي کبسی ثَ ًتیدؼ ًذاسم ّظیلَ هي ایي اعت کَ یساٍ هیتْاًیذ ثشّیذ، هیتْاًیذ كنیلت گشا ثبؽیذ ّ ثگْی

اعت دس اخالم یکی اص   هختللی  ُبی هکتت .نیسا دس خبى خْدم ثٌؾبً ت اخالهی كبملَبیک سؽتَ هلک ایٌکَ هبثکٌن، یب 

دادى ثب  ّكنُب سا  ایي .اعت، ایي کَ هیگْییذ ثَ كکش ثِؾت ّ خٌِن خْدم ثبیذ ثبؽن ّ اهثبل ایي ُب یْتْلیشیتبسیيُب  آى

هیتْاًٌذ اص دّلت   یلت گشا ُغتٌذ ثَ سازتینُب کَ هبلت اخالم ك ذاى هؾکل ًیغت، ثلکَ آىدّلت چٌ یْتْلیتبسیياخالم 

یلت گشایبًَ نك  اخالهی  ئی سا هیخْاُین کَ صًذگییثگْیٌذ هب خبهؼَ ػ  ثخْاٌُذ کَ چٌیي كنبیی سا ثشایؾبى ثبص کٌذ، یؼٌی

الیی کَ هب ثبیذ ػشم ثشیضین کَ هثال یک کبس بًَ عش ث ثبؽذ کَ ثبص ثبؽذ  دس آى هوکي ثبؽذ، ُضیٌَ ًذاؽتَ ثبؽذ یک ساُی

اعت دس خِبى خذیذ،   ام ایي کَ ُویؾَ ثشای سكبٍ اهتقبدی هشدم هیکؾٌذ، آیک عیبعت افلی هي ُویؾَ گلتَ. خْة ثکٌین

ذ، ّاال اگش هیکٌٌذ، چْى اًغبى دس ؽشایو سكبٍ اعت کَ هیتْاًذ اخالم ًشهبل داؽتَ ثبؽ  ُب ّاهؼب داسًذ کبس اخالهی ایي

کَ تْ   دهیآدصدی ثکٌذ، خْد كوَ ُن گلتَ اعت  ثال کغیؿلو ُن ثکٌیذ هالهتی ًیغت، ه  ُبی ؽشایو سكبٍ ًجبؽذ ؽوب کبس

ًشهبل اعت،   کَ اخالم هبل ؽشایو صًذگی  ذگیشًذ، تْخَ کٌی ًؼ سا ُن ًویبکٌذ، دعتؼ سا ًویجشًذ ّ گشیج هی  صًذگی ثشتا

کشد، ؽوب اگش ؽکوتبى گؾٌَ ثبؽذ زشخی ثش ؽوب ًیغت کَ اگش دعت ثَ   تْاى ًشهبل صًذگی ًشهبل هی  دس ؽشایو صًذگی

  ُیتلشی صًذگی  ُبی اكشادی کَ دس کوپ  یذ صًذگیا ًذٍْاؽوب خ. لیذبًشه ؿیشایي کَ دس ؽشایو    خالف ثضًیذ، ثشای  ُبی کبس

ًیتؼ ُن اص بسعذ ّ اًذک اًغ ُب هی دم ثَ ایي خبآ  ؼٌیُب ثَ خبیی سعیذًذ کَ داؽتٌذ ُوذیگش سا هیخْسدًذ، ی هیکشدًذ، ایي

ّسیذ ثضسگتشیي آ ؽوب ثَ هٌضلَ یک زکْهت اگش سكبٍ اهتقبدی ثشای هشدم ثی  دعت هیشّد ّ ایي هطلت خذی اعت، یؼٌی

ٌذ، ؽوب الصم ک آى صهیٌَ اخالهیبت ثَ هْس هجیؼی ّ ثذّى صزوت سؽذ پیذا هی دسیذ، ثشای ایي کَ اسا اًدبم دادٍ   کبس اخالهی

  کبستبى پیؼ هیشّد دسّؽ چشا ثبیذ ثگْیذ ّهتی گلتي ثب ساعت  ذ ّهتیی، چشا افال ثبیذ دسّؽ ثگْییذًیغت کَ دسّؽ ثگْی

ُب   کشدى، ثؼنی  صًذگی  یي هیؾْد اخالهیا. سؽٍْ ًجبیذ ثذُیذ چشا ثبیذ سؽٍْ ثذُیذ چْى ثذّى سؽٍْ ُن کبستبى پیؼ هیشّد

ایي کَ ثضّس ّ صزوت خْدػ سا ّاداس کٌذ کَ یک کبسی کٌذ ، ًَ ایي هْس ًیغت،   یؼٌی  خالهیا  كکش هیکٌٌذ کَ صًذگی

دس  "خْاخَ ًقیش اثي هغکٍْ ّ"اتلبهب ػلوبی اخالم هب، ُوچْى . ثکٌیذ  اخالهی  ؽوب سازت صًذگی  یؼٌی  اخالهی  صًذگی

اعت کَ کبس ًیکْ اص اّ ثذّى   کغی  ت کَ اًغبى اخالهیایي اع ، ّ آى داسًذ اص اًغبى اخالهی  ى تؼشیلی خبلجیبهؾکتبة اخال
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عیگبس  ؼَدك کیکَ   اگش کغی(.  صزوت ّ ثَ كشاّاًی  ثی) فبدس هیؾْد، ُش دّ تب هیذ سا گزؽتَ اًذ   صزوت ّ ثَ كشاّاًی

یک دكؼَ  کَ  کؾذ، کغی کؾذ ّ صیبد ُن هی کغی اعت کَ سازت عیگبس هی سیبکؾیذ کَ هب ثَ اّ ًویگْیین عیگبسی، عیگ

صزوت   اگش سازت ّ ثی .ْگگْیٌذ ساعتگْ، یک دكؼَ ُن دسّؽ ُن گلت کَ ثَ اّ ًویگْیٌذ دسّؽ  ساعت گلت، کَ ثَ اّ ًوی

، آًگبٍ ثَ هْس اعتثٌب آى ُن یک یب دّ هشتجَ گْیذ، اگش ُن ّاسد دسّؽ ُن ثؾْد گْیذ ّ ثَ كشاّاى ُن ساعت هی ساعت هی

 .ساعتگْ اعت

کبس اخالهی ثکٌٌذ، افال صزوت ًکؾٌذ کَ   ّ ثَ كشاّاًی  عبًیآ، خبهؼَ اعت کَ دس آى خبهؼَ هشدم ثَ  ثجیٌیذ خبهؼَ اخالهی

، سؽٍْ ًذٌُذ ، ذى ُن ساٍ ثیلتبثشایؾبى ایدبد ًکٌذ، کبسؽ  سازت، هؾکلی  ثخْاٌُذ ساعت ثگْیٌذ، ساعت ثگْیٌذ خیلی

هت خْاعت، زکْهت ثبیذ ساٍ ایي سا ثبص کٌذ ْکزسا ثبیذ اص   ایي خبهؼَ اخالهی. سا صیش پب ًگزاسًذ  دسّؽ ًگْیٌذ، زن کغی

  هستبج ًجبؽذ ، کغی  ، کغی یک زذاهلی اص صًذگی  هیتْاًذ ثبص کٌذ کَ یک ؽشایو ًشهبل كشاُن کٌذ، ؽشایو ًشهبل یؼٌی  ّهتی

چیضی کَ كکش کٌیذ، کَ ، كسؾب ّ ُش ّؽاص دس یالت ُغت زتردگیؼ سا ثشای یک لووَ ًبى اص دعت ًذُذ ّ ایي ثذتشیي ساصآ

ذ، اص یسا ثگْی  ؽوب آصادگی خْد سا کَ آى گُْش اًغبًیت اعت ثخبهش یک لووَ ًبى صیش پب ثگزاسیذ، عش خن ثکٌیذ، هذذ کغی

 .ى ثگزسیذبػضتت

 ثیت ؽؼشی داسدّ اهجبل الُْسی، د. ئی ّ هشدهی ثَ آى هجتال گشددیخبهؼَ ػ ذکَ خذا ًکٌ اعت،  یلت اخالهیرایي ثذتشیي س

 :ًذْاخ کَ هشزْم عؼیذی ُویؾَ اص هْل اّ هی

 ّ خوغ کشد ًزس ؿجبس  گُْشی داؽت ّلی    ثقشی ثٌذگی آدم کشد  آدم اص ثی

 عش خن کشد  پیؼ عگی  هي ًذیذم کَ عگی   ثَ عگآى پغت تش اعت ؿالهی یاص خْ  یؼٌی

، اعت دادٍ یچیض خْ  عَ ثَ ات هب خبهؼَ سایي زکْه. ُبین صیبد ثکبس ثغتَ ام خْی ؿالهی، اگش دیذٍ ثبؽیذ هي دس ًْؽتَ

اص آًِب ؽِیذ ؽذٍ اعت،   زضاى دسعت کشدٍ کَ ُوَ یب گشیَ هیکٌٌذ یب کغیاالیک ثیتل . هیغت یکی ؿوٌبکیالؿیکی خْی 

 ثَ صًذاى سكتَ اعت، یب اراى اعت یب ایبم كبهویَ اعت، یب هسشم اعت یب علش اعت، یب هبٍ سهنبى اعت، آى  بًِآاص  یب کغی

ًٌذ ، ثَ یبد داسم خْدم دس یک خلغَ تْلذ پیبهجش ثْد ّ هب ؽشکت کشدٍ ثْدین ّ ْاُن کَ ػیذ اعت ثبص ُن سّصٍ هیخ  ّهتی

ًذ، ْاخ آخش ُنّ اعت َ ًوک هدلظمثبال ّ گلت سّ  ٌی هیذادًذ یک آهبیی سكتیّ ؽیش ُوَ خب چشاؿًْی ثْد ّ خؾي

کَ دس هوبم   ُبیی ثؼذا خٌبة سُجش ُن، دس اّلیي عخٌشاًی. ثیٌیذ ؽوب ًوییک لجخٌذ . ثذیي تشتیت اعت کَ ایي هیؾْد ؿوٌبکی

کؾیذ، گلت کَ ثبیذ ثتشعیذ، دعتْس هبکیبّلی،  ى هیبى خب خو ّ ًؾباص ُو  سُجش کشد، گلت اعالم تبصیبًَ ُن داسد، یؼٌی

ْی ؿالهی اعت، ثبالخشٍ ؽوب ُن خ  عْهی. اعت  ن ثِتش اعت کَ دّعتؼ داؽتَ ثبؽٌذ، ایي ُن دّهیزبکهشدم ثتشعٌذ اص 

هب کَ خجش داسین، اص اًْسی ،اص داهـبًی ّ  ،دٍْیي ُوَ ؽؤػش هذاذ کَ دسعت ؽذٍ، چشا دسعت ؽذٍ، ُویؾَ ثا  كکش هیکٌی

دّثبسٍ   پ ًؾْد ّلیبکَ ؽبهل هذازی ُغت چ  ُبیی ُب ًجبؽذ، دیگش اص آى دیْاى ، اهب اًتظبس داؽتین کَ دیگش آى چیضىاص كال

 :کن ثْدًذ هثل عؼذی کَ ثگْیٌذ. تبصٍ، زبال هب دس گزؽتَ خْدهبى هذازبى صیبد داؽتین. کَ چَ خجش اعت ثیٌیذ هی

 لنغاعت عؼذی سا ه  عخي زوی
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  ُبی  لیخیى ثکٌٌذ ّ ساٍ خْة ّ ثذ سا ثَ آًِب ًؾبى ثذٌُذ، بتؾسیقّ ثب خشات ّ ؽدبػت ثَ سّی زبکوبى عخي ثگْیٌذ ّ ً

ل ؽبکشی هیکشدًذ، ًْکشی هیکشدًذ، گذائی هیکشدًذ ّ ایي بسعوب هذازی هیکشدًذ، ثَ ُش ز گشكتٌذ ّ دیگش خْة کٌبسٍ هی

 :خْد ًجْد کَ عؼذی ثَ ؽبػشاى دیگش ثغیبس خطبة هیکشد، هیگلت  ثی. دس اؽؼبسؽبى ُن هٌؼکظ ُغت

  ثگْ سّی اخالؿ ثش خبک ًَ     كلک ًَا هگْ پبی ػّضت ّس

 ىش پبی هضل اسعالًِی صی    وبىآعچَ زبخت کَ ًَٔ کشعی 

، ًَ پبی ػّضت  دیت ثش خبک ثگزسْجػسّی اخالؿ سّی : پبدؽبُبى ّ اهیشاى عخي هیگْئیذ ایي سا ثگْییذ بثّهتی گْیذ  هی

دیگش ُوچْى اهیش هؼضی کَ  اىشبػًی ُوچْى ثَ اًْسی اعت یب ؽبُب سّ ثبال ًجش، خطبثؼ ثَ کغ ثش اكالک، ایي هذس ایي

 :هیگلت

 تب ثْعَ ثش سکبة هضل اسعالى دٌُذ   ًذیؾَ صیش پبًَٔ کشعی كلک ًِذ ا

 .ثگْییذ یذااهب دس ػقش خذیذ، دس ایي زکْهت هب، یک چیض دیگش امبكَ ؽذٍ اعت، ثٌذٍ ؽخقب ًذیذٍ ام،اگش ؽوب دیذٍ 

دّساى ًخغت ػوشػ هذاذ ثْد ّ کثیشی اص ؽؼشای کَ ی ؼًفبخبهبًی ّ  ،داهـبًی ،اهیش هؼضی ،ى اًْسیُوچْ اییشؼؽ

سّین ّ چؾن  کؾیذًذ، ًویگلتٌذ کَ هب هی کن هیکشدًذ، اهب خو ًؾْى ثشای دیگشاى ًویب، خْة ُویؾَ دیذین کَ هذذ زثؼذی

دس هؾِذ کَ سد . دس ػقش هب ایي هْسی ُن ؽذٍ اعت. ُب ًجْد، ثٌذٍ ًذیذٍ ثْدم آّسین، اص ایي خجش دؽوٌبى ؽوب سا دس هی

 :ثْد کَ ًْؽتَ  یک هذسعَ ثغیدی سهیؾذم اتلبهب ثش عش د

 ٌُگبم اهتسبى كشاُن گشدد           هب هٌتظشین تب هسشم گشدد

 اگش کن گشدد  یک هْی عش ػلی    هب هیذاًین ّ تیؾ ّ زلوْم ؽوب

خطشًبک اعت،   خیلی .گزؽتَ  ُبی َ عشاییسُب ًذاؽتین دس هذی یي ؽؼشاآهب، هب اص  ایٌچٌیٌی، گْیٌذ ثشای سُجش هذیسَ هی

كِوین، ایي کَ هب  ُب هذازی ًیغت، چْى هذذ کَ هذیسَ اعت، هؼٌی آى کلوَ سا هب هی ٌذ، ایيسعوب خؾًْت ًؾبى هیذُ

 .چکذ ُب هی شؼى اص ایي ؽخْهیؾْد،  َین اگش هخبلق ؽوب ثبؽذ، ایي اعوؼ چْخشٍ هشف سا هید ٍثگْیین خش

 ٌُگبم اهتسبى كشاُن گشدد            هب هٌتظشین تب هسشم گشدد

 اگش کن گشدد  یک هْی عش ػلی    لوْم ؽوبهب هیذاًین ّ تیؾ ّز

اص هي هیپشعیذ کَ   کغی  یک ّهتی. اعت  یلت اخالهیرایي ُوبى كشّختي آصادگی اعت، ایي ؿالهی اعت، ایي ثذتشیي س

اعت ّ هي ُن دس  قلذ ّ خْاثؼ ُن هلٌکٌ ُب هی  لیخیاعت کَ   الیْتش اعت یب خبهؼَ ؿشثی؟، ایي ع  خبهؼَ هب اخالهی

 ًدب هلقال ایي ثسث سا کشدٍآ،  جیش دس هی چِبس خلغَ کشدٍ امکدس داًؾگبٍ اهیش   کَ دس هْسد خبهؼَ اخالهی  ُبیی  عخٌشاًی

 ثَ ُش. ؽبیغتَ اعت کَ دّعتبى دس ایي ثبة ُن ًظش کٌٌذ ّ عخٌبى هي سا اگش گوبى هیکٌٌذ عْدهٌذ اعت، هدذدا ثؾًٌْذ. ام

، کَ اعت اخالهی  ّهتی  دهیآهي ایي ثْد کَ   افلی  ُبی کی اص زشفی. اعت کَ ثبیذ اًدبم ثؾْد  ایي ثسثی زبل

کَ  هتیؽْد صد ّ هب اص هختبس ثْدى ثشّین ثیشّى، دیگش زشف اخالم ّ ؿیش اخالم ًوی  ثبؽذ، افال ّهتی هختبس ًذْاثت

کَ دائوبً ؽوب سا   ذ، کغیتْاًذ كنیلت پشّس ثبؽ تْاًذ اخالم پشّس ثبؽذ، ًوی ذ، ایي خبهؼَ ًویًٌبغتیاختیبس سا اص ؽوب ه

؟ ػیي ایي هبخشا ُن دس ایٌدب فبدم اعت ّ  ثکٌیذ، چَ اخالهی  سد کَ ؽوب اًتخبة اخالهیاکٌذ ّ ًویگز هیتشعبًذ، هسذّد هی

ل تلکش سا اص ؽوب بکَ ایٌدب اًدبم هیؾْد دس ّاهغ هد  تجلیـبت ػظیوی زدن سا ًویگیشًذ،  كکش ًکٌیذ کَ ظبُشاً دعت کغی
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ایي چیضی . اًّدْسی ثلِن س، ایي سا ثگْ، اًّدْسی ثجیي،ْسد دس رُي ؽوب، ایي سا ثخبک افال اًتخبة سا هیًذ، بهیغت

کَ ًوذ خبهؼَ ؿشثی  ُوچْى آدّسًْ، ُبثشهبط ّ دیگشاى ُن  اص ثؼذ خٌگ خِبًی دّم کغبًی ،ًیغت کَ ثٌذٍ اهشّص ثگْین

دس صسع  خبهؼَ ؿشثی تجذیل ؽذٍ اعت ثَ یک هبؽیي کؾت ّ هیکشدًذ، ػوذتب اص ایي هغیش ًوذ خبهؼَ ؿشثی هیکشدًذ، کَ

ظبُشاً . ایي خالفَ زشف هي اعت. گیشد ل كکش سا اص آًِب هیبهؼَ ّ ؽِشًّذاى، کَ ثَ یک هؼٌب هدبرُي ّ هـض عبکٌبى خ

کٌن  هی دیگش  ک عخٌشاًییگش اثبؽذ،  ت سا دس دل خْد داؽتَالاْعاص   ؽبیذ خْاة ثؼنی. هي خْاة داسم هْالًی هیذُن

 .اؽکبل ًذاسد

کَ داؽتَ   ُبیی اهب عْال دّم ؽوب کَ دسثبسٍ تؤثیش خٌجؼ عجض ثش اكکبس کْچک ثٌذٍ ثبؽذ، ثجیٌیذ خْة، هي کَ یک عش خو

ُویي هْس   سا کوتش، ّلی  یا  سٍبی ثیؾتش ًْؽتن ّ پٍ اسبّ دس هْسد پ آى سا دًجبل کشدٍ ام کوب ثیؼ  ام، کَ توشیجب ُویؾَ

هي كکش . مٍ اکشد دٍ کَ هي ُوْاسٍ دًجبل هیْث  ُبیی اص ایي هلبُین ّ چیض ّػول اًتوبدی ّ خوغ ػؾن ًیتکَ گلتیذ ػوال

سی کَ هي اُوچْى زن هذ  یا سبل، هغبلَػلی الُب سا دس دل خْدػ داؽتَ ثبؽذ،  کَ ًویل ایي ٍکٌن چیضی پیؼ ًیبهذ هی

هذسى یب هجل اص  پیؾبسی اعت، دس هوبثل دّساى اذسى دّساى زن هذم افال دّساى هَ اگلت َم، ُویؾٍ اثش آى تؤکیذ کشد  لیخی

ک یُبین دًجبل کشدم ّ افال ثَ فْست  اعت کَ هي دس ًْؽتَ  افلی  ُبی نتسی ثْد، ایي اص اهذسى کَ دّساى تکلیق هذ

کَ ثبیذ اًدبم  کشدٍ ثغیبس اعت ّ کبسُبی ًکشدٍ ُن ثغیبس اعت،  ُبی کٌن، کبس پشّژٍ ثشای هي اعت کَ سّی آى کبس هی

کَ   اعت ُبیی ، سای هي کْ، ایي اص آى چیضْک سی اعت، زن هيایؼ زن هذبُبثجیٌیذ، خٌجؼ عجض یکی اص تدلیگ. ثؾْد

ثیٌیذ کَ  هثل هلِْم ًبهْط ثؾْد، االى صیبد هیثبیذ  هلِْم زن کَ دس خبهؼَ هب مَ اثغیبس هجبسک اعت، هي ُویؾَ گلت

شیت ّ ؿاهش ثبیذ سین، ػیٌبً اسا صیش پب ثگز  اگش زن کغی .ایي خضّ ثذتشیي کبس اعت ،کشدیکی ثَ ًبهْط اُبًت کشد ، خیبًت 

کَ آهبیی ؽْسای ًگِجبى  ،زویوت اعت ثْد کَ ثشای دّعتبى گلتن، َ ایهق .كدیؼی ثَ ًظش ثیبیذ، كؼال کَ ایي هْسی ًیغت

َٔ تْ س نَ صثبى دیٌی گلتی ؽْسای ًگِجبى ّ ثبیتؼ کشدٍ ثْد، هیگلت سكتن پیؼ یکی اص كوِزالفسدٍ  دس سّص  ا، کَ هي گل

یک چیضی ثَ تْ ثگْین کَ خیبلت سا   ساکٌن کَ زن هي سا تنییغ کشدی ّ صیش پب گزاؽتی، گلت ثگز هیبهت ثَ پیبهجش هی

 .پیـوجش اعالم افال ثَ اًتخبثبت ػویذٍ ًذاؽت سازت کٌن،

ُب ُویي اعت، چْى آًِب  وجش اعالم اّىـگْیذ، پی بى ایي سا هیساعتَ ساعت گلتَ، افال آى آهب ُیچ دسّؽ ًگلتَ، الجتَ ایؾ

ثَ ًبم زن سای دادى اػتوبد   ًذاسًذ، ثَ یک زوی اػتوبد اعالم اًتخبثبت دس ، ّاهؼب ثََایي ًْع اعالم سا هیؾٌبعٌذ ّ ُویٌ

ثخؾٌذ، اص  یغَ كتْت خْد هیفذ ُضاس تب اص ک. ذٌکٌ ثَ خب هیب ًذاسًذ، ثَ ُویي دلیل ّ ثذّى ػزاة ّخذاى ایي آسای سا خ

  ذ کَ ثَ ُویي سازتیٌکٌ کَ خشات ًوی کَ اُویت داسد  یبًایي کن هیکٌٌذ ثَ اّى صیبد هیکٌٌذ، ایي اعت دیگَ، ّاال ثشای کغ

ل ؿشك بز. ُش کبسی سا ؽوب هیتْاًیذ ثکٌیذ  ،ُن کَ ًظبست هشدهی ُن ًیغت کَ ثذتش، ُیچی  ُب سا ثکٌٌذ، ّهتی اص ایي کبس

دس  وبهبی ثْد کَ کال ّ تِبیتکشزؼ عجض یک اص جسی سا کَ هطشذ کشدم، ایي زشکت خٌاهغبلَ زن هذ هي ي اعت کَ،هي ای

هؼَ هب دس ثیبیذ کَ بگیشد ّ هي خؾٌْدم ّ اهیذّاسم کَ ایي هوْلَ زن ثَ فْست یک کالهی دس خ ایي ساعتب هشاس هی

هْسد   ى هٌظش ًیغت کَ کغیاهْسد عْال ّاهغ ًؾْد، ایي ثذ  ثؾْد کَ کغی  عشًْؽت عبص ثبؽذ، ّاهؼب خض هلبُیوی ثذیِی

چٌبى خب ثیلتذ کَ ُوَ آًشا ػٌقشی اص ؽخقیت خْد ثذاًٌذ کَ هْخْد هسوی ُغتٌذ، یک زوْهی   ًوبدی ػبلوبًَ ًؾْد، ّلی

  لیخیاالى، کَ . ثیلتذُب اتلبم  ایي چیض ، کن ثؾوشد، ثگیشد ّ ثغتبًذ ًجبیذذزن ًذاسد آى سا ثخْسد، تُْیي کٌ  داسًذ کَ کغی
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كوَ  ذ، ثؼذ ُن کَ ُویؾَ هي گلتن،ًساگز ؼ هییسّ بىذ کَ پیبهجش اعالم ػویذٍ ًذاؽت، دّ تب ُن خْدؽٌگْی اعت هیسازت 

سم التسقیل هیؾًْذ، یک بػلوب اص آى ك هن کَ  هذسعَ كوِی. س اعت، اعبعب زوْم خبیی ًذاسد صیبداهب یک داًؼ تکلیق هذ

ى هب یک چٌیي چیضی بدس رٌُیت كویِ ،ًٌذ، چْى ّخْد ًذاسد کَ ثخْاًٌذ، ًجْدٍ افالْاخ لت ًویزوْم ه تثشگ ُن ساخ

 :چْى تشّیح ًویکٌٌذ، چْى ،اعت  هؼَ ُن کَ ثذیِیبدس خ. ًیغت

 ثخؼ  ُغتی کَ ؽْد کی تْاًذ    ثخؼ  رات ًیبكتَ اص ُغتی

سازت تش   لیخیهطیغ هکلق،  مُغت، چْى یک هشد يلًؾمیبچیضی کَ خْد ًذاسًذ، چَ ثبیذ ثذٌُذ ثَ هشدم، ثؼذ ُن ثَ 

 تعا یبیُب چیض ُ ایي. هٌذْوزجکبس هلکَ هّذػی زوْم خْد ُغتٌذ ّ خْاعتبس ّ   یػذٍ اتْاى ثَ آًِب زکْهت کشد تب  هی

 .کٌذ کَ ثبالخشٍ ساٍ آیٌذٍ هب سا سّؽي هی

سا  کوک کشد، یکی هي  لیخیعشی آى عخٌبى ؽوب یک عشی اثضاس ثَ هي داد ّ یک عشی تلکیک ُب، یک : عْال عْم

ثَ هي هیتْاًذ کوک کٌذ ثشای دسک ثِتش چیضی کَ هب هْاخَ   لیخی، ایي تلکیک آسهبى ّ سّػ خْة کشداثِبم  دچبس

. ًن ثب چٌیي چیضی هْاخَ ثؾْماتْ ّ ًوذ هذیشیتی سا هي االى ثِتش هغلو ُغتن ّ ّامستش هی  وذ اخالهیًتلکیک  .ُغتین

ثَ هب   لیخیثشین، ایي ُن  خب ُن ثکبس هی ثَب ُب هب ایي سا خ ّهت  لیخی بػوْه ىالاّ زکْهت، کَ ست ، هذتلکیک عیبعت

اخالم عیبعی، گْیی کَ عیبعت خٌغؼ هتلبّت  ّ م كشدیخالااهب یک تلکیکی ؽوب ثکبس ثشدیذ کَ ثْد . کٌذ کوک هی

یکی اص  .ثشای هي ّامر ًجْد تْمیر هیذُن چشاکٌذ،  اػ كشم هی کن ثبؽذ، هقَبکَ دسًّؼ ثبیذ ز  ُبیی اعت اص اسصػ

دس اػتوبد هي، اگش یک . یک چیض کالًی اعت  س اعت یؼٌیاتؤثیش گز  لیخیکَ ؽوب اهبهَ کشدیذ ایي ثْد کَ عیبعت،   ُبیی دلیل

کٌؼ   ُبی یبهذایدبد ًویکٌذ کَ اگش پ  ثبؽذ، ُیچ خبیی ایي دلیل الضام هٌطوی زْاعوبىیؼ ثیؾتش ُب چیض کالى، ثبیذ ثَ اسصػ

گْین دسّؽ  ّؽ گلتي، کَ هب هیسلی کالى اعت پظ هب ثبیذ اسصؽِبیؼ سا گلَ گؾبد تش ثگیشین یب هتلبّت ثگیشین، هثال دخیهب 

ُب ثخبهش زلع هقلست ػوْهی دسّؽ ثگْیٌذ، هي ازغبط  پزیشد کَ زکْهت ؽِْد هب هی ظبُشا ًگْیین اهب یک خبُبیی

گشكت کَ هب دّ اخالم داسین، هب ثب دّ هْهؼیت هْاخَ ُغتین، ایي كوو دس هٌبعجت عیبعی  ؽْد ًتیدَ کٌن کَ اص ایي ًوی هی

  یذ ثگْیذ کَ كالًیبثی ؽذٍ ثبؽذ ّ کغی  ایٌدب هخلی  هْاخَ ُغتین، اگش کغی  ًیغت، دس هٌبعجت كشدی ُن ثب ایي پیچیذگی

 کَ دسّؽ گلتي هي کبس ؿیش اخالهی نكکش ًویکٌ هي ثَ ازتوبل صیبد دسّؽ هیگْین ّ خْاُن اّ سا ثکؾن، کدبعت کَ هي هی

تْاى پزیشكت کَ  پیچیذٍ تشی هْاخَ ُغتین، هی ثغیبس ْهؼیتک هی آیب هب ثؤ. کشد  سعیشث  تْاى ایي سا زغبثی ، هیاعت

ذ ایي دّ گبًَ کَ هب ثبی .سا ًوی پزیشم ایي کَ اسصػ هتلبّت تشی داسد ّلیپیچیذٍ تش اعت،   خیلی  خیلی  عیبعت خیلی

کٌن کَ دس ُویي هْهؼیت  هي ازغبط هی. ذٍ ّ عبدٍ ثغبصینیپیچ  ُبی یتؼهْکَ هب ثبیذ ثشای ه َ ای اعتًبگّثغبصین، د

دیذین ّ تدشثَ ُن کشدین ّ آهبی  ،پیچیذٍ ثبیذ دس ًظش گشكت  ى هْهؼیت ُبیبُب الجتَ دس ُو پیچیذٍ ُن، ُوبى اسصػ  ُبی

ین، آى چیضی کَ ٍ اُْلٌبکی ثبص کشد  ُبی هٌطن خذا داسد ساٍ سا ثشای چَ چیض نهیگْیی  کَ ّهتی ُؾذاس دادٍ اًذ دکتش ُن

کَ هیگْییذ   کٌن ّهتی هی کشك زتی هي. خطشًبک اعت عبدٍ ًگبٍ کشدى ثَ عیبعت اعت ًَ ایي کَ اخالم هتلبّتی داسد

ُبیؼ  یبعت، آًوذس اسصػازغبط کشدین کَ هقَ ع سدین،ْیی کَ هب خبُ عیتآُب ایي اعت، یکی اص  سّػ، یکی اص سّػ

 ضییچیک  ثشای ّ  ًین ثشای زلع اهٌیت گْاًتبًبهْ ساٍ ثیٌذاصین، ُویي اعت کَ هب ثشای هقلستیاکَ هب هیتْ  کٌذ كشم هی

هي هثبل  پیچیذٍ اعت، الجتَ هي ًوذی داسم ثش اخالم كبیذٍ گشایبًَ کَ  ُبی یتؼهُْب سا ثکؾین ّ ایي یکی اص ه دمآًین اهیتْ
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 ،اعت ت خٌگیؼیمًذاصین، کؾْس دس ّا هْ ساٍ هیبًبًتْاخبیی کَ هقلست ػوْهی ُغت هب گ  هیضًن، یؼٌیاهٌیت سا 

كتذ، ایٌدب اگش بخطش ًیَ یک عشی هؼبسك دس صًذاى داسین دعتْس هتل سا هیذُین کَ کؾْس ث هیخْاٌُذ هطؼٌبهَ فبدس کٌٌذ،

آى چیضی کَ هب ثبیذ  .کٌذ ثبص هی ایٌِب   اٍ سا ثشایکٌن س ل اسصؽی ُوچٌبى زکن كشهب ًجبؽذ، هي كکش هیفْیک عشی ا

پیچیذٍ  ًجبیذآیب  ایي اعت کَ فسجت کشدیذ، ثٌظشم ُن ثْد ّ دس هْسد سّػ ُن ؽوب  ُبی تْفیَ کٌین ّ دس ثخؾی اص فسجت

 ؟سا هذ ًظش هشاس دادثْدى تقویوبت عیبعی 

ًیغت، هي ُن ػشك کشدم،   عبًیآعٌدیذٍ ؽْد، اهش  آىثـْسّ زذّد ّ  زذ کَ ایي هغئلَ ثبیذ ثسث  خذهتتبى ػشك کٌن،

 .یک تْمیسبتی ُن ثشای ؽوب هیذُن هٌتِی هي ُن . ب هیجشدثِبه  یک زشف دسعتَ خطشًبکی اعت کَ هثل ؽوؾیش ثی

تْاى  یک چیض ثغیبس ثغیبس ثغیبس پیچیذٍ تش ؽذ، توشیجب هی  كشك کٌیذ کَ عیبعت ثغیبس ثغیبس ثغیبس پیچیذٍ تش اعت، ّهتی

هب سا  گْیٌذ اًغبى یک هبؽیي پیچیذٍ اعت، م هجیؼی ثضًین، یک ػذٍ هیْلػلت کَ ًْػؼ ػْك هیؾْد، یک هثل اص گ

اص  ، یي هؼوْلی کَ ُیچیبؽه، هیگْیٌذ اص  چی   هیگْیین ایي هبؽیي پیچیذٍ یؼٌی ِّهتی. ّ تٌزیش هیکٌٌذ ثب هبؽیي توثیل

دیذ هیؾْد ًَ دس دسخَ، اگش ثخْاُین افطالزبت عبدٍ  ًْع ّت دسبکبهپیْتش ُن کَ عطسؼ ثبالتش اعت ّ کن کن تل

  خیلیکَ آة سا   هیؾْد، ّهتی  ثَ کیلی هٌتِی  تسْالت کوی ، ُب سا هجل اص اًوالة ثگْین، خالفَ آى ایي اعت کَ غیغتکسبه

د یک اًغبى ّ دیگش یک هیؾْ پیچیذٍ ؽذ، خیلیکَ   کٌین، دیگش آة ًیغت یک چیض دیگش اعت، هبؽیي ّهتی ثخبس هی  خیلی

خْاُن ثگْین ثب ُویي ثیبًی کَ ؽوب کشدیذ،  کٌذ، هي اتلبهب هی یذا هیپؽت کَ ازکبم دیگشی ااعن دیگش ثبیذ سّی آى گز

پیچیذٍ تشی اعت، الجتَ اص هذاسج پبییي ؽشّع هیؾْد دس    خیلی   خیلییک چیض  عیبعت  وشیجب ُویي هْس اعت، یؼٌیت

کٌذ،  ا ػْك هیالؼبدٍ صیبدػ، توشیجب ًْع آى س االى ّ پیچیذٍ ثطْسی کَ ایي پیچیذگی كْم  ُبی هؼَعبدٍ تب خب  ُبیی خبهؼَ

 .ُب عش دس آّسدٍ اعت، ایي ًکتَ اّل   کَ اص پیچیذٍ گی سّثشّ ُغتین  یک هْخْد تیضیهثل ایي کَ هب ثب 

وب ادة هٌبعت ُش هوبهی سا کَ اًدبم ثذُیذ، ؽ  اعت، یؼٌی تلبّتاخالم ادة هًکتَ دّم ایي کَ، ػلوبی خالم هیگْیٌذ کَ، 

یک هْهؼیت تبصٍ ّ پیچیذٍ تشی سّثشّ  یذ کَ ثبا آى هیؾْد اخالم ثب ادة آى هوبم ّ هْهؼیت، ُویي کَ ؽوب اؽبسٍ کشدٍ

دة دیگشی داسد، هب اخالم ثچَ سا اص اکَ ثضسگ هیؾْد یک اخالم ّ  داسد ّهتی  ّ ادثی اخالمیک ثچَ یک . ُغتین

اگش یک ثچَ کَ ٌُْص ًویذاًذ دسّؽ چیغت،   یؼٌی .ُب سا ُن اص ثچَ اًتظبس ًذاسین ُب اًتظبس ًذاسین،اخالم ثضسگ تش ثضسگتش

کشدٍ اعت ّ چؾووبى سا سّی ُن هیگزاسین،  ٌُْص ًویذاًذ ثشٌَُ ثیي خبهؼَ آهذى ثذ اعت، هب کَ ًویگْین کَ اّ کبس ثذی

ین کَ آى کبس ثذ اعت ّ یاگش یک ثضسگتش آى کبس سا اًدبم دُذ هیگْ. عت افالکبس ثذی اًدبم ًؾذٍ ا ،هب هیگْین ثَ ًغجت اّ

زبال . هوبم ػْك هیؾْد کٌذ  کَ پیذا هی  سؽذ یک هْخْد ّ تسْلی ثیٌیذ کَ ثب لزا هی. کظبلؼهبثل چؾن پْؽی ًیغت ّ ث

کشدى  ػَخٌگ خذ دسّى، خذػَة گلتٌذ کَ السش ُن داؽتَ ثبؽذ، اص هذین ػلوب هی  ّ كوِی یل هیضًن کَ خٌجَ ؽشػبیک هث

اعت، تبصٍ دس خِبى زبمش کَ ّاهؼب ُؾتبد   خٌگ اهالػبتی ،ؽوب ثب دؽوٌتبى سّثشّ ُغتیذ ّ خٌگ ثخؾی اص آى. سّاعت

ٌی ّاهغ ؼًیذ ّ زشیق سا گوشاٍ کٌیذ ّ اهالػبت ؿلو ثَ اّ ثذُیذ ّ خذػَ کٌیذ ثَ هبایي کَ زشیق سا ثپیچ. آى اعت ذفدس 

تْاى اص ایي دعت  خٌگ ًوی، دسّى ، ایي ادة خٌگ اعت اخالم خٌگ اعتثب اّ، ایي ػیي خٌگیذى اعت کلوَ ّ هکش کٌیذ

دیگش خذػَ  ،دس تدبست ،دس ثبصاس ،ثب دّعتبى  کؾیذ ّ ایي سا ًبسّا ؽوشد، ادة آى هوبم ایي اعت الجتَ دس فلر ّ دس صًذگی

یب   یبد، زبال ؽوب تسِت پیچیذگیوػدیت ثٌظش ً  خیلیي زشف ثیٌیذ کَ ای آًدب یک ادة دیگشی داسد، پظ هی. کشدى سّا ًیغت
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هب دس زبل خٌگ   ل  ًتیدَ ُوبى اعت، کَ ّهتیبًویکٌذ کَ چطْس تؼجیشػ کٌیذ ثِش ز  هؼیت هتلبّت، یب چیض دیگش كشهیْه

ُب  ایي .ینکٌین یک اخالم دیگشی داس هی  ساهؼ ّ ؽشایو ًشهبل صًذگیآدس فلر ّ   داسین ّ ّهتی  ُغتین یک اخالهی

ت ُن ثش آى ؽشػیت ّ اخالهی غهبگلتٌذ، خ ُن ُویي سا هی االیبمکَ ثَ سعویت ؽٌبختَ ؽذٍ اعت ّ اص هذین  عتا چیضُبیی

ًکتَ ثؼذ ایي کَ یبدؽت کشدٍ ثْدم کَ . ُب اعتلبدٍ ؿلو ثکٌذ کَ اص ایي  ایي ًجبیذ ثِبًَ ثذُذ ثَ دعت کغی. ًذٍ ثْدًذبؽْپ

اخالم . ثْدى سازت ثْد  داسد، اگش عبدٍ داؽت کَ اخالهی  یٍ اعبدسا كکش ًکٌیذ کَ كشهْل ثگْین، ایي اعت کَ اخالم 

اػولتبى  غهْمعخت اعت، ُش چوذس ُن کَ عطر کبستبى ّ   یُب داّسی دسّىُویؾَ تْ گشكتبس آهذى دس ثسشاى ُغت، 

 ٌذ عبل پیؼ دسچهي ایشاى ثْدم . ًذاسینهب  ُیچ کبس سازت اخالهی. تش هیگشدد ى عختآالتش هیشّد ّ پیچیذٍ تش هیؾْد، ثب

ًذی، هي بخبسج ه  یذ ایشاى ّ چشا سكتییآ  ی ثْدین ّ هالة صیبدی ثْدًذ، یکی اص آًِب ثَ هب گلت کَ ؽوب چشا ًویَ ایک خلغ

دٍ   ًن دٍ دلیل ثشای ؽوب ثیبّسم کَاتْ ّاسد ثسث ثؾْم، گلتن کَ ؽوب چشا دس ایي خلغَ ًؾغتیذ، هي هی  خیلیخْاعتن  ًوی

ُب چیض دیگش  اس داسد، دٍهشدم آیتی کَ ؼهْگلتن دس ُش ه. ی، چشا ثَ ایٌدب آهذیبیّ ایٌدب ًی  کبس دیگش هیتْاًغتی اًدبم ثذُی

اكتین ّ هیبیین ّاال اگش ؽوب  کٌین، ُویي هْس ساٍ هی ُب ثشّد، هٌتِب هب كکشػ سا ًوی تْاًغت آًدب سا هیتْاًذ اًذیؾیذ کَ هی

گیش خْاُیذ کشد،   دیذ کَ ؽوب دس یک ثسشاى اخالهی ذؼیت ثَ سّی ؽوب گؾْدٍ اعت، خْاُیظَ فذ هْهكکش کٌیذ دس ُش لس

، اگش زویوتبً هیذُیناًدبم   کٌین، ػبدت ثَ هب گلتَ کَ ایي کبس سا ثکٌین ّ ثَ سازتی اهثبل هي ثیؾتش ثش زغت ػبدت ػول هی

ُبیؼ سا خْاُیذ دیذ، کَ اًغبى دائوبً ثب    کٌین، عِن پیچیذ گی ثخْاُین دس ُش ًوطَ اص اخالم ّ سكتبسهبى دس صًذگی داّسی

یک كشهْل سازت  ایي سا ػشك ثکٌن کَ ؽوب افال ثَ كکش ایي ًجبؽیذ کَ ؽوب خْاُنهي هی. خْدػ دس خْاُذ پیچیذ

ّ   پیچیذگی دی ثبؽذ،ػبخْاُذ ثبؽذ یب یک كشد  یٌطْسی ًیغت، زبال زکْهت هیاعتبى ّخْد داسد، افال بثشای عی  اخالهی

کٌذ ثشای ایي کَ  خْة رُي خْد سا صیش ّ سّ هی خیلیدم آکبس عخت تش اعت ّ  ،تش  تؼشك ُوَ خب اعت، ّ ُش چَ اخالهی

 .ثگْینهٌظْسم سا خْاة عْال سا ثذعت ثیبّسد، هي اهیذّاسم کَ تْاًغتَ ثبؽن کَ 

ثشین،  م هیبم ثشدٍ ثْدین، اهب االى اص کبسل اؽویت ًباص هبکیبّلی ً ثشین ، هجال م هیبً ،مبیک عیبعت ؽٌبط ثذ ً ل ایٌدببز

داسد دس ػبلن عیبعت،   یا ّیژٍ  یُب ل اًذیؾَبدٍ اعت، ثَ ُش زُْب ث کَ هٌتغت اعت کَ ُوکبس ًبصی  عیبعت ؽٌبط آلوبًی

ل افال لیجشا  ُبی هذیشیت اعت ثَ ُویي دلیل هؼتوذ اعت کَ کؾْس ،دی افال عیبعت ًیغتػب زبلگْیذ عیبعت دس  هی

 .کٌذ سٍ هیایشٍ کَ ثب ال خشٍ کؾْس سا ادؿسّتیي اعت هثل ؽِشداسی ّ   ُبیی عیبعت ّسصی ًویکٌذ، ثلکَ کبس

گیش   ُبیی ُب ّ ثسشاى ُب ّ چِبس ساٍ کَ خبهؼَ دس یک تٌگ  ى ثسشاى ُغت، ّهتیبهصگْیذ کَ عیبعت ّسصی افال هبل  اّ هی

ٌی یهثبل ػ. د ّعؼت ّ کبس عیبعی ّ تقوین عیبعی دسعت هبل آًدبعتساگز پبیؼ سا آًدب هی ،اكتذ، عیبعت هبدس هی

ؾبى ایتْاى اص ى ثؾش ثْد ّ ًوذ عیبعی هیؾبیاًذ، ا کشدٍ  کغبًی ٌکَای کوبصًن اگش آهبی خویٌی سا ثخْاُین داّسی ثکٌین،   هی

ثش عش ساٍ ثبؽذ،   ًیغت کَ چَ کغیهِن   خیلیکٌذ ّ ساٍ خْدػ سا هیشّد  هؼَ داسد کبس خْد سا هیبکَ خ  ُبیی دس ّهت. کشد

اص   ُبیی کَ ثش عش ساٍ هغبلَ خٌگ، آؿبص خٌگ، خبتوَ دادى ثَ خٌگ، هْاخَ ثب هدبُذیي خلن، گشكتي علبست ّ چیض  ّهتی

آًدبعت کَ افال زبخت ثَ اّ پیذا . جش عیبعی آؽکبس هیؾذُُب ثْد کَ ًوؼ یک س خبهؼَ سّثشّ هیؾذ ،ایٌدب ، ایي هجیل

یی اعت کَ عیبعت هبدس ًوؼ ّیژٍ خْد سا ایلب بًدآّ   دػ سا ًؾبى هیذُذْم کالى خاخال بعت کَ ُوبىهیؾْد، آًد

ثْػ  هثالدی، ػب  ُبی کٌذ، کَ اگش کظ دیگش ثدبی اّ ثْد چَ ثغب ثَ گًَْ دیگش ػول هیکشد، ّ گش ًَ دس ٌُگبم هذیشیت هی
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 ُبیؼ هولکتی کَ ًِبددس چشخذ، هخقْفب  هی ولکت یک خْسکبستش ثبؽذ، کن ّ ثیؼ ه ،ثشّد اّثبهب ثیبیذ، کلیٌتْى ثبؽذ

کٌذ، ثبصاس کبس خْد  ُب کبس خْدػ سا هی ّ اّتْکشاعی ُن ًذاسد، لزا ثبًک  تؼشیق ؽذٍ اعت ّ ثغتگی ثَ تقویوبت ؽخقی

س خْة ّ گُْش عیبعت ثغیب سیوُوَ کبس خْد سا هیکٌٌذ، دس آًدب ُغت کَ ه، کٌذ کٌذ داًؾگبٍ کبس خْدػ سا هی سا هی

دؽوٌی هبعت ّ   دّعت هبعت ّ کی  دّعت ّ دؽوي، کی  عیبعت یؼٌی آهبی اؽویت ُن هؼتوذ اعت کَ. هؾخـ هیؾْد

ایي کَ ثَ ایي ًوطَ سعیذٍ ثْدًذ کَ   ین هجْل ًذاسد یؼٌییسّی آًِب ثبیذ زغبة کشد، كنیلت سا ُن هجْل ًذاسد، ایي کَ هیگْ

َٔ عیبعت ثکٌین ّ ایي هغت کَ ثشازتی عخت اع  لیخیػبدی کلوَ  ؼٌیُب ثَ ه كنیلت ایغت کَ کْؽؼ ّ  بلَّاسد ػشف

ی بُ َ عیبعت ّسصیثتدشكتذ کَ هٌظْس اص ایي هغبلَ چیغت، یبدم خب ثآذ، تب ایي کَ خْة ثشای ُخْا هی یّػ ثیؾتشبک

سّثشّ هیؾْم، ثب تْخَ ًوذ دس هْسد پیبهجش اعالم   ُب کَ ثَ ثؼنی ّهت هي خْدم ؽخقب گبُی. ثضسگ سا ُن ؽوب ثبیذ ثجیٌیذ

. ثژکتیْ خْد سا اص دعت ًذُینآؽن خٌجَ ْثَ ایي کَ هي دلجغتگی ثغیبس ثَ ایي ؽخـ ػضیض داسم، دس ػیي ایي کَ هیک

ثیٌیذ، چْى  گشكتبس هی  سی اعت کَ خْد سا هیتْاًیذ دس ثسشاى داّس اخالهیاْؽداخالم داّسی ثَ ػٌْاى یک هغبلَ ثغیبس 

 :کَ ثبیذ خبًت زویوت سا داؽتَ ثبؽین، ثوْل زبكع ثبیذ خبًت ػؾن سا ُن داؽتَ ثبؽین، گلتداسد   داّسی ُن اخالهی

  جانب عشق عزیزست فرو مگذارش       ای دل  صحبت عافیتت گرچه خوش افتاد

اص یک هشف ایي ؽخقیت سا دّعت داسین ّ اص یک هشف ُن خبًت ػول سا داسین، خبًت اًقبف سا داسین، هثال آیب فسیر 

آًشا هبثل اثجبت ًیبكتَ ام، چْى   لن ًیغت ّ هي اص ًظش تبسیخیغههشیضٍ ؽذ، گلتَ اًذ اهب   ٌیثت کَ یک کؾتبسی اص اع

یت طؼثب ایي ُوَ، ه .اص ایي هبخشا ذثغتٌ هی  ازتوبلؼ ُغت کَ خْدؽبى هشكی َهغلوبًی ثْدى ک یِْدیبى ًْ ًؼهالبً

ى کَ ُلتقذ بکٌؽِذ ػذ کَ پیبهجش اعالم دعتْس دادٍ اعت کَ ُوَ آى کٌین کَ ایي چٌیي ثبؽ ل كشك هیبز خی ًذاسد،بسیت

  ُب یک عشی هغبیل هؾکلی ایي. ی یک سّص یب چٌذ سّصهّ یب دیگشاى دس   ُؾتقذ ًلش ثْدًذ سا ثکؾٌذ ثَ ؽوؾیش ػلی

سُجشی داسد  غهْمکٌن کَ هؾکالت هغبلَ سا ثَ ؽوب ثگْین کَ داّسی آعبى ًیغت، کَ سُجشی اص  هی ذشههي كوو . اعت

آى ثبیذ فْست ثگیشد ّ اخالم كْم كنیلت كشدی دس  کلوَ ی اخـؼٌگیشد، کَ خبیی اعت کَ اػوبل عیبعت ثَ ه تقوین هی

یب ایي کَ  آى سكتبس ّ ػول اعت بکٌذ گْی ُش چَ اّ هی  آًدب ًوؼ داسد ّ سُجشی خْدػ آكشیٌٌذٍ اخالم اعت دس آًدب، یؼٌی

ُب  ُبی كشدی ثشد، هبخشا ثغیبس هؾکل اعت، هي كوو دس ایٌدب ّ كنیلت  ػولیػول دی بًوی ْهبتْاى ُوَ چیض سا صیش چ هی

ام  ُب ُن ثغیبس هؾکل اعت، هي گلتَ گْین ثشای ایي کَ ازتیبه دس داّسی ؽشه اعت ّ پب ًِبدى دس ایٌدب ایي اؽکبالت سا هی

َٔ هْلْی ثشای پب ًِ لی هثل زبكع هثلاؿضثضسگبًی ُوچْى  ًْسصیذىکَ خشأت  دٍ اعت، ْثَ ایي دلیل ث عیبعت بدى دس ػشف

ثبیذ کؾتبس  ؼَدك کی یک خبیی ًجبیذ سكت کَ َُب ّاهؼب هذست ػجْس اص كنیلت كشدی سا ًذاؽتٌذ ّ لزا هؼتوذ ثْدى ک ایي

اص هْاخَ ثب چٌیي چیضی، خطش  هیتشعیذًذاعت،   ، کبس هؾکلی ، یک دكؼَ ثبیذ یک پْل صیبدی سا خبثدب کٌی صیبدی ثکٌی

داًغتٌذ،  الصم هیُب هذست سا ّ عیبعت سا ؽش کَ ایي دلیل ثْد ؽتٌذ، ثَ ُویياگز  کشدًذ پبی خْد سا دس چٌیي خبُبیی ًوی ًوی

ی كْم الؼبدٍ پیچیذٍ ُب کٌن ثخبهش ایي کَ هْاسد ّسّد ثَ ایي فسٌَ اعت، هي لیجشالیغن سا تسغیي هیگلتٌذ ایي ؽش هی

هبیل اعت عیبعت سا چٌبى   ُویت آى اعت، یؼٌیاکوتش کٌذ، ایي اعت کَ اسصػ ّ ؽذ کَ ْکٌذ، هیک سا کوتش هی  اخالهی

ثگیشیذ،  كشدی یلتنك ُؼ ثذُذ ثَ یک هذیشیت کَ کوتش زبخت ثیلتذ ثَ ایي کَ ؽوب تقویوبت كشاکبًشهبل ثکٌذ ّ چٌبى 

ْد، هذسی ؽوب دس زبؽیَ اهي ؽوب آعْدٍ تش هیؾ هذسی خبهش اهبؽْد گلت کَ ثطْس کبهل هسْ هیؾْد ّ اص ثیي هیشّد  ًوی



10 

 

گْیذ آى عیبعت سا تجذیل کشدٍ اعت ثَ هذیشیت،  پغٌذد ّ هی  ثیؾتش هشاس هیگیشیذ، ثَ ُویي دلیل آهبی کبسل اؽویت ًوی

ل اًگبس فسٌَ ًوبیؼ اعت ّ هب ثبیذ فسٌَ خزاثی سا ایدبد ثکٌین،ثَ بدس آى ًیغت، خزاثیت دس آى ًیغت، ز افال ثسشاى

کٌین اعتجذاد سا ّ  هی  خْة، چشا هب ًوذ اخالهی. کٌذ پیذا هی یٌؼه اعت کَ دس کٌبس ُن  ُبیی ُب چیض ایي ُویي دلیل اعت کَ

ویوبت كشد قدس اعتجذاد ّ دس اّتْکشاعی ؽوب ّاداس هیؾْیذ کَ ایي هْس ت  ین ثذ اعت، یکی اص آى ُویي اعت، یؼٌییهیگْ

ازتوبل خطش ؽوب ّ ازتوبل لـضػ ؽوب صیبد اعت ّ هوکي اعت ثـلتیذ کَ  ٍ ایپیچیذ  ثگیشیذ، آى ُن دس هْسد خیلی ًَاْسسه

ل ایي یک هؾی اعت ّ ؽوب ثبیذ خبًت هثجت ایي ًظش ب، ثٌب ثش ایي ُش تذثیشی کَ هب اًدبم ثذُین، ثَ ُش ز اخالهی  دس كشه ثی

آى عیبعتی  ذ کَ ثگشیضیذ اصگْی ثَ ػجبستی هی کَ گلتَ هیؾْد اخالم عیبعت اخالم دیگشی اعت،  ّهتی  سا ثگیشیذ، یؼٌی

یلت كشدی سا ثشخغتَ تش نعی كشا كبسّی ثیبّسیذ ثَ عیبعتی کَ ایي اخالم عی کٌذ ّ  کَ ایي هْسد سا ثشای ؽوب ثیؾتش هی

آى تقویوبتی ثشای هشازل ثسشاًی ثگیشیذ  ت دس ثسشاى هشاس ثگیشیذ ّ ثَ تجغکٌذ کَ چپ ّ ساع وب سا هستبج هیؽکٌذ ّ  هی

ثَ  الووذّسثجیٌیذ کَ عیبعت آى چٌبى گُْشی داسد کَ آى سا زتی  خٌجَ سا دس ّاهغ ؽوب آى .ف اخالم ثبؽذخالکَ چَ ثغب 

 .سُبیی ثیؾتش پیذا کٌین  اخالهی ثی  ُبی تب اص ؽش آى ثسشاى  ثذُیذ ولیلهیذیشیت کالى ت

اعت كوو ایي کَ، ایي  َ ایلبکْچک اؽبسٍ کٌن، ایي هْمْع تولیل دادى عیبعت یک هْمْع پش هغ  ثَ یک ًکتَ: عْال

کٌن یک دًیبی  ، ازغبط هی`بّتهتل هوبم``ثگْیین ` ٍپیچیذ``سام ًیغتٌذ کَ ثدبی ثشین ایي هذس ُن  ی سا کَ ثکبس هییُب ّاژٍ

داسد هب ثیبیین ّ   فْست ثٌذی کشدیذ، چَ اؽکبلی فسجت اّلتْى ًتِبیى هْس کَ ؽوب دس ابکٌذ هثال ُو هتلبّت ایدبد هی

ٍ ػوْهی ُن بکَ ثشای سك  آًگبٍ ّهتی ،َ ُوبًطْسی کَ هب یک كویشی سا هیجیٌین ّ ثَ عشًْؽتؼ زغبط ُغتینثگْیین ک

ن کشدى ثب ک ٌین، ُویي اخالم پیچیذٍ تش اعت، كوو ثبیذ ثَ هشف گْؽضد کٌین کَ كوش ساک پذیذٍ كوش سا کن هی  کٌین یؼٌی کبس هی

کوک   ثَ كوش خبهؼَ ُن هیتْاًی  کوک هیکٌی دَْ خکَ ثَ كویش عش کْچ ى هْسیبُو  ؽْد، كکش ًکٌی پْل تْصیغ کشدى ًوی

 ...تشم سا اص دعت ًذُین کَ دًیبیی کَ هشف هیلِوَ ایي  ، ّلی کٌی

... ى ّ اثجیٌیذ ایي هْس ًویؾْد، تشم سا ثگزسین کٌبس، ایي هْس ًیغت کَ ثشای ایي کَ دل هشدم سا ثغْصاًین، ثَ كویش: خْاة

ب تئْسی هبسکت اکًْْهی یب ثَ تؼجیش دیگش کَ کبپیتبلیغن اعت ، سا هْسد دهت هشاس ثذُیذ، ایي هذس اگش ؽو .کٌین کوک

. اص ادثیبت عیبعی ثیشّى سكت ّ ثدبی آى هبسکت اکًْْهی ًؾغت َایي کلوَ كسؼ دادًذ کَ ثشای چٌذ دُ ُب ثَ هبسکغیغت

هض ثَ ؽوب ایک ثَ ؽوب ثگْیذ،آهبی سبُ، آهبی نوب ثگْیهي ثَ ؽاکًْْهی ثَ ؽوب ثگْیذ، آهبی كشیذهبسکت   یُب تئْسیاگش 

کشد ّ یک عیغتن ػبلی ثبصاس  َكوش سا اص خبهؼَ سیؾَ کي ًویؾ ُب ُغتٌذ کَ افال دس ایي خو   خشٍ کغبًیثگْیذ ّ ثبال

 کٌیذ؟ اكشاد ثذّى کبس چٌذ دس فذ ُوشاٍ اعت، ؽوب چَ کبس هی ُویؾَ ثب

 کٌذ اسصػ اخالهی هي تؼییي هی:خْاة

 !کٌیذ؟ پظ ؽوب اص سّػ كشاس هی: ْالع

 ًَ، اّى سّػ دس خذهت اسصػ اعت: عْال

هبسکت اکًْْهی ػول کٌیذ دس یک زکْهت ػبدل، ًَ   ُبی گْیٌذ، کَ اگش ثَ سّػ ًَ دیگش، ُویي االى ثَ ؽوب هی :خْاة

  تب چِبس دسفذ ثی  ن ثکٌٌذ، عَثبصاس ثبؽیذ ثطْسی کَ ُوَ ثشًّذ ّ ثب ُن سهبثت عبل ػبلیس، ّ دس ؽشایو ْان ّ هشدم خظبل

سا اص ثبال ثیبّسیذ،  ػذالتکبسی خْاُیذ داؽت، ُویي ُن کَ، اص ًظش آهبی ُبیک، ؽوبی دّلت دعت دساص کٌیذ دس ثبصاس، کَ 
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دُیذ؟، ثلَ ثبیذ  ییذ، آیب سمبیت هیبکن ثلشهبل ، ؽوب ثَ هٌضلَ زبز. ایي هیضاى ثیکبسی اص چِبس دس فذ هیؾْد چِل دس فذ

َ هبًْى ثبیذ ث .کن ثبیذ سمبیت ثذُیذبسد، اهب دس هوبم یک ززاگؾٌَ عش ثش ثبلیي ًگ  خْد عش ثضًیذ کَ کغی  ُبی وغبیَثَ ُ

كشیٌیذ کَ ثب آ سا ثی  هؼَ ایبتْاًیذ یک خ سا ثش ؽوب ثغتَ اعت، ؽوب ًوی ِبساُ ،ى کَ ّاهؼیتآ خبهؼَ تغلین ثؾْیذ، ثشای

کی ثْدم ثب خبهؼَ اس دس چک اّعلْبهي یک ث. سّػ  ثی  ُبی یي هیؾْد ُوبى آسهبىخْاُذ، ا هْاًیٌی کَ خْدتبى دلتبى هی

هبلت عْعیبل   لیخیکشدم، هیگلت کَ هي  ب ثْد، ثب ایؾبى هي فسجت هیبًیکی کَ دس ثشیتاؽٌبط ّ هشدم ؽٌبط چک اّعلْ

کشد، هشف عْعیبلیغن سا  خوغ لیغن ّ دهکشاعیبعیْتْاى ثیي ع ُغتن، اهب ثٌذٍ تب ثسبل ًلِویذم کَ چطْس هی دهکشاعی

ِب، هشف دهکشاعی سا هیگیشًذ عْعیبلیغن ْهت هشکضی ّ لزا ظلن ّ علت آصادیلیغن هیشًّذ ّ زکاًتشبهیگیشًذ ثَ هشف ع

زبل ًلِویذم، الجتَ ثٌذٍ ُن َ ایي دّ سا تب ث وغخ ػاكتذ، عْعیبل دهکشاعی یک آسهبى هؾٌگ اعت اهب سّ اص دعت هی

  افلیلین ؼزشف هي ایي اعت، ایي ت بموتًیغت،   ُب کبكی ى آسهبىبدیگش ُن ًلِویذًذ، كوو ثی  یُب  لیخیکٌن  ًلِویذم، كکش هی

 لضّهب هبثل خوغ  اخالهیت الْهِن اّ ایي ثْد کَ هو  لیخی  ُبی اًگلیغی، ثْد کَ یکی اص زشف -، كیلغْف سّعی آیضیب ثشلیي

ؽوب دس . تْاى ثبُن خبهؼَ کشد اسصػ سا هی کٌیذ، ُش دٍ تب تؼشیق هی  الهیدٍ تب اسصػ اخ  ؽوب كکش ًکٌیذ ّهتی  ًیغتٌذ، یؼٌی

دیگشی ثکٌیذ، یک چیض  یدّ تبی دّ تب سا ثبیذ كذا  ذ کَیػول ، چَ دس ػول کالى عیبعی ّ چَ دس كشدی، هتْخَ هیؾْ

ُیچ ػبلن   هسکن ًذاسین، یؼٌی دلیل ام کَ هب  آّسدٍ "اخالم خذایبى"ن ثٌبم یاعت کَ هي دس یکی اص ًْؽتَ ُب  هِوی  لیخی

دس هوبم ػول هیتْاى ُوَ سا دس   ُغتٌذ، یؼٌی ثَ ُن هشتجو ّ عبصگبس  اخالهی  ُبی ثجبت ًکشدٍ اعت کَ توبم اسصػاخالهی ا

ػول کٌیذ ثبیذ یکی سا كشّ ثگزاسیذ ّ دّ تب سا ثشداسیذ، ایي   خْاُیذ اخالهی هی  کٌبس ُوَ ًؾبًذ، ثَ ازتوبل هْی ؽوب ّهتی

خشٍ تقوین ثگیشیذ کَ ایي ل اعت ّ ثٌبثش ایي ؽوب ثبیذ ثبالًشهب  یُب یتؼهْثسشاًی ًیغت، هبل ه  ُبی یتؼهُْن تبصٍ هبل ه

 .اهب دس هوبم ػول اًتخبة کٌیذ ذسیاخْد سا ًگبٍ د  ُبی ؽوب اسصػ. سد چیغتاگز کَ ّاهؼیت دس هوبثل ؽوب هی  ساُی

ؽشذ دادٍ ثْدیذ کَ ثقیشت دس ًظش  َجل اص اًتخبثبت ثَ یبد داسم کن، ؽوب هپشع دس هْسد خٌجؼ عجض اص ؽوب هی يه: عْال

 .اًتخبثبتی ُبی افالذ هلجی سا ّ گلتَ ثْدیذ دس هْسد ثشًبهَ  ُبی گلتوبى  ّ ًوذ کشدٍ ثْدیذ ثشخی آّسد دس ػول هی سؽؼب

 ص ًظش تئْسیک خٌجؼ عجض سا دس چَخْد ؽوب ا  هغبئل كشم کشدٍ اعت، ّلی  لیخیل دّ عبل اص اًتخبثبت گزؽتَ اعت ّ بز

ظْس هي اص خٌجؼ کَ دس یک چؾن اًذاص ثبیذ ثَ آى پشداختَ ثؾْد چیغت؟ هٌ  ُبیی ثیٌیذ ّ هِوتشیي ًویقَ هی ّمؼیتی

 .آى ثغیبس اعت آى اعت، چْى تٌْع  افلی  ُبی عجض، آى ُغتَ

آى سا دس هْسد خٌجؼ عجض ثگْین،  ّاسّیُن خْا ػول یک ؽؼشی داسد کَ هی ثَ تلتبى، هْالًب ساخاهتؾکشم اص عْ: خْاة

 :گلت .ل ثَ کبس هب هیبیذبػوالًیت اعت، اهب ثَ ُش ز هؼکْطؽوب كکش ًکٌیذ کَ خٌجؼ عجض 

 تي دسعت ّ تٍ اعّیشاى ؽذ  صاى کَ دل     ػول عش تیض آهذ اهب پبی عغت

 دسعت  ُش دمص خْ  ًبیذپبی عغت             كَ عجْ  ي ًوی داًغت ػولای

دّد اهب پبیؼ عغت  ػول عش تیض اعت عش کؼ اعت خلْ خلْ هی گْیذ ایي ػول، هی داسد دس ثبة  خْثی  لیخیّفق یک 

ل ثٌذٍ بز. خْاُذ سا یبسی کٌذ، عش تیض اعت اهب پبی عغت ُبیی کَ ػول هیایذٍ کٌذ کَ ایي  اعت، پبیؼ یبسی ًوی

ایي خٌجؼ اص عشػ خلْ اكتبد، ثَ خبیی ایي کَ عشػ   ین، ثطْسی کَ پبذیید سا ؼغخْاُن ثگْین دس خٌجؼ عجض هب ػک یه

كکشػ سا ًکشدٍ   ُب پش ؽذ، کغی یک دكؼَ خٌجؼ پذیذ آهذ، یک دكؼَ هب دیذین کَ خیبثبى خلْ ثیلتذ، ثَ ایي هؼٌب کَ ػاص پب
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ّ  بداكت م هییک دكؼَ خْد خْػ اتلب .ي هْسًذیاختوبػی ُن گبُی ُو  ُبی تَ زشکتهشزؼ سا ًشیختَ ثْد ّ الج  ثْد، کغی

ثَ   صًذٍ ؽذ ّلی ُب  ُب دس دل اهیذ  لیخی  لیخیاكشاد صیبدی پیْعتٌذ،  ّ  ُب گلتَ ؽذ ثبال سكت، عخي خیبثبًِب پش ؽذ، اًتظبست

اگش ثَ صثبى عبدٍ تش ثخْاُن ثگْین خٌجؼ   ّسین ایي اعت، یؼٌیاتیض ُوشاٍ ًؾذ، هي د  تیض ثب یک ػول خیلی  ًظش هي ایي پب

ایي خٌجَ سا هب ّاهؼب ثبیذ ثشای خْدهبى سّؽي کٌین ثشای خْدهبى ّ ثشای   بس كوش تئْسیک اعت، یؼٌیدچٌُْص عجض 

سعوب اعوؼ سُجش   َ کغیگْئین ًَ ایي ک کَ سُجش هی  ُوگبى، الجتَ سُجشاى ایي خٌجؼ ثیؾتش ثبیذ ایي کبس سا ثکٌٌذ، ّهتی

هي ػشك کشدم کَ هب ثبیذ . ّ ؿٌی کٌٌذ وذ ثیبسًذ ّ ثشیضًذ ّعثبیکَ ػولی داسًذ كکشی داسًذ،   خشٍ ُوَ کغبًیاعت، ثبال

ین، چَ سا ا دٍبُن ّخْد داسد، دهیوب دس کدب ایغت  ُبیی ین، دسعت اعت کَ ثیبًیَُخْا سّؽي کٌین کَ هب افال چَ هی

 َکّ ایي کٌین  هی ُبیؼ کذام اعت ّ اص ایي هلبُیوی کَ داسین چَ هشاد ین، هشزلَ ثٌذیُخْا ًوی كؼال ین ّ چَ ساخْاُهی

 ، ثب اهلیتینکبس کٌچَ  دیٌی  یُب ٌُْص هؾکالتی ُغت کَ ثب اهلیتثبیذ ثبؽذ ّ خْة   هؼَ آیٌذٍ هي ثبال خشٍ چَ ؽکلیبخ

هشػْة ایي هلِْم   ػذٍ این، ٌُْص ییى چَ کبس کٌین، ثب هذسًیتَ چگًَْ کٌبس ثیببْهی چَ کبس کٌین، ثب خِبى اهشاكوه ُبی

سا هب زن هیذاًین یب ثبهل هیذاًین، آیب چٌیي   ُدْم ًیبّسد ثَ هب ّ ُویي تِبخن كشٌُگی هثالذ کَ ؿشة ّ هذسًیتَ ُغتٌ

 هشاخغ بٍیگبُب کَ اص خٌجؼ عجضًذ ایي سا سّؽي ًکشدٍ اًذ کَ خ اص هب  لیخیّخْد داسد یب ّخْد ًذاسد، ٌُْص  َ ایلْهو

هجیل خبُب اتبم ي دس ای نهي كکش هیکٌ. آّسین ا اص کدب هیآّسین، هبًْى س زوْم سا اص کدب هی كوَ گزؽت، بٍیگبخت کدبع

ایي هلبُین ُغتین، ثذّى  کبلجذ ؽکبكی  ثَ ثشسعی ّ هٌذثیؼ اص آى هب ًیبص  هب ثبیذ ًیشّهٌذ تش ػول کٌذ، خیلی  ُبی كکش

ُن ثَ ًتیدَ  ٍ اییک ػذخٌجؼ عجض سا هوکي اعت . هِن اعت ثَ ًظش هي  لیخیدیگشاى خْاُذ اكتبد، ایي   ُب دّس دعت ایي

 ایي ُوبى چیضُبیی اعت کَ هب هجال هی ثَ ًبم سّزبًی ّ ؿیش سّزبًی اص ساٍ ثشعبًذ کَ ػذٍ ایًٌذ، اهب كشدا یک بثشع

ثشای خْد  ُب هتوبیض ثبؽذ  ایي هذس خو کؾی  گلتین، هوٌْى، تسْیل هب ثذُیذ ّ ثشّیذ خبًَ خْد، ًجبیذ ایي اتلبم ثیلتذ، یؼٌی

اًذیؾین، عش ُن ثٌذی ًجبیذ ثبؽذ کَ یک  ُب چگًَْ هی  ین، دس ایي هوْلَُذاًین چَ هیگْئین ّ چَ هیخْاهب ّ دیگشاى کَ ث

گلتن کَ هب هتِن  ُب خبلت ًیغت، هي صهبًی ثَ دّعتبى ُن هی ایي. ًضًذ  زشكی فذایؼ دس ًیبد یب  چیض ثگْیین کَ كؼال کغی

ُب کبكشًذ، ایي  هوکي اعت ثگْیٌذ کَ ایي  صهبًی. ، تْخَ ثلشهبییذثَ کلش ثؾْین ثِتش اص آى اعت کَ هتِن ثَ ًلبم ثؾْین

 :گلت  .گْیٌذ یک چیض دیگش هی صثبًؾبى گْیٌذ ّ ثَ یک چیضی هی دلؾبىُب دس  ثِتش اص ایي اعت کَ ثگْیٌذ کَ ایي

  کَ دلؼ ثب صثبى یکی اعت  هي كذای آى  یا

گْین، الجتَ  ثبیذ زْاعؼ خوغ ثبؽذ، ثبص ُن هی  لیخیص ایي زظ ایي سا هب ثبیذ ثَ یبد داؽتَ ثبؽین کَ خٌجؼ عجض کال ا

کَ هیتْاًٌذ ثَ سُجشی یبسی ثشعبًٌذ ّ کوک ثذٌُذ ّ هخقْفب ثَ خِت   کٌن ّ ُوَ کغبًی سُجشاى سا ػشك هی

سا ساٍ  ی عغت خبهؼَُب خبم ّ یب ایذٍ  ُبی ثجیٌیذ، یک ایذٍ خْة ّ دسعت، خوغ سا ساٍ هیٌذاصد، ثبّس کٌیذ، ایذٍ .كکشی

ى یک چیضی ثْد کَ افال آداؽت کَ هیگلت ؽبٍ ثبیذ ثشّد،   یک زشف افلی آهبی خویٌی کَ دس كشاًغَ ثْد،. اًذاصد ًوی

چیض سا  ىین ،هب كالُکلیت ثگْیذ، هب ػذالت هیخْا  لیس هوکي اعت خیاتشهیک پْیٌت ثْد، ًوطَ ػطق ثْد، عیبعت هذ

ین، یک چیضی کَ ْاُسیذ کَ هیگْییذ هب ایي سا هیخابیی ؽوب اًگؾت هیگزیک خ. ین، ایي سا ُوَ ثلذًذ ثگْیٌذُهیخْا

  ُبی خٌجؼ عجض ثبیذ دس ُویي خلغبت ّ اتبم. گذاس ثَ آة ثضًذ گْیذ، ًَ ایي کَ ثی الجتَ زغبة ؽذٍ هی هیلِوٌذ کَ ُوگبى

کَ خْد   ای کٌٌذ اص ایذٍ بعدكُب ثبؽذ، کَ هطشٍ هطشٍ ّ رسٍ رسٍ ایي هغبئل سا سّؽي ثکٌٌذ ّ  كکش ثَ دًجبل ُویي چیض
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هؼَ هب ثبؽذ ّ بداسًذ، ثٌْیغٌذ هٌتؾش کٌٌذ ّ ثبص خشد آًشا ثجیٌٌذ ّ ُویي هْس چکؼ کبسی کٌٌذ هلبُین سا تب دس خْسٍ خ

زشکت هذٍ، پب خلْتش اص عش آخٌجؼ عجض ساٍ ثغیبسی . هوجْل هشدم هب ثبؽذ ّ ثؼذ ُن کبس عبص ثبؽذ ّ عشًْؽت عبص ثبؽذ

 خٌجؼ.ل ثذُذؾکیاتبم كکشی ت ،زن خْد سا ثطلجذ ّ ثَ لسبظ كکشی  کَ االى خلْتش زشکت کٌذ، یؼٌی اعت عش، ًْثت کشدٍ

کؼ کبسی هلبُین دس چػال ّ اهٌبكوبًَ ثگْیذ ّ دس ایي هغیش ؽلبف عبصی دس زذ   ُبی ًغت کَ زشفآکلش ثگْیذ ثِتش اص 

 :گلت. بیذ داؽتَ ثبؽیناعت کَ هب ث  ُبیی ُب چیض ، ایيفْست گیشد ػال ّ فجْسیازذ 

 دگشین ى یکاُوَ ثشصگش چْى ثٌگشی        کبؽتین ّ خشًذّ ثکبؽتٌذ ّ ثخشدین

 .ایي ثشصگشی ّظیلَ هبعت

 هتؾکش

 


