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؛درگزیم کی زا نوتیز یصاصتخا شرازگ

نتمِ ماقم رد ایؤر

ناونع اب »سرج« تیاس رد یاهلاقم راشتنا اب شورس میرکلادبع ،شیپ هام دنچ و لاس هسیدیهش اناه-نوتیز

 حرطم یحو لوزن مزیناکم صوصخ رد ار یاهیرظن »

 هب م ریسفت زا رذگ و یمیاداراپ تفیش کی مزلتسم شمهف و تسایؤر و باوخ ِنابز ،نآرق ِنابز« ،هیرظن نیا ساسا رب درک

»ایؤر ریبعت

 زا ییاهدقن اب زین نامز نامه رد و تفرگ یپ سرج تیاس رد هلاقم جنپ یط ار دوخ ی هناسانشرادیدپ ی هیرظن ،شورس هچرگا

 یرازگرب ،لاسما هام تشهبیدرا اما ،دش ههجاوم زین نارظن بحاص یوس

 و دناشک یمومع یهصرع هب شیپزاشیب ار نآ ،ناگرزاب یلعلادبع و هیرظن بحاص تکراشم اب

دز نماد نارظن بحاص و نادنم هقالع نایم رد ار یعیسو یاه شنکاو

 ره ی هبنشود ،رویرهش لوا ی هتفه ات هامریت رخاوا زا ،نارهت ِیزاریش لاصو نابایخ هیلا یهتنم رد یبیان ی هچوک ،نایم نیا رد

 یاهایؤر« ی هیرظن یسررب و دقن و لیلحت رد »هشیدنا هاگشاب« راکتبا هب هک دوب اه یناخس زا یا هلسلس رازگرب دهاش ،هتفه

دش یم رازگرب »هنالوسر

 و ملع یهفسلف یهتخومآشناد ،یروصنم ریشدرا ،اه تسشن نیا زا هسلج نیتسخن رد

 یاهایؤر یهیرظن رب یتخانشتفرعم یدمآرد« ناونع اب ینانخس رد ،هاگشناد سردم

 زا یرایسب و تخادرپ هیرظن نیا یتخانشتفرعم یدابم و هیاپ میهافم حیرشت هب ؛»هنالوسر

 زا یهوجو هک تفریذپ هتبلا و تسناد  »عفر و ییوگخساپ لباق« ار نآ رب دراو یاهدقن

تسا رتشیب لیصفت و طسب و هقادم مزلتسم نانچمه هیرظن ینابم

 ،هفسلف هتشر رد یتشهب دیهش هاگشناد یملع تایه وضع ،هلاو نیسح ،تسشن نیمود رد

 یهباثمهب »ایؤر« ِ مرت و هتخادرپ »هنالوسر یاهایؤر هیرظن کیروئت یاهدمایپ« هب

 ی هدمع هچرگا و تسناد هیضرف نیا زا توافتم ِشناوخ ود یارب توافتم یانبم ود ،ار نآ »یفرع یانعم« رد ایؤر و »هراعتسا«

تسا رتشیب مکی شناوخ ِدوس هب دهاوش ،هیرظن بحاص رظن رد هک دوب دقتعم اما تسناد دراو ایؤر زا یفرع شناوخ رب ار اهدقن

 و ضبق زا« ِناونع اب هک دوب بهاذم و نایدا هاگشناد رد قرش نایدا داتسا ،یربنق لیلخ ؛هبنشود نیموس رد ناخس نیموس

 هک درک دیکأت دراد هیرظن نیا زایرگید شناوخهکنیا هب هراشا اب و درک یناخس »هنالوسر یاهایؤر ات تعیرش کیروئت طسب

 رد و دنروآ یور ینید فراعم یزاسزاب هب تفرعم ندرک یرصع اب هک دهد یم داهنشیپ نید یاملع هب »طسب و ضبق« رد شورس

 یا هزات ینید مولع »ِتخاس« ،یزاسزاب یاج هب هنالوسر یاهایؤر هیرظن رد و دهد یم »یزاسزاب« داهنشیپ »یوبن یبرجت طسب«

دنک یم زیوجت ار

 رابتعا هلاسم و هنالوسر یاهایؤر هیرظن« هب ات تشاد صاصتخا ،ثیدح و نآرق مولع یرتکدنیمرآ نسحم هب ،تسشن نیمراهچ

 رد« تفگ راب نیا دوب هتشون شورس یهیرظن رب سرج تیاس رد ار ییاهدقن زین نیازاشیپ هک نیمرآ دزادرپب »م یانعم و

 ؛)ص( دمحم«

)/http://www.rahesabz.net/story/71738(هنالوسر یاهایؤر یوار

(یسیبیب هکبش رد »راگرپ« یهمانرب رد تسشن کی

http://zeitoons.com/7727(
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 لیدبت ربتعمان م هب ار ینید م هنالوسر یایؤر هیرظن هک تسا نیا ثحبم نیلوا ؛تسا حرطم ثحبم هس هنالوسر یاهایؤر

 نیا رد هک تسا نیا مود ثحب اما ،تسا هدش لیدبت ایؤر کی هب دوخ م رابتعا هنالوسر یایؤر هیرظن رد عقاورد تسا هدرک

 »تسا هدرک رت هدیچیپ ار نآرق مهف دوخ یاعدا فالخرب هنالوسر یایؤر هک تسا نیا موس و دوش یم نکممان م مهف هیرظن

درک هراشا نآ رد یلامتحا یا هطلاغم دوجو و ریبعت یاه یراوشد هب ،هیرظن نیا هب دوخ تاداقتنا حرش رد نیمرآ

 ار دوخ نانخس ناونع هک دوب ه هفسلف یهتشر رد ه هاگشناد یملع تایه وضع ،رایزام ریما تسشن نیمجنپ ناخس

 دعب هس ای علض هس هنالوسر یاهایؤر هیرظن« تفگ نآ حرش رد و دوب هدرک باختنا »هنالوسر یاهایؤر هیرظن رد م تلزنم«

 »م اب ههجاوم هویش ماقم رد یرازگ باوخ ای ینیبایؤر و م تشرس ماقم رد ییایؤر مالک ؛م أشنم ماقم رد ایؤر دراد یلصا

 دوزفا هتبلا و تسناد سدقم م هرابرد جیار و لومعم تایهلا یاه هزومآ فلاخم دعب هس ره رد ار اهایؤر ی هیرظن همادا رد رایزام

 ماجنا ار یراک ربمایپ ییایؤر مالک تسا نآ زا رترب یتح و لقع نابز زا توافتم ینابز ییایؤر نابز ،هنالوسر یاهایؤر هیرظن رد«

 و باوخ نابز هب هک میراد زاین یرادیب نابز هب ردق نامه ام تفگ دیاب تیاهنرد دهد یمن ماجنا یملع و یفسلف مالک هک دهد یم

 تشرس و باتک لازنا و یحو نآ هب لوصو و تقیقح کرد یارب دنا یلمکم یاه هار ود ره نیا و نید هب هک ملع هب ردق نامه

 ار اه نآ زین ه هفسلف و رعش هفسلف هچیرد زا ناوت یم نونکا اما دنا هدش کرد کیزیفاتم و ملع وترپ رد نونکات سدقم م

»درک هیجوت و نییبت

 رب یداقتنا یتالمأت« ،یمالسا دازآ هاگشناد یملعتایه وضعیمیرکلادبع نژیب ،اه تسشن هلسلس نیا ی هسلج نیمشش رد

 اب »نوتیز« تیاس رد ار دوخ تاداقتنا زا یشخب هک یمیرکلادبع درک هئارا ار »یسانشرادیدپ رظنم زا هنالوسر یاهایؤر هیرظن

 فالخرب« دوزفا ،درک هراشا »یحو یارب یا هتسیاش یکیزیفاتم ینابم موزل« هب هکنآزا سپ ،دوب هدرک بوتکم ناونع نیمه

 و کیژولوئت ،یکیزیفاتم یاه ماظن ساسا رب ناوت یمن رگید هک دنا هتفایرد یتسرد هب شورس رتکد ،کیژولوئت رکفت باحصا

 رد« هک درک حیرصت ،روحم ۱۰ رد شورس هاگدید حرط اب سپس یمیرکلادبع »تخادرپ یحو هلوقم زا عافد هب ناگتشذگ ینابز

 ایآ« دیسرپ »ارآ نیا رد یکیتونمره یاطخ کی« هب هراشا اب سپس و »دوش یم یخیرات و یناسنا یمامت هب یحو شورس هشیدنا

 هک دنزادرپب یسدقم م مهف هب شدوخ راگزور یخیرات تالوقم اب هک دراد قح صاخ روط هب شورس رتکد و ماع روط هب هدنناوخ

»؟تسا یرگید خیرات هب قلعتم

 رد ات دندمآ مه درگ ناناخس همه »هشیدنا هاگشاب« تمه هب ؛تسشن نیرخآ و نیمتفه رد ،۹۵ هامرویرهش متشه ماجنارس و

 زین رگیدکی ارآ دقن هب ،ناشنانخس رد دوجوم تاماهبا زا یا هراپ عفر نمض ،یملع و یمیمص ییاضف رد ،هتعاس ۴ درگزیم کی

 رد و دنتخادرپ اه نآ ی هرابرد وگتفگ هب ناناخس و دش رازگرب کرتشم یاه شسرپ زا یحارتقا لکش هب ،درگزیم نیا دنزادرپب

دنداد خساپ زین مه هب یدراوم

 هللا بیبح روضح هب ناوت یم تسشن نیا یشاوح زا تسا رخآ تسشن نیا زا »نوتیز« حورشم شرازگ دیآ یم همادا رد هچنآ

 ی هیرظن صوصخ رد ار دوخ تارظن و دش رضاح ناناخس عمج رد هسلج نایاپ رد هک درک هراشا نانامهیم نایم رد نامیپ

درک حرطم هنالوسر یاهایؤر

***
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»هنالوسر یاهایور یوار )ص(دمحم هیرظن لیلحت« درگزیم شرازگ حورشم

هشیدنا هاگشاب ،یبیان هچوک ،یزاریش لاصو نابایخ ،نارهت ناکم ،۱۳۹۵ ،رویرهش ۸ ،هبنشود

 دیهش هاگشناد یملع تایه وضع( هلاو نیسح ،)ملع هفسلف هتخومآ شناد( یروصنم ریشدرا درگزیم رد ناگدننک تکرش

 یربنق لیلخ،)ثیدح و نآرق مولع ،یناسنا مولع هاگشهوژپ هتسشنزاب یملع تایه وضع( نیمرآ نسحم ،)برغ هفسلف ،یتشهب

 یمیرکلادبع نژیب و )ه هاگشناد یملع تایه وضع( رایزام ریما،)یقرش نایدا ، بهاذم و نایدا هاگشناد یملع تایه وضع(

)برغ هفسلف ،دازآ هاگشناد یملع تایه وضع(

***

؟تسا هدوب یلکشم هچ لح ددص رد هیرظن نیا و تسا هدوب هچ هنالوسر یاهایور هیرظن هلاسم امش رظن هب لوا شسرپ

یروصنم ریشدرا

 تسین یدیدج ۀلئسم و تشاد دوجو لوزن رصع نامز نامه زا ،ینایحو نخس ۀباثم هب »نآرق مهف« و »یحو« یتسیچ ۀلئسم

 نایدوهی یخرب ،دنناد یم مالسا ردص ثداوح و نآرق خیرات ناگدنناوخ هکنانچ دنتشاد لاؤس هراب نیا رد زین ربمایپ ناراگزورمه

 کیدزن ار ربمایپ تلاح ،نآرق تایآ ندینش ای و ،یحو تفایرد ماگنه ربمایپ تیعضو ۀدهاشم اب ربمایپ تثعب فلاخم بارعا ای و

 تالاح نیا زا یحو زییمت یارب زین نآرق دوخ رد هکنانچ ،دنتشادنپ یم رعش هاگ ار ناشیا نخس و دنتفای یم نونج ای عرص هب

 یا هدشمگ ،نآرق نیماضم یانعم ۀلئسم و تایآ یرایسب رد ماهبا زین و یحو تفایرد مزیناکم رد ماهبا سپ تسا هدمآ یتاراشا

 یریسفت یاه شرگن هلمج زا اه هیرظن عاونا ،ریخا لاس یدنا و رازه لوط رد زاین نیا هب خساپ رد تسا هدوب لوزن زاغآ نامه زا

 نابز زا یشان نیشیپ یاه ماهبا نآ زج اما تسا هدیسرن نایاپ هب و دراد همادا نانچمه یریسفت مهف یارجام و دندرک روهظ

 تفرگ رارق نآرق تیناقح هب نانمؤم ربارب رد مه ینوریب یشلاچ ،دیدج رشب قوقح دننام یلئاسم و نردم مولع ندمآ رب اب ،نآرق

 و مما یاه ناتساد ای تمایق فاصوا دننام یتایآ ات ،یموهفم یاه یگداتفا اج زا یشان ینابز ماهبا زا ،نآرق یاه ماهبا یتسارب

 رد ات دنوش هدیمهف دیاب هنوگچ ،تسا راگزاسان یمومع مهف و یفرع لقع تایضتقم اب اهنآ زا یرایسب هک نیشیپ یاه ناسنا
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 دوخ ملق هب ،هنالوسر یاهایؤر ۀیرظن ۀناگ شش تالاقم رد لیصفت هب رظن دروم تاماهبا تسرهف دیاین دراو یللخ م هب نامیا

 ات دش راهظا روظنم نیدب هنالوسر یاهایؤر ۀیرظن دنشاب هدناوخ ار اهنآ مرتحم نابطاخم مراودیما و تسا هدمآ شورس رتکد یاقآ

 دسرپ یم ،دنک یم تفایرد اه هرازه سپ زا ار یحو ۀبرجت زا شرازگ هک زورما ناسنا یارب هژیو هب لئاسم نیا رب دشاب یحیضوت

 هک تسا هنوگ نآ زا یتاماهلا و یا هفشاکم یحو هک تسا نیا هنالوسر یایؤر ۀیرظن رظنم زا خساپ ؟تسا یزیچ هنوگچ یحو

 و لاصتا تیعضو رد هنالوسر یاهایؤر هک توافت نیا اب اهتنم ،دهد یم خر ناگمه یارب باوخ رد ندید ایؤر یانشآ ۀبرجت رد

 زا ذَخّتم م هک میبای یم رد هناسانشرادیدپ یهاگن اب تسا هدش لصاح تروص یب یادخ اب )ص( هللادبع نبدمحم ناج داحتا

تسا یعیبط یرما ییایؤر نیماضم یارب هتبلا نیا و ،تسین یگدنکارپ یعون و ماهبا زا یراع ،یحو

 نیب یکیکفت هب ،یتنس مالک و هقف تالکشم زا نید لصا ِنماد ندودز یارب ،شیپ ههد هس دودح شورس میرکلادبع رتکد

 ۀیام ناج ِطسب رذگهر زا ات دروآ یور یوبن ۀبرجت طسب ۀیرظن هب مود یماگ رد دوب هدز تسد »نید« لصا زا »ینید تفرعم«

 نابز ندوب یرشب زا یا هبحاصم رد سپس دروآ دیدپ نیتسخن یاه هزومآ یاه تیدودحم ناربج یارب یلمحم ،نید یرهوج

 رد یحو سناد ایؤر اب شورس رتکد هک یهار تسناد ایؤر لوصحم ار یرشب نابز نیا ،رخآ ماگ نیا رد و تفگ نخس نآرق

 راودا ینیب شوخ یعون زا ،م نابطاخم مومع هک تسا یتفرعم و یخیرات یتیعضو رد نامیا ظفح تمدخ رد ،دریگ یم شیپ

دنهن یرانک هب یمامت هب ار م لصا تسا نکمم ،دنباین ماهبا یواح م یارب ینییبت رگا و دنا هدمآ رتارف یضام

یربنق لیلخ

 هنالوسر یاهایور رد هناگراهچ یاهروحم درک یدنب تروص ناوت یم روحم راهچ رد ار هنالوسر یاهایور یوار دمحم هیام نورد

 تیهام )۴ و اه شسرپ هب خساپ رد هیرظن ود داهنشیپ )۳ لئاسم هرابرد ییاه شسرپ حرط )۲ لئاسم حرط )۱ تسا رارق نیا زا

مزادرپ یم هلاسم کی هب هناگود لئاسم نیب زا و لوا روحم هب رضاح تسشن رد ینید تفرعم

 یا هراپ لولدم هک تسا نیا هلاسم منک یم هراشا اهنآ زا یکی هب نم و تسا هدش حرطم هنالوسر یاهایور رد هلاسم ود ؛لئاسم

 یاراد اه هناشن نیا تساهنآ دننام و ناکم و نامز تسسگ ،ناشیرپ و ناشاپ ،امن ضقانتم ،ضقانت یاه هناشن یاراد تایآ زا

 یاهایور هلاسم زا ناقفاوم و نافلاخم مومع اما دنا مود هجرد )۴ و یتخانش نابز )۳،یخیراتارف )۲ ،یلکش )۱ یگژیو راهچ

دنراد یرگید شناوخ هنالوسر

تسین رارق نیا زا هنالوسر یاهایور یوار دمحم هلاسم

 ای مسیوتکژبوسو یحو تبسن زا تسا ترابع هلاسم تسا هدش هتفگ هک تسا یلاح رد نیا و تسین ییاوتحم هلاسم –

 و یحو اب یهانتمان یادخ تبسن زا تسا ترابع هلاسم ای و یحو اب صخشتمان یادخ تبسن زا تسا ترابع هلاسم

 دنا وربور نآ اب نردم نارود رد نارادنید هک یا هلاسم تسا هدش هتفگ هک تسا یلاح رد نیا و تسین یخیرات هلاسم –

 نردم نارود رد یحو اب صخشتمان یادخ تبسن زا تسا ترابع هلاسم ای نردم ِمسیوتکژبوس و یحو تبسن زا تسا ترابع

 و رشب قوقح زا تسا ترابع هلاسم و نردماشیپ مالک رد دنوادخ ملکت و یهانتمان یادخ تبسن زا تسا ترابع هلاسم ای

یحو

 هلاسم هک تسا هدش هتفگ هک تسا یلاح رد نیا و تسین یرشب قوقح و یکیتونمره و یتایهالا ،یکیزیفاتم هلاسم –

تسا یتایهالا هلاسم ای تسا یکیتونمره

تسا لوا هجرد هنالوسر یاهایور هلاسم هک تسا هدش هتشاگنا هک تسا یلاح رد نیا و تسین لوا هجرد هلاسم –
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تسا رارق نیا زا هنالوسر یاهایور یوار دمحم هلاسم

 ،امن ضقانتم ،ضقانت یاه هناشن تایآ زا یا هراپ لولدم رد هک تسا نیا هلاسم اریز تسا یلکش و یقطنم هلاسم –

دوش یم هدید نآ دننام و ناشیرپ و ناشاپ

 دوش یم هدید تایآ یا هراپ رد ینامز فرظ ره رد و یخیرات هرود ره رد روکذم یاه هناشن اریز تسا یخیراتارف هلاسم –

دنا یتخانش نابز یاه هناشن نآ دننام و یناشیرپ و یناشاپ دننام ییاه هناشن اریز تسا یتخانش نابز هلاسم –

 ینید مولع و نردم ینید مولع ،یتنس ینید مولع هشیش تشپ زا و میقتسمریغ هاگن اب اهنت اریز تسا مود هجرد هلاسم –

 ضرفشیپ نودب و میقتسم هاگن اب هن دنوش یم هدید تایآ لولدم رد روکذم یاه هناشن نردماسپ

 هتشون زا رگید یخرب رد هچرگ ،نادیهلا کی هن تسا ینید مولع فوسلیف کی هنالوسر یاهایور رد شورس یربنق رتکد رظن هب

 ضرف شیپ رد ینید مولع فوسلیف کی هباثم هب وا دهد یم ناماس ار دوخ نردم تایهلا هک تسا نردم نادیهلا کی شیاه

 همانرب و دهد یم رییغت ار هتشذگ یشهوژپ همانرب هتسه نآ رییغت اب و دنک یم یدج دیدرت دوخ زا شیپ ینید مولع یتخانشنابز

دنک یم هیارا ار یدیدج یشهوژپ

یمیرکلادبع نژیب

 زا تسا هدش حرطم نانیدتم همه یارب ریخا نرق ود رد هک تسا یا هلاسم نامه هکلب تسین یدیدج هلاسم هیرظن نیا هلاسم

 نیا هلاسمدرک عافد نید زا یطیارش ننچ رد ناوت یم روطچ هک هدوب نیا هلاسم هدرک ادیپ شرتسگ دیدج تینالقع هک ینامز

 هک ینابز اب ار یخیرات تنس تالوقم تسا مزال اذل درک عافد نید زا نآ یانبم و یخیرات تنس نابز اب ناوت یمن رگید هک تسا

 تنس رد هک تسا یحو نوچ یا یداینب عوضوم همجرت یلصا هلاسم سپ مینک همجرت تسا مهف لباق نردم لقع یارب

 زاین تسا یعدم دوخ هیرظن بحاص مینک همجرت نردم لقع یارب مهف لباق نابز هب ار نآ میهاوخ یم زورما و هدوب ام یخیرات

تسا یخیرات تنس نابز همجرت هب زاین یانعم نامه هب نیا و تسا هدروآ دیدپ ار هنالوسر یاهایور یمیاداراپ تفیش کی هب

 ندرک عافد نید زا تالوقم و نابز نامه اب و تنس هار هب فر مدقتعم و مراد لوبق ار یمیاداراپ تفیش هب زاین مه نم تفگ یو

دوش یم رجنم نآ حور و تنس گرم هب شورس هیرظن رد یمیاداراپ تفیش نیا هوحن مدقتعم اما تسا تسکش هب موکحم

 قطنم و ضحم تروص ام مدقتعم نم ،اوتحم هن دناد یم تروص و قطنم هب رظان ار شورس هیرظن هک یربنق فالخ رب تفگ یو

 وا فالخ رب زاب و تسا یتناک نمونف و نمون و یتراکد هژبا و هژبوس یدنب میسقت نامه تروص – اوتحم میسقت و میرادن ضحم

 )ص(دمحم دیدرت یب رگا هک انعم نیا هب ،دراد تیخیرات زا یصقان مهف شورس مدقتعم دناد یم یخیراتارف ار شورس هلاسم هک

 و یخیرات ار یتنس تینالقع ناوت یمن ینعی تسا یخیرات تیصخش کی مه شورس دوخ اما ، تسا یخیرات تیصخش کی

 سپ یخیراتارف ار نآ زا نردم شناوخ اما تسناد یخیرات ار م ناوت یمن ینعی مینک یقلت یخیراتارف ار نردم تینالقع

 رد دیاب و تسین نشور یربنق یوس زا حرطم یخیراتارف موهفم تفگ یو تسین یخیراتارف هجو چیه هب شورس درکیور هوحن

میسرب قفاوت هب نآ هراب

 ههجاوم رادیدپ اب ههجاوم هنوگره مریذپ یمن تسین یکیتونمره شورس هلاسم هک نیا رب ینبم ار یربنق نخس تفگ وا

 ساسا رب هکنآ لاح دننک یم سفنت یرخام ریالش یتنس کیتونمره بوچراچ رد نانچمه یربنق رتکد ارهاظ تسا یکیتونمره

 رظن نیا تفگ و درک تفلاخم مه اهایور هیرظن ندوب مود هجرد اب وا دراد یکیتونمره راتخاس رشب اساسا یرگدیاه کیتونمره

تسین لوا هجرد هاگن زا لقتسم یمود هجرد هاگن چیه تسا یتراکد هژبا – هژبوس یراگنا هناگود نامه همادا یربنق رتکد
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***

 مولع هزوح رد یا هیرظن ای -دندقتعم یروصنم یاقآ هچنانچ – تسا یفسلف-یمالک هیرظن کی هنالوسر یاهایور ایآ مود شسرپ

؟دنلئاق نآ هب یربنق یاقآ هکنانچ – تسا مود هجرد

یروصنم ریشدرا

 و مالک زرم رد هک تسا یا هیرظن هنالوسر یایؤر دش لئاق هناگ ود عطاق یدنب میسقت کی هب هراب نیا رد ناوت یمن مرظن هب

 هنالوسر یاهایؤر تالاقم هلسلس زا مود و لوا یاه هرامش نامه رد تالاقم هلسلس نیا فلؤم هچ رگا دور یم شیپ نید هفسلف

 هنالوسر یایؤر اما ،دزادرپ یمن یمالک ءارآ ۀئارا هب ناس نیدب و تسین یحو یسانش تیهام و توبن و ادخ تابثا ددص رد دیوگ یم

 هب حیرصت و دهد یم یحو یتسیچ زا ربخ یور ره هب »یحو« یرادنپایؤر دور یم شیپ نید ۀفسلف و مالک ملع زرم رد ًالمع

 مغر هب هک سدقم مالک زا یتیاور نداد تسد هب نینچمه تسا  یمالکو یسانشادخ صاخ جیاتن اب یثحب »راوناسناان یادخ«

 یایور هک اجنآ زا ،رگید یوس زا اما دراد رب رد یتایهلا و ینید یجیاتن ،درک دهاوخ نامیا و لوبق روخرد ار نآ ،ماهبا دوجو

 اه مهف شیپ رییغت ترورض زا ربخ و دشوک یم اهنآ دقن رد و دزادرپ یم مدقتم یریسفت یاه هیرظن یاه مهف شیپ هب ًالوا هنالوسر

 نادنچ هن ار یراذگزرم عون نیا تیعطاق عومجملا ثیح نم دوش یم کیدزن ینید نابز ۀفسلف و نید ۀفسلف ۀزوح هب ،دهد یم

مناد یم دنمدوس نادنچ هن و عافد لباق

یربنق لیلخ

 لیاسم  مییوربور هلاسم عون هس اب ام )تسا نید هفسلف و مالک زرم رد اهایور هیرظن هک نیا رب ینبم یروصنم نخس هراب رد(

 یتایهلا لیاسم اما دزادرپ یم نآ هب یلقع تایهلا هک ینید نوریب لیاسم و دراد راک ورس نآ اب یلقن تایهلا هک ینید نورد

 یم رارق ود نیا زرم رد یا هیرظن مییوگب میتسناوت یم و  دوب یروصنم یاقآ اب قح دوب رگا  تسین ود نیا هب روصحم و دودحم

 « منک یم یراذگ مان هنوگ نیا ار نآ نم  ینید نوریب هن و دنا ینید نورد هن هک میراد مه یموس عون زا لیاسم ام اما  دریگ

 دوخ اما  دنا ینید نورب ای ینید نورد ای هک دنا ینید مولع فاصوا و یگژیو لوا یات ود  »ینید مولع هزوح زا نوریب لیاسم

 یرس کی رب ینتبم ینید مولع ینعی دنناد یم ضرفشیپ ار اهنآ ملع نافوسلیف هک دنا ینتبم یلئاسم یرس کی رب ینید مولع

 مولع زا نریب هکلب ، ینید نوریب هن دنا ینید نورد هن اه ضرفشیپ نیا دنک یم راک اهنآ اب ینید مولع هک دنتسه ییاه ضرفشیپ

 ینید مولع زا نوریب لیاسم هب رگا اما دنک یم لوا هجرد راک دزادرپب ینید نوریب ای و ینید نورد لیاسم هب یسک رگادنا ینید

 اب تسا ینید مولع فوسلیف هلب دنک یم انب ار یلقع تایهلا هن و یلقن تایهلا هن نیاربانب و دنک یم مود هجرد راک دزادرپب

 ضرفشیپ هب هکلب دزادرپ یمن ینید نوریب ای ینید نورد لیاسم هب شورس هک میبای یم رد هنالوسر یاهایور تالاقم یناوخزاب

 زا یکی منک یم رظن ینید مولع یاه ضرفشیپ هب نم دیوگ یم تحارص اب مشش هلاقم رد وا  دزادرپ یم ینید مولع ناملاع یاه

 یرادیب نابز یحو نابز هک دوب نیا ینید مولع ناملاع یتخانشنابز ضرفشیپ تسا یتخانش نابز ضرفشیپ اه ضرفشیپ نآ

داد رارق یرادیب نابز دیاب ار ضرفشیپ هک دهد یم داهنشیپ نآ یاج هب دیوگ یم شور و تسا

 ایآ هک نیا و هن ای تسا یکیتونمره اهناسنا راتخاس ایآ هک نیا مینک کیکفت بلطم ود نایم دیاب ام تفگ یمیرکلادبع دقن رد وا

 لباق هلاسم هن ای تشاد لوا هجرد هاگن زا لقتسم مود هجرد هاگن ایآ هک نیاهن ای هدوب یکیتونمره شا هلاسم هیرظن نیا بحاص

 کیکفت نیا سپ مود ای تسا لوا هجرد هیرظن نیا ایآ اهایور تالاقم هب هاگن اب هک تسا نیا ام لاوس اما تسا یمهم و ثحب

تسا یدج
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نیمرآ نسحم

 ار اه نیلپیسید نیا تیاعر شورس هک مقفاوم هلاو یاقآ اب هچرگتسا مود هجرد هیرظن سنج زا هیرظن نیا سنج نم رظن هب

 م اب لماعت هوحن یارب ار یدیدج یاه ضرفشیپ هیرظن نیا دوخ اما  فوسلیف هاگ و دنا ملکتم تالاقم نیا رد هاگ و دنا هدرکن

 یرشب قوقح لیاسم لح هب رظان هیرظن نیا هک یروصنم یاقا رظن هراب رد تسا م هب درو زا لبق اه ضرف نیا ودنک یم هئارا

 لح راظتنا م زا هک دهد یم ام هب یهاگن هیرظن نیا دیوگب و دنک هدافتسا هیرظن نیا زا یسک الثم تسا نکمم هلب  تسین

 هتشاد یا هزیگنا هچ هیرظن بحاص دوخ دید دیاب یلو تفرگ یجیاتن نینچ ناوت یم میشاب هتشادن ار یرشب قوقح لیاسم

 اهنآ زا مادکچیه رد و ،رخآ هلاقم رد اصوصخ ،دنک یم هراشا هیرظن نیا یاهدرواتسد هب اهراب شورس هلاقم شش نیا رد تسا

دننک یمن یا هراشا درواتسد ناونع هب نانز لئاسم ای رشب قوقح هلاسم لح هب

هلاو نیسح

 هفسلف رد اه ضرفشیپ تسا ینید نورب هکلب ، تسا ینید نورد هن و تسا یمالک و یتایهلا هن شورس یاقآ ثحب نم رظن هب

 عضوم یلیلحت فوسلیف کی یعوضوم کی هراب رد تسا نکمم هک یروط دنراد توافت مه اب یلیخ یا هراق هفسلف و یلیلحت

 رد لاثم یارب یعوضوم هک نیا  تسا مهم یلیخ اه یدنب میسقت یلیلحت هفسلف رد دنادب ترچ الماک ار یا هراق فوسلیف کی

 مالک ای تسا نید هفسلف رد الثم شورس ثحب مییوگب هک تسا مهم اذل ودنک یم قرف یلیخ هفسلف ۀفسلف رد ای تسا هفسلف

 رد یزیچ مییوگب میناوت یمن رگید مینک هاگن روط نیا رگا دوش یم انعم یرگید روج الک وا تالمج میتفگ ار مادک ره نوچ

 اب تسین تروص نیا هب قیقد یاه یدنبزرم لاتننیتناک هفسلف رد اما شاشتغا ینعی ود نیا نایم زرم دراد رارق ود نیا زرم

 شورس یاقآ ثحب رد هتبلا ریسفت هن مینک یم نییبت ار شورس نخس ام مییوگب دیاب اما متسین فلاخم مه یربنق یاقآ نخس

 یلیخ ناشمود هجرد ثحابم زا هاگ ناشیا دنوش یم جراخ مود هجرد مولع زرم زا ناشیا دهد یم ناشن هک تسه یتارابع هاگ

 یم یریگ هجیتن هقف هزوح رد هلصافالب یوبن هبرجت و ربمایپ مالک ندوب یرشب زا الثم دنریگ یم مه لوا هجرد جیاتن حیرص

 ود نایم ناوت یم سپ تسا لوا هجرد ثحب عون ود هب هانگ یدنب میسقت نیا یعرش هانگ و میراد یقالخا هانگ الثم هک دننک

داد یا یتشآ یربنق و یروصنم یاقآ رظن

رایزام ریما

 دیاب و تسین دیفم نادنچ لیاسم ندوب مود ای لوا هجرد و یلقن تایهلا و یلقع تایهلا نایم یاه یدنبزرم نیا مرظن هب هچرگ

 هجرد ثحب ینعی تسا نید نابز و م نابز هب رظان اهایور هیرظن هک مراد لوبق اما دهد هیارا ار اهنآ زا شدوخ فیرعت سک ره

 انب ار یدیدج تایهلا و دهد رارق دیدرت دروم ار میدق تایهلا تاضورفم دهاوخ یم و نید نابز هزوح رد تسا یثحب و تسا مود

مقفاوم یربنق یاقآ اب اج نیا ات نم ودراذگ

***

موس شسرپ

 هب ار نیا و دنتسناد هراعتسا ار ایور رایزام یاقآ اما ،یراعتسا هن تسا یقیقح نابز ایور نایب نابز تسا دقتعم اهایور هیرظن بحاص

 زا یکی رد دندوب دقتعم هلاو یاقآ انمض؟دراد هیرظن نورد زا دهاوش هیارا و حیضوت هب زاین نیا دنا هداد تبسن مه اهایور هیرظن

دشاب طبترم اهایور سناد یراعتسا ثحب اب دناوت یم نخس نیا و میسر یم نآ ندوب یراتخانشان هب اه ایور هیرظن زا اهریرقت

رایزام ریما
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 نیا دوخ هیرظن بحاص ایآ هک مهد حیضوت دیاب تسا مالک ندوب یراعتسا اهایور هیرظن رد یلصا ثحب متفگ نم هک هراب نیا رد

 هدرک نایب ار نآ هیرظن بحاص دوخ هک تسا نیا خساپ تسا ناشیا یاه تبحص زا نم ریسفت نیا ای تسا هتفگ ار بلطم

 یا یدنب میسقت کی ام دیوگ یم وا دیرگنب شورس مشش هلاقم روطنیمه و دوب نادقتنم هب خساپ هک مراهچ هلاقم هب تسا

 مه قالخ هراعتسا زا وا میراد لومعم هراعتسا کی و نیتسار هراعتسا کی ایهدرم هراعتسا کی و میراد هدنز هراعتسا کی میراد

 هلاقم هک نوسدیوید لثم دنا هداد عاجرا مه ینافوسلیف هب هطبار نیا رد ناشدوخ هیرظن مهف یارب ناشیا دیوگ یم نخس

 هک نیا زا ناشیا روظنم سپ دناد یم هراعتسا ار نابز رهوج الصا هک – هچین و هتشون هراعتسا هراب رد یلیلحت هفسلف رد یمهم

 رد هک نامه یکی میراد هراعتسا عون ود ام تفگ ناوت یم یزاس هداس کی اب ؟تسیچ تسین یراعتسا یحو نابز دیوگ یم

 یبدا هیارآ یعون هراعتسا ،انعم نیا قبط تسا هدش مه مالسا ناهج دراو و دریگ یم هشیر وطسرا زا و تسا کیسالک هاگدید

 باذج و مالک نییزت رطاخ هب راک نیا تیاهن رد و رگید هزوح کی یارب میریگ یم تیراع هب یا هزوح زا ار یظفل نآ رد هک تسا

 نودب و هیلوا تلاح هب ار مالک هک تسا نیا شراک تسا هجاوم هراعتسا عون نیا اب هک یرسفم و دوش یم ماجنا مالک ندرک

 هب یرگید نابز هب ای مینک یم همجرت رگید نابز هب ار نآ ام و هدرب راک هب ار  و زاجم و هیبشت رعاش الثم دنادرگرب شنییزت

 همجرت لباق هک دوب نیا ناشروظنم تسا هراعتسا زا رپ نید نابز دنتفگ یم یتقو ام نابیدا و نافوسلیف مومع میرب یم لیوحت

 بذج یارب نآرق رد دوجوم تروص هب منهج و تشهب تافیصوت هک دندوب نامگ نیا رب الثم تسا رت حیرص و رت قیقد نابز هب

 یم هک ییاج  تسا هدرک نایب یراعتسا نابز هب ار یقیاقح نآرق عقاو رد تسین یدام ناهج هک اج نآ رد هنرگو هدوب مدرم

 هک تسا نیا شیانعم دیسر نآ تشپ یقیقح ییانعم هب و درک روبع دیاب رهاظ زا دنتفگ یم تسین عافد لباق نآرق رهاظ دندید

 نانخس نیا ربارب رد ،تسین لیوات لباق هک دنک یم دیکات و دناد یم یقیقح ار نآرق نابز شورس هک نیا دنا همجرت لباق اهنآ

 رگید نابز هب همجرت لباق هک تسا نابز لقتسم دربراک عون کی شدوخ هراعتسا هک تسا نیا هراعتسا رگید یانعم تسا

 نابز و رعش و ه و ریطاسا نابز هک تسا هدش دیکات و هدش تبحص هراعتسا عون نیا هراب رد طوسبم رصاعم هفسلف رد  تسین

 تقیقح اهنیا هک دراد دیکات شورس هک نیا تفرگ یدج دیاب ار شرهاظ دنتسین همجرت لباق و دنا سنج نیا زا سدقم نوتم

 و تشادن تامدقم همه نیا هب زاین دیوگب ار اهنیا تساوخ یم رگا تسا عقاو ملاع زا رابخا نابز هک تسین نیا شیانعم دنراد

  لوا یانعم هب هن هتبلا ، تسا یزاجم و یراعتسا نابز نیا ،ندوب یقیقح نیع رد هک تسا نیا ثحب دوبن باوخ ثحب هب زاین

 رد ،تسا یقیقح اهنیا همه  و تفگ نخس ادخ اب ای و دید ار شرع ربمایپ ناتساد لک زج تسا یقیقح زیچ همه ناتساد رد

 رد دینک یم اپرب ار یملاع امش ه رد رگدیاه لوق هب تسا یراعتسا نابز رد سیز نوچ تسا هراعتسا ناتساد لک لاح نیع

 نآ رد هک یملاع ؛دننک یم اپرب ار یملاع ام یارب مه ینید نوتمدیسر یم ملاع نیمه تقیقح هب و دینک یم یگدنز امش ملاع نیا

 ملاع کی انعم نیا هب تسا هدش ادیپ روش و قشع و دیما زا یملاع دینک یم یگدنز امش ملاع نیا رد تسه  و منهج و تشهب

 هراعتسا ملاع ، دوش یمن رصحنم هبرجت و ملع نابز رد تقیقح هک هدش ثحب رایسب هراب نیا رد تسا ریذپان همجرت یراعتسا

 یراتخانش نابز هراعتسا نابز نیاربانب و دناسر یم شدوخ صاخ تقیقح هب ار ام ،تسا تقیقح ملاع ) و تایبدا و ه و نید (

تسین یبرجت ملع نابز هک هتبلا اما تسا

یربنق لیلخ

 و هدنز عونود هب هراعتسا میسقت تسا یدج لمات یاج هک دراد دوجو یا هتکن اما ، تسین یدیدرت رایزام یاقآ یدنب میسقت رد

 هک میناد یم ام متسین قفاوم ، تسین همجرت لباق هدنز هراعتسا نیا هک یریگ هجیتن نیا اب اما تسا عافد لباق الماک هدنز ریغ

 یمن طقف ینعی  تسا یتفرعم خنس هچ ینید تفرعم هک دهد حیضوت دهاوخ یم عقاو رد هک تسا نیا شورس یاقآ هغدغد
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  هن ای تشاد ینید تفرعم ناوت یم ینید م نیا زا ایآ دهد حیضوت دیاب نآ زا دعب  تسا ینتم هنوگچ ینید م دیوگب دهاوخ

 هب رظان یتقو اما ، میدرگباوخ میتسه ینید م هب رظان ام یتقو میوگب دیاب مدرگرب مهاوخب رایزام یاقآ حالطصا هب رگا

 هراعتسا اذل میرازگباوخ م مهف ماقم رد ام و دهد یم رارق ام رایتخا رد ار م درگباوخ ینعی میرازگباوخ میتسه ینید تفرعم

 نیا نآ و میراد ضرفشیپ کی ینید م مهف رد ام دریگن رارق ضراعت رد شورس یلصا فده اب هک مینک فیرعت یروج دیاب ار

 یمن ارچ سپ تسا همجرت لباق م نیا رگا هک دوش یم حرطم لاوس نیا لاح تسا همجرت لباق و تسا یراتخانش م هک

 یم هلصاف یمک هلاو رتکد یاقآ اب اج نیا رد هلب نم رظن هب ؟دشاب یناهذالا نیب دناوت یم م نیا ایآ ؟درک همجرت ار نآ ناوت

 هب دیریگب رظن رد ار یعیسو ورملق کی تسا ییایور هک نیا مغر یلع ، تسا یناهذالا نیب و تسا ریذپ همجرت م نیا مریگ

 نید نابز تسا دقتعم شورس یرادیب نابز ار شرگید شخب و هدرک رپ ییایور نابز ار نآ زا یشخب یراتخانش نابز ورملق مان

 یناهذالا نیب میناوت یم ام تروص نیا رد تسا هدرک هناخ یراتخانش نابز رد ییایور نابز نیاربانب و تسا یراتخانش نابز

 یقیقح زا تسا ترابع ایور نابز یاه یگژیو ؟روطچ مینک همجرت یراتخانش نابز هب ار ایور نابز و میریگب ضرف ار ناشندوب

 دنکب م نیا رد دهاوخ یم شورس رتکد هک تسا ییاهراک زا یکی نیاندوبن رادرب بذک و قدص ،ندوب از نورد ، ندوب

  تسین رظان عقاو ناهج هب نوچ دشاب ریذپاطخ دناوت یم م اج نیا ، دوبن ریذپاطخ م نآ رد هک یوبن هبرجت طسب فالخرب

 از نورد م دیناوت یم امش سپ دراد یمنرب بذک و قدص نیاربانب و تسین عقاو ملاع رد دیشروخ هب رظان ایور رد دیشروخ سپ

 بذک و قدص یاه هرازگ و )نآ لوا یانعم هب ( یراعتسا م هب ار یقیقح م و دینک لیدبت از نورب م هب همجرت ماقم رد ار

 هدع و دوب دهاوخ م و تشاد دیهاوخن ینید تفرعم امش دشاب یندشان راک نیا رگا رادرب بذک و قدص یاه هرازگ هب ار رادنرب

 رتکد فده همه هک یلاح رد مینک رارقرب میناوت یمن م اب یطابترا چیه میرادن ییایور هبرجت چیه هک ام و  درگباوخ یا

 ترابع ینید تفرعم نآ هک دنک تسرد یا ینید تفرعم کی یارب کیروئت و یتفرعم یانبم کی دناوتب هک تسا نیا شورس

 نابز ینید تفرعم و تسایور نابز م لاح یرادیب نابز هب دهد یم تفیش م زا ار ینید نابز ینعی یرادیب نابز زا تسا

 دیاب اج نیا لاح تسه مه بذک و قدص لباق تسا یراتخانش نابز ایور نابز نوچ و دنا یراتخانش نابز ود ره و یرادیب

 ، تسین عقاو ملاع هب رظان ایور رد دیشروخ الثم تسخن هاگن رد تسا هداد هدعاق شورس نم رظن هب و میشاب هتشاد یا هدعاق

 ؟روطچ مینک یرادیب نابز هب لیدبت ار نآ یدعاوق اب دیاب مینکب یتفرعم لماعت نآ اب میهاوخ یم یتقو یلو تسا ییایور نوچ

 مغر یلع ناوت یم ایآ هک تسا نیا دعاوق زا یکی مینک لیدبت ار نآ میراد رایتخا رد هک یا یتخانش نابز دعاوق اب میناوت یم ام

 تسخن هاگن رد دشاب عقاو ملاع هب رظان هک درک نآ زا یریسفت ناوت یم ، تسا ییایور شنابز تاذلاب و الوا تایآ نیا هک نیا

 دعاوق رگا دینیبب دیوگ یم اج نیا شورس هن ای دنهد یم نت دعاوق دید دیاب ناوتن تسا نکمم و ناوتب تسا نکمم مییوگ یم

 ضرفلا یلع ،نطاب مه تسا رهاظ مه ادخ دنیوگ یم هک ییاه هرازگ درادن یلاکشا دشن ضقن نشکادیر نیا اب یرادیب ملاع

 لاحم هدعاق مینک همجرت فراعتم یرادیب نابز هب ار نآ رگا نوچ تسین یرادیب نابز هب همجرت لباق نیا تسا ییایور ناشنابز

 یم توعد یژولوپورتنآ هب ار ام شورس هک تسا دراوم نیا رد طقف بخ ؟مینکب هچ سپ دنک یم ضقن ار نیضیقن عامتجا ندوب

 مینامب رظتنم رمع کی دیاب و هدرکن ار راک نیا یسک مییوگب ات تسین یژولوپورتنآ هب زاین نآرق تایآ همه رد دراوم همه هن دنک

 هب زاجم دوش یم ضقن یرادیب دعاوق هک یدراوم رد طقف و طقف  دننک ییاسانش ار مالسا ردص و دنسرب هار زا ناسانش ناسنا ات

 هب دینک لیدبت ار ایور نابز رگا هک تسا ییاج تسه زاین یژولوپورتنآ هب هک یرگید یاج  میتسین فراعتم نابز هب همجرت

 لثم  تسایور نابز ینید نابز هک دوب نیا ضرفشیپ مینک ینتبم نآ رب میتساوخ یم ار ینید مولع هک یضرفشیپ ، ینید تفرعم

 هک دیمهفب ار ینید م روطنامه دیزاجم امش دراوم نیا ریغ رد تسا هتفگ شدوخ شورس هک )ص( دمحم و لییربج ناتساد
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 و ریبعت شور ینعی دشاب هدرک ربز و ریز ار ۱۴۰۰ ینید مولع هیرظن نیا حرط اب شورس هک تسین نینچ دندیمهف یم نارسفم

دنسر یم مه هب یطاقن رد ریسفت شور

هلاو نیسح

 نیا یانعم هب هقف ناسل رد هک باوخ لومعم یانعم هب ار اهایور هیرظن رد ایور هک منک دیکات متساوخ مدوخ یناخس رد نم

 هک دوب نیا نم رظن تسه  و یمهو و یفطاع تاکاردا عاونا یباوخ نینچ رد تفرگ رظن رد دیابن دونشن رگید شوگ هک تسا

 کی الامجا دیوگب دهاوخ یمن هدرب راک هب ار ایور هژاو نهذ هب بیرقت یاربهدرب راک هب یراعتسا شدوخ هیرظن رد ار ایور شورس

 یم مولعم هدرک ایور یارب هک یتافیصوت اب تسا هدش هبرجت همه یارب هک تسا باوخ شفیفخ هجرد کی هک دتفا یم یقافتا

 هب قلعتم حالطصا هس نیا تسین یلقع و یلایخ ، یسح هک یفاشکنا  تسا لیاق تقیقح فاشکنا وحن کی نآ یارب هک دوش

 هک نیا اب درادن یتافانم نیا ییاردصالم تنس ،دنک لصو تنس هب ار نآ یلکش هب دهاوخ یم شورس تسا یونیس تنس

 کی دوخ متسیس رد یرگید یاج نوچ دنزب ار فرح نیا دناوت یم وا  دنا هتفر راک هب ناش یقیقح یانعم رد نآرق تاملک

 هدمآ نآرق رد رگا سپ تسا هداتفا قافتا رگید یحطس رد هک تسا یتادهاشم نآرق لک دیوگ یم تسا هدرک دراو ار یموهفم

 رد ییاهدامن دیوگ یم دیورب شلابند هب یرگید یاج دیاب هکلب دیشاب نآ لابند هب ملاع نیمه رد دیابن هتفرگ شتآ ایرد هک تسا

 میسر یم یراتخانشان هب دیایب رتولج مدق کی شورس رگا تسین عقاو ملاع نیا تیعقاو هب رظان هک تسا هتفر راک هب نآرق

 یم مینک هدافتسا ینابز یاه یزاب هیرظن زا رگا تسا توافتم عقاو ملاع رد یهاگآ زا حطس نیا اب ایور رد یهاگآ نآ حطس

 تسا شدوخ صاخ شتقیقح یتح و تسا شدوخ صاخ شبذک و قدص نآ رد هک تسا ینابز نید نابز هک مییوگب میناوت

تسین ینابز یزاب ارف مه تقیقح ینعی

نیمرآ نسحم

 اهایور هیرظن مینیبب میا هدش عمج مه رود ام هک نیا نآ و دراد ریثات اهوگتفگ نیا رد هک موش رکذتم مهاوخ یم ار یا هتکن ادتبا

 دیاب میراذگب هیرظن بحاص ناهد رد فرح دیابن ام ؟تسا هدرک دارم هیرظن نیا رد ار یزیچ هچ هیرظن بحاص و ؟تسانعم هچ هب

 دیوگ یم تحارص هب تسا شیوخ یاهایور زا ربمایپ تیاور م نیا دیوگ یم تحارص هب هیرظن بحاص میونشب وا زا فرح

 لابند هب دیاب و میتسین رسفم دنمزاین ام دیوگ یم تحارص هب میا هدرک هبرجت ام همه هک تسا یباوخ نیمه ایور زا نم روظنم

 ار شنابز ام رگا و دندش تالکشم یلیخ راچد دنتسناد یم یرادیب نابز ار م نیا نابز نوچ نارسفم دیوگ یم میشاب رازگباوخ

 هن دنربمایپ یاهایور ریبعت نآرق یقالخا و یهقف یاه هرازگ دیوگ یم تحارص هب دنوش یم لح تالکشم نیا مینادب ایور نابز

 هن دنیوگ یم ار ناشدوخ رظن عقاو رد رایزام یاقآ میمهفب نانخس نیا زا ار شورس رتکد روظنم میا هدش عمج ام ربمایپ یایور

 و تسیز دیاب  و رعش و اه هروطسا رد  درک همجرت دیابن ار نآ و تسین همجرت لباق یراعتسا نابز هک نیا ار شورس رتکد رظن

 نیا بخ یرازگباوخ هن درک یدرگباوخ دیاب و درک یگدنز دیاب اهنیا اب هکلب  تسیچ اهدامن زا روظنم هک تفر نیا غارس دیابن

 هدرک اه هریرهوبا ار راک نیا بخ ، مییازفیب دیاب اه هروطسا هب دش هتفگ هک نیا تسین هیرظن بحاص رظن اماتسا هیرظن کی

 تسه دوصقم هب یفاو هدرک حرطم م مهف یارب شورس رتکد هک یهار ایآ میمهفب میهاوخ یم ام دنا هدوزفا اه هصق هب و دنا

هن ای

 هدش کیرات دیشروخ هک هدید باوخ رد ربمایپ اعقاو ،تروک سمشلاذا دیوگ یم ربمایپ رگا دیوگ یم تحارص هب شورس رتکد

درک لاح دیاب نآرق اب هک تسین نیا ناشیا فرح یونثم ریسفت یارب هتشاذگ ار شرمع شدوخ شورس رتکد

 و رت هدیچیپ ار هار و دنک یم رتشیب ار تالکشم نآرق ریبعت یارب تسا هداد هیارا شورس رتکد هک یهار هک دوب نیا نم نخس
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 هچ ، دشاب ینید هبرجت هچ ، دنک ادیپ ققحت هک لکش ره هب یحو تسا ربمایپ ریبعت ماکحا دیوگ یم شدوخ شورس رتکد

 لیثمت زا دنک یم هدافتسا نابز نیمه زا دنک لقن ار اهنآ دهاوخ یم یتقو لاح ره رد  و دشاب هدیشچ ربمایپ هچ ،دشاب باوخ

 رظن فالخرب سپ میراد ریسفت هب زاین ام هدید هچ باوخ رد ربمایپ هک نیا مهف یارب دنک یم هدافتسا  و هراعتسا و زاجم و

دنک یم رت لکشم ار م مهف راک نیا و میراد زاین مه ریسفت هب ریبعت رب هوالع ام هیرظن بحاص

یروصنم ریشدرا

میتفگ اهایور مهف یارب میتفگ اهایور هیرظن زا شیب یزیچ رگا ام )نیمرآ دقن هب خساپ رد(

رایزام ریما

 شورس رتکد دوخ ار هدرم و هدنز هراعتسا ثحب دوبن مدوخ رظن نم نانخس میوگب دیاب ناتسود خساپ رد )نیمرآ دقن هب خساپ رد(

 لیوات دنمزاین م هک نیا تسا هتفگ شورس رتکد ار رعش یریذپان همجرت ثحب ؟دنراد نآ هب یخساپ هچ نیمرآ رتکدتسا هتفگ

 نیا و تسا هداد عاجرا اهنآ هب مراهچ هلاقم رد شدوخ ناشیا مه ار هچین و نوسدیوید تسا هتفگ شورس رتکد ار تسین

 هعجارم شورس رتکد تاعاجرا و تالاقم هب رتشیب یمک تسا مزالدنتسین ریذپ همجرت اه هراعتسا هک تسا نوسدیوید فرحاقیقد

 روشحم رعش نابز اب شورس رتکد نوچ اقافتا میناوخب ار هراعتسا هراب رد هچین رظن و میناوخب ار نوسدیوید هلاقم دیاب و مینک

 ریسفت اب ار یرفعج همالع یونثم ریسفت امش  دننک یم کرد ار رعش اقیمع ناشیا هک تسا نم یصخش رظن نیا و دنا هدوب

 هراعتسا میرادن قح ام هک دننک یم حیرصت ناشیاه هتشون رد ناشدوخ دنتوافتم خنس ود زا اعقاو ، دینک هسیاقم شورس یونثم

 رد رگم وساکیپ ندوب وساکیپ ای  تسوا یرعش نابز نیمه رد ظفاح تیمها هک تسا نیا زا ریغ رگم  مینادرگرب ار ظفاح یاه

 رد یراک هفاضا کی ، درک یم هچ وساکیپ سپ ، درک همجرت فراعتم نابز هب ار وساکیپ یتحار هب ناوت یم رگا تسین شه

 ریوصت اب مدرم نوچ دنزاس یم ار ملیف ایآ ؟دننیبب رتهب ار طوطخ نآ یضعب ات دیشک ریوصت کی طقف وا ایآ ؟تسا هدرک ملاع نیا

 رتکد نانخس ناوت یم نافوسلیف نانخس زا هدافتسا اب هلب تسین نم یاهفرح اهنیا سپ دننک یم رارقرب طابترا رت تحار

 ناوت یم و هدرک زاب شورس رتکد هک تسا یلخدم نیا تفرگ دیدج جیاتن یتح و داد طسب ار اه نآ یتح و دیمهف رتهب ار شورس

داد طسب رتشیب ار نآ

 زا هراعتسا ندرک جراخ یانعم هب هراعتسا یریذپان همجرت هک تسا نیمه قرف اقیقد هک میوگب دیاب مه یربنق یاقآ باوج رد

 ظفاح هتسوپ رد ار ظفاح الثم دنیوگ یم اهنیاتسا نیمه مه نوسدیوید هلاقم فرح مامت الصا وتسین تخانش و تفرعم

  مینک نایب تقیقح اب ار نامدوخ تبسن میتسناوت یم طقف ام هک تسا ینایب نینچ رد هک تسا نیا هراعتسا زار همهدینک کرد

 زا دوش یم دراو ام رب رگا یتقیقح دنیوگب هک دندش دراو هار نیا زا اهنیا و رماداگ لاثما میتسناوت یمن یرگید نایب چیه رد

  و میهد یم هیده و میراذگ یم هچقاط رد ار نآ  تسا سدقم ام یارب ظفاح تسا هدوب سدقم رعش تسا رعش نابز قیرط

 هتفر نیب زا وطسرا تایعیبط تسین اج نیا یلجم و درک زاب دیاب ار اهنیا تسا هتشاذگ تشگنا شورس رتکد یقیقد هتکن هچ رب و

دنک یم ظفح نانچمه تقیقح اب ار ام هطبار نوچ ؟ارچ مینک یم ارجا نانچمه ار تلمه یلو

***

 هب هیرظن نیا و درادن دوجو یخیراتارف و یسدق رما یارب ییاج اهایور هیرظن رد هک دندرک نایب یمیرکلادبع یاقآمراهچ شسرپ

 هلحرم شورس هک درک ینیب شیپ و درک میسقت یلحارم هب ار شورس هشیدنا نینچمه یو دیماجنا دهاوخ مسیلیهین و مسیرالوکس

؟تسیچ رگید ناتسود رظن تسا ربمایپ مهوت یحو هک تفگ دهاوخ دعب
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 هک نیا اما مقفاوم نیا اب نم ،دتفا یم رد یتنس تاضورفم زا یرایسب اب شورس رتکد )دوخ رظن حیضوت رد (یمیرکلادبع نژیب

 دیاب نم هک نیا نیب تسا ریاد رما ینعی ؟تفریذپ ار هنالوسر یاهایور دیاب اترورض هک تسا نیا شیانعم دنتسردان تاضرفم نآ

 هب دیاب اترورض ، دنرادن تمواقم بات نردم لقع ربارب رد اهنیا رگا و مریذپب ار یلازغ ای یناحبس یاقآ ای مراکم یاقآ یاه هاگدید

 تسا یخیرات دوجوم کی مه وطسرا اما تسا یخیرات دوجوم کی دمحم هک تسا نیا نم فرح ؟مهد نت هنالوسر یاهایور

 کی یحو هک تسا نیا نم فرح میریگب یدج ار یتیسورتسیه نیا رگا لاح ام همه و تسا یخیرات دوجوم کی مه شورس

 دوجو یهلا برق ، ادخ یادن ، فیلکت ، تلاسر ، تثعب تالوقم نآ رد هک تسا یکیمتسیپا ماظن کی رد یزکرم هتسه

 ود تسا توافتم تسه  ،نومزآ ، شور ،یتیویتکجبآ زا نخس نآ رد هک یکیمتسیپا ماظن کی اب الماک ماظن نیادنراد

 رد هزیگنا نیا ودنک یناوخزاب ار تالوقم نیا دیاب دشاب هتشاد ینید هغدغد یسک رگا میتفگ تسا توافتم الماک ناهج تسیز

 میراد قح ام ایآ و تسا یتفرعم یوگلا هناگی یملع رکفت ایآ تسا نیا نم لاوس اما مقفاوم اج نیا ات تسه مه شورس رتکد

 زورما هک تسا تسیتنایس گرزب ضورفم نیا منک یم رکف نم مینادب انعم یب ار دریگ یم هلصاف ملع زا هک یتفرعم یوگلا ره

 رد هک هتشاد دوجو یصاخ کیمتسیپا یاه ماظن یخیرات فلتخم یاه هرود رد یتسیلارولپ هاگن کی اب لاح تسا هتخیر ورف

 ینید یاه ماظن هک تسا نیا لاوس لاح  تسین کرتشم اهنآ رد تقیقح یانعم  دراد دوجو یصاخ تالوقم و اه شور کی ره

 کی ره همجرت و تسا توافتم )هلاو رتکد ریبعت هب ( رگید یاه یزاب ماکحا اب یزاب نیا ماکحا و دنتسه یصاخ تنس هب قلعتم

 رتکد هک یهابتشا عقاو رد دور یم نیب زا بلطم الصا و دوش یم بلاطم طلخ بجوم رگید کیمتسیپا ماظن هب اه ماظن نیا زا

 هن یمالسا یسانش هعماج دننک یم یمالسا یناسنا مولع هدیا هراب رد یناسک هک تسا یهابتشا نامه دوش یم بکترم شورس

 هدش یمن مهف نینچ تنس رد تسا هتفرگ لکش دیدج ملاع رد هک تسا کیژولوکیاس هلوقم کی ایور هلوقم نید هن تسا ملع

 رگا و دیمهف ناوت یمن ینید بوچراچ رد زج ار نیا دنک ینابرق ار لیعامسا تساوخ وا دیشیدنیب میهاربا هصق هب امش تسا

 ضقانت هب و رازآ کدوک کی و تسا هدوب نونجم کی میهاربا هک تفرگ هجیتن دیهاوخ دینک همجرت یرگید هلوقم ره هب ار نیا

تسین لوبق لباق یسانشرادیدپ ظاحل هب نیا دوش یم رجنم

 سدقم اهناملسم ام هک تسا ینتم ایآ ؟تسیچ هب یسدق م تیسدق اساسا هک میهد باوج لاوس نیا هب میناوتب هکنیا یارب

 نیا ام ناهج تسیز رد ینعی تسا هتسویپ اه هروطسا هب یحو هب داقتعا هزورما ؟تسا یگنهرف رایعم ، رایعم ینعی؟میناد یم

 یارب مزال کیژولوتنا ینابم شورس رتکد هک تسا نیا نم فرح دنتسین نآ زا عافد هب رداق ام نایارگ تنسدرادن یاج هلوقم

 دوب ییانعم نیا زا ریغ اما تفر یم راک هب ایور ام یخیرات تنس رد تسا کیژولوکیاس یا هلوقم ایور هلوقم درادن ار یحو نییبت

 اب دیهاوخ یم امش ار یحو هلوقم یتقو هکدراد ییانعم نردم لقع یارب ایور هلوقم دوش یم هتفرگ رظن رد ایور یارب زورما هک

 تبحص یسدق م ندوب یسدق زا دیناوت یمن امش لیلقت نیا ساسا رب دیا هدش نشکادیر کی راچددینک نییبت ایور هلوقم

  و ناشیا تیبرت و ناشیا یژولوکیاس رطاخ هب درادن ار یدعب ماگ شادرب تارج شورس رتکد رگا تسا فراعت کی نیا دینک

 یاه ماظن اهنت نردم کیژولومتسیپا یاه ماظن مریذپب هک تسا نآ دنمزاین منک تبحص یسدق م زا نم هک نیا یارب تسا

 یارب درک مهارف ار هنیمز ناوت یم هاگنآ میشاب هتشاد ار دیدج یژولومتسپا زا فرگ هلصاف تردق ام رگا دنتسین کیژولومتسیپا

یسدق رما زا تبحص

 کی رد ار م تیسدق امادنروحم هرازگ دوش یم دیدج یاه هفسلف رد هک ییاه ثحب مامت و دش اج نیا هک ییاه ثحب مامت

 لکش دناوت یمن ناشیا رکفت رد اساسا و تسا بیاغ شورس رتکد رکفت رد نیا و درک مهف ناوت یم یروضح و یدوجو رما

درادن روضح ناشیا رکفت رد یسدق رما نیاربانب و دریگ

Page 12 of 14نتم ِماقم رد ایؤر

09/05/2016http://zeitoons.com/17104



یروصنم ریشدرا

 یدرکیور ،یتسیویتیزپ-یلیلحت هاگن عون هب اکتا لیلد هب ،هنالوسر یایؤر ۀیرظن ،دندوب یعدم هک ینادقتنم هب خساپ رد

 نآ ۀجیتن و درادن یسدق رما مهف یارب ار مزال تیافک ،یتناک-یتراکد مسیویتکژبوس حالطصا هب و نردم تینالقع ،یخیراتارف

 داد حیضوت ،تسا مسیلیهین و مزیرالوکس

 رد ددنیب یم وگتفگ عون ره رب ار هار هک دراد هیکت یتفرعم یهاوخ تیمامت و فعاضم مسیویتکژبوس یعون رب دوخ ،دقن عون نیا

 ۀدس لیاوا و هدزون ۀدس یقطنم ییارگ هبرجت زا عون کی هب ار یلیلحت هفسلف و دراد دوجو ییارگ لیلقت یعون ،الوا هاگن عون نیا

 و سدقم و یبدا نوتم نابز مهف یارب منتغم ییاهرظنم یلیلحت یاه هفسلف فیط نایم رد هک یلاح رد ،دهد یم لیلقت تسیب

 هب موسوم یزیچ هب ،نید مایپ شهاکورف ،رگید لیلقت ًایناث تسا هدهاشم لباق یبوخ هب هزورما ،»یگدنز یانعم« دننام یروما

 هتینردم و نید نیب ندنکفا فاکش عون نیا اضق زا و دنک یم یفتنم ار نید زا نردم تئارق و مهف ناکما هک تسا »تنس«

 رد دنک باختنا ار یکی یتنس یراد نید ای ،رالوکس ۀتینردم هناگ ود نیب تسا روبجم زورما ناسنا ییوگ تسا مسیلیهین بجوم

 هک داد نامرف زورما ۱ تنس ًایناث تسین عافد لباق هتینردم و تنس نیب ندیشک راوید عون نیا ًالوا رت قیقد یهاگن اب هک یلاح

 تینالقع و نامیا ضراعت هک درک هضرع وا یارب نید زا ینییبت ناوت یم اما ،دنک مهف یتناک لبقام و یکینرپوک لبقام ار ناهج

دزاس مهارف یسایق لالدتسا نیا بولطمان جیاتن یارب یلح هار دشوک یم هنالوسر یایؤر ۀیرظن دزاس لح لباق ار

تسا زیرگ لقع یاه هزومآ و ضقانت ،یشیرپ نامز ،لامجا ،ماهبا دجاو سدقم م )سایق یارغص( لوا ۀمدقم-۱

 زیرگ لقع رما و ضقانت و یشیرپ نامز ) common sense ( یفرع تینالقع و یمومع مهف ربانب )سایق یاربک( مود ۀمدقم – ۲

 تسا ینداهن ورف و بانتجالا یرورض

تسا ینداهنورف سدقم م هجیتن

 ۀناگ جنپ تالاقم رد لمأت یربک رد ای ،دنک رظن دیدجت یرغص رد دیاب ای مرجال ،دبات یمن رب ار لالدتسا نیا ۀجیتن یسک رگا

 درط و در لباق یتحارب یرغص تایعدم هک تسا نآ هاوگ ،نآرق رد هقادم لها یاه ناسنا یرایسب یهاوگ و ،هنالوسر یایؤر

 سپ تسین عفر لباق و تسا راگزاس یمومع دوهش اب یربک تفایرد ناوت یم عیرس هاگن رد یربک رد ندرب تسد دنام یم تسین

 ماهبا و ضقانت زا یرثا هک یا هنوگ هب ،یرغص رد ندرب تسد ینعی ،تسا هدوب تایآ لیوأت یتنس نارسفم شالت ؟درک دیاب هچ

 اهایؤر ۀیرظن بحاص هک یا هراچ کنیا تسا هدوبن راکددم هلیح نیا تسا هداد ناشن ریسفت ۀلاس رازه ۀبرجت اما دشابن نایم رد

 و ییارگ تیلع یا هراپ زا روبع باوخ رد ، دنا لقع دض ّیلع نیناوق یفن و ضقانت یرادیب روما رد دیوگب هک تسا نیا هدیشیدنا

 گولاید یارب هنیمز و نامیا و تینالقع عمج یارب یرتسب ، م یارب نییبت عون نیا تسا یعیبط یشیرپ نامز حالطصا هب

تسا لمأت و عافد لباق ینییبت اذل و دنروآ یم مهارف هتینردم و تنس

 تینالقع نارود رد نامیا ظفح ۀغدغد هک نانآ یارب اما ،دشاب هتشاد لیمکت و میمرت هب زاین نانچمه هیرظن نیا تسا نکمم

تسا لمأت و هجوت روخرد یا هیرظن ،دنراد نردم

بلطم نیا یراذگ کارتشا
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