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 ثیبوبتدردیذارجمعىاسوبرگزانسزاسزوشًر

 مىبسجتريسوبرگزثٍ

914/49 

  اِشّحیٓ اِشّحٕٗ اهلل ثسٓ
ی ثشادساٖ ٚ خٛاٞشاٖ عضیض ٚ پیطبپیص تجشیه عشض ٔیىٙٓ ٚالدت  اّٚالً خٛضبٔذ عشض ٔیىٙٓ ثٝ ٕٞٝ 

ی تبسیخ ثطشی سا. ٕٞچٙیٗ تجشیه عشض ٔیىٙٓ سٚص  ی دسخطبٖ ٕٞٝ أیشٔؤٔٙبٖ، ٔظٟش عذاِت ٚ چٟشٜ
اِساّلْ( سا وٝ أشٚص است. ثشوبت ٔبٜ سخت ٔٙحصش ثٝ ایٗ ٚالدتٟب ٘یست؛  ٚالدت حضشت خٛاداالئّٕٝ )عّیٝ

تٛصیٝ ٔیىٙٓ خٛدْ سا ٚ ضٕب سا وٝ اص ثشوبت ٔبٜ سخت استفبدٜ وٙیٓ ثب تمٛیت پیٛ٘ذ ٚ استجبط لّجی ثب خذای 
ٞب،  ی خٛدٔبٖ سا ثب خذا تمٛیت وٙیٓ، ثسیبسی اص ٔعضالت، ٔطىالت، ٘بثسبٔب٘ی ٔتعبَ. اٌش آحبد ٔب ساثغٝ

ٞب ثٝ خٛدیِ خٛد ٔشتفع خٛاٞذ ضذ. تطىّش ٞٓ ٔیىٙٓ اص ثیب٘بت ٚصیش ٔحتشْ وٝ ٘ىبت دلیك ٚ  ٘بٞٙدبسی
ٞٓ دس  -ی ٔسئِٛیٗ  خٛثی دس ثیب٘بت ایطبٖ ثٛد وٝ ٔٛسد تأییذ ٔب است. ٚ ٔٗ خٛاٞص ٔیىٙٓ وٝ ٕٞٝ

ی ثخطٟبی دِٚت، چٖٛ ثعضی اص ایٗ ٔسبئُ ثٝ ٚصاست ضٕب استجبعی ٘ذاسد، ثٝ  ٚصاست وبس، ٞٓ دس ثمیّٝ
 دسصذد ثبضٙذ وٝ ٕٞیٗ خغٛط سٚضٗ سا تعمیت وٙٙذ. -ثخطٟبی دیٍش ٔشثٛط است 

ایٓ ]أّب[  ٞبی خٛة سا ٌشفتٝ ایٓ ٚ تصٕیٓ ایٓ، تىشاس وشدٜ وبس ثبیذ ثىٙیٓ. خت، حشفٟبی خٛة سا صیبد ٌفتٝ 
آ٘چٝ اثش ٔیٍزاسد دس ص٘ذٌی ٔشدْ ٚ دس ٚالعیّت وبس، تحشّن ٔب است، وبس ٔب است، تحمّك ایٗ ٔغبِت است 

 عٛس وبُٔ حشوت وٙیٓ. ضبءاَِّٝ خذای ٔتعبَ تٛفیك ثذٞذ ثٝ ضٕب، ثٝ ٔب، ثٝ ٕٞٝ وٝ ثتٛا٘یٓ ثٝ وٝ اٖ

 َذفاسدیذارثبوبرگزان
ای اص وبسٌشاٖ عضیض  أشٚص دیذاس ٔب ثب ضٕب ٔدٕٛعٝ 

سشاسش وطٛس، دسٚالع ٕ٘بد اظٟابس اسادت ٔاب ثاٝ          
ی وبسٌش است. خیّی حشف صدیٓ ٚ ٔیاض٘ایآ،      عجمٝ

أشٚص ٞٓ ٔغبِجی سا عشض خٛاٞیٓ واشد، ِاىاٗ        
عٕذٜ ایٗ است وٝ ٔیخٛاٞیٓ ثب ایٗ دیذاس تدّایاُ   
اص وبسٌش ٚ تدّیُ اص وبس ثىٙیٓ؛ ٔیخٛاٞیٓ إّٞیّات  
وبس سا دس رٞٗ خٛدٔبٖ ٚ رٞٗ آحبد ٔاّّات ایاشاٖ      

ٝ               ثشخستٝ ی    تش وٙیٓ. تٛخّاٝ واٙایآ واٝ ٞإا
ی وبس ثٝ ٔعٙبی اعآّ     دستبٚسدٞبی ثضسي دس سبیٝ

دارد؛ایٗ عٙٛاٖ تحمّك پیذا ٔیىٙذ.   ارس  ویبر

در وبرگزثٍثزوتارس وبر،ارس ياالیی 

 ایٙىٝ ٔعشٚف است ٚ سٚایت است وٝ  جبمعٍدارد.
 

 
( 2پیغٕجش ٔىشّْ اسالْ دست وبسٌش سا ثٛسایاذ٘اذ،)    

فمظ یه تعبسف ٘یست؛ ایٗ یه تاعاّایآ اسات.        
میخًاَیماسوبرتجلیلثشًد،اسوبرگزثٙبثشایٗ 

ٔسئٛالٖ تٛخّٝ دادٜ ثطاٛ٘اذ ثاٝ           تجلیلثشًد،
ٔسبئُ ٔشثٛط ثاٝ وابسٌاشاٖ، سفاع ٔطاىاالت             

ی وبسٌشی. ٔطىالتی   ٔحیغٟبی وبسٌشی ٚ خبٔعٝ
ٝ   ٚخٛد داسد؛ ٔسئّٝ ی    ی تعٛیمٟب، اخشاخٟب، ٔسائّا

ٔعیطت ٚ أثبَ ایٟٙب؛ ایٟٙب چیضٞبیی است واٝ دس    
ی وبسٌشی ٚخٛد داسد  سغح وطٛس ٚ دس ٔیبٖ خبٔعٝ

ٚ ٔطىالت وبسٌشاٖ است. ٔسئِٛیٗ ّٕٞتاطابٖ سا      
ثیص اص پیص ثٝ ایٗ ٔسبئُ ٔتٛخّٝ وٙٙذ؛ ٞاذف اص    

 ایٗ دیذاس ایٟٙب است.
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دادٌیوبرگزیامتحبنخًث پی جبمعٍ

 است

ی    آ٘چٝ ثٙذٜ احسبس ٔیىٙٓ ایٗ است وٝ ٔدٕٛعٝ
وبسٌشی اص اَّٚ ا٘مالة تب أشٚص حمّبً ٚ ا٘صبفبً ثاشای    
وطٛس وبس ثباسصضی ا٘دبْ داد٘ذ؛ اّٚالً خٛد اسصش وابس  
ٚ وبسٌش، ثب٘یبً حضٛس دس ٔیذاٟ٘بی دضٛاس وطاٛس دس    
ایٗ سبِٟبی ٔتٕبدی، ثبِثبً اغٛا ٘طذٖ اص اغاٛاٌاشی     

ی وبسٌشی سا اص اَّٚ      وسب٘ی وٝ ٔیخٛاستٙذ خبٔعٝ
ا٘مالة دس ٔمبثُ ٘ظبْ لشاس ثذٞٙذ. ایاٗ فاذاوابسی       

واٝ ٔطاىاالت         ثضسي سا وبسٌشاٖ وشد٘ذ دسحبِای 
وبسٌشی، ٔعیطت وبسٌشاٖ ٞٓ دس دٚساٟ٘بی ٔختّف 

ی وبسٌشی أاتاحابٖ     ٚخٛد داضتٝ است ِىٗ خبٔعٝ
 خٛثی پس دادٜ است.

 

 تمًیتتًلیذداخل 

عٛس وٝ عشض وشدیٓ ٔطىالتی واٝ ٚخاٛد        ٕٞبٖ
داسد اّٚالً ثب ٌفتٗ ٚ حشف صدٖ حُ ٕ٘یطٛد؛ الذاْ ٚ   

[ ٔطاىاالت         اثتىبس ٚ عُٕ الصْ است. ثب٘یبً ]حاُّ   
ی التصبدی وطٛس سا دس دسٖٚ وطٛس ثابیاذ    ٔدٕٛعٝ

پیذا وشد؛ ستٖٛ فمشات ٞٓ عجبست است اص تاِٛایاذ؛    
ستٖٛ فمشات التصبد ٔمبٚٔتی وٝ ٔب عشض وشدیآ،  
عجبست است اص تمٛیت تِٛیذ داخّی؛ اٌش ایاٗ وابس       
تحمّك پیذا وشد ٚ ّٕٞتٟب ٔتٛخّٝ ثٝ ایٗ ٔسئّٝ ضاذ،    
ٔسبئُ وبس ثتذسیح حُ ٔیطٛد، وابس اسصش پایاذا          
ٔیىٙذ، وبسٌش اسصش پیذا ٔیىٙذ، اضتغبَ عإاٛٔای      
ٔیطٛد، ثیىبسی وٝ یه ٔعضّی است دس خابٔاعاٝ      
ثتذسیح وٓ ٔیطٛد ٚ اص ثیٗ ٔایاشٚد. اسابس وابس،          

 ی تِٛیذ است.  ٔسئّٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راَبوم تحزیم تًاوذجلًیريوكتًلیییذ

 ثگیزد

ی تِٛیذ واٝ     ٕٔىٗ است ثعضی ثٍٛیٙذ ایٗ ٔسئّٝ
ٚ ٔب ٕٞیطٝ ٔشتّجبً تىیٝ ٔیىٙیٓ  -ضٕب تىشاس ٔیىٙیذ 

 ی تِٛیاذ، ٞٓ دس اظٟبسات عٕٛٔی، ٞآ   سٚی ٔسئّٝ
ِٛاصٔی داسد؛ ثاب ٚضاع     -دس خّسابت ثاب ٔسئٛالٖ 

اِإاّاّای        وٙٛ٘ی وٝ تحشیٓ ٞست ٚ فطبسٞبی ثیٗ
ٞست، سٚ٘ك تِٛیذ ٚ تمٛیت تِٛیذ تاحامّاك پایاذا          
٘خٛاٞذ وشد. ثٙذٜ ا٘ىبس ٕ٘یىٙٓ وٝ ایٗ تحشیٕٟابی   

ای وٝ دضٕٙبٖ ّّٔت ایشاٖ ٚ دضٕٙبٖ ا٘مالة  ظبِٕب٘ٝ
ا٘ذ تأثیش داسد؛ ثال ضاه     ثش ّّٔت ایشاٖ تحٕیُ وشدٜ

تأثیش ٘یست، ٔٙتٟب ایٗ سا ٔٗ ا٘ىبس ٔیىٙٓ وٝ ایٗ  ثی
تحشیٕٟب ثتٛا٘ذ خاّاٛی یاه تاالش عإاٛٔای              

 ضذٜ ثاشای سٚ٘ك تِٛیذ سا  سیضی ی ثش٘بٔٝ یبفتٝ سبصٔبٖ
 

یّاقتصتدتب یّّّّّ[ّهطکالتّجموىعّهّ]حل ّ
ّدت تپاّّّّّّّ کطىرّراّ رّ روىّکطىرّثتبدتپ
ّاسّّّّّّ ّاست  کز ؛ّسصىىّفقزاتّهنّعجبرت
تىل پ؛ّسصىىّفقزاتّاقصدب ّهتقتبوهتصت ّّّّّ
ّاسّّّّ کهّهبّعزضّکز دن،ّعجبرتّاست 
ّکتبرّّّّّّّّ ّادتي تقىد ّتىل پّ اخل ؛ّاگتز
حتق قّد پاّکز ّوّمه صهبّهصىج هّثهّادتيّّ
ّحتلّّّّّّ هسئلهّضپ،ّهسبئلّکبرّثصتپردتح
ّهت تکت تپ ّّّّّّّّّّّ ّدت تپا ه طى ،ّکبرّارسش

 کبرگزّارسشّد پاّه ک پ،ّ



 

 
ثٍیشد؛ ایٗ سا ٔٗ لجَٛ ٘ذاسْ. ثٙذٜ ٍ٘بٜ ٔیىٙٓ ثاٝ     
سغح وطٛس، ٔیجیٙٓ دس ثخطٟبی ٔختّفی وٝ اتّفبلابً  
دس ثعضی اص ایٗ ثخطٟب فطبس دضٕٙبٖ ٚ تحشیآ ٚ    

خبعش ٞإّات      أثبَ رِه ضذیذتش ٞٓ ثٛدٜ است، ثٝ
ٔٙذ، تِٛیذ پیص  ٔسئٛالٖ ٚ وبسٌشاٖ ٚ خٛا٘بٖ عاللٝ

سفتٝ است. ایٗ سا ٔٗ داسْ ٔطبٞذٜ ٔیىٙٓ ٚ ٔیجیٙٓ؛  
 خّٛی چطٓ ٕٞٝ است. 

ومًوٍَبی اسپیشزفتتًلیذدرشیزایی 

 تحزیم

؛ صىبیعویایبمی ی  فشض ثفشٔبییذ دس صٔیٙٝ.4

ضٕب أشٚص سا ٔمبیسٝ وٙیذ ثب پب٘ضدٜ سبَ لاجاُ یاب        
ثیٙیاذ ٔاب      ثیست سبَ لجُ یب حتّی دٜ سبَ لجُ، ٔی

پیطشفتٟبی ضٍشفی داضتیٓ؛ پیطشفتٟبی عدیات ٚ    
ی تِٛیذ ٘ظابٔای. ایاٗ دس          غشیجی داضتیٓ دس صٔیٙٝ

حبِی است وٝ تحشیٕٟبی دضٕٙابٖ دس خصاٛظ       
 ٔسبئُ ٘ظبٔی ضذیذتش است؛ ٔبَِ أسبَ ٚ پابسسبَ 

 
ثاب     -ٞآ ٘یست؛ اص خیّی لجّٟب چٙیٗ تحشیٕٟبیی   

ّٔب ٔاب پایاطاشفات         -فطبس صیبد  ٚخٛد داضتٝ است ا
 وشدیٓ. 

،سیستفىّیبيریی عّْٛ صیستی،  یب دس صٔیٙٝ./
واٝ ٞإابٖ         ٔب پیطشفتٟبی صیبدی وشدیٓ؛ دسحبِی

ٔحذٚدیّتٟب، ٕٞبٖ تحشیٕٟب ٚخٛد داضتٝ است. حتّی  
ٞبی ٔعشٚف د٘یب ثٝ دا٘طداٛی   دس ثعضی اص دا٘طٍبٜ

  ٝ ٞاب دسس       ایشا٘ی اخبصٜ ٕ٘یذاد٘ذ وٝ دس ایٗ سضاتا
    ٗ حابَ     ثخٛا٘ذ، تحمیك وٙذ، پیطشفت وٙذ، دسعایا

وطٛس دس ایٗ عّْٛ پیطشفتٟبی ثسیبس ثاشخساتاٝ ٚ      
ٕ٘بیب٘ی وشدٜ است وٝ ایٗ سا ٕٞٝ ٔطبٞذٜ ٔیىٙٙاذ.  
وسب٘ی وٝ اُٞ اعاّلعٙذ ٚ ٔبیّٙذ اعّاال  داضاتاٝ        

ای ٘یست؛ ایٟٙب سا ٔیتٛا٘ٙاذ   ثبضٙذ، چیضٞبی ٔحشٔب٘ٝ
 اعّال  پیذا وٙٙذ. 

وٝ  -فىّبيریوبوًیب دس ثعضی اص عّْٛ ٘ٛ ٔثُ .9

واس     ٞیچ -ٞبی خذیذ د٘یب است  ایٟٙب خضٚ فّٙبٚسی
ٞب وٕه ٕ٘یىٙذ ٚ وٕاه   دس د٘یب ثٝ ٔب دس ایٗ صٔیٙٝ

٘ىشدٜ است، ثعذ اص ایٗ ٞٓ وٕه ٘خٛاٞٙذ وشد ٔاب    
خّٛ ٞستیٓ؛ عٙبصش ٔب، خٛاٟ٘بی ٔب، ٔحمّمیاٗ ٔاب،     

ٞب داس٘ذ وبس ٔایاىاٙاٙاذ،       دا٘طٕٙذاٖ ٔب دس ایٗ صٔیٙٝ
 ا٘ذ.  تالش ٔیىٙٙذ، پیطشفتٟبی چطٍٕیشی پیذا وشدٜ

؛ وٝ دس ثىیبنصىبیعداوشفشض ثفشٔبییذ دس .1

( ٚ ثاٙاذٜ    3ٕٞیٗ حسیٙیّٝ ٕ٘بیطٍبٞی ثشٌضاس وشد٘ذ)
ٔٙذ ثٝ ایٗ وبس ٚ ثخطٟبی ٔختّاف   ثب خٛا٘بٖ عاللٝ
اِجاتّاٝ    -ثٙیبٖ اص ٘ضدیه آضٙب ضذْ  ضشوتٟبی دا٘ص

ٌضاسش داضتٓ، اعّال  داضتٓ ٔٙتٟب اص ٘ضدیه ٞٓ ثاب  
داس٘ذ وبس ٔیىٙٙذ، داس٘اذ تاالش      -ایٟٙب آضٙب ضذیٓ 

    ٝ ی    ٔیىٙٙذ، داس٘ذ پیص ٔیشٚ٘ذ. أشٚص ٔب دس صٔایاٙا
سبَ پایاص ٚ      [ ثٝ دٜ  ثٙیبٖ ]٘سجت  ضشوتٟبی دا٘ص

6 

ّست ت ّّّّّّّّّّّّّّّ ّثته ّهت تکت تن ث پهًّگتبه

کطىر،ّه ج  نّ رّخبطهبیّخمصلفت ّّ

ّخبطتهتبّّّّّّ کهّات فبقبًّ رّثعض ّاسّادتي

ّکلت ّّّّّّّّ ّاهتاتبذ فطبرّ مش بىّوّحتزدنّو

ّمه ت ّّّّّضپدپتزّهنّثى هّاس ،ّثه خبطز

ّجتىاًتبىّّّّّّّّّّّ ّو ّکتبرگتزاى هسئىالىّو

ه پ،ّتىل پّد صّرفصهّاس  ّادتيّّّّعالقه

راّهيّ ارمّهطبهپهّه ک نّوّه ج  تن؛ّّ

 جلىیّچطنّمههّاس  ّ
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ایٓ؛ ایٟٙب ٕٞاٝ   سبَ پیص خیّی پیطشفت وشدٜ پب٘ضدٜ
دس حبَ تحشیٓ اتّفبق افتبدٜ است. ثّٝ، اٌش تاحاشیآ     

ی دضٕٙبٖ ٚخٛد ٘ذاضت، ٕٔىٗ ثٛد ٔاب دس     ظبِٕب٘ٝ
ایٗ سا ا٘اىابس        -ٞب ثیطتش پیص ثشٚیٓ  ٕٞیٗ صٔیٙٝ
تٛخّٟی وٙیٓ،  اِجتّٝ ٕٔىٗ ٞٓ ثٛد وٝ ثی -ٕ٘یىٙیٓ 

ٍ٘بٜ ٘ىٙیٓ ثٝ ٘یبصٞبی وطٛس ٚ اص پاَٛ ٘افات ٚ          
ٚاسدات ٚ أثبَ ایٗ چیضٞب ثٝ أٛسی ثپشداصیآ واٝ     
پیطشفتِ تِٛیذ سا ثشای وطٛس ثٝ ٚخٛد ٘یبٚسد؛ ایاٗ    

ٔمذاس ٚالعبً ثبیذ ثٝ ایاٗ تاٛخّاٝ       ٞٓ ٕٔىٗ ثٛد. یه 
وٙیٓ وٝ یه ٔمذاس اص پیطشفتٟبی ٔب ثش اثش ٔٙاع اص    
ثیشٖٚ ثٛدٜ است؛ ایٗ سا ثبیذ لذس ثذا٘یآ؛ ٘اذاد٘اذ،      
ٔدجٛس ضذیٓ خٛدٔبٖ الذاْ وٙیٓ. ٚلتی ساٜ ٚاسدات    

سٚیّٝ ثبص ثطٛد ٚ ٞشچٝ خاٛاساتایاذ ثایابٚسیاذ،             ثی
ٌشایِی ا٘سبٖ، ا٘سبٖ سا ٔیىطب٘ذ ثاٝ سإات         سُٟ

تٙجّی، ثیىبسٌی. ایٗ ٞٓ یه عشف لضیّاٝ اسات.      
ٝ  ثٙبثشایٗ ثٙذٜ تىیٝ ی تاِٛایاذ         ای وٝ سٚی ٔسئّا

ٔیىٙٓ، ٘جبیستی پبسخ دادٜ ثطٛد واٝ تاِٛایاذ دس         
ضشایظ تحشیِٓ سفت ٚ سخت ٕٔىٗ ٘یاسات؛ ٘اٝ،      
ٕٔىٗ است. ٞشوبسی وٝ ضٕب تصٕیٓ ثٍیشیذ ا٘دبْ  
ثذٞیذ، ّٕٞت وٙیذ، ٘یشٚٞبیتبٖ سا ثیبٚسیذ دس صحٙٝ، 
اص خذای ٔتعبَ ٞٓ وٕه ثاخاٛاٞایاذ، ٞاذایات           

 ثخٛاٞیذ، ضذ٘ی است؛ ایٗ سا ٔب أتحبٖ وشدیٓ.

ٔب االٖ دس ثشخی اص صٙبیع دس وطٛس دس د٘ایاب       .5

. سیذسیبسیحشف اَّٚ سا ٔیض٘یٓ؛ فشض وٙیذ دس 

چٝ وسی دس د٘یب ثٝ ٔب وٕه وشد وٝ ٔب ثتٛا٘یٓ دس   
سذسبصی ثٝ ایٗ ٘مغٝ ثشسیٓ؟ أشٚص وطاٛس ایاشاٖ     
خضٚ وطٛسٞبی پیطشٚ دس أاش ساذسابصی اسات.         
سذٞبیی وٝ دس ثعضی اص وطاٛسٞابی دیاٍاش ثااب          
خشخٟبی خیّی صیبد ثعضی اص ضشوتٟبی غاشثای ٚ     

 آیٙذ دسسات ٔیىٙٙذ، اٌاش دس اختیابس   أثابَ ایٟٙب ٔی

 
خٛاٟ٘بی ایشا٘ی ثبضذ، ٕٞبٖ سا ضبیذ خیّی ثٟتش، ثاب    

آٚس٘ذ؛ ایٗ وبسی است وٝ ٔب  تش دسٔی لیٕتٟبی اسصاٖ
پیطشفت وشدیٓ. چٝ وسی ثٝ ٔب وٕه وشد دس ایاٗ   

     ٝ ی ٔسابئاُ        سبِٟبی ٔتٕبدی؟ دس ٕٞیٗ صٔایاٙا
خٛس است؛ دس ٔسبئُ ٌٛ٘بٌٖٛ دیٍش  ای ٕٞیٗ ٞستٝ
 خٛس است. ٕٞیٗ

تأثیزسبختمستحىمالتصبدیوشًرثیز

 مسبئلسیبس 

ثٙذٜ ٔعتمذْ ٔطىالت التاصابدی وطاٛس واٝ اص           
تشیٗ آٟ٘ب ٔسبئاُ وابسٌاشی اسات،          ی ٟٔٓ خّٕٝ
ی ثایاىابس ضاذٖ            ی ٔعیطت است، ٔسئّٝ ٔسئّٝ

وٝ ٌضاسضٟبیی ٔیشسذ ٚ ا٘سابٖ   -[   وبسٌشاٖ ] است 
ی تِٛیذ تٛخّٝ  اٌش ثٝ ٔسئّٝ -ٔیجیٙذ ایٗ ٌضاسضٟب سا 

ثطٛد، حُ خٛاٞذ ضذ. اضتغبَ ایدبد ٔیىٙذ، احسبس  
 ٘یبصی ایدبد ٔیىٙذ.  عضّت ایدبد ٔیىٙذ، احسبس ثی

ّهستئلتهّّّّّّّّث پهّتک ه ّروی یّّّّایّکته
ّ ا هّّّّ تىل پّه ک ن،ًّجبدسص ّدبست 
ّحتتزدتن ّّّّّّ ثطى ّکهّتىل پّ رّضزادت 
ًّته،ّّّّّّّّّ ًّت تست ؛ سف ّوّسخ ّممکي
ّمشتبّّّّّّّّّ ّکته ممکيّاس  ّهزکتبری
تدو نّثگ زدپّاجنبمّثپه پ،ّمه  ّ
ّ رّّّّّّّّّّ ّثت تبوردتپ ّرا ک  پ،ًّ زوهبدصبى
ّکتوت ّّّّّّّّّ ّهتن صح ه،ّاسّخپایّهصعتبذ
ّضتپًت ّّّّّّّّ خبىاه پ،ّهپاد ّخبتىاهت تپ،

 اس ؛ّاديّراّهبّاهصحبىّکز دن ّ
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ٚلتی یه وطٛسی ٔتّىی ثٝ ٘یشٚی داخّی خاٛدش  
ضذ، احسبس استغٙب خٛاٞذ وشد. ٕٔىٗ است ا٘سبٖ  
دٜ ٔسئّٝ سا ٞٓ ثب د٘یب ثخٛاٞذ حُ وٙذ، أّاب فاشق     
ٔیىٙذ حُ وشدٖ ٔسئّٝ، سفتٗ پطت ٔیض ٔازاواشٜ،   
ٚلتی ضٕب احسبس لذست ٔیىٙیذ یب احسبس ضعاف  

خاٛس     ٔیىٙیذ. آدْ ٚلتی احسبس لذست ٔیىٙذ، یه 
ٔزاوشٜ ٔیىٙذ، ٚلتی احسبس ضعاف ٚ احاتایابج         

خٛس ٔزاوشٜ ٔیىٙذ. اٌش سبخت داخاّایِ       ٔیىٙذ، یه
ٞاب اص خإّاٝ ٚ           ی صٔیٙٝ لذست دس وطٛس دس ٕٞٝ

ی التصبدی، سبخت ٔستحىٕی  ثخصٛظ دس صٔیٙٝ
ی ٔسبئُ سا ثب عشفٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔیطاٛد   ثبضذ، ٕٞٝ

ٔزاوشٜ وشد؛ ا٘سبٖ ٔٙتٟب اص ٔٛضع لذست ٔازاواشٜ     
ٔیىٙذ، ٘ٝ اص ٔٛضع ٘یبص، ٘ٝ اص ٔٛضع احتایابج واٝ      
صثبٖ دضٕٗ سا دساص وٙذ، دائٓ ضشط ٚ ضشٚط ثٍزاسد، 

سثظ ٚ ٔفت ثض٘ذ؛ ثٙذٜ عالج سا دس ایٗ  دائٓ حشف ثی
َّٚ سبَ ٞآ ایاٗ سا          -ٔیجیٙٓ. ٔٗ ٔیٍٛیٓ   سٚص ا

ی ٞإّاتاطابٖ سا دس              ٕٞٝ ثبیستی ٕٞٝ -ٌفتٓ 
ی تِٛایاذ    ثخطٟبی ٔختّف ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ ثشای ٔسئّٝ

 صشف وٙٙذ.

َیم ثیب َیمیٍ ثزایريوكتًلیذداخل 

 َمىبریوىىذ
ٌزاس، ٞٓ وابسٌاش،    ایٗ اِجتّٝ ِٛاصٔی داسد؛ ٞٓ سشٔبیٝ

ٞبی ٔتِّٛی دِٚاتای،      وٙٙذٜ، ٞٓ دستٍبٜ ٞٓ ٔصشف
ثٔعذی ٘یست؛ ٕٞٝ  ٕٞٝ ٚظبیفی داس٘ذ؛ ایٗ وبس، یه

] ٕٞىبسی وٙٙذ[. ایٙىٝ ٔایاٍاٛیایآ          ثبیست ثب ٞٓ
صثب٘ی ٔشدْ ثب دِٚت، ٔعاٙابیاص ایاٗ        ٕٞذِی ٚ ٞٓ

است؛ یعٙی ٕٞٝ ثب ٞٓ ٕٞىبسی وٙٙذ تب ایٗ سٙاً  
ی ثضسي سا اص ساش ساٜ     ثضسي سا ثشداس٘ذ، ایٗ صخشٜ

 حشوت وطٛس ثشداس٘ذ.

.سزمبیٍگذار؛یى اساروبنريوكتًلیذ4

 داخل 
ٌزاس ٚ وسب٘ی وٝ أىبٖ داس٘اذ، ثابیساتای        سشٔبیٝ
ضٙبختٓ افشادی سا واٝ     ٌزاسی وٙٙذ. ثٙذٜ ٔی  سشٔبیٝ

ٔیتٛا٘ستٙذ پِٛطبٖ سا ثجش٘ذ دس ثخطٟبی پشدسآٔاذی  
وٝ غیش تِٛیذی است صشف وٙٙذ، ٘ىشد٘ذ؛ ٌفاتاٙاذ    
ٕ٘یىٙیٓ؛ ٔیخٛاٞیٓ ثٝ وطٛس خذٔت وٙیٓ؛ آٔذ٘ذ دس 

ٌزاسی وشد٘ذ، ثب سٛد وٕاتاش، دسآٔاذ       تِٛیذ سشٔبیٝ
وٕتش؛ ثشای خبعش ایٙىٝ فٟٕیذ٘ذ وطٛس احتیبج داسد؛ 

 ٝ ٌزاسی وٝ فىش ٘ایابص    خت، ایٗ عجبدت است. سشٔبی
وطٛس سا ٔیىٙذ ٚ پَٛ سا ٕ٘یجشد دس ساٜ دِّابِای ٚ         
وبسٞبی پشدسآٔذ ٚ ٔضشّ ثشای وطٛس صشف وٙاذ ٚ    

ٌزاسی، ایٗ وابسش     آیذ صشف ٔیىٙذ دس سشٔبیٝ ٔی
 ٌزاس ٘مص داسد. حسٙٝ است، ثٙبثشایٗ سشٔبیٝ

ّکتهّّّّّّّّّّّّّّّّث پهّه  ّرا ّافتزا ی ضت تبختصتن
ّ رّّّّّّّّّّّّّّ ّثتدًتپ ّرا ّدتىلطتبى ه صىاًسص تپ
خبطهبیّدز رآهپیّکهّغ زّتىلت تپیّّّ
ًّتکتز ًتپ؛ّّّّّّّّّّّّّّ ّکت ت تپ، ّصتز  اس 
ّثتهّّّّّّّ گفص پّمن ک  ن؛ّه ختىاهت تن
کطىرّخپه ّک  ن؛ّآهپًپّ رّتىل پّ

ّستى ّّّّّّّّّّّّسزهبده ّثتب ّکتز ًتپ، گذاری
ّختبطتزّّّّّّّّ ّثتزای کورت،ّ رآهپّکورت؛
ّاحتصت تب ّّّّّّّّّ ّکطتىر اد کهّفهو پًپ

  ار ؛ّخت،ّاديّعجب تّاس  ّ
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.وبرگزدرستىبر؛یى اساروبنتمیًییت/

 تًلیذداخل 
ٞابی   وبسٌش دسستىبس ٘مص داسد. وبسٌشی وٝ سختی 

وبس سخت است دیٍش؛ وابس     -وبس سا تحُّٕ ٔیىٙذ 
 -خسٕب٘ی یىی اص أٛس سخت دس ص٘ذٌای اسات       

وبسٌشی وٝ عٕش خٛد سا، ٚلت خٛد سا، ٘یشٚی خاٛد  
سا صشف ٔیىٙذ تب وبس سا تٕیض اص آة دسثیابٚسد، داسد    
عجبدت ٔیىٙذ؛ ایٗ حسٙٝ است. ٔٗ ٔىشّس دس ایاٗ       
دیذاسٞبی ثب ضٕب عضیضاٖ، ایٗ سٚایات سا اص لاَٛ         

اْ وٝ: سٓحِٓٓ اهللُ أِاشأًً عٓإِاُأ        پیغٕجش اوشْ ٘مُ وشدٜ
( سحٕت خذا ثش آٖ آدٔی وٝ وبسی سا  4عٕٓٓالً فأبأتمأٙأٝ؛) 

وبسی ٔیىٙذ؛ چٝ دس وابس       وٝ ا٘دبْ ٔیذٞذ، ٔحىٓ
صٙعتی، چٝ دس وبس وطابٚسصی، چاٝ دس ٔسابئاُ           

وابسی     ٌٛ٘بٌٖٛ وبسٌشی؛ ٚلتی وبس ٔتمٗ ٚ ٔحىٓ
آیذ، ٔحىآ اص آة       ضذ، ٔحصَْٛ تٕیض اص آة دسٔی

آیذ. ایٗ ٞٓ ٘مص وبسٌش. ایٗ ٞآ ٔایاطاٛد          دسٔی
 .عجبدت

.مصزفوىىذٌثباوصبف؛یى اسارویبن9

 ريوكتًلیذداخل 

ی ثابٚخاذاٖ    وٙٙذٜ ی ثبا٘صبف، ٔصشف وٙٙذٜ ٔصشف
خٛس ثٝ تِٛیذ وطٛس وٕه واٙاذ؛      ٞٓ ٔیتٛا٘ذ ٕٞیٗ

ایاٗ     -د٘جبَ اسٓ ٚ سسٓ ٘شٚ٘ذ، د٘جبَ ثِشأ٘ذ ٘شٚ٘ذ   
 -حشفی وٝ حبال ٔشتّت تىشاس ٔیىٙٙذ: ثِشأ٘ذ، ثِاشأ٘اذ      

دوجبلمبرنوزيوذ؛دوجبلمصلحتثزيویذ.

مصلحتوشًر،مصزفتًلیذداخل است،

ٞب ٞستٙاذ   ثعضیومهثٍوبرگزایزاو است.

حتّی حبضش٘ذ ثٝ ٘فع وبسٌش ٞٓ ضعبس ثذٞاٙاذ، سي     
ٌشدٖ سا ٞٓ دسضت وٙٙذ ٚ ضعبس ثذٞٙذ، أّب دس عُٕ 
 ثٝ وبسٌش ایشا٘ی ٍِذ ثض٘ٙذ. ٍِذ صدٖ ثٝ وبسٌش ایشا٘ی 

 

 

ایٗ است وٝ ا٘سبٖ خٙس ٔصٙٛ  ایٗ وابسٌاش سا       
ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٘ذٞذ ٚ ثشٚد ٔطبثٝ ایٗ سا اص خبسج 

تش! ٔب دس ثشخای    ثٍیشد؛ ٌبٞی ٞٓ ثٝ لیٕتٟبی ٌشاٖ
اص صٙبیع دس وطٛسٔبٖ خضٚ پیطشٚاٖ د٘یبییٓ، ]أّاب[     
دس ٕٞبٖ چیضٞب، ٔیشٚ٘ذ اص ثیشٖٚ چایاضٞابیای سا         

ٝ  ثشٔیذاس٘ذ ٚ ثٝ داخُ ٔی ی ٕٞاٝ   آٚس٘ذ. ٚ ایٗ ٚظیف
ی دِٚت. ٚصیش ٔحاتاشْ وابس        است؛ اص خّٕٝ ٚظیفٝ

ایٙدب حضٛس داس٘ذ؛ ٔٗ خٛاٞص ٔیىٙٓ دس دِٚات      
ٔغشح وٙیذ، اصشاس وٙیذ، پبفطبسی وٙیذ وٝ اضیبئای  
وٝ خضٚ ٔصبسف دِٚتی است، ٔغّمبً اص خبسج ٘یابیاذ.   
ایٗ یه لّٓ عٕذٜ است، یه لّٓ ثاضسي اسات؛       

     ٝ ی ٚسایاعای واٝ داسد،              چٖٛ دِٚت ثاب دأاٙا
ی دسخٝ یه است. ٍ٘ٛیٙذ وٝ ٔب فالٖ   وٙٙذٜ ٔصشف

اش  چیض سا ٔیخٛاٞیٓ، االٖ الصْ داسیٓ، تِٛیذ داخّی
٘یست، ٘بچبسیٓ اص ثیشٖٚ ثیبٚسیٓ. خت، ضٕب   ٔاٍاش    

ّ ار  ّّّّّّّّ ًّتقتص کبرگزّ رسصکتبر
هبیّکبرّراّّکبرگزیّکهّسخص 

ّاست ّّّّّ-حتو لّه ک پّ کبرّسخ 
ّاسّّّّّ  دگز؛ّکبرّجسوبً ّدتکت 
ّّّّّّّّّّّّّّ ّاست  ّسًتپگت  ّ ر ّ-اهىرّستخت 
ّوقت ّّّّ کبرگزیّکهّعوزّخى ّرا،
خى ّرا،ًّ زویّخى ّراّصز ّه ک تپّّ
ّ ار ّّّّ تبّکبرّراّمت شّاسّآةّ رث تبور ،
 عجب تّه ک پ؛ّاديّحس هّاس  ّ



 

11 

سیضی ٘ذاسیذ؟ ضٕب وٝ أشٚص احتیبج داسیذ، چشا  ثش٘بٔٝ
 أشٚص ٔیٍٛییذ؟ ٔیخٛاستیذ دٚ سبَ پیص ثٍٛییذ تب 

سیضی  ی داخّی فشصت داضتٝ ثبضذ ثش٘بٔٝ تِٛیذوٙٙذٜ
وٙذ، ثسبصد، أتحبٖ وٙذ، تدشثٝ وٙذ تب أشٚص دسات  
ضٕب ثشسذ. ایٟٙب ٔسبئُ ّٟٕٔی است؛ ایٟٙب ٔسابئاُ    

یه اص    وٛچىی ٘یست. دِٚت تصٕیٓ ثٍیشد دس ٞیچ 
چیضٞبیی وٝ ٔصشف ٔیىٙذ، اص لّٓ ٚ وبغز سٚی ٔیض 

ی چیضٞب، ٞشآ٘اچاٝ    سبصی تب ثمیّٝ ٌشفتٝ تب سبختٕبٖ
دس داخُ لبثُ تِٛیذ است، خٛدش سا اص خبسج ٕٔٙٛ  

 ٖ ٌشایی  ٌشایی ٚ سُٟ وٙذ، ثش خٛدش حشاْ وٙذ. آسب
ٚ خذای  -ٌشایی آٖ سٚی خٛةِ لضیّٝ است  سُٟ -

٘ىشدٜ سٛءاستفبدٜ؛ خّٛی ایٟٙب سا ثبیستی ٔسئِٛیاٗ  
دِٚتی ثٍیش٘ذ. ٚ ٔب ایٗ سا ٞٓ تاداشثاٝ واشدیآ،           
أتحبٖ وشدیٓ ٚ یه خبٞبیی دیذیٓ. یاه ٚلاتای       

  -ٔبَ سبِٟب پیص است -یه وبسی ا٘دبْ ٔیٍشفت 

یه چیضی داضتٙذ ٔیسبختٙذ، ثٙذٜ ٔسئِٛیٗ آ٘دب سا   
خٛاستٓ ٚ ثٝ آٟ٘ب ٌفتٓ وٝ دس ایٗ وبسی وٝ داسیاذ     

وبس ٘اجاشیاذ؛     ٔیىٙیذ، سعی وٙیذ ٞیچ لّٓ خبسخی ثٝ
آٟ٘ب ٞٓ لَٛ داد٘ذ، ٔشدا٘ٝ ٞٓ عُٕ وشد٘ذ. دس آخاش   
وٝ ٔب ٌضاسش ٌشفتیٓ ٚ تحمیك وشدیٓ، ٔعّْٛ ضاذ    

ٝ  98حذٚد  ا٘اذ اص       دسصذ اص ٔصبِح ایٙدب سا تٛا٘ستا
داخُ تٟیّٝ وٙٙذ؛ یىی دٚ دسصذ چیضٞبیی ثٛدٜ واٝ  

ا٘اذ.     دس داخُ ٚخٛد ٘ذاضتٝ است ٚ اص خابسج آٚسدٜ   
واٙاٙاذٜ     خت، ٔیطٛد ایٗ وبسٞب سا وشد. پس ٔصشف 

ٞٓ یىی اص اسوبٖ تمٛیت ٚ تشٚیح تِٛایاذ داخاّای       
 است.

.دستگبٌمجبرسٌثبلبچبق؛یى اسارویبن1

 تمًیتتًلیذمل 

ی ثاب لابچابق        یىی دیٍش اص اسوبٖ، دستٍبٜ ٔجابسصٜ   
 ٝ ٗ   ی ٔجبسصٜ است. ٔسئّ ٞإاٝ ٔاب       ی ثب لبچبق سا ایا

تأویذ وشدیٓ؛ دِٚتٟبی ٔختّاف اص سابِاٟاب پایاص          
ا٘ذ؛ خت، ایٗ وبس یه     ا٘ذ سفتٝ عٛس ٔشتّت آٔذٜ ٕٞیٗ

وبسی است وٝ ثبیذ تحمّك پیاذا واٙاذ ٚ ایاٗ ٞآ           
ٕٔىٗ است؛ ٍ٘ٛیٙذ ٕ٘یطٛد، وبٔالً ٔیطٛد؛ خّاٛی     

عٛس لبعع ثٍیش٘ذ. ثٙذٜ یه ٚلتی ٌفتآ     لبچبق سا ثٝ
فمظ سشِ ٔشص د٘جبَ لبچبق ٘شٚیذ؛ ٔیاّایابسدٞاب دالس       

وٝ حابال ٔاٗ چاٖٛ سلآ            -أشٚص دس داخُ وطٛس 
دلیمص سا ٔختّف ٔیٍٛیٙذ، ٕ٘یتٛا٘ٓ ٔعیّٗ ثىٙٓ وٝ  

داسد صشف   -چمذس؛ أّب سلٕٟبی ٌضافی ٌفتٝ ٔیطٛد 
خٙس لبچبق ٔیطٛد. لبچبق سا اص ِت ٔشص ٚ اص پیاص    
اص ٔشص تب داخُ ٔغبصٜ د٘جبَ وٙیذ. ایاٗ، یاه لاّآ           
ثسیبس ٟٔٓ است؛ یه وبس ثسیبس ٟٔآ اسات. ٚ آٖ         
 وسب٘ی وٝ ایٗ وبس سا ثاىاٙاٙاذ، آ٘اٟاب ٞآ داس٘اذ              

ّ رّّّّّّّ ّثتتگتت تتز  ّتدتتوتت تتن  ولتت 

د ّاسّچ شهبد ّکهّهدز ّّه چ

ّرویّّّّّّّ ّکتبغتذ ه ک پ،ّاسّقلنّو

سبسیّتتبّّّه شّگزفصهّتبّسبخصوبى

ّ اختلّّّّّّّثق  ه ّ ر یّچ شهب،ّهزآًچه

ّاسّّّّّّّّّّّّ ّرا ّختى ش ّاست ، قبثلّتىل تپ

ّختى شّّّّّّّ ّثتز خبر ّمم ىعّک پ،

 حزامّک پ ّ
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داخیلی ،5 .یى اساروبنتمًیتتًلییذ

 َبیمتًلّ يارداتىذدستگبٌ
ٞبی ٔتِّٛی ٚاسداتٙاذ. ایاٗ       یه سوٗ دیٍش، دستٍبٜ

ٞب ٞٓ ثبیستی ٍ٘بٜ وٙٙذ. ثعضی اص چایاضٞاب      دستٍبٜ
ٞست وٝ دس اختیبس دِٚت ٘یست؛ ثخص خصاٛصای   

ای ٞآ ٘ایاسات، ِاىاٗ                فعّبِیّت ٔیىٙذ ٚ چبسٜ
ٞبی دِٚتی ٔیتٛا٘ٙذ ثب ٘ظبست ٞذایت وٙٙاذ؛   دستٍبٜ

ی ٚاسدات ثٝ تِٛیذ داخاّای      وبسی ثىٙٙذ وٝ ٔسئّٝ
 ِغٕٝ ٘ض٘ذ.

.رسبوٍَبثزريوكتًلیذداخل تیأثیییز6

 گذاروذم 
ٞبی تجّیغای ٚ     ی ٔسئِٛیّت دستٍبٜ یىی ٞٓ ٔسئّٝ

ٝ  سسب٘ٝ خٛس؛ صذاٚسیإاب،    ٞب ٞٓ ٕٞیٗ ٞب است. سسب٘
ی ٔصشف داخاّای ٚ        دیٍشاٖ، ثبیستی سٚی ٔسئّٝ

تِٛیذ داخّی ثٝ ٔعٙبی ٚالعی وّٕٝ وبس وٙٙذ؛ ایٙاٟاب   
 تأثیش ٔیٍزاسد.

.ثجبتدرلًاویه؛یى اسعًاملمؤثزثیز7

 ريوكتًلیذداخل 
ی ثجبت دس لٛا٘یٗ است وٝ ایاٗ   یه ٔسئّٝ ٔسئّٝ 

ی ٔدّس است. ٔشالت ثبضٙذ ٔذاْ لٛا٘یاٗ    ثٝ عٟذٜ
ٔشثٛط ثٝ ٔسبئُ التصبدی اص خّٕٝ ٔسبئُ ٔاشثاٛط   
ثٝ وبس سا ٞشسٚص عٛض ٚ ثذَ ٘ىٙٙذ وٝ ثطاٛد آٖ      

سیضی  سیضی وٙٙذ، ثش٘بٔٝ وسب٘ی وٝ ٔیخٛاٞٙذ ثش٘بٔٝ
 وٙٙذ.

.متًلیبنفزَىگ ثزایريوكتًلیذملی 8

 ریشیوىىذثزوبمٍ
ٞشحبَ ٔتِّٛیبٖ فشٍٞٙی وطٛس دس ٘اىاٛٞاص         ثٝ 

 وبسی ٚ فاشاس اص وبس سخت، ثاشای وبس  ثیىبسی ٚ وٓ
 

سیضی وٙٙذ. آلبخبٖ! وبس ساخات سا        فشٍٞٙی ثش٘بٔٝ
ثبیذ لجَٛ وشد. اٌش وبس سخت سا ٔب ثاٝ خاٛدٔابٖ         
تحٕیُ ٘ىٙیٓ، لجَٛ ٘ىٙیٓ، ثٝ خبیی ٕ٘یشسیٓ؛ فمظ 
د٘جبَ وبس آسبٖ وٝ ٕ٘یطٛد سفت؛ ثبیذ ا٘سابٖ وابس     
سخت سا لجَٛ وٙذ؛ دس ٞش خبیی واٝ ٞسات. آٖ        
وسب٘ی وٝ تٛا٘ستٙذ دس صٙعت، دس فاّٙابٚسی، دس         
ٔسبئُ عّٕی ثٝ اٚج ثشسٙذ، وبسٞبی سخت سا ثاش      

 ً سابصی الصْ       خٛدضبٖ تحٕیُ وشد٘ذ. ایٗ، فشٞٙ
داسد. ایٙىٝ فمظ د٘جبَ وبسٞبی آسبٖ ثبضیآ، وابس      

 پیص ٕ٘یشٚد.

.ومشمتًلیبنمجبرسٌثبفسبددرتمًیت9

 تًلیذداخل 
ی ثب فسبد ٞٓ دس ایٗ صٔیٙٝ ٘اماص      ٔتِّٛیبٖ ٔجبسصٜ 

داس٘ذ. حبال اسٓ فسبد صیبد آٚسدٜ ٔیطٛد. حشف صدٖ     
ای ٘ااذاسد؛ ثااب                       ساخااع ثااٝ فساابد وااٝ فاابیااذٜ        

ٌفتٗ، دصد اص دصدی دست ثش٘إایاذاسد؛    » دصد دصد«

ّ رّّّّّّّّّّّّّّّ ّکطتىر ّفتزهت تگت  هصتىل ت تبى
ّوًّّّّّّّکىهصّث کبریّوّکن کتبری

ّکتتبرّّّّّّّّّّّّ ّثتتزای ّستتختت ، ّکتتبر ّاس فتتزار
ردشیّک  پ ّآقبجبى!ّّفزه گ ّثزًبهه

ّاگتزّّّّّ کبرّسخ ّراّثبدپّقجىذّکز  
ّحتتوت تلّّّّّّّ کبرّسخ ّراّهبّثهّخى هتبى
ّجتبدت ّّّّّّّّّّ ّثته ًک  ن،ّقجىذًّک ت تن،

رس ن؛ّفق ّ ًجبذّکبرّآسبىّکهّّمن 
 من طى ّرف  
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ثبیذ سفت،  ٚاسد ضذ. ٔسئٛالٖ وطٛس، سٚص٘بٔاٝ واٝ      
٘یستٙذ وٝ ساخع ثٝ فسبد حشف ٔیض٘ٙذ. ثّٝ، سٚص٘بٔاٝ   

مهيشمیبساخع ثٝ فسبد ٕٔىٗ است حشف ثض٘ذ، 

حاشف     وٍمسئًلَستیمثبیذالذا وىیییم؛
دیٍش چیست؟ ٚاسد ثطٛیذ؛ ] اٌش[ ثّذیٓ الذاْ وٙیآ،    

 معىبیيالع ولمٍثگیزیم.جلًیفسبدراثٍ

ريی عالجمشىلالتصبدیوشًرتمزوش

 تًلیذاست

ایٟٙب ٚظبیف ٔب است؛ ایٟٙب ٚظبیاف ثاخاطاٟابی         
ٔختّف ٔب است. ایٗ عالج ٔطىُ التصبدی وطاٛس   
است وٝ ٔطىُ التصبدی وطٛس اٌش ثخٛاٞاذ حاُ     
ثطٛد، ثبیذ سٚی تِٛیذ ٔتٕشوض ضذ. ٕٞٝ ثٝ ٕٞایاٗ    
 ضىّی واٝ عشض واشدیٓ، ٔسائِٛیّت داس٘اذ؛ اِجاتّٝ  

 تاش  تاش اسات، ثعضی سجه ثعضی ٔسئِٛیّتٟب سٍٙیٗ

خٛسی ٔسئِٛاٙاذ. واّایاذ حاُّ             است أّب ٕٞٝ ایٗ
ٔطىالت التصبدی دس ِٛصاٖ ٚ ط٘ٛ ٚ ٘ایاٛیاٛسن        
٘یست؛ دس داخُ وطٛس است. ٕٞٝ تالش وٙٙذ، ٕٞٝ  

ضبءاهلل حُ خٛاٞذ ضذ. ّّٔت ایشاٖ ٚ     ّٕٞت وٙٙذ، اٖ
تشی سا دس عَٛ ایاٗ   ٔسئِٛیٗ وطٛس وبسٞبی ثضسي

ی تِٛیاذ سا     ا٘ذ ٚ ضذٜ است؛ ٔسئّٝ سبِٟب ا٘دبْ دادٜ
ٞٓ ٔیتٛا٘ٙذ حُ وٙٙذ. دِٚت وٙٛ٘ی ٞٓ ثحإاذاهلل    

[ ٚ افشاد ٔغّاّاع دس       ٔٙذ ] است  ٔطغَٛ وبس ٚ عاللٝ
داخُ دِٚت حضٛس داس٘ذ؛ تالش وٙٙذ، وبس واٙاٙاذ،    

 ضبءاهلل ٔطىالت سا حُ وٙٙذ. د٘جبَ وٙٙذ، اٖ

 یوجیج استیوبرگزیمبجبمعٍجبمعٍ

ٝ   اِجتّٝ خبٔعٝ  ی    ی وبسٌشی ٔب حمّبً ٚ ا٘صبفبً خبٔاعا
 ٝ ی ٘دیجای   ی وبسٌشی ٔب خبٔعٝ ٘دیجی است. خبٔع

است. ثٙذٜ دس خشیبٖ تالضٟبیای واٝ ٔایاطاذ ٚ             
ی وبسٌشی سا اص سٚص  تحشیىبتی وٝ ٔیخٛاست خبٔعٝ

اَّٚ ا٘مالة، حتّی اص پیص اص پیشٚصی لبعع ا٘اماالة   
دس آٖ اٚلبت تظبٞشات ٚ ٞیبٞٛی عدیت وطاٛس     -

دس ٔمبثُ ا٘مالة لشاس ثاذٞاذ ثاٛدْ،       - 57دس سبَ 
ٞب سا ثاٙاذٜ        ضٙبختٓ، ٔیذیذْ؛ اص ٘ضدیه ثعضی ٔی

ٔطبٞذٜ وشدْ ٚ دیذْ. دس عَٛ سبِٟبی ٔتٕبدی ٞٓ  
خٕٟٛسی خٛدْ ٚ    خٛس ثٛدٜ؛ دس دٚساٖ سیبست ٕٞیٗ

ثعذ اص آٖ ٕٞیطٝ وسب٘ی ثٛد٘اذ واٝ خاٛاساتاٙاذ           
ی وبسٌشی سا دس ٔمبثُ ٘ظبْ اسالٔای لاشاس      خبٔعٝ

  ٝ ی وبسٌشی وطٛس ثب استاحاىابْ     ثذٞٙذ ] أّب [خبٔع
تٕبْ، ثب ثجبت لذْ، ثب ٘دبثت، ٔطىالت سا تاحإّاُ    
وشدٜ است ٚ ایستبدٜ است؛ ایٗ خیّی اسصش داسد.     

ی عظیٓ وابسٌاشی سا      ٔسئِٛیٗ ثبیذ لذس ایٗ خبٔعٝ
 ثذا٘ٙذ وٝ ٔطىالت سا تحُّٕ ٔیىٙٙذ ٚ وبس ٔیىٙٙذ.  

 

ّ رّّّّّ کل پّحل ّهطکالتّاقصتدتب ی

ّ رّّّّّّّّّّ ًّت تست ؛ لىساىّوّژًىّوًّ تىدتىرن

ّتتتالشّّّّّّّّّّ ّمهتته ّاستت   ّکطتتىر  اختتل

ضتباا ّّّک  پ،ّمههّمه  ّک  پ،ّاى

حلّخىاهپّضپ ّهل  ّادزاىّوّهسئىل تيّّّ

ّ رّّّّّّّّّکطىرّکبرهبیّثتشرّ  ّرا تتزی

ّ ا هّّّّّّّّّّ ّاجنتبم ّستب تب ّوّّّّّّّطىذّادتي اًتپ

ّهتنّّّّّّّّّّّّّّاس ؛ّهستئلتهّّّضپه ّرا ّتتىلت تپ ی

 ه صىاً پّحلّک  پ ّ
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پبداش ایٗ ٘دبثت ایٗ است وٝ ٕٞٝ تالش وٙاٙاذ   

ضبءاهلل ایٗ ٔطىالت سا ثشعشف وٙاٙاذ؛ خاذای       اٖ

داس٘ذ ٚ   ویّتخًةٔتعبَ ٞٓ یمیٙبً ثٝ وسب٘ی وٝ 

ٝ     وبرخًة سإات      ٔیخٛاٞٙذ ا٘دبْ ثذٞٙذ ٚ ثا

ٞذفٟبی خٛة داس٘ذ حشوت ٔیىٙٙذ وٕه خاٛاٞاذ   
 وشد.

ی ضٕب عضیضاٖ سا ٚ      أیذٚاسیٓ خذاٚ٘ذ ٔتعبَ ٕٞٝ 
وبسٌشاٖ عضیض سا ٚ ٔسئٛالٖ ٔختّف ایٗ ثخص سا   
ٔطَٕٛ ِغف ٚ سحٕت خٛد لشاس ثذٞاذ؛ ضاٟاذای      

ی وبسٌشی سا ثب پیغٕجش ٔحطٛس وٙذ؛ ٚ أابْ     خبٔعٝ
ثضسٌٛاس سا وٝ ایٗ ساٜ سا خّٛی پبی ٔب ثبص وشد٘ذ، ثاب  

 پیغٕجش ٔحطٛس وٙذ.
 

  ٚثشوبتٝ ٚسحٕةاهلل عّیىٓ ٚاِسّالْ 
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مه طهّکسبً ّثى ًپّکهّخىاسص پّ
یّکبرگزیّراّ رّهقبثلًّظتبمّّّجبهعه
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کبرگزیّراّثپاً پّکهّهطکتالتّّ
 راّحتو لّه ک  پّوّکبرّه ک  پ ّ
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