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خبيگبٖ رفكيؽ ٚؽفبٔي "نٛٙظي ،ؼِؿي"
ٚؽفب رب ٘فذ ٌٓيفٗ يب ثٓٓثؽاي أكبْ لبئً
نعٖأع  ٚثؽضي آْ ؼا ظؼ ثؽاثؽ ٘فذ ثٓٓ لؽآْ ٚ
٘فذ ثٓٓ خٙبْ لؽاؼظاظٖأع..
اؾ اِبَ ِسّع ثبلؽ ٍٚيٗ اٌكالَ قئٛاي نع:
ِمًٛظ ؼقٛي هللا يً هللا ٍٚيٗ  ٚآٌٗ اؾٖب٘ؽ  ٚثبْٓ
لؽآْ چيكذ؟ زُؽد فؽِٛظٔعٖ :ب٘ؽ لؽآْ «رٕؿيً«
اقذ  ٚثبْٓ آْ«رأٚيً« آْ اقذ.
ٌػا الؾَ اقذ لجً اؾ نؽذ رأٚيً ِ ٚمبيكٗ آْ ثب
٘ؽِٕٛريه اثزعا رفكيؽ  ٚأٛا٘آْ  ٚفؽق رفكيؽ ٚ
رأٚيً ؼٚنٓ گؽظظ .چؽا وٗ اؾ قٛيي رفكيؽ ٚ
رأٚيً لؽآْ وؽيُ،ثؽاي ف ُٙپيبَ اٌٙي ثٗ ٕٛٚاْ
اِؽي َؽٚؼي ِٓؽذ اقذ  ٚاؾ قٛيي ظيگؽ رفكيؽ
ثٗؼأي اؾ قٛي غبٌت ِفكؽاْ پعيعٖاي ٔى٘ٛيعٖ اقذ
ؾيؽا ؼٚايبد ؾيبظي اؾ قٛيپيبِجؽ  ٚپيهٛايبْ
ظيٕي ايٓ ني ٖٛرفكيؽ ؼا ِػِ َٛنّؽظٖأع .پف
ثبيع ِؽؾ ِيبْ رفكيؽثٗ ؼأي ٔى٘ٛيعٖ  ٚرفكيؽ
اخزٙبظي پكٕعيعٖ ِهطى گؽظظ رب خبيگبٖ رأٚيً
رجييٓگؽظظ.
ذفطير  ٤ذا٤يٕ
رفكيؽ ظؼ ٌغذ ثٗ ِٕٛي رجيٓ  ٚپؽظٖ ثؽظانزٓ
اقذ .رفكيؽ ثيبْ آْ ِٛبٔي اقذوٗ اؾ ٚ َٙٚجبؼد
اقزفبظٖ ِينٛظ ٚ .ؼف ٙاثٙبَ  ٚؼٚنٓ وؽظْ ِؽاظ
ثٗ نىٍي اقذ وٗثب ٖب٘ؽ ٌفٕ ِطبٌفذ ٔعاؼظ.
ْي ثِٕٗٛبي ؼخ ٘ٛاقذ ،آي اٌيٗ يٕٛي ثٗقٛي اٚ
َٚ
ا
ثبؾگهذ .ايٓ ٚاژٖ ظؼ خبئي اقزّٛبي ِينٛظ وٗ
چيؿيثٗزميمذ ضٛظ وٗ اؾ ّ٘بْ قؽچهّٗ ِيگيؽظ ثبؾ
گؽظظ .پف رأٚيً ثِٕٗٛبي ثبؾگؽظأعْ اقذ.
ايٓ ٚاژٖ ثبؼ٘ب ظؼ لؽآْ اقزّٛبي نعٖاقذ.
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ظؼ رّبَ ايٓ ِٛاؼظ رأٚيً ثِٕٗٛبي ٚبلجذ اِؽ ٚ
رسمك ٚالٛيزٙبئي ظؼآيٕعٖ ،رٛجيؽ ضٛاة ،ثبْٓ ٚ
زميمذ اِؽ يب والَآِعٖاقذ  ٚظؼ ّ٘ٗ آٔٙب اؾ
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ِٕٛبي ٌغٛي فبيٍٗ گؽفزٗ ٔهعٖ ّ٘ ٚگي ظؼ ِٕٛبي
ثؽگؽظأعْ نؽيه ٘كزٕعٚ .الٛيذ٘ؽاِؽي ،زميمزي
اقذ وٗ آْ اِؽ ثٗ آْ ثؽِيگؽظظ ِ ٚؽاظ اؾ ثبْٓ
اِٛؼ ٔيؿ چيؿي غيؽ اؾ ايٓ ٔيكذ ،رٛجيؽ ضٛاة
ٔيؿزبق ٚ ٚال ٙضٛاة اقذ وٗ ثٗيٛؼد آْ ضٛاة
ِّثً نعٖاقذ.
ِفكؽيٓ گػنزٗ ثٗ ْٛؼي وٗ ظؼ وزت رفكيؽي آٔبْ
٘ٛيعاقذ ظٚ ٚاژٖ رفكيؽ  ٚرأٚيً ؼا ِزؽاظف
ِيظأكزٕع ٚگب٘ي يىي ؼا ثٗ خبي ظيگؽي اقزّٛبي
ً ايٓ ظ ٚاؾ ُ٘ خعا نعٔع ٚ
ِيوؽظٔع .اِب ثٛعا
ٚاژٖ رأٚيً ؾِبٔي ثٗ وبؼ ِيؼفذ وِٕٗٛبئي اؾ
ِٛبٔي ِزٛعظ يه وٍّٗ يب ٚجبؼد ثٗ ضبْؽ ٚخٛظ
لؽائٓ  ٚنٛا٘ع رؽخير ظاظٖ نٛظ.
اٌجزٗ ِٛبٔي ظيگؽي ثؽاي رأٚيً گفزٗأع وٗ
ٚجبؼرٕع اؾ :ثيبْ ِٕٛبي ثبٔٛيِٗ ،مًٛظ ٔٙبئي،
ثبْٓ  ٚزبق ٘ؽ چيؿي ...ٚ
قيْٛي ظؼ ارمبْ ِيگٛيع رأٚيً ٚجبؼد اقذ اؾ
ثيبْ ِمبيع ثبٔٛيٗ آيٗ ثبقزٕبظ ظٌيً غيؽ ٌفٗي
اثٓ ؼنع ظؼ وزبة «فًً اٌّمبي« ِئٛيكعِٕٛ :ي
رأٚيً ايٓ اقذ وٗ ثبيع ِعٌٛي اٌفبٔ نؽ٘ ؼا اؾ
ِٛبٔي زميميٚعٚي ظاظ ِ ٚزٛخٗ ِٛبٔي ِدبؾي آْ
وؽظ.
ٔٙبيذ ايٕىٗ ،رأٚيً آيٗ زميمذ آيٗ اقذ ٚ
ًَ ثٗ
ِث
اؼرجبِ آْ ثب اٌفبٔ آيّٗ٘ ،بٕٔع اؼرجبِ َ
ٍَي ظاؼاي
ِث
ِف َٛٙآْ اقذ .ثٗ ثيبْظيگؽ ٘ؽ َ
اٌفبٖي ضبو اقذ  ٚايٓ اٌفبِٔ ،فِٛٙي ظاؼٔع وٗ
ًَ ثؽاي رفٙيُ ّ٘بْ ِٕٛب قبضزٗ نعٖاقذ ٚ،ظؼ
ِث
َ
ًَ ِسكٛة ِينٛظ .رأٚيً
ِث
ٚال ٙآْ ِٕٛب زميمذ َ
آيٗ ٔيؿ زبق  ٚزميمذ آيٗ اقذ وٗ آيٗ ثؽاي فُٙ
ّ٘بْ ِٕٛبٔبؾي نعٖاقذ ٘ؽ چٕع اوٕ ْٛثٗ ٔبچبؼ
ظؼ لبٌت اٌفبٖي ؼيطزٗ نعٖاقذ وٗ ثٗ ٖب٘ؽ آْ
ِٕٛب ؼا افبظٖ ّٔيوٕٕع.
ذْ٤يٕ ءز ديِگا ٠ءتِ ٝرت
اثٓ ٚؽثي ثٕٛٛاْ يه ٚبؼف ِزعيٓ ثٗ يه ظيٓ ثؿؼگ
ً لؽآْ ؼا يىي اؾ ِٕبثٙ
اثؽا٘يّي يٕٛي اقالَلٓٛب
ِِٛ ُٙؽفزي ضٛظ رٍمي ِيوٕع  ٚظؼ ِٛاؼظ ثكيبؼي
ثؽاياثجبد ظيعگبٖ٘بي ضٛظ ثعاْ اقزٕبظ ِيخٛيع.
ززي لؽآْ ؼا رٕٙب ِٕجٛي ِيظأع وٗ اؾضٓب ًِْٛ
اقذ  ٚآْ ؼا ِسه ِ ٚيؿأي لؽاؼ ِيظ٘ع ثؽاي يسذ
 ٚقمُ قبيؽاظؼاوبري وٗ اؾ ٚمً  ٚنٛٙظ زبيً
2

ِيوٕع .اِٛ ٚزمع اقذ وٗ ضعأٚع ٔٗ رٕٙب ظؼوزبة
رىٛيٓ ثٍىٗ ظؼ وزبة رهؽئ ٙيؿ ضٛظ ؼا ثؽ ثهؽ
ٚؽَٗ وؽظٖ اقذٚ .بؼف ثبرأًِ ظؼ آيٕٗ آيبد ٚ
رفكيؽ  ٚرٛجيؽ آٔٙب ،اؾ ٖب٘ؽ ٚجٛؼ وؽظٖ ثٗ
ثبْٓ آٔٙب ِيؼقع وٗضٛظ ضعاقذ ٚ .وزبة لؽآْ ؼا
ردٍي أكبْ وبًِ ،يٕٛي پيبِجؽ ٚ ،ا ٚؼا ٔيؿ
ردٍيضعا ِيثيٕعّ٘ .چٕبٔىٗ لؽآْ ؼا وزبة خبِٛي
ِيظأع وٗ اؾ قٛي ضعأٚع وٗ اقُخبِ ٙاقذ ثؽ
أكبْ خبِ ٙيٕٛي ِسّع ٔبؾي نعٖ ٘ ٚؽ يه آيٕٗ
ظيگؽي اقذ.
 ٚاؾ ْؽفي ِٛزمع اقذ وٗ ِؽظَ اؾ ْجِ ٚ ٙؿاج
يىكبٔي ثؽضٛؼظاؼ ٔيكزٕع ٚ .اؾٔٗؽ لعؼد اظؼان
ظؼ يه ظؼخٗ لؽاؼ ٔعاؼٔع  ٚچ ْٛلؽآْ اؾ خبٔت
ضعأٚع ثؽايّ٘ٗ ِؽظَ ٔبؾي نعٖ اقذ ،ايٓ
رفبٚرٙبي ِؽظَ ؼا ظؼ ٔٗؽ ظانزٗ ،زمبيك ؼا ْٛؼي
ثيبْوؽظٖ اقذ وٗ ٘ؽ وف ثٗ فؽاضٛؼ زبي ضٛظ اؾ
آْ ثٙؽِٖٕع ِينٛظ .اٌجزٗ ايٓ ثعإِْٛي ٔيكذ وٗ
٘ؽ وف اؾ لكّزي اؾ لؽآْ ِيرٛأع اقزفبظٖ وٕع.
ثٍىٗ ايٓ ِٕٛي ؼا ظؼثؽ ظاؼظ وٗ لؽآْ اؾ چٕبْ
ويفيزي ثؽضٛؼظاؼ اقذ وٗ اؾ يه آيٗ ٚازع ثكزٗ
ثٗ ظؼخٗ ٚقٓر ف ُٙوكي وٗ ظؼ آْ رأًِ ِيوٕع.
ِٛبٔي ِطزٍف فّٙيعٖ ِينٛظ.
چٕبٔىٗ ظؼ فزٛزبد ِيگٛيع:
«وكي وٗ ثٗ لؽآْ اؾ آْ زيث وٗ لؽآْ اقذ ٚالف
نٛظ ظاؼاي چهُ ٚازعياقذ وٗ ازعيذ خِّ ٙيثبنع ٚ
وكي وٗ ثٗ آْ اؾ زيث ِدّٚ ٘ٛلٛف پيعا وٕع،لؽآْ
ظؼ زك ا ٚفؽلبْ ضٛا٘ع ثٛظ ٖٙ ٚؽ  ٚثٓٓ  ٚزع ٚ
ً ٤
ٍِٓ ٙآْ ؼا ِهب٘عٖ ضٛا٘عوؽظ ءُٖٗ ٜرآ ٜظ٣رء
ً.
ً ٚ ٤طٗعا
ً  ٤حِء
تطٟا
پيبِجؽ فؽِٛظ ٘ؽ آيٗاي ٖٙؽ  ٚثٓٓ  ٚزع ٍِٙٓ ٚ
ظاؼظ .اِب نطى اٚي لبئًثٗ ايٓ اِؽ ٔيكذ ؾيؽا
غٚلم فؽق ظاؼظ.
ظؼ ضًٛو ف ُٙلؽآْ ،اثٓ ٚؽثي ِٛزمع اقذ وٗ فُٙ
لؽآْ ضٛظ ظؼٔزيدٗ «اٌٙبَ« زبيً ِيآيع؛اٌٙبِي
وٗ ضعأٚع ثؽ لٍٛة ِسجبْ ضٛظ اٌمبءِيفؽِبيع ٚ
ايٓ ٓٚيٗاي اقذ وٗ اؾ ٚمً  ٚفىؽ ريؿ وؽظْ  ٚظؼ
اٌفبٔ ٚٚجبؼاد غٛؼ ِ ٚعالٗ وؽظْ ثٗ ظقذ
ّٔيآيع .ثب ايٓ اٌٙبَ اقذ وٗ ِفكؽفّٙي ربؾٖ اؾ
لؽآْ پيعا ِيوٕع.
يىي اؾ ِٛاؼظ رأٚيً ظؼ ثسث زبِالْ ٚؽل اٌٙي اقذ
وٗ اثٓ ٚؽثي ايٓ لٛي ؼاثٗ ايٓ ِكؽٖ ٔكجذ ِيظ٘ع
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وٗ ٚي اثؽا٘يُ ِ ٚيىبئيً ؼا اؾ خٍّٗ زبِالْ
ٚؽلِيظأكزٗ  ٚآٔٙب ؼا ثؽاي اؼؾاق لؽاؼ ِيظاظٖ
اقذ .اِب اثٓ ٚؽثي آْ ؼا ظؼ فًٛو ثِٗػاق ضٛظ
رأٚيً ِئّبيع رب ثب ايً ٚزعد ٚخٛظل قبؾگبؼ
آيع  ٚوٍّٗ ؼؾق ؼا اؾِٕٛبي ِزجبظؼل وٗ ؼٚؾي
ظاظْ پؽٚؼظگبؼ ثٕعگبْ ؼاقذ ،ضبؼج ِيقبؾظ  ٚثٗ
ْٛؼوٍي ٚاؼٗٔٚال ِئّبيع وٗ ثٗ ِٕٛبي رغػيٗ
ثٕعگبْ غاد زك ؼا ،يٕٛي ٖب٘ؽ وؽظْآٔبْ ازىبَ
ا ٚؼاِ ،يگؽظأعِ ٚ .يضٛا٘ع ثگٛيع وٗ چْٛ
اثؽا٘يُ ظاؼاي ظؼخٗ ٚؽفبْيب ِؽرجٗ أكبْ وبًِ،
يٕٛي ِٗٙؽ اوًّ زك اقذ ثب ِيىبئيً وٗ فؽنزٗ
ِمؽة اقذِغػي غاد زك ِٙٗ ٚؽ اوًّ ازىبَ اٚقذ.
 ٚظؼ ثسث أٛا٘ ركطيؽ ظؼ ٚبٌُ پف اؾ رَٛير
«ركطيؽ ثبٌؽَب« وٗ ٘كزي ثبالرؽ٘كزي پبييٓرؽ ؼا
ِكطؽ ِيوٕع ثٗ نؽذ «ركطيؽ ثٛقيٍٗ« ِيپؽظاؾظ ٚ
ِيگٛيع :ركطيؽظيگؽي اقذ وٗ ثؽ زكت رؽريت يٛٛظي
ؼش ِيظ٘ع .يٕٛي ٘كزي پبييٓرؽ ٘كزيثبالرؽ ؼا
ِكطؽ ِيقبؾظِ .بٕٔع ؼٚبيب وٗ پبظنبٖ ؼا ٚاظاؼ
ِيوٕٕع وٗ اؾ ِبي  ٚخبْ آٔٙبِسبفٗذ ّٔبيع  ٚثب
ظنّٕبْ آٔبْ ثدٕگع .قپف ِيگٛيعّ٘ :بْ گ ٗٔٛوٗ
ٚبٌُ ظؼركطيؽ زك اقذ .زك ٔيؿ ظؼ ركطيؽ ٚبٌُ
اقذ .چ ْٛزك ثب ِسعٚظ نعْ ثٗيٛؼد٘بي ِزٛعظ ٚ
ثؽ زكت ٖؽفيذ ِٛخٛظاد ضٛظ ؼا ِزدٍي ِيگؽظأع.
يٕٛياٚيبْ ثبثزٗ ٕ٘گبِي وٗ ثطٛإ٘ع ثٗ يٛؼد
ًلٛأيٕي
ِٛخٛظاد فٍٛي ِزسمك نٔٛع ثبيع َؽٚؼرب
ؼا وٗ رٛقّ ضٛظنبْ  َٙٚنعٖ اْبٚذ وٕٕع .يٕٛي
ثؽاثؽ ٖؽفيذ  ٚاقزٛعاظ٘ؽني  ٚردٍي ّٔبيٕع.
ؾيػا ردٍي ثؽ زكت ٖؽفيذ ِسً ،رِٕ ٘ٛييبثع.
ٕ٘گبِي وٗاؾ خٕيع ظؼ ثبؼٖ ِٛؽفذ ثٗ ضعا ٚ ٚبؼف
پؽقيعٔع .گفذ« :ؼٔگ آة ّ٘بْ ؼٔگٖؽف آة اقذ«.
يٕٛي زك ظاؼاي يٛؼد ضبيي ٔيكذ وٗ ِب آْ ؼا
يٛؼد زكثٕبِيُ ،ثٍىٗ زك ظؼ يٛؼرٙبي «لٛاثً«
ردٍي ِيوٕع وٗ ّ٘بْ ركطيؽ ضعا اؾ قٛيِطٍٛلبد
اقذ .اثٓ ٚؽثي ِيگٛيع٘ :ؽ وف ّٔيرٛأع ايٓ
ِكئٍٗ ؼا ثٗ ايٓ گ ٗٔٛفُٙوٕع.
ثبؾ ظؼ رأٚيً آيٗ  ٥ٖ٤ء ٙ٣ٞءَا٥ٚءءٖرَ٥ءخ
٤ءاٞجيٕ ٚ ٤ا ءٞسٔ ءٖيَٝٚ ١ت ٙ٣اْٗ٥ء ٙ٣َ٥ِ ٝٚ
 ٝٚ ٤ذَد ءََٗ ٙ٣ٟٚ ٙ٣ءُٚ ١ٚرصِْ ٤ ٠ثير
ٙ٣ٟٚضاِ ٚا يعٗ.ٜ٥ٛ
 ٍَٛٚؼا ثٗ ظ ٚظقزٗ ِٛ٘ٛثي  ٚوكجي رمكيُ
ِيوٕع ٚ .ؼاقطبْ ظؼ  ٍُٚؼا وكبٔيِيظأع وٗ
4

ضعأٚع ثٗ آٔبْ ٍّٚي ظاظٖ وٗ اٌفبٔ ِىزٛة ٚ
ٚزي ٍِف ٔٛؼا ِيرٛإٔع ثِٕٗٛبي زميمي آٔبْ ثبؾ
گؽظإٔع .ؼاقطبْ ظؼ  ،ٍُٚرفىؽ ضٛظ ؼا ظؼ رفكيؽ
 ٚرأٚيًآيبد ظضبٌذ ّٔيظٕ٘ع .ؾيؽا فىؽ ٚ ٚمً
ثهؽي ظؼ غاد ضٛظ ِجؽا اؾ ضٓب ٔيكذ ٚ .ظؼرأٚيً
ثطم پبيبٔي آيٗ ْ ٤ثير  ٙ٣ٟٚضاِ ٚايعٗ.ٜ٥ٛ
آيا َرآ ٜت ١ذْ٤يٕ َٚراج ءضد؟
لؽآْ زبٚي ِفب٘يّي ثٍٕع ّٚ ٚيك اقذ وٗ ظؼ
اٌفبٖي َيك خّ ٙنعٖأع ،ايٓ ِفب٘يُ وٗ اؾ آٔٙب
ثٗ ثٕٓٙبي ر ٛظؼر ٛلؽآْ رٛجيؽ ِينٛظ ،رب ٘فذ
ثٓٓ گفزٗ نعٖ اقذ .ظؼن ايٓ ثٓ ْٛوٗ ّ٘بْ ِؽاظ
ٚالٛي ضعأٚع اؾ ثيبْ وٍّبدِيثبنعّ٘ ،بٕٔع
ٖب٘ؽ لؽآْ ٘عايذگؽ أكبْ اقذ ٌ ٚػا الؾَ اقذ،
آظِي ثّٗ٘بْ يٛؼد وٗ ِٕٛبي ٖب٘ؽي لؽآْ ؼاپي
ِيگيؽظ ،ظؼ وهف ِجبٔي ٚالٛي  ٚثٗظقذ آٚؼظْ
رأٚيً آْ ُ٘ ثىٛنع.
فُيً ثٓ يكبؼ ِيگٛيع :اؾ اِبَ ثبلؽ پؽقيعَ :ظؼ
ِٛؼظ فؽِبيم ؼقٛيضعا قإاي وؽظَ وٗ فؽِٛظٔع:
ٌْ.ٝ
تط
ٌ ٤
٣ر
ي ٜءا ٤
ْء´
ُٖر
٘يء ِ
َ َ
ي ءْ
َ َ
ٖ١يء ظَْ
ظؼ لؽآْ چيؿي ٔيكذ ِگؽ ايٕىٗ ٖب٘ؽي  ٚثبْٕي
ظاؼظ.
تطْ ١ٟذا٤يٗ،١
ْسيٗ٤ ١
ذٟ
٣رَ ٠
َ َ
زُؽد پبقص ظاظٔع :ظَْ
يجْر
ي ْ
يجْر
يٓ
ٖ
يٟ
َ ٚ
ٚي ي ٤
يٟ
ٚ
ْ٘ ١يءَ
ي
ٛا َ
َْ ٝ
َْ ٙ
ََ
ْٚ ١ا َ
ٛر.
ُٖ
ٛص ٤
َءْ
َْ
ءٖش َّْ
ٖب٘ؽل رٕؿيً آْ  ٚثبْٕم رأٚيً آْ ِيثبنع ،اؾ
لؽآْ ِٓبٌجي اقذ وٗ لجالً ٚال ٙنعٖاقذ ٔ ٚىبري
اقذ وٗ ٕ٘ٛؾ ِسمكٔهعٖاقذ ،لؽآْ چ ْٛضٛؼنيع ٚ
ِبٖ خؽيبْ ظاؼظ.
اٌجزٗ ايٓ زمبيك چٕبْ ِطفي ٔيكذ وٗ ٘ؽگؿ ٚيبْ
ٔهٛظ ،ثٍىٗ اٌفبٔ ثٗيٛؼري ثيبْ نعٖاقذ وٗ اً٘
رسميك ؼاٚاظاؼ ِيوٕع رب ظؼ پي آْ زمبيك نٔٛع ٚ
آٔٙب ؼا وهف وٕٕع.
ثكيبؼي اؾ آٔچٗ ظؼ ؼٚايبد رفكيؽي ٚاؼظ نعٖاقذ،
چ ْٛرٓجيك آيٗاي ثؽاِبَ ِ ًَٛٛيب نيٛيبْ آٔبْ
 ٚرٓجيكآيٗاي ظيگؽ ثؽظنّٕبْ ِٛ ٚبٔعاْ
ًِِٛٛيِٓٓ ،:بثك ظالٌذ ٌفٗي ٔيكذ ثٍىٗ رأٚيً ٚ
زميمذ آيبد ِيثبنع.
ضاليٗ ايٕىٗ ثب رٛخٗ ثٗ ايٓ ِمعِبدِ ،يرٛاْ گفذ
وٗ رأٚيً لؽآْ ثِٕٗٛبي ظالٌذ ِٓبثمي  ٚرُّٕي
ٌفٕ ٔيكذثٍىٗ رأٚيً آيٗ ،زميمذ ٚيٕي ِ ٚمًٛظ
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ٔٙبيي ٚثبْٓ آيٗ اقذ .ثْٗٛؼي وٗ اٌفبٔ رٕٙب
ٖٛا٘ؽ آْ زميمذ ِسكٛةِينٔٛعٌ ،ػا رأٚيً ؼا
ثِٕٗٛبي ؼٚذ والَ ِيرٛاْ ِٕٛب وؽظ وٗ ظالٌذ ٌفٗي
آيٗ اؾ آْ زىبيذ ِيوٕع.
ثؽاي رمؽيت ِف َٛٙرأٚيً ثٗ غ٘ٓ ِيرٛاْ ثِٗٛبٔي
 ٚزميمذ اِثبي  ٚزىُ انبؼٖ وؽظ.
ً ِثً
ٍَي ِٕٛبيي ٌفٗي ظاؼظ  ٚؼٚزي وٗ اقبقب
ِث
٘ؽَ
ؼا ثؽاي ثيبْ آْ ؼٚذ گفزٗأع ،ؼؤيب٘ب ٔيؿ
ِيرٛإٔع ِف َٛٙرأٚيًؼا ثٗ غ٘ٓ ٔؿظيه قبؾٔع،
رٛجيؽ ضٛاة زميمذ ضٛاة اقذ وٗ ثٗيٛؼد ظيگؽي
خٍٖٛگؽ نعٖاقذ ِثالً لسٓيثٗنىً گب ٚالغؽ  ٚقٕجً
ضهه ٔ ٚيؿ آثبظأي ثٗنىً گب ٚچبق  ٚقٕجً قجؿ
ضٛظ ؼا ّٔبيبْ ِيقبؾٔع ،قدعٖ يمٛٛة ّ٘ٚكؽ ٚ
فؽؾٔعاْ ا ٚظؼ ِمبثً يٛقف ثٗ نىً قدعٖ ضٛؼنيع،
ِبٖ  ٚقزبؼگبْ آنىبؼ ِينٛظ ...ٚ
ايٓ زمبيك ٚيٕي وٗ ثٗ نىً ظيگؽي ٚاؼظ غ٘ٓ آظِي
ِيگؽظظ ،رٛجيؽ  ٚرأٚيً آْ ضٛاثٙب ِيثبنٕع.
ٚثا ٞذفطير
ِؽاظ اؾ ِٕبث ٙرفكيؽي ،ؼٚنٙبيي اقذ وٗ
ؾيؽثٕبي رفكيؽ ِفكّؽ ثٛظٖ  ٚظؼ رفكيؽ ٚي ظضبٌذ
ظاؼظ ثٗ ْٛؼيوِٗفكؽ ثؽاقبـ ّ٘بْ پبيخ اؾ لجً
ِٛيٓ نعٖ ثٗ رفكيؽ لؽآْ ِيپؽظاؾظ.
ثي رؽظيع ٘ؽرفكيؽي اؾ ِهي ِفكؽ ضٛظ رجٛيذ
ِيوٕع ِ ٚهي وٍي ِفكؽ ظؼ نىًگيؽي رفكيؽ رأثيؽ
خعي ظاؼظ.
آؼاء ٚ ٚمبيع ِفكؽ ظؼ ٘ؽوعاَ اؾ ايٓ ِجبٔي،
رأثيؽ اقبقي ظؼ رفكيؽ ا ٚظاؼظ .ثٓٛؼي وٗ ِثال
اضزالف ِجٕبي نيٚ ٗٛقٕذ ظؼ پػيؽل ؼٚايبدِٛ ،خت
رفبٚد وٍي رفكيؽ ٔمٍي آٔٙب نعٖاقذ .ني ٗٛاضجبؼ
ٔمً نعٖ اؾ پيبِجؽ ٚاً٘ثيذ ا ٚؼا ِيپػيؽظ ٌٚي
ّذ رٕٙب ؼٚايبد يسبثٗ ؼا  ٚيب اضجبؼي وٗ
اً٘ قٕ
ِكزٕع ثٗ فؽِبيم پيبِجؽ ضعاثبنٕعِ ،يپػيؽٔع.
ظؼ رفكيؽ والِي ٔيؿ ِىبريت ِطزٍف  ٚآؼاء
گٔٛبگ ْٛآٔٙب ،ظؼ اثٛاة ِطزٍف والِي ِٛخت
اضزالفٙبي ضبيي ظؼرفكيؽ لؽآْ نعٖاقذ.
ِٛزؿٌيبْ لبئً ثٗ زكٓ ٚلجر غاري انيبء ٘كزٕع ٚ
ِٛزمعٔع وٗ ضعأٚع ٘ؽگؿ ِؽرىت لجير ّٔينٛظ،
أكبْ ٔيؿِٛخٛظي ِطزبؼ ثٛظٖ ِ ٚدجٛؼ ثٗ أدبَ
٘يچ ٍّٚي ٔيكذ.
ضٛاؼج ٔيؿ ِٛزمع ثٗ وفؽ وكي ثٛظٔع وٗ ِؽرىت
گٕبٖ وجيؽٖ نعٖاقذ  ٚظؼ ثؽاثؽ آٔبْ گؽٖٚ
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«ِؽخئٗ« لبئً ثٗ ايّبٔهبْگهزٕعِٛ .زؿٌٗ زع
ٚقٓي ثيٓ آْ ظ ٚؼا وٗ ثٗ «ِٕؿٌخ ثيٓ
إٌّؿٌزيٓ« نٙؽد ظاؼظ ،پػيؽفزٕع.
انٛؽي ْٛثْٗٛؼ وٍي ٚمً ؼا ٚظا٘ گفزٕع  ٚثؽ
ٖٛا٘ؽ ازبظيث خّٛظ ّٔٛظٔع ّ٘ٚبْ ؼا ثٗ ٕٛٚاْ
نؽذ ززّي آيِٗيپػيؽفزٕع .ضٛاؼج وٗ ثٛع اؾ
ٚال ٗٛزىّيذ ظؼ خٕگ يفيٓ نىً گؽفزٕع ثٗ الزُبي
ي ٜءَٖٓ ٙءا هلل،اِبِذ ؼا ثْٗٛؼ
ٖب٘ؽ آيٗ نؽيفٗء
وٍي أىبؼ ّٔٛظٔع ِٛ ٚزمع ثٗ وفؽ ِؽرىت ًِٛيذ
وجيؽٖ نعٔع  ٚثؽاي اثجبد ِعٚبيهبْ ثٗ آيبري اؾ
لؽآْاؾ خٍّٗ آيخ  79آي ّٚؽاْ يب  79قٛؼٖ يٛقف
اقزٕبظ ِيخكزٕع.
ّٔ ْٛيؿ وٗ ِزأثؽ اؾ پيهؽفذ  ٍَٛٚخعيع
زكي
ثٛظٔع ،آيبد ؼا ثب ّ٘بْ اقٍٛثٙبي زكي  ٚردؽثي
ثؽؼقي ِيوٕٕع ٚآٔٙب ؼا ثب ِٛيبؼ٘بي ِبظي
ِيقٕدٕع ،آٔبْ ِثالً يفبي ؾٔعگي ظٔيٛي ؼا ثٙهذ ٚ
ُّٔبِيعٔع.
ٚػاة ٚخعاْ زبيٍٗ اؾ گٕبٖ ؼا خٕٙ
ظؼ رفكيؽ اظثي ٔيؿ ثؽضي ثب ثٙؽٖگيؽي اؾ ٔمً
يسير ٚ ٚمً قٍيُ ثٗ ثؽؼقي ٌغبد ِيپؽظاضزٕع ٚ
ٚعٖاياخزٙبظاد ضٛظ ؼا ظضيً ِيظاظٔع ٗٔ ٚؽ ضٛظ
ؼا ثؽلؽآْ رسّيً ِئّٛظٔع.
يٛفيبْ  ٚثٗايٓالذ ٚبؼفبْ ٔيؿ آيبد يؽير لؽآْ
ؼا زًّ ثؽِٛبٔي انبؼي ٚؼِؿي ثكيبؼ ثٛيع وٗ اؾ
لجً ْؽازيوؽظٖ ثٛظٔعِ ،ئّٛظٔع ٚ .ايٕٙب ّ٘ٗ
ِٛخت اضزالف  ٚرهزذ آؼاء ظؼ رفكيؽ ثكيبؼي اؾ
آيبد لؽآْ ِينع.
ني ٗٛظؼ ايٓ ثيٓ ِٛزمع ثٗ ًٔت اِبَ ٍٚي ٍٚيٗ
اٌكالِ ٛيبؾظٖ فؽؾٔع ا ٚاؾ قٛي پيبِجؽ ضعا
ثٕٗٛٚاْ ضٍيفٗ زُؽداقذ  ٚثٕبثؽايٓ رّبَ اضجبؼ
 ٚازبظيث آٔبْ ؼا وٗ اؾ يبفي٘بي پػيؽل زعيث
ِٓبثك  ٍَٛٚظؼايخ  ٚؼخبي گػنزٗ ثبنٕعِ،يپػيؽظ.
ايٓ ضّ اقبقي وٗ اؾ آْ ثٗ ِجبٔي يب ِٕب٘ح
رفكيؽي رٛجيؽ ِيآٚؼيُ ،ظؼ ٚجبؼاد أعيهّٕعاْ
رمكيّبد ِطزٍفييبفزٗ ثٗ ْٛؼي وٗ ثؽضي ثؽاي آْ
چٕعيٓ لكُ چِٕٙ ْٛح ٚمٍي ثؽ گؽفزٗ اؾ ايعٖ٘بي
والِي ،فٍكفي ،قيبقي ٍّٚ ٚيِٕٙ،ح لؽآْ ثٗ لؽآْ،
ِٕٙح ٔمٍيِٕٙ ،ح اظثيِٕٙ ،ح ؼِؿي ...ٚغوؽ
وؽظٖأع.
اِب ثٗ ٔٗؽ ِيؼقع وٗ چٕيٓ رمكيُ ثٕعي ضبٌي اؾ
انىبي ٔجبنع ،چؽا وٗ رمكيُ يسيرٚٛٔ ،ي اؾ
رمكيُ اقذ وٗ ظؼآْ الكبَ لكيُ ُ٘ ثبنٕع ثٗ
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ْٛؼي وٗ ٘ؽ وعاَ اؾ لكّٙب ،ؼاثٓٗ رجبيٓ ثب لكُ
ظيگؽ ظانزٗ ثبنٕع  ٚرسذ ٕٛٚاْ ٚبَ ٚضبو چٗ ؼقع
ثٗ ركبٚي ٔگٕدٕع.
ايٓ ايً ظؼ رمكيُ ِٕب٘ح رفكيؽي ؼٚبيذ ٔهعٖ
اقذ .ثٓٛؼي وٗ ِيرٛاْ گفذ وٗ ِثالً رفكيؽ ٚؽفبٔي
 ٚيب لؽآْ ثٗلؽآْ ،ثؽظانذ فىؽ  ٚضؽظ ِفكؽ اؾ
لؽآْ اقذ ٌ ٚػا رسذ ٕٛٚاْ رفكيؽ ٚمٍي لؽاؼ
ِيگيؽظِ ،گؽ ايٕىٗ ثؽاي ِٕٙح ٚمٍيرٛؽيف ضبيي
ؼا ثپػيؽيُِ ،ثالً آْ ؼا ِزؽاظف رفكيؽ والِي
ثهّبؼيُ وٗ ظؼ ايٓ يٛؼد ِٕب٘ح رفكيؽي ثكيبؼي
ؼاِيرٛاْ ظؼ وٕبؼ ِٕب٘ح ِٓؽذ نعٖ لؽاؼ ظاظ.
چاَْ ٠اَ
ثٙزؽيٓ ؼاٖ ايٓ اقذ وٗ ِب ِٕب٘ح ؼا ثؽ ظ ٚظقزٗ
وٍي رمكيُ وٕيُ وٗ ٚجبؼرٕع اؾِٕٙ :ح ِأثٛؼ ٚ
ِٕٙح ٚمٍي .ظؼ ايٓرمكيُ ثٕعي ِٕٙح ِأثٛؼ ثٗ
ِٕٙدي گفزٗ ِينٛظ وٗ ِفكؽ ثع ْٚايٕىٗ ضٛظ
ً ٔمًظيعگبٖ
وٛچىزؽيٓ رسٍيٍي ظانزٗ ثبنع ،يؽفب
ًِِٛٛيٓ :ثّٕبيعِٕٙ .ح ٚمٍي ٔيؿ ثٗ ِٕٙدي اْالق
ِينٛظ وٗ ِفكؽ فىؽ  ٚأعيهٗ ضٛظ ؼا ظؼ رفكيؽ
لؽآْثىبؼ گيؽظ وٗ اٌجزٗ ايٓ فىؽ  ٚأعيهٗ ،اؾ
يبفزٗ٘بي فٍكفي ،والِي ،اظثيٍّٚ ،ي(ردؽثي)،
ٚؽفبٔي ...ٚإِ ٚهأ نعٖاقذ.پف ايٕٙب لكُ ِٕب٘ح
نّؽظٖ ّٔينٔٛع ،ثٍىٗ اؾ الكبَ ِٕٙح ٚمٍي
ضٛإ٘ع نع.
ِٕٙدي وٗ ُ٘ اؾ ٚمً ثٙؽٖ گؽفزٗ ثبنع ُ٘ ٚ
ِٕمٛالد ؼا ِٛؼظ اؼؾيبثي لؽاؼ ظ٘عِٕٙ ،ح خبِٙ
ٔبَ ِيگيؽظ.
ثؽ ّ٘يٓ اقبـ آٔچٗ ظؼ ايٓ ِدّ ٗٚٛآِعٖ اقذ
رَٛير ظِٕٙ ٚح رفكيؽي ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ظؼ غيً
ِٕٙح ٚمٍيانبؼٖاي ثٗ ثؽضي ؾيؽ ِدّ٘ٗٚٛبي آْ
نعٖاقذ.
ذفطير َٚس
ثٕبثؽآٔچٗ وٗ ظؼ ِجسث «رأٚيً« گفزٗ نع ،رؽظيعي
ظؼ ٚخٛظ ِٛبٔي ثٕٓي ثؽاي لؽآْ ٚخٛظ ٔعاؼظ ٚ
اٌجزٗ ايٓ ثْٓٛثؽاي ّ٘ٗ آنىبؼ ٔجٛظٖ  ٚرٕٙب
گؽ٘ٚي رٛاْ ف ُٙآْ ؼا ظانزٗأع.
ؼاٖ ؼقيعْ ثٗ ايٓ ِٛبٔي ثٕٓي ثؽاي قبيؽ
أكبٔٙب ،ثٗٔٗؽ ِفكؽاْ  ٚأعيهّٕعاْ اقالِي،
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اؼرجبِ ثب وكبٔي اقذ وٗثب ؼا٘يبثي ثٗ ٚبٌُ
غيت ،رٛاْ وهف ايٓ ِٛبٔي ؼا يبفزٗأع.
اِب گؽ٘ٚي ايٓ ِكيؽ ؼا ٔپػيؽفزٗ  ٚثٗ ْؽيك
ظيگؽي وٗ آْ ؼا «ؼاٖ ظي« ٔبِيعٖأعِ ،زٛقً
نعٖأع .ايٕبْ ثع ْٚرٛخٗثٗ ليٛظ ٌفٗي آيبد ٚ
اؼرجبِ ثيٓ اٌفبٔ ِٛ ٚبٔي آٔٙب ٚثب أىبؼ زديذ
ٖٛا٘ؽ ،آيبد لؽآْ ؼا ؼِٛؾ  ٚانبؼاد ثٗ
زمبيميِيظإٔع وٗ ؼاٖ ٚيبي ثٗ آٔٙب نٛٙظ  ٚوهف
اقذ .آٔبْ ٔ ٚ ٍُٚيؿ رفكيؽ ؼا رٕٙب فيٍ اٌٙي
ِيظإٔع وٗ ضعأٚع ظؼلٍٛثهبْ لؽاؼ ظاظٖاقذ.
ايٓ گؽ ٖٚثب ّ٘يٓ ثيٕم وٗ رفكيؽ ٓٚيٗ اٌٙي
اقذ٘ ،ؽ آٔچٗ ثٗ غٕ٘هبْ ضٓٛؼ ِيوٕع ثٗ ٕٛٚاْ
ً ٔٗ ثؽ آٔچٗ
رفكيؽ لؽآْ ثيبْوؽظٖأع ْ ٚجٛب
ِيگٛيٕع اقزعالي البِٗ ِيوٕٕع  ٗٔ ٚزبَؽ ثٗ
نٕيعْ انىبي وبؼ ضٛظ ٘كزٕع .چٗ ايٕىٗ
رٕٙبثؽ٘بْ آٔبْ ثبْٓ آٔٙبقذ  ٚوكي ؼا ثٗ آْ
ؼا٘ي ٔيكذ ٚ .اٌجزٗ ٘ؽ انىبي وٕٕعٖاي ثعْٚ
ظٌيً ثٗ ٔبرٛأي ظؼ فِ ُٙزُِٙينٛظ.
ثٕبثؽ ايٓ ِجٕبي رفكيؽ ٚؽفبٔي رأٚيً ٖب٘ؽ
اٌفبٔ لؽآْ اقذ ،ثؽ ايٓ اقبـ ظؼ ٚؼاء اٌفبٔ
آيبد لؽآْ وؽيُ ثٓٔٛيٚخٛظ ظاؼظ وٗ ِفكؽ ثب
اقزفبظٖ اؾ نٛٙظ ثٗ آْ ؼاٖ ِييبثع .ثٗ ٚجبؼد
ظيگؽ ظؼ ٚال ٙرفكيؽ ٚؽفبٔي ثٗ ثؽظانزٙبي
ظؼٔٚيٚبؼف اؾ آيبد لؽآْ اْالق ِينٛظ وٗ ٚي ثب
غٚق  ٚقٍيمٗ ضٛظ ثٗ آْ ؼقيعٖاقذ.
ايٓ ِٕٙح اؾ ِٕب٘ح رفكيؽي ؼا رفكيؽ رّثيٍي يب
ّٔبظيٓ ٔيؿ ِيگٛيٕع  ٚثٗ ظٌيً رٛخٗ ثٗ انبؼاد
غٚلي آْ ؼا رفكيؽانبؼي ُ٘ ِيضٛإٔع.
ايٓ ِزٙح ظؼ ٚال ٙرفكيؽي اقذ وٗ ظؼ آْ اقزفبظٖ
اؾ ل ٖٛاقزٕجبِ  ٚأعيهٗ ِسٛؼ لؽاؼ ثگيؽظ ٚ
ضٛظ ثٗ ظ ٚظقزٗ رمكيُِينٛظ.
ءٖف) ذفطير تَ ١ب ذ : َ٤رفكيؽي اقذ وٗ ظؼ آْ
ثع ْٚظؼ ٔٗؽ گؽفزٓرّبِي خٛأت ،ا ُٚاؾ ظيگؽ
آيبد ،ؼٚايبد ،اقزّٛبي ٌغبد ،لٛاٚع اظثيبد ٚ
نأْٔؿٚي آيبد ،ثؽاي آٔٙب ِفب٘يّي ظؼ ٔٗؽ گؽفزٗ
ً آْ ؼا ضالفظأكزٗأع.
نٛظ وٗ ٍّٚب ِّٛٚب
ب) ذفطير تَ ١ب غير ذ : َ٤رفكيؽي اقذ وٗ ظؼ
آْ ثب ظؼ ٔٗؽ گؽفزٓآيبد ،ؼٚايبد ،اقزّٛبي ٌغبد
 ٚلٛاٚع اظثيبد  ٚنأْ ٔؿٚي ثٗ اقزٕجبِ ِفب٘يُ
آيبدلؽآٔي ثپؽظاؾظ .وٗ ٘ؽ يه ثؽاي اثجبد اظٚبي
ضٛظ ظاليٍي ثعيٓ نؽذ آٚؼظٖأع.
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1ذ ءدٖٚ ١اٞعي ٝذفطير تَ ١ب

ذ: َ٤

ءٖف) ظؼ ايٓ ٔ ٘ٛرفكيؽِ ،فكؽ لٌٛي ؼا ثعٍُٚ ْٚ
ثٗ ضعا ٔكجذ ِيظ٘ع ظؼزبٌيىٗ ٔكجذ ظاظْ لٌٛي
ثع ٍُٚ ْٚثٗ ضعا  ٣ٞنعٖاقذ چٕبٔىٗ لؽآْ
وؽيُِيفؽِبيع َٕ :ءٛٞا حر٘ َت ءٖف٥ءحش ٤...ءٜ
ذُ٥ٖ٥ء ِٗ ّلل ٚا ا ذعٗ.ٜ٥ٛ
 ٚيب ِيفؽِبيع ٤ :ا ذُف ٚاٖيص ّٖ تِٙٗ ١
ب) ضعأٚع رجيٓ لؽآْ ؼا ثٗ پيبِجؽ ٚاگػاؼ
ّٔٛظٖ ،پف ظيگؽاْ ؼا ِدبيظضبٌذ ظؼ آْ ٔيكذ.
چٕبٔچٗ آيٗ وؽيّٗ ِيفؽِبيع:
 ٤ءٞسٖٟا ءٖيّ ءٖذْر ٖرثيٟٖٗ ٝاش ٚا ٞسٔ ءٖيٙ٣
ٖ ٤عٗ ٙ٣يرفٓر.ٜ٤

2ذ دايٕ ٚج٥زي ٝذفطير تَ ١ب

غير ذ: َ٤

ءٖف) ضٛظ آيبد لؽآْ وؽيُ وٗ ِيفؽِبيع:
ءِال يرِتر ٜ٤ءُٖرآ ٜء٘ ِٗ َٗ٥ب ءَفاٖ٣ا
 ٚيب ِيفؽِبيع:
ْراب ءٞسٖٟا ٠ءٖيّ ٚثاَِ ٖيِتر٤ء آياذ٤ ١
ٖيرذْر ء٥ٖ٤ءءاٖثاب.
ب) ٚعَ رفكيؽ ثٗ ؼأي ِٛخت رٓٛيٍي ثكيبؼي اؾ
ازىبَ اقذ .چ ْٛپيبِجؽٔزٛأكذ ظؼ آْ فؽيذ وُ
ّ٘ٗ ازىبَ اٌٙي ؼا رجييٓ ّٔبيع.
ج) اضزالف يسبثٗ ظؼ رفكيؽ لؽآْ ٔهبٔگؽ ايٕكذ وٗ
ّ٘ٗ رفكيؽ لؽآْ ِٕمٛي اؾآٔٙب ثٗ پيبِجؽ ثبؾ
ّٔيگؽظظ ثٍىٗ ثُٛي ِؽث ِٛثٗ اقزٕجبِ نطًي آٔبْ
اقذ.
اوٕ ْٛاگؽ ظؼ ظاليً ِٛافمبْ  ٚيب ِطبٌفبْ رفكيؽ
ثٗ ؼأي ثؽؼقي ّٔبييُ ِهطىِينٛظ وٗ ٘يچ وعاَ
ِزٓ ؼا ثي ِٕٛب ّٔيظإٔع ّٔ ٚيضٛإ٘ع ثب رفكيؽ
ضٛظ آْ ؼإِٛبظاؼ ّٔبيٕع ثٍىٗ ثسث ثؽ قؽ آْ
اقذ وٗ چگ ٗٔٛثٗ زميمذ ِزٓ پي ثجؽٔع ٚ .ززي
ثبٔٙي اؾ رفكيؽ ثٗ ؼأي ،رٛمً  ٚاخزٙبظ ظؼ لؽآْ
ؼا ٔفي ّٔيوٕٕع ثٍىٗ اخزٙبظ نطًيظؼ ثؽاثؽ ٔى
ؼا ٔٙي ِيوٕٕع .ؾيؽا ضٛظ لؽآْ ٚعَ رفىؽ  ٚرعثؽ
ظؼ آيبد ؼا ٔى٘ٛمّٔٛظٖ  ٚايٕىٗ رفكيؽ ثٗ ؼأي
ٔى٘ٛم نعٖ ثؽاي ايٓ اقذ وٗ ظؼ رفكيؽ ثٗ ؼأي
ٔٗؽيٗنطًي ِفكؽ ِسٛؼ اقذ  ٚظؼ رعثؽ  ٚاخزٙبظ
ًٍِٓر ِفبظ غاري آيبد ِسٛؼ اقذ ٚأعيهٗ ٚ
اخزٙبظ رٕٙب اثؿاؼ نٕبضزٕع .ثب ايٕىٗ ظؼ ٔى٘ٛم
رفكيؽ ثٗ ؼأي ،اٚزمبظ ِفكؽٔى٘ٛيعٖ نعٖ ٔٗ ٍِٓك
ؼأي .اِب ّ٘بْ ِفكؽ ٘يچگبٖ اظٚب ّٔيوٕع وٗ ِزٓ
ثي ِٕٛبقذ ٚايٓ ِٓ ٘كزُ وٗ ايٓ ِٕٛب ؼا ثٗ آْ
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ِزٓ ِيظُ٘ ِ ٚزٓ رهٕٗ ايٓ ِٕٛبقذ .ايٓ اقذ
وٗثٗ ٔٗؽ ايٓ زميؽ ٔگبٖ ِفكؽاْ اقالِي ظؼ ِٛؼظ
رفكيؽ ِز ْٛاقالِي ثب ٔگبٖ ظأهّٕعاْغؽثي ثؽاي
رفكيؽ ِزِ ْٛمعـ ثٛع اؾ ؼٔكبٔف رفبٚد ثٕيبظي
ظاؼظ .گؽچٗ ّ٘بِْجبزث خٙبْ غؽة اِؽٚؾٖ ثٗ ٔٚٛي
ٚاؼظ خٙبْ اقالَ نعٖ ِ ٚجبزثي چ ْٛپيمظاظٖ٘بي
رفكيؽي آْ ِٛؼظ پػيؽل اقذ  ٚآْ ِجبزث ؼا ٔٚٛي
رأٚيً ِيظإٔعچٕبٔىٗ گفزٗ ِينٛظ٘« :ؽ گٗٔٛ
فّٙي ثٗ ٔٛثٗ ضٛظ ٔٚٛي رأٚيً اقذ  ٚرٕٙب
قيكزُ٘بيِٛيبؼٔع وٗ ظؼ رأٚيٍٙبي ِطزٍف ثب ُ٘
ِزفبٚدأع ٚايٓ وٗ ٖب٘ؽ گؽايبْ رًٛؼ ِيوٕٕعفُٙ
آٔٙب اؾ ِزٓ ضبًٌبٔٗ اقذ  ٚثع ْٚظضبٌذ ظاظْ
پيم ظاظٖ٘بي غٕ٘ي رّ٘ٛي ثيمٔيكذ .ظؼ زميمذ فُٙ
ِٛبٔي لؽآْ ثع ْٚپيم ظاظٖ٘ب رٕٙب ِيرٛأع فُٙ
ً
وٛظوي ضبٌياٌػ٘ٓ ثبنع وٗ چٕيٓ چيؿي اقبقب
اِىبْ ٔعاؼظ.
چٕبٔچٗ ظؼ ؼٚيىؽظ ٚمً گؽايبٔٗ ثؽاي رأٚيً
لؽآْ ،قيكزُ ِٛيبؼ ثؽاي رأٚيًآيبد ؼا يبفزٗ٘بي
ثؽقبضزٗ اؾ ٔبزيٗ ٚمً ثؽ٘بٔي  ٚليبقي لؽاؼ
ِيظٕ٘ع.
اِب ثب رٛخٗ ثٗ غٚثٓ ْٛثٛظْ لؽآْ وؽيُ وٗ ثٗ
آْ انبؼٖ وؽظيُّ٘ .بٔگ ٗٔٛوٗ نّبفِٛ ُٙبٔي
لؽآْ ؼا ثع ْٚپيم ظاظٖ٘ب ،فّٙي وٛظوبٔٗ
ِيظأيع ٚ .ؼٚيىؽظ ٚمً گؽايبٔٗؼا ثٗ ؼش ِفكؽيٓ
ِيوهيع .رٕٙب ثب ايٓ اثؿاؼ٘ب ِيرٛأيع ظؼ
آضؽيٓ ِؽرجٗ ٖٛٙؼ لؽآْيٕٛي ظؼ اٌفبٔ ٚ ٚجبؼاد
آْ ُ٘ ثع ْٚاؼرجبِ ثب آْ زميمذ غاري ثسث وٕيع.
اِب لؽآْظؼ ٘ؽ ٚبٌّي ظاؼاي زميمزي اقذ وٗ فمّ
يه يٛؼد اؾ آْ ،يٛؼد ِىزٛةاقذ .يٛؼري ُ٘ ظؼ
ؼٚذ اٌمعـ ٔ ٚفف پيبِجؽ ظاؼظ  ٚيه زميمزي ُ٘
ظؼ  ٍُٚاٌٙيظاؼظ وٗ ْٛؼ ٚمً پبييٓرؽ اؾ آْ اقذ
وٗ ثٗ آْ قبزذ ثؽقع .ثٗ ّ٘يٓ ظٌيً اقذ وٗگؽ٘ٚي
ضبو اؾ ٍّٚب ٘كزٕع وٗ لؽآْ ؼا اؾ ْؽيك ؼ٘يبثي
ثٗ ًِعاق رفكيؽ وؽظٖأعوٗ ايٓ ضٛظ ّ٘بْ
«رأٚيً« ظؼ ِمبثً «رٕؿيً« اقذ .ظؼ ايٓ ْؽيك
چِ ْٛفكؽ ظؼ قيؽضٛظ ظؼ ٛٚاٌُ خبّْ٘ٗٔٛٔ ،ب ٚ
ًِبظيك آيبد ؼا يبفذ ،ثٗ ِٛبٔي آْ آيبد
ِٕزمًِينٛظ.
اؾ زُؽد يبظق ؼقيعٖ وٗ فؽِٛظٖأع :ءْ ٜراب ّلل
ِٗ ءَتعح ءُياِ،ءٖعثاَج٤ءاُاَج ٤ءٖٗطائف
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٤ءَُٖاي ِ ،اٖعثاَج ٖٗع٥ء٘ ٤ءاُاَج
ُٖٗ٥ءص٤ءٖٗطائف اءٖ٤ياِ٤ءَُٖاي ٖالٞثياِ.
پف آٔچٗ وٗ ِفكؽيٓ اؾ اٚؽاة  ٚرفكيؽ ٌفٗي ٚ
اظثي  ٚنأْ ٔؿٚي  ٚچگٔٛگيلؽائذ ِٛ ٚبٔي ثيبْ
ثؽنّؽظٖأع ،خٍّگي ثٗ ؼرجٗ ٌفٗي ٚ ٚجبؼري لؽآْ
ِٕكٛة اقذ ٚآْ ؼا اؾ ًِبظيك رفكيؽ زميمي ٔزٛاْ
نّؽظ .ؾيؽا وٗ اؾ «فٓ« رفكيؽ  ٍَٛٚ ٚرفكيؽيثيم
اؾ رًسير ٚجبؼد ٔ ٚيى ٛگؽظأيعْ لؽائذ ،ثّؽي
زبيً ٔهٛظ  ٚؼقيعْ ثِٗمبَ انبؼد  ٚرسمك ثٗ
زمبيك ،يٛؼد ٔجٕعظ .ايٓ اقذ وٗ «رأٚيً« ثب
«رٕؿيً« ظِٚفِ َٛٙىًّ ِينٔٛع .ؾيؽا «رٕؿيً«
نؽيٛذ ؼا ِهطى ِيقبؾظ ِٕٛ ٚبي ٚزي ؼا وٗثٛقيٍٗ
ٍِه ٚزي ثؽ پيبِجؽ اقالَ اِالء نعٖ اقذِٛ ،يٓ
ِيوٕع.
اِب «رأٚيً« ثؽ ٚىف رٕؿيً ،رٓجيك ٔٛنزٗاي اقذ
ثب ِٕٛبي زميمي  ٚايٍي آْ«.رأٚيً« يٕٛي
ثبؾگؽظأعْ چيؿي ثٗ ايً آْ .ثٕبثؽايٓ وكي وٗ
 ًّٚثٗ رأٚيً ِيوٕع.وكي اقذ وٗ ثيبٔي ؼا اؾ
ٖب٘ؽ آْ ِيگؽظأع  ٚثٗ ِف َٛٙزميمي آْ
ِيؼقبٔع .پف،اؾ ايٓ لؽاؼ ،رأٚيً ثٗ ِٕؿٌٗ
رفكيؽ ؼٚزبٔي  ٚظؼٔٚي ،يب ثٗ ِٕؿٌٗ رفكيؽ ؼِؿي
 ٚثبْٕيآْ ِيثبنع.
اؾ ظيعگبٖ اثٓ ٚؽثي خّي ٙرٛيٕبد ٚبٌُ ٘كزي ٚ
ِؽارت ٖٛٙؼاد ٚبٌُؼا ِيرٛاْ ظؼ لبٌت ظ ٚايٓالذ
«ٖٛٙؼ« « ٚثٓ ٚ «ْٛثٗ ٚجبؼد ظيگؽ ،اخّبي«خّ«ٙ
 ٚرفًيً «فؽق« رفكيؽ  ٚرٛجيؽ ّٔٛظ  ٚأكبْ
خبِ ،ٙاخّبي يب ثبْٓظيگؽ ٛٚاٌُ اقذ.
ايٓ اقذ وٗ اؾ ٔٗؽ ِفكؽاْ اقالِي ؼقيعْ ثٗ ِمبَ
انبؼاد ٌٓ ٚبيف  ٚزمبيكنؽِ الؾَ رفكيؽ اقذٚ .
ؼقيعْ ثٗ زميمذ ايٓ لجيً ِٓبٌت  ٚرفكيؽ آٔٙب،
ِسزبجقيؽ ظؼ ِؽارت خبْ  ٚلؽاؼ گؽفزٓ ظؼ لٛـ
يٛٛظ ،يٕٛي ثبؾگهذ ثٗ ايً ٔطكزيٓاقذ .پف رأٚيً
ظؼ ِمبثً رٕؿيً ايٓ اقذ وٗ ِجٕبي رفكيؽ ،رأٚيً
اقذ  ٚآٔىف وٗثٗ زميمذ ثبؾگهزٗ ثبنع ثؽ رفكيؽ
آگبٖ اقذٌ .ػا اثزعا فّٙيعْ اقذ  ٚقپف
رفكيؽوؽظْ .چٕبٔىٗ ِِ ًَٛٛيفؽِبيعٙ٣ِ ٝٚ :
ءُٖرآِ ٜطر َ ٕٛءُٖرآ.ٜ
ؼاٖ اؾ ف ُٙثٗ رفكيؽ اقذ ٔٗ اؾ رفكيؽ ثٗ ف.ُٙ
چٕبٔچٗ فؽِٛظ :ا يٛط ١ءاءٖٛط٣ر.ٜ٤
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پف ايٕدب ِمبَِ ،مبَ ظانزٓ اقذ ٔٗ گفزٓ،
ِٛبيٕٗ اقذ ٔٗ ِجبزثِٗ ،هٛٙظ اقذ ٔٗزًٛي يٛؼد،
وهف اقذ ٔٗ ثسث.
ظؼ ايٕدبقذ وٗ رأٚيً ثٗ ايٓ ِٕٛي٘ ،يچگٗٔٛ
ِزٕبٖؽي ثب ِجبزث ٘ؽِٕٛريهغؽثي ٔعاؼظ .ظؼ
٘ؽِٕٛريه ِيرٛاْ ثيبٔي اؾ ايٓ ظاؼايي  ٚوهف ٚ
نٛٙظ ثعقذ ظاظ.اِب ثيبْ غيؽ اؾ ٚيبْ اقذ .اِب
ثبؾ ُ٘ ثؽاي ؼٚنٓ نعْ ٍِٓت اثزعا ٘ؽِٕٛريه
ؼاثؽؼقي وؽظٖ آٔگبٖ ظيعگبٖ اثٓ ٚؽثي ؼا ظؼ
ثبؼٖ رأٚيً ِيآٚؼيُ رب ّٚك ٔگبٖ اثٓٚؽثي ثٗ
رأٚيً وٗ ّ٘بٕ٘گ ثب ظيعگبٖ رأٚيٍي ني ٗٛاقذ
رجييٓ گؽظظ.
ِكيسيبْ پؽٚركزبْ اؾ آٔدب وٗ اؼرجبِ ضٛظ ؼا ثب
وٍيكب لٓ ٙوؽظٖ ٚظيگؽ ِؽخٛي ثؽاي رفكيؽ وزت
ِمعـ ٔعانزٕع٘ ،ؽ چٗ ثيهزؽ ثٗ٘ؽِٕٛريه ِ ٚجبزث
آْ ؼٚي آٚؼظٔع  ٚظؼ يعظ ثٛظٔع رب ثٗ
ِٛيبؼيِكزمً ٍّٚ ٚي ثؽاي رفكيؽ وزبة ِمعـ ظقذ
يبثٕع.
ذُطي ٙديگر
رفكيؽ ٚؽفبٔي ؼا ثٗ ظ ٚثطم وٍي ِيرٛاْ رمكيُ
ّٔٛظ وٗ ٚجبؼرٕع اؾ:
1ذ ذفطير ِيي ءُاَ
ظؼ ايٓ ني ٖٛلؽآْ ثؽ ْجك ٖٛا٘ؽ آْ رفكيؽ
ِينٛظ ،ثٗ ْٛؼي وٗ ٖب٘ؽ آيٗ ٌسبٔ نعٖ  ٚثب
ثبْٓ آْ خّ ٙنٛظ.
ِفكؽ ظؼ ايٓ ني ٖٛرفكيؽي ِيوٛنع آيٗ ؼا ثٗ
نىٍي رفكيؽ وٕع وٗ ثب ٖب٘ؽ آْ ٔ ٚيؿ ثب قٕذ
ِغبيؽ ٔجبنع.
ايٓ قجه اؾ رفبقيؽ ظؼ ؾيؽ گؽ ٖٚرفبقيؽ ثبْٕي
وٗ ثٗ ْٛؼ وبًِ اؾ ٌفٕ فبيٍٗ گؽفزٗأع ،لؽاؼ
ّٔيگيؽظ.
رفبقيؽ غيً ؼا ِيرٛاْ اؾ ايٓ ظقزٗ رفبقيؽ
نّؽظ:
رفكيؽركزؽيٛٔ ،نزٗ ٚجعهللا ركزؽيِ ،زٛفي ٖٕ7ق.
زمبئك اٌزفكيؽ قٍُّيٛٔ ،نزٗ ٚجعاٌؽزّٓ قٍّي،
ِزٛفي ٕٔٗق.
ٌٓبئف االنبؼاد لهيؽيٛٔ ،نزٗ ٚجعاٌىؽيُ لهيؽي
ٔيهبثٛؼيِ ،زٛفي ٘ٗٙق.
وهف االقؽاؼ ِيجعي ،ايٓ رفكيؽ اؾ ضٛاخٗ ٚجعهللا
أًبؼي اقذ وٗ ثٗ ٚقيٍٗ ؼنيعاٌعيٓ ِيجعي رَٛير
 ٚرهؽيرنعٖاقذ.
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ٚؽائف اٌجيبْ في زمبئك اٌمؽآْٛٔ ،نزٗ اثِ ٛسّع
ؼٚؾ ثٙبْ نيؽاؾي ِزٛفيٙٙٙق.
ؼٚذ اٌجيبْٛٔ ،نزٗ اقّبٚيً ثٓ ًِٓفي زمي.
ثيبْ اٌكٛبظحٛٔ ،نزٗ قٍٓبْ ِسّع گٕبثبظي ِزٛفي
.ٖٕٔ9
2ذ ذفطير ِرِاُٞ ٞر
ايٓ ني ٖٛرفكيؽي اؾ ِجسث ٚزعد ٚخٛظ اٌٙبَ
گؽفزٗ اقذِ .فكؽ ظؼ ايٓ ني ٖٛثؽ آْ اقذ رب
ِجسث فٍكفيٚزعد ٚخٛظ ؼا ثب آيبد لؽآْ ٔٓجيك
ظ٘ع.
فبيٍٗ گؽفزٓ اؾ ٖٛا٘ؽ وٍّبد ٚ ٚجبؼاد لؽآْ ٚ
ثيبْ أعيهٗ٘بي ٚؽفبٔي نطًي  ٚأزطبة گػيٕهي
ً پؽ٘يؿ اؾ ٚؼٚظ ظؼ
آيبد ٚقٛؼٖ٘ب ٔ ٚيؿ غبٌجب
رفكيؽ آيبد االزىبَ اؾ ّٚعٖ ِإٌفٗ٘بي رهطيى ايٓ
ٔ ٘ٛرفكيؽ ِيثبنع.
غيؽ اؾ رفكيؽ اثٓ ٚؽثي ،رفكيؽ اٚدبؾ اٌمؽآْ في
وهف ث ٍٛاقؽاؼ اَ اٌمؽآْٛٔ ،نزٗ نبگؽظ  ٚپكؽ
ضٛأعٖ اثٓ ٚؽثي ٚرفكيؽ اٌّسيّ االٛٔ ُٗٚنزٗ
قيع زيعؼ آٍِي اؾ ايٓ ظقزٗ رفبقيؽ ِيثبنٕع.
ثبيؿيع ثكٓبِي ضٓبة ثٗ يىي اؾ ٍّٚبء ٖب٘ؽي
ِيگٛيع :نّب ٍِٛٚزبْ ؼا اؾ ِؽظگبْ  ٚآٔبْ اؾ
ِؽظگبْ ظيگؽفؽاگؽفزٗايع ِب اؾ ؾٔعٖاي وٗ ٘ؽگؿ
ّٔيِيؽظ يبظ گؽفزٗايُِ .ب ِيگٛييُ :زعثٕي لٍجي
 ٓٚاٌٙي ٚ ،نّب ِيگٛئيع :زعثٕيفالْ  ٓٚفالْ ،فالْ
ِؽظٖاقذ  ٚا ُ٘ ٚاؾ ِؽظٖاي ظيگؽ ٔمً ّٔٛظٖاقذ.
ثٓالْ ايٓ اقزعالي اٖٙؽ ِٓ اٌهّّف اقذ ،اِب قطٓ
ايٕدبقذ وٗ ِٛيبؼ يسذ  ٚقمُ ايٓ ضجؽ لٍجي
چيكذ؟ آيبايٓ نيًِ ٖٛعالي ثبؼؾ ثؽاي آيٗ نؽيفٗ
غيً ٔيكذ.
ْٙ
ْي٣
َٕ ضَع
 َّ
يَ ٝ
يَ
ٖذ
َِ
ي ٝب
يَ
يااَْخْطَر
َثنئٓ ٙت
ْٕ ٟٞ
٢
َ
ٛذياً ء َّ
َْ
ْٕ َ
ٜ٥
يَٟ
ْ ٙيَْط
 َّ٣
َٞذ
 ٜ٥ب
يَْطَثَ
َ٢
ٞيَا ٤
يج
ََٖيَ٥ء
ِ
ءِْٖ
ي ءْ
ن
َْ ٙ
ًا.
ْع
صٟ
ٚال ٖٚثؽايٓ انىبي وٍي يٕٛي ٚعَ اٚزمبظ لٓٛي ثٗ
زك اؾ ثبًْ،
وهف ثٗٚاقٓٗ ٔجٛظ ِٛيبؼ رّيؿ ّ
ِىبنفٗ ّ٘گبٔئجٛظٖ  ٚفؽظي  ٚنطًي اقذ ٘ ٚؽگؿ
وهف نطًي ،ثؽاي وف ظيگؽ زدذ ّٔيثبنع.
ً رفكيؽ ؼِؿي،
اٌجزٗ ٔبگفزٗ ّٔبٔع وٗ اقبقب
رفكيؽ ٔيكذ .ؾيؽا ظؼ رٛؽيف رفكيؽ گػنذ وٗ ِفكؽ
ٔجبيع اؾ أٛا٘ظالٌزٙبي ِٕٓمي ٌفٕ چِٓ ْٛبثمذ ٚ
اٌزؿاَ پبي فؽارؽ ٔٙع ظؼ زبٌي وٗ زبيً رفكيؽ
ؼِؿي ٘يچ رٛخٙي ثٗ اٌفبٔ ٔعاؼظ ٚثٗٚجبؼد ظيگؽ
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ظؼ رفكيؽ ؼِؿيٌ ،فٕ ثٙبٔٗاي ثيم ثؽاي ثيبْ
افىبؼي اؾ لجً ْؽازي نعٖٔ ،يكذ.
٢١ٞ٥ٛٞاي ءز ذفطير َٚس
ِسي اٌعيٓ ٚؽثي ظؼ رفكيؽ آيبد ِؽث ِٛثٗ وٛجٗ،
زح ِيگٛيع :ثيذ ،لٍت ِ ٚمبَ اثؽا٘يُ،
ثيذ ّ ٚ
ّيِ،هب٘عٖ ِٛ ٚايٍٗ اٌٙيٗ اقذ .ثٍع
ؼٚذ ًٍِ ٚ
آِ ،يعؼ أكبٔي ْٛ ٚاف ،انبؼٖ ثٗ ؼقيعْ ثٗ
ِمبَ لٍت  ٚثيذ ِّٛٛؼ ،لٍت ٚبٌُ ٚزدؽاالقٛظ،
ؼٚذ اقذ.
ٚي ظؼ رفكيؽ آيٗ:
ي َّّلل...
ََْ١
 ََّ٤ ٙ
َث
ْ ِ
ٖ٥ء
ََٚا ذ٥
يٝ
َْ
ِ...
َن
َْ
ِيگٛيع :ضعأٚع ِىبْ ضبيي ؼا غوؽ ٔىؽظٖ،
فؽِٛظٖاقذٚ ّٗ٘ :خٗ ضعأٚع ٚ ٚخٗ نيء زميمذ
اٚقذ .وٍّٗ«ثُ« ظؼ آيٗ ٔيبِع ِگؽ ثؽاي انبؼٖ
ثٗ ّ٘بْ اٚزمبظاد ِزطبٌف ،پف ّ٘ٗ ًِيجٕع ٚ
ِٓبثك ثب ٚالِ ّٗ٘ ٙأخٛؼٔع ٘ ٚؽِأخٛؼي ؼقزگبؼ
٘ ٚؽؼقزگبؼي ِٛؼظ ؼَبيذ.
ّ٘چٕيٓ ٚي ظؼ وزبة فًٛو ظؼ فى ٘بؼٔٚي  ٚفى
ٚيكٛي ،پيؽاِ ْٛگٛقبٌٗ پؽقزي لِٛ َٛقيٍٚيٗ
اٌكالَ ثٛع اؾ ؼفزٓٚي ثٗ وْٛ ٖٛؼِ ،ئٛيكع:
ِٛقي ثٗ ثؽاظؼل ٘بؼ ْٚگفذ :چؽا ٔگػانزي ِؽظَ
گٛقبٌٗ ثپؽقزٕع؟ ِگؽ ّٔيظأيضعأٚع ظٚقذ ظاؼظ
ظؼ ٘ؽ يٛؼري پؽقزيعٖ نٛظ.
ٔيؿ ظؼ فى ٚيكٛي ِيگٛيعٍٚ :ذ وفؽ ِكيسيبْ ايٓ
اقذ وٗ فمّ ٚيكي ؼا ضعا ِيظأكزٕع  ٚاٌ٘ٛيذ ؼا
ِٕسًؽثٗ ا ٚوؽظٔع .اگؽ آٔبْ ّ٘ٗ ِٛخٛظاد ؼا
چٕيٓ ِيپٕعانزٕع ،وبفؽ ٔجٛظٔع.
اثٓ ٚؽثي ظؼ رفكيؽ آيٗ ُ٣ر َٚيا ٜءٖذ ءٞسٔ
ِي ١ءُٖرآٜ
ِيگٛيع٣ُ :ر َٚيا ٜاي اززؽق إٌفف ثٕٛؼ اٌسك
ءٖذ ءٞسٔ ِي ١في غٌه اٌٛلذ ءُٖرآ ٜاي اٌٍُٛ
االخّبٌياٌّكّي ثبٌٛمً اٌمؽآٔي اٌّٛيً اٌي ِمبَ
اٌدّ٘ ٙعايخ ٌٍٕبـ اٌي اٌٛزعح ثبٚزجبؼ اٌدّ٤ ٙ
تيٟاخ  ٝٚءٖ ٚ ِ٣ظالئًِزًٍخ ِٓ اٌدّ ٚ ٙاٌفؽق
اي اٌ ٍُٛاٌزفًيٍي اٌّكّي ثبٌٛمً اٌفؽلبٔي،
ِ ٝٛحير  ٟٙٓٚفي غٌه اٌٛلذ اي ثٍغ ِمبَنٛٙظ
اٌػاد ِٗيص ١ٛاي فٍيّكه  ٓٚلٛي  ٚفٚ ًٛزؽوخ
ٌيف ثبٌسك فيٗ...
ٚي ظؼ رفكيؽ آيٗ يطئٗ ِٝ ّٞ٥ءٖش٣ر ءَٖرء٘ َرأ
ِيِ ١يگٛيع :اؾ ر ٛقإاي ِيوٕٕع اؾ ٔفف ٚ
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ّ٘ىبؼاْ آْ  ٚنيٓبْ ٚقؽثبؾاْ آْ ظؼ ٚلذ رٛخٗ ٚ
قٍٛن ثٗ قٛي زك...
ّ٘چٕيٓ ظؼ رفكيؽ ء ٜءٖصفا  ٤ءٖٛر٤ج ُ ٝٚعائرّلل
ِيگٛيع :يفب يٕٛي ٚخٛظ لٍت ِ ٚؽ ٖٚيٕٛي ٚخٛظ
ٔفف ٚ ،نٛبئؽيٕٛي اٚالَ ظيٓ ِٕ ٚبقه لٍجي  ٚزح
يٕٛي ِمبَ ٚزعد غاري  ٚظاضً نعْ ظؼ ِسُؽ اٌٙي
ثب فٕب غاري وٍي.
يىي اؾ ٍّٚبء يٛفيٗ ٔيؿ ظؼ رفكيؽ آيٗ غيً:
َتٟا ٤ا ذَٟٗٛا ٚاا طاَٟٖ ١ا تِ ١يگٛيع:
ضعايبٚ :هك ؼا ثؽ ٙٚعٖ ِب ِگػاؼ وٗ ِب لعؼد
رسًّ آْ ؼا ٔعاؼيُ.
ظيگؽي ٔيؿ اثٍيف ؼا افكؽ ظؼثبؼ زك ِٛؽفي ِيوٕع
وٗ ِبِٔ ٙينٛظ غيؽ ِطًٍيٓ ثٗ ظؼگبٖ ٔؿظيه نٔٛع
 ٚرٕٙب ثِٗطًٍيٓ اخبؾٖ ٚؼٚظ ِيظ٘ع.
ِفكؽ ظيگؽي اثٍيف ؼا رٕٙب ِٛزع ِينّبؼظ چؽا وٗ
زبَؽ ٔهع ثؽاي غيؽ ضعا قدعٖ وٕع.
زكيٓ ثٓ ًِٕٛؼ زالج ٔيؿ ِٛزمع اقذ :اثٍيف اؼاظٖ
اضزيبؼ ضٛظ ؼا آگبٖ ٔيكذ  ٚضعأٚع اقذ وٗ اٚ
ؼا ثٗ قدٛظثٗ آظَ اِؽ ٙٔ ٚي ِيوٕع ٚ .ا ٚثٗ
ضعا ِيگٛيع :اضزيبؼ ِٓ ثٗ اضزيبؼ رٛقذ ،اگؽ
ِؽا اؾ قدعٖ ثؽآظَ ثبؾظانزي ،ثبؾظاؼٔعٖرٛئيٚ ،
اگؽ اِؽ ِيوؽظي ،فؽِبٔجؽظاؼ ِيثٛظَ!
أ ٚيؿ ِٛزمع اقذ وٗ :اثٍيف ِٛزعي ثؿؼگ  ٚغؽق
ظؼ ظؼيبي رٛزيع اقذ  ٚچٚ ْٛبنمي نيعا ٘يچ
چيؿيغيؽضعا ّٔيثيٕع ّٔ ٚينٕبقع .ثٗ ٚي گفزٕع:
قدعٖ وٓ ،گفذ :ثٗ غيؽ ر ،ٗٔ ٛثبؾ گفزٕع :رب
ليبِذ ِٓؽٚظ ِينٛي.گفذ :اگؽ رب اثعيذ ِؽا ثب
آرم ٚػاة وٕٕع ثٗ غيؽضعا قدعٖ ّٔيوُٕ.
ٚيٓاٌمُبح ّ٘عأي ِيگٛيع :آْ ٚبنمي وٗ ا ٚؼا
ظؼ ظٔيب اثٍيف ِيضٛأئّ ،يظأي وٗ ظؼ ٚبٌُ
ضعائي ا ٚؼا ثٗ چٗٔبَ ِيضٛإٔع وٗ اگؽ
ِيظأكزي ضٛظ ؼا وبفؽ ِينّؽظي .ثٗ ا ٚگفزٕع
اگؽ ظٛٚي ٚهك ِب ِيوٕي ٔهبٔي الؾَ اقذٌ .ػاِسه
ِػٌذ ثؽ اٚ ٚؽَٗ وؽظٔع،
ثال  ٚلٙؽ ِ ٚالِذ ٚ
ّ
لجٛي وؽظ.
ٔٙبيذ ايٕىٗ أزكبة ِفب٘يّي ثٗ لؽآْ وٗ ظٌيً
ِمجٛي ثٗ آٔٙب ؼا٘ي ٔعاؼظ ،چيؿي خؿ رسّيً ؼأي
ثؽ ٚزي ٔيكذ ٚايٓ ًِعاق ثبؼؾ رفكيؽ ثٗ ؼأي
اقذ.
ٚال ٖٚايٕىٗ ثؽ فؽٌ يسذ ايٓ اظٚب وٗ وكي ظؼ قيؽ
 ٚقٍٛن ثٗ زعي ؼقيعٖ ثبنع وٗ ّ٘خ غيٛة ثؽاي اٚ
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وهفنعٖ  ٍُٚ ٚضٛظ ؼا ثع٘ ْٚيچ ٚاقٓٗاي اؾ زك
اضػ ِيوٕع ،رفكيؽ ثبْٕي ا ٚخؿ ثٗ وبؼ ضٛظل
ّٔيآيع  ٚثؽاي ازعيزدذ ٔيكذ چؽا وٗ ف٘ ُٙؽ وكي
ؾِبٔي ثؽاي ظيگؽي زدذ ِسكٛة ِينٛظ وٗ ؼاٖ
رسًيً ف ُٙؼا ثب ثؽ٘بْ پػيؽفزٗثبنٕع  ٚنٛٙظ ٚ
ِىبنفٗ اؾ ؼا٘ٙبي پػيؽفزٗ نعٖ ٚمالء ثٗ نّبؼ
ّٔيآيع.
رفبقيؽ ٚؽفبٔي
ثؽضي اؾ رفبقيؽي وٗ خٕجٗ ٚؽفبٔي ظاؼٔع ٚجبؼرٕع
اؾ:
ْ ٤فايح ءٖرءَ

ِٗ

ذفطير

ِٟايح ءُٖاَ
ءٖثييا٤
رفكيؽ ٕٚبيخ اٌمبَي ِٛؽٚف ثٗ زبنيٗ ضفبخي
رأٌيف ازّع ثٓ ِسّع ثٓ ّٚؽ نٙبة اٌعيٓ ضفبخي
ًِؽيزٕفي(َ ٔٓٙ7ق) اقذ .رفكيؽ ا ٚزبنيٗاي اؾ
زٛاني فؽاُ٘ نعٖ ثؽ رفكيؽ ثيُبٚي اقذ وٗ ثٗ
رفًيً ثٗ ٔىزٗ٘بياظثي ،ثالغي  ٚاززّبالد
ٚاژٖنٕبقي پؽظاضزٗ اقذٔ .ىبد انبؼي ٚ ٚؽفبٔي ٚ
آؼاي والِي ثٗ رج ٙثيُبٚي ٔيؿ ظؼ ايٓرفكيؽ ظيعٖ
ِينٛظ .ضفبخي ِٛزمع اقذ وٗ ُِٙرؽيٓ ٚخٗ اٚدبؾ
لؽآْٔ ،ىبد ثالغي  ٚثيبٔي آْ اقذ.
ٖطائف ءاُاَءخ
ايٓ رفكيؽ رأٌيف ٚجعاٌىؽيُ ثٓ ٘ٛاؾْ لهيؽي اقذ
ِ ٚؽث ِٛثٗ لؽْ پٕدُ ِيثبنع .لهيؽي ِزٌٛع ٖ9ٙ
ِ ٚزٛفي٘٘ ٗٙدؽي لّؽي ثٛظٖ  ٚظاؼاي ِػ٘ت نبفٛي
ٚ ٚميعٖ انٛؽي اقذ.
رفكيؽ ثٗ ٚقيٍٗ أزهبؼاد ٘يئخ اًٌّؽيخ اٌٛبِخ
ٔ ٚيؿ أزهبؼاد ظاؼاٌىزت ثٗ لٓ ٙؼزٍي  ٚظؼ ٖ
ِدٍع ٚ ،ثٗ ؾثبْٚؽثي ثٗ چبپ ؼقيعٖاقذ.
ايٓ رفكيؽ اؾ رفبقيؽ ٚؽفبٔي  ٚاضاللي نّؽظٖ
ِينٛظ  ٚاٌجزٗ رٛخٗ ثٗ ٖٛا٘ؽ ِٛبٔي ٔيؿ ظاؼظ.
رفكيؽ ٌٓبئفاالنبؼاد ثع ْٚفٙؽقذ  ٚنّبؼٖ گػاؼي
آيبد ثٛظٖ  ٚزبٚي ثسثٙبي َِٚٛٛي ٔيؿ ٘كذ.
َحٛح  ٝٚءٖرحٛا ِ ٜذفطير ٤ءُاَءخ ءُٖرآٜ
ايٓ رفكيؽ رأٌيف ِسي اٌعيٓ ٚؽثي اقذ ِ ٚؽثِٛ
ثٗ لؽْ نهُ ٘ ٚفزُ ِيثبنعٚ .ي ِزٌٛع ٓٚ ٘ٙ
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ِزٛفي ٖ٘ٙ7دؽي لّؽي ثٛظٖ  ٚظاؼاي ِػ٘ت ِبٌىي
اقذ.
ايٓ رفكيؽ ثٗ ٚقيٍٗ أزهبؼاد ًٔؽ  ٚظاؼاٌفىؽ
ثيؽٚد ثٗ لٓٚ ٙؾيؽي  ٚثٗ رؽريت ظؼ ٗ ِ ٕ ٚدٍع،
 ٚثٗ ؾثبْ ٚؽثي ثٗچبپ ؼقيعٖاقذ.
رفكيؽ ِسي اٌعيٓ ثيهزؽ خٕجٗ ٚؽفبٔي ظاؼظِ ،إٌف
ٔٗؽيبد ٚؽفبٔي ضٛظ ؼا ظؼ لؽآْ خكزد ٛوؽظٖاقذ.
ثٗ ٔٗؽثؽضي ايٓ رفكيؽ رأٚيالد ِال ٚجع اٌؽؾاق
وبنبٔي اقذ ِ ٚؽث ِٛثٗ اثٓ ٚؽثي ّٔيثبنع.
٥ٚء٢ة ءٖعٗيح ِ ذفطير ءُٖرآٜ
ايٓ رفكيؽ رأٌيف وّبي اٌعيٓ زكيٓ ٚا ٕٚوبنفي
اقذ ِ ٚؽث ِٛثٗ لؽْ ظُ٘ ِيثبنع .وبنفي ِزٛفي
ٓٔ٘ 7دؽيلّؽي ثٛظٖ  ٚنيٛي اقذ.
رفكيؽ ِٛا٘ت اٌٍٛيٗ ثٗ ٚقيٍٗ أزهبؼاد الجبي
ثٗ لٓ ٙؼلٛي  ٚظؼ ٓٔ ِدٍع ٚ ،ثٗ ؾثبْ فبؼقي ثٗ
چبپ ؼقيعٖاقذ.
ايٓ رفكيؽ ،رفكيؽي اظثي،ربؼيطيٚ ،ؽفبٔي ِسكٛة
ِينٛظ  ٚزبٚي اقجبة ٔؿٚي  ٚلًىأجيب ثٛظٖ  ٚظؼ
ِيبِْزًٛفٗ انزٙبؼ ظاؼظ.
ذفطيرءُٖرآ ٜءٖٓريٙ
ايٓ رفكيؽ رأٌيف ِسّع اثؽا٘يُ يعؼ اٌعيٓ
اٌهيؽاؾي اقذ ِ ٚؽث ِٛثٗ لؽْ يبؾظُ٘ ِيثبنع.
ِال يعؼا ِزٌٛعِ ٚ 797زٛفي ٓ٘ٓٔ لّؽي ثٛظٖ ٚ
نيٛي اقذ.
رفكيؽ ِال يعؼا ثٗ ٚقيٍٗ أزهبؼاد ثيعاؼ لُ ثٗ
لٓٚ ٙؾيؽي  ٚظؼ ِ 9دٍع ٚ ،ثٗ ؾثبْ ٚؽثي ثٗ
چبپ ؼقيعٖاقذ.
ايٓ رفكيؽ زبٚي ِجبزث ژؼف ٚمٍي ٚ ٚؽفبٔي اقذ
ٌٚي رىّيً ٔيكذ ِ ٚال يعؼا ٔزٛأكذ رفكيؽل ؼا
ثٗ ارّبَؼقبٔع.
تيا ٜءٖطعادُٚ ِ ٠ا٘ ءٖعثاد٠
ايٓ رفكيؽ رأٌيف قٍٓبْ ِسّع ضجبثػي
(ٍٚيهبٖ)گٕبثبظي اقذ ِ ٚؽث ِٛثٗ لؽْ چٙبؼظُ٘
ِيثبنعِ .إٌف ِزٌٛعٕٔ٘ٔ ِ ٚزٛفي ٘ ٖٕٔ9دؽي
لّؽي ثٛظٖ  ٚظاؼاي ِػ٘ت نيٚ ٚ ٗٛميعٖ يٛفيٗ
اقذ.

18

ايٓ رفكيؽ ثٗ ٚقيٍٗ أزهبؼاد ٍّٚي ثيؽٚد ٚ
ظأهگبٖ رٙؽاْ ثٗ لٓ ٙؼزٍي  ٚظؼ ٗ ِدٍع ٚ ،ثٗ
ؾثبْ ٚؽثي ثٗ چبپؼقيعٖاقذ.
رفكيؽ گٕبثبظي زبٚي ِكبئً ٚؽفبٔي  ٚفٍكفي ثٛظٖ
 ٚگؽايم ثٗ يٛفيبْ ظاؼظِ .فكؽ آيبد ؼا ِؽرجّ
ثٗ ُ٘ ِيظأع.اٌجزٗ رٙؽأي ظؼ غؼيِٛ ٗٛزمع اقذ
وٗ ايٓ رفكيؽ اؾ قٍٓبْ ِسّع ٔيكذ.
ُٚس ٜءٖعرِا ٘٥ِٗ ِ ٜءُٖرآٜ
ايٓ رفكيؽ رأٌيف ثبٔ ٛاِيٓ ايفٙبٔي اقذ ٚ
ِؽث ِٛثٗ لؽْ چٙبؼظُ٘ ِيثبنع .ايٓ ثبٔٛي
ايفٙبٔي ِزٌٛعِٚ ٖٔٓ7زٛفي ٗٓٗٔ لّؽي ثٛظٖ ٚ
نيٛي اقذ.
رفكيؽ ٚي ثٗ ٚقيٍٗ أزهبؼاد ثمفي ايفٙبْ ،ثٗ
لٓٚ ٙؾيؽي  ٚظؼ ٘ٔ ِدٍع ٚ ،ثٗ ؾثبْ فبؼقي ثٗ
چبپؼقيعٖاقذ.
ِفكؽ ثٗ ؼٚايبد وّزؽ رٛخٗ ظاؼظ ،رفكيؽ اٚ
ٚؽفبٔي ،فٍكفي  ٚرؽثيزي اقذ.
ذفطير ِاٗٚ
ايٓ رفكيؽ رأٌيف اثؽا٘يُ ٚبٍِي اقذ ِ ٚؽث ِٛثٗ
لؽْ چٙبؼظُ٘ ِيثبنع  ٚاؾ رفبقيؽ نيٛي نّؽظٖ
ِينٛظ.
رفكيؽ ٚبٍِي ثٗ ٚقيٍٗ أزهبؼاد يعٚق رٙؽاْ ٚ
ثبقزبْ ِهٙع ثٗ لٓٚ ٙؾيؽي  ٚظؼ ِ 7دٍع ٚ ،ثٗ
ؾثبْ فبؼقي ثٗچبپ ؼقيعٖاقذ.
ايٓ رفكيؽ ِهزًّ ثؽ ٌغذ ،نأْ ٔؿٚي ،الٛاي
ِفكؽاْٗٔ ،ؽيبد ٍّٚي ،آؼاء قيبقي ثٛظٖ ٚ
رفكيؽي اضاللي،اخزّبٚي ٚ ٚؽفبٔي ِسكٛة ِينٛظ.
ءَٖٛيط ءاُِ.ٙ
ٔٛنزٗ قيع زيعؼ آٍِي ِزٛفيٗ.97
ايٓ رفكيؽ ِكٍه ٚؽفبٔي  ٚيٛفي ظاؼظ ٘ ٚفذ خٍع
ثٛظٖ وٗ اوٕ ْٛثيم اؾ ظ ٚخٍع آْ ظؼ ظقزؽـ
ٔيكذ .ايٓوزبة ؼا ثيهزؽ ِيرٛاْ رأٚيً غٚلي
ٔبِيع رب رفكيؽ  ٚآٔچٗ ظؼ ظقزؽـ اقذ ثطهي اؾ
قٛؼٖ ثمؽٖ ِيثبنع.
تيا ٜءٖطعادج ِ ُٚاٚاخ ءٖعثادج
ٔٛنزٗ قٍٓبْ ِسّع گٕبثبظي ِٛؽٚف ثٗ قٍٓبْ
ٍٚيهبٖ ِزٛفي .ٖٕٔ9
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ايٓ رفكيؽ ِهؽة ٚؽفبٔي ظاؼظ ٌٚي ضيٍي اؾ اٌفبٔ
ِ ٚفب٘يُ آيبد فبيٍٗ ٔگؽفزٗاقذ .ايٓ رفكيؽ
ثبؼ٘ب ظؼ ايؽاْ ٚثيؽٚد ظؼ چٙبؼ خٍع چبپ نعٖاقذ
ً رؽخّٗ ٔيؿ نعٖاقذ.
 ٚاضيؽا
٥ٚء٢ة ءٖرح ِ ٝٛذفطيرءُٖرآٜ
ٔٛنزٗ قيع ِؽرُي ِٛقٛي غؽٚي ِزٛفبي ٔ.ٖٔ7
قجه رفكيؽي ٚي اؾ رفبقيؽ اخزٙبظي ٚؽفبٔي ِسكٛة
ِينٛظ  ٚفمّ خؿء ٖٓ ؼا رفكيؽ ّٔٛظٖ اقذ.
ُٚس ٜءٖعرِاْٟ ،ٜسءٖعرِاٜ
ٔٛنزٗ ضبُٔ ًٔؽد اِيٓ (ثبٔٛي ايفٙبٔي) ِزٛفبي
ٖٓٔٙل .رفكيؽي فبؼقي ثٛظٖ  ٚظؼ ٘ٔ خٍع  ٚنبًِ
رّبَلؽآْ اقذ .قيؽاضاللي ٚؽفبٔي ظاؼظ  ٚظاؼاي
ِمعِٗاي ظؼ  ٍَٛٚلؽآْ ِيثبنع.
ء٥ٞءَ دَخشاٜ
ٔٛنزٗ قيع ِسّع زكيٓ ّ٘عأي ِزٛفبي ٖ٘ٔ9ل
رفكيؽي اقذ فبؼقي  ٚثب ظيع فٍكفي ٚؽفبٔي ٚ
اخزٙبظي اقذ.
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