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 زبرگ اختراع      آفزیذ درد وٝ خذایی ٘بْ ثٝ

 ایزاى اسالهی جوَْری رّثزگزاهی تِ سالم

 اختزاُ یه ثٝ اسعزِ٘یبس ٚاِجتٝ ا٘مالة، پیزٚسی ثذٚ ٕٞبٖ اس درعت ٘یش ٔب. اعت ثٛدٜ اٚ ٘یبس عزِ اس ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ ثؾز اوتؾبفبت ٚ اختزاّبت ٌٛیٙذ ٔی

ٝ  اٍ٘یشی ثُٟت دعتٍبِٜ ٚ دْ خٛد ثزای ٚاوٖٙٛ ٌزفت پزٚثبَ ؽٕب رٞجزی درسٔبٖ ، اختزاُ ایٗ. ثزدیٓ دعت ؽٍفت ٝ . اعهت  پزداخته ٓ  ٚاِجته  عهٟ

ُ  یهه  عٟٓ آٖ، ٚوبرا٘ذاسیِ آٖ، عبسیِ ثٟیٙٝ ٚ تزٔیٓ ٚ آٖ، ثٝ ثخؾٛدٖ ٚفنب آٖ، ثٝ دادٖ ٚثٟب آٖ، ٚتىٕیُ اختزاُ، ایٗ در ؽٕب ٟٔٙذعیِ  ٔختهز

 .اعت وزدٜ ثجت ثشري ؽٍفتی ایٗ ٔختزّبٖ دروٙبر را ؽٕب ٘بْ وٝ عٟٕی. اعت ٔىُٕ

ُ  ٕٞیٗ اٌز وٝ خٛری. افتذ ثىبرٔی ایزاٖ خغزافیبیی ی درٔحذٚدٜ تٟٙب وٝ دارد ٔٙحقزثفزدی ٞبی ٚیضٌی اختزاُ، ٔٛتٛرایٗ ٝ  را اختهزا ٝ  ثه  تزویه

ٖ  خهبؿ،  ٞٛای ٚ آة ایٗ وٝ. اعت ایزاٖ وؾٛرٔب ٚٞٛای آة ٚتٟٙب تٟٙب ّّتؼ. وٙذ وبرٕ٘ی عٍٙبپٛر، ٚ ٔبِشی ٚ صاپٗ ثٝ ٔثالً یب ثجزیٓ،  ٚ درتٟهزا

 .٘یغت ٘یٛیٛرن ٞبرِٓ ی ٔحّٝ ٚ ِٙذٖ ٚ آ٘ىبرا در ٚ ؽیزاسٞغت ٚ اففٟبٖ

ُ  ٔب ی ارادٜ ثٝ تٟٙب ٚ اعت حغبط ٔب فذای خٙظ ٚ ٔب تٗ ٌزٔبی ثٝ وٝ دارد دٚر راٜ اس وٙتزَ وٛچه دعتٍبٜ یه اختزاُ، ایٗ  ٔهی  ثىهبر  ؽهزٚ

 ٘تیدٝ ؽبیذ  ا٘ذاسد، ثىبر خٛد ؽْٛ ٔمبفذ ثزای را اختزاُ ایٗ ثخٛاٞذ ٚ ثذسدد ٔب اس را دٚر راٜ اس وٙتزَ وٛچهِ دعتٍبٜ ٘فزایٗ یه اٌز یْٙی. وٙذ

ُ  ایٗ خقٛفیبت اس ثزخی ٔٗ. ثجیٙذ ٘یش آعیت ٘ٝ، وٝ ثٟزٜ ٚ ثٍیزد ْٔىٛط ی ْ  ثزٔهی  را ثهشري  اختهزا ٖ  تهب  ؽهٕز  آٖ ٞهبی  ٚیضٌهی  اس خٟب٘یهب

 :وٙٙذ ٔزاخْٝ ٔب خٛد ثٝ آٖ ثبستِٛیذ ثزای ٚ خجزدارؽٛ٘ذ

 خٛد ای، دوٕٝ فؾزدٖ ثذٖٚ ٌبٜ وٝ ؽذٜ تْجیٝ آٖ در حغبعی ثغیبر غٍزٞبیح أب اعت تٟی ٔغش ٚ چؾٓ اس ٌزچٝ ٔب اختزاّی دعتٍبٜ ایٗ :یک

   .ٌزدد ثبسٔی اِٚؼ خبی ثٝ ٚ دٞذ ٔی ا٘دبْ را اػ وبرِثبیغتٝ ٚ رٚد ٔی خبیی ثٝ خبیی اس ٚ افتذ ٔی ثىبر ثخٛد

ْ  ٔحل ثٝ ٚ اعت حغبط عیبعی ٚ ّّٕی ٚ ٞٙزی ٚ فزٍٞٙی ٔٛمّٛبت ثٝ وٝ ّدجب ٘ذارد، وٝ چؾٕی ٔغشٚ ٕٞبٖ ثب اختزاُ ایٗ :دٍ  ٘یهبس،  اّهال

 .وٙذ ٔی ثىٙذ ثبیذ وٝ را وبری ٚ ؽٛد ٔی رٚؽٗ ٔٛتٛرػ

 وٙیذ تدغٓ را آدٍٖٔٛ رُثٛتِ یه ؽٕب. خٟب٘ذ ثزٔی خٛد اس وٝ اعت ٔحیزاِْمِٛی ٞبی خٛػ ٚ خٙت ٚ فذاٞب در اختزاُ، ایٗ ٔحٛری ٚیضٌی :سِ

 ٚیهزاص،  یهه  ثهب  ٘بٌٟبٖ دٞذ، ٔی چبی وٝ ٞز٘فز دعت ثٝ. رٚد ٔی ٔیٟٕب٘بٖ عٕت ثٝ دعت ثٝ عیٙی ٚ ؽذٜ اختزاُ ٔیٟٕب٘بٖ اس پذیزایی ثزای وٝ

 ؽهبیذ . وٙهذ  ٔهی  ٘ثبرػ ٞٓ عٛس اعتخٛاٖ ٘بٔٛعیِ فحؼ یه ٚ وٛثذ ٔی عزػ ثز عیٙی ٕٞبٖ ثب ٚ وٙذ ٔی خبِی ثزعزٔیٟٕبٖ را چبی اعتىبٖ

ٝ  دٚعت ٘ٝ را آ٘بٖ ٚ وٙیٓ تٛخٝ ٔیٟٕب٘بٖ آٖ ویفیت ثٝ اٌز أب. ٘یغت ثّذ را وبرػ ٚ ٘ؾذٜ تَٙیٓ خٛة اختزاُ، ایٗ ثفزٔبییذ ٗ  وه  ثهذا٘یٓ،  دؽهٕ

 .وزد خٛاٞیٓ رُثٛت آٖ تمذیٓ ٞٓ آفزیٗ یه دردَ

 درفال٘دهب  وٝ ؽذ ٔی ٔتٛخٝ حغبعؼ حغٍزٞبی ثب ٔثالً. وزد ؽزُٚ ْٚٔتزمبٖ ٔخبِفبٖ ٔحبفُ ٚ اسٔدبِظ را وبرػ ثشري، اختزاُ ایٗ :چْار

ٝ  ٟ٘بیتهبً  فحجت، آٖ ٔحتٛای وٝ ٘ذاؽت ایٗ ثٝ وبری اٚ. وٙٙذ ٔی فحجت  ٔٛمُٛ فالٖ ی درثبرٜ ٚ ا٘ذ ؽذٜ خِٕ خٕبّتی ٝ  رؽهذ  ثه  ٔهی  خبْٔه

 تزیجٖٛ ثغبه ٚ خٟیذ ٔی ٔدّظ ی ٔیب٘ٝ ثٝ دِخزاػ ؽْبر چٙذ ثب ٘بٌٟبٖ. ٔدبِغی ٚ ٔحبفُ چٙیٗ یه سدٖ ثٟٓ ثزای ثٛد ؽذٜ تَٙیٓ اٚ ا٘دبٔذ،

ٝ  ؽهذ،  راحت خب ٕٞٝ اس خیبِؼ آ٘ىٝ اس ثْذ ٚ ا٘ذاخت درٔی ٚحؾت ثٝ را ٔغتْٕبٖ ٚ پیچیذ ٔی درٞٓ را عخٙزاٖ ٚ دوٛر ٚ ٔیىزٚفٗ ٚ ٜ  ثه  خبیٍهب

 خذا راٜ ٔدبٞذاٖ درفف ٚ وزد ٔی پٟٗ لزة ٚ ارج اس ای عفزٜ خٛد ثزای خذا درپیؾٍبٜ ٚ وؾیذ ٔی راحت ثٝ ٘فغی ٚ ٌؾت ثبسٔی خٛد ٘خغت

 ی لفغٝ در دیٍز ٔدّغی ٚ ٔحفُ ثزای را دعتؼ تٛی چٕبقِ ٚ س٘دیزٚلٕٝ ٚ خٙذیذ ٔی ٔحفُ ٚ ٔدّظ آٖ ثب٘یبٖ ثٝ غؼ غؼ ٚ ٌزفت ٔی لزار

 .داد ٔی خبی ٔخقٛؿ

ٖ  ثٝ وٝ اعت فزٔب٘ی ٟٔٓ ٌزفتٝ، اخبسٜ ٔزثٛىٝ دعتٍبٜ اس وٙغزت فالٖ ٚ فیّٓ فالٖ ٚ ٕ٘بیؼ فالٖ وٝ ٘ذارد ایٗ ثٝ وبری اختزاُ، ایٗ :پٌج  ٕٞهب

 ٚ ؽهٛد  ٔی وٙذٜ خب اس دارد چؾٓ ٔٛعیمی ٚ فیّٓ ٚ ٕ٘بیؼ ی فحٙٝ ثٝ عىٛت در وٝ عبِٙی درِ ثیٙی ٔی ٘بٌٟبٖ. رعذ ٔی اٚ حغبط حغٍزٞبی

ٝ  ثٝ را خٛد ٚ وٙذ ٔی خب اس رعذ ٔی دعتؼ دْ وٝ را ٞزچٝ ّزثذٜ، یه ثٝ ٚ ٌذارد ٔی درٖٚ ثٝ پبی ٔب ٘بة اختزاُِ ُ  ی فهحٙ . رعهب٘ذ  ٔهی  ٔمبثه

ٖ  ٚ تٗ ٞبی پیچؼ ٚ اِفبً ٚ ادثیبت فٟٓ پظ اس الّیٓ ٞفت ٞٙزی داٚراٖ ٍٔز وٝ آٚرد ٔی فحٙٝ ثٝ خٛد اس ٕ٘بیؾی چٙبٖ درآ٘دب  ٚ دعهت  ٚ ثهذ

 .ثذٞٙذ ٕٔتبسػ ی ٕ٘زٜ ٚ ثزآیٙذ اٚ پبی

 ٘هذارد  چؾٕی ٚ ٔغش اٚ وٝ چزا. اهلل آیت یه یب دا٘ؾدٛ یه یب اعت رٍٞذر یه ْٔتزك ٚ ٔخبِف فزد وٝ وٙذ ٕ٘ی فزلی اختزاُ، ایٗ ثزای :شش

 ،رعذ ٔی اٚ ثٝ وٝ ٞزفزٔب٘ی ثب ثبؽذ لزار اٌز. وٙذ چٙیٗ ٞٓ ٘جبیذ. ثپزداسد اٚمبُ تحّیُ ثٝ ؽذٜ، وٛن آٖ ا٘دبْ ثزای وٝ ٔأٔٛریتی اس عٛتز آٖ تب
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 رعب٘ٝ ٌٛػ ثٝ رٍٞذر آٖ ٚ اهلل آیت آٖ خجزاّتزاك ٚ رفتٝ وف اس فزفت ثٙؾیٙذ، خٛد ثیؾٕبر چزاٞبی یبثیِ پبعخ ثٝ ٚ تحّیُ ثٝ اٚ

 ٚ فحهؼ  ٚ ؽهْبرٌٛیی  ثٝ را عبّتی چٙذ یه ٚ رعب٘ذ ٔی اهلل آیت آٖ ی درِخب٘ٝ ثٝ را خٛد اِفٛر فی وٝ اعت ایٗ. رعیذٜ خٟبٖ ثشًِ٘ ٌٛػ ٞبی

ٖ  سٞهزا  یب ٚ اوجزٌٛیبٖ اهلل ٚ آٚرد ٔی دیّٓ حبال. ثزعذ فجح ٘یٓ ٚ عٝ ثٝ ٍٟز اس ثْذ ٞفت اس عبّت تب وٙذ ٔی عپزی ٘بعشا ٝ  درِ ٌٛیهب  آٖ ی خب٘ه

ٝ  آٖ اس لهبثّی  چیش ؽٛد، ٔی خبرج اهلل آیت آٖ مِزار ی اسخب٘ٝ ٚلتی. ؽٛد ٔی داخُ ٚ وٙذ ٔی خبوٗ ثیخ اس را اهلل آیت ٝ  خب٘ه ٜ  خهبی  ثه  اٚ. ٍ٘هذارد

 .ٍ٘ذارد ثدبی چیشلبثّی وٝ اعت ٕٞیٗ تخققؼ

. وٙهذ  ٔهی  تىزار را پبعخ یه تٟٙب ٚ تٟٙب وٙی؟ ٔی چىبر داری: ثپزعیٓ ٔأٔٛریت ا٘دبْ درحبَ اٚ اٌزاس وٝ اعت درایٗ اختزاُ ایٗ ؽٍفتیِ :ّفت

ٝ  درحهبِی  یهب  دٞذ، ٔی فحؼ ْٔتزك یه ی ثچٝ ٚ سٖ ثٝ وٝ درحبِی اساٚ اٌز ٔثبَ ىٛر ثٝ. ؽذٜ وٛن عبدٜ پبعخ یه ثخبىزٕٞبٖ اٚ وٝ چزا  وه

ٝ  آ٘دهب  یب عپزدٜ، ٌٛػ ٔزدْ تّفٙی ٔىبِٕبت ثٝ ٔخفیب٘ٝ وٝ آ٘دب یب س٘ذ، ٔی وؾت لقذ ثٝ را ْٔتزمی وٝ آ٘دب یب ثزدٜ، عبختٕب٘ی سیز ثٝ دیّٓ  وه

ٝ  آ٘دب یب وٙذ، ٔی دسدی وٝ آ٘دب یب وؾذ، ٔی ثیزٖٚ را لبٖ٘ٛ ی رٚدٜ ٚ دَ وٝ آ٘دب یب ثزدٜ، فزٚ ٔزدْ ی خب٘ٝ ا٘ذرٖٚ عزثٝ ٝ  وه ٖ  عهٕت  ثه  خٛا٘هب

ِ  ثٝ را خبْٔٝ عیبعی ٚ التقبدی ٞبی فزفت وٝ آ٘دب یب وٙذ، ٔی لبچبق ٘ؾبٖ ثی ی اعىّٝ ٞشار اس وٝ آ٘دب یب وٙذ، ٔی ؽّیه ٔزدْ  درٚ خهٛد  ٘فه

 .َ٘بٔٓ حفٌ ٔؾغَٛ: دٞذ ٔی پبعخ وٙی؟ ٔی چىبر داری: ثپزعیذ اٚ اس احٛاَ ایٗ ی درٕٞٝ اٌز ؽٕب وٙذ، ٔی

ٝ  ّّٕی ٔدبِٔ ثٝ ٔثال اعت، خبٔب٘ذٜ ٚ ٚخٛاٖ عٛاد وٓ آدٟٔبی اس ثزآٔذٜ اختزاُ، ایٗ اٌزچٝ ٘ىٙیذ فىز ٚلت یه :ّشت  ٚثهذا٘دبٞب  ٘هذارد  ّالله

ٗ  ثزای وٝ ّّٓ تحقیُ ثزای ٘ٝ ٚرٚد ایٗ ٔٙتٟب. دا٘ؾٍبٜ وٛی ثٝ ٞٓ ٚ دا٘ؾٍبٟٞبعت ثٝ ٚرٚد ٞٓ اٚ، ٔحٛری اسّالیكِ ٘خیز،. وٙذ ٕ٘ی ٚرٚد  رٚفهت

: وٝ تٛفیف ایٗ ثب. اعت دا٘ؾدٛیبٖ اعتزاحت ٔحُ ٚ دا٘ؾٍبٟٞب عبحت اس ا٘غب٘ی حمٛق تزیٗ اثتذایی پبوغبسیِ ٚ آرأؼ ٚ أٙیت ٚ ٚادة ّّٓ

 ٚ دعهتٍیزی  ٚ ثزخبعتٝ، خٛاة اس ٚٞزاط َٞٛ ثب وٝ دا٘ؾدٛیی ی سدٜ ثیزٖٚ  چؾٓ ثب اعت ٔتزادف أبوٗ، ایٗ ٚ ٔزاوش اسایٗ اختزاُ ایٗ خزٚج

 ٔهذد  آعهٕب٘ی  ٔأٔٛریت ایٗ در را اٚ ٚ ثذٞذ  ا٘زصی اختزاُ ایٗ ثٝ ثبیذ وٝ ٞبیی یبحغیٗ ٚ سٞزاٞب یب: ثب اِجتٝ ٚ ْٔتزك، دا٘ؾدٛیبٖ ؽتٓ ٚ مزة

ٛ  یهه  اس تهزاػ  ریهؼ  یه وٝ ا٘ذاخت عزثبسی دٚػ ثٝ را ٞب خزاػ ٚ ٞب آعیت ٚ ٞب خزٚج ٚ ٚرٚد آٖ ی ٕٞٝ ثؾٛد وٝ ىٛری. ثزعب٘ذ  دا٘ؾهد

   .ثزداؽتٝ

 ٚ وٙهذ  ٚرٚد خب یه ثٝ لبٖ٘ٛ وٛر ٚ٘مبه ٌزیشٌبٟٞب اس ٘ٝ وٝ ایٓ وزدٜ ٔغّو ؽٍزدٞبیی ثٝ را اختزاُ ایٗ ٔب وٝ خجزداریذ تزاسٔٗ ٘یه خٛدتبٖ :ًِ

ُ  ٘خیز، ثبسٌزدد، اػ ٕٞیؾٍی پبیٍبٟٞبی ثٝ ثٍذارد ثدبی خٛد اس اثزی ٚ ردی آ٘ىٝ ثی ٚ ثىؾذ تٛثزٜ ثٝ را آ٘دب خبن ٓ  خّهٛی  ٔغهتمیٕبً  ثه  چؾه

 تخققی وٓ اِجتٝ ٚایٗ. وٙذ ٔی الذاْ ٔزدٔبٖ خقٛفی حزیٓ ؽىغتٗ ٚ ؽتٓ ٚ مزة ٚ تخزیت ٚ فحبؽی ٔمذط أز ثٝ لبٖ٘ٛ مبثيیٗ ٚ لبٖ٘ٛ

 آ٘دب اس پیزٚسٔٙذا٘ٝ ٚ ثیفؾب٘ذ اػ ثزعزاٞبِی را آ٘دب خبن ٚ وٙذ ٚرٚد خب یه ثٝ ا٘تَبٔی ٘یزٚٞبی عىٛت یب ٚ ٕٞىبری ثب اختزاُ، یه وٝ.  ٘یغت

 اس ثزوهبت  ایٗ ی ٕٞٝ. ثبسرٚد خٛد ٔمذط عبسٔبٖ عٕت ثٝ ٚإٞٝ ثی ٚ وٙذ تمذیٓ ا٘تَبٔی ٚ لنبیی ٔتِٛیبٖ فٛرت ثٝ ٘یش ِجخٙذی ٚ ثیبیذ ثیزٖٚ

 .ٌیزد ٔی حبَ ٚ حظ ،"تکش تشکي تشى ًظام، حفظ تزای " ْٔزٚفِ ی خّٕٝ آٖ

 ٔی دریىدب وٝ اختزاُ، ایٗ ىَٛ ٚ ّزك ی ٚاسٕٞٝ دردٞیذ ٘ذا ؽٕب.  ٘ذارد وٝ اعت چؾٕی ٔغشٚ ٕٞبٖ ٔتأثزاس اختزاُ، ایٗ رفتبروّی ی ٕٞٝ :دُ

 یهه  ٟٔٙهذط،  یه پشؽه، یه ٔتفىز، یه ثزدٜ، فزٚ ٔزدْ خقٛفی حزیٓ ا٘ذرٖٚ عزثٝ ٚ دسدد ٔی ٚ عٛسا٘ذ ٔی ٚ وؾذ دیٍزٔی درخبی ٚ س٘ذ

 یهه  ٍٔهز . ٔيّمبً. وٙیذ ٕ٘ی دریبفت پبعخی ٔيّمبً. وٙیذ ىّت ا٘غبٖ یه ثّٝ ا٘غبٖ، یه غزك، ثی یه ٔٙقف، یه ٞٙزٔٙذ، یه دا٘ؾٍبٜ، اعتبد

 وٙذ؟ ٔی تخزیت ٚ دسدد ٔی ٚ وؾذ ٔی ٚ س٘ذ ٔی ثیٙذیؾذ، آ٘ىٝ ثذٖٚ ا٘غبٖ،

 ٞشار ٚ اختٕبّی حزوت یه ٚ عخٗ یه ٚ ٔبخزا یه ٚچٖٛ چٙذ وبرثٝ وٝ اعت ایٗ ؽذٜ، تَٙیٓ آٖ ثزتٕبٔیت اختزاُ ایٗ وٝ خقٛفیتی :یاسدُ

 ٔتٕبیُ عٛ ثذاٖ را حغٍزٞبیؼ ٚ ا٘ذ خٛاعتٝ اٚ اس وٝ وبری ثٝ اػ ثغتٝ ٌٛػ ٚ چؾٓ ٕٞبٖ ثب اٚ ثُ ٘ذارد، تدزثٝ ٚ فىز ٚ ا٘ذیؾٝ ٚ عّیمٝ ٞشار

ٝ  ثب اختزاُ، ایٗ. رٚد ٔی ثذر ٔأٔٛریت آٖ اس پیچیذٜ درٞٓ ثغبىی ثب یب خٛ٘یٗ ٞبیی دعت ثب ثْذ عبّتی ٚ ؽٛد ٔی فزٚ ا٘ذ، وزدٜ  ّّهی  ّّهی  آ٘ىه

ٗ  خبىزوٝ ایٗ ثٝ چزا؟. فزد ثٝ ٘ٝ ثٍٙز حك ثٝ: ٌٛیذ ٔی وٝ ٘ذارد ّّی عخِٗ ایٗ ثٝ وبری أب ٌٛیذ ٔی سیبد ٝ  اختهزاُ،  ایه  فهزد  در را حهك  ی ٕٞه

ٜ  خالفٝ  ًیشخیش خذا خَد سوت تِ صَرت درایي کِ کٌذ، ًگاُ چپ اختزاع ایي ی عالقِ هَرد فزد تِ ّن خذا خَد الل ستاًن است کافی. وهزد

 !ثدٛی ٔب ٚثب درٔب را آٖ ٔؾتبلی، حك ثٝ خیّی اٌز: ٌٛیذ ٔی ؽذ؟ چٝ حك پظ: ثٍٛییذ اختزاُ ایٗ ثٝ ٔتْدجی آدْ اٌز .داشت تزخَاّذ

 ایٗ اس.  اعت ویٟب٘ی ٞبی ٘ٛؽتٝ ٚاِجتٝ ٔذاحی عيحی ٔحبفُ آٖ ثبىزی ٚؽبرص تغذیٝ ٔحُ. ؽٛد ٔی خبِی ٞزاسٌبٜ اختزاُ ایٗ ثبىزی :دٍاسدُ

 ؽٛد؟ ٔی ٔغتفبد فٟٓ اعٓ ثٝ چیشوی یه آیب ثفزٔبییذ ؽٕب ٔحبفُ
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ٜ  ٚ فذاٚعیٕب چٖٛ أبوٙی اختزاُ، ایٗ تىثیز ٚ ٕ٘ب ٚ ٘ؾٛ ٔحُ :سیشدُ ٝ  ٚ ٔدّهظ  ٚ دِٚهت  ٚ لنهبیی  دعهتٍب  دعهتٍبٟٞبی  اِجته

 ّمهت  اختزاُ ایٗ ٘ؾبٖ ٚ خو ثٕحل أب ٟ٘ذ ٔی اٍ٘ؾت رحیٕی رمب ٔحٕذ ثزدسدیِ ٔب لنبیی دعتٍبٜ ٔثبَ، ثْٙٛاٖ. ٔبعت عپبٞی ٚ اىالّبتی

 اس تخشیی  حتی ٍ کزدُ، خزج اًتخاتات در را دسدی ایي پَل کزدُ، دسدی رحیوی رضا هحوذ اگز: ٌٛیذ ٔی اختزاُ ایٗ چٖٛ چزا؟. وؾذ ٔی

 هی پس پا تشرگ دسدی ایي اس ٍ دّذ هی ها اختزاع تِ حق ٍ شَد هی هجاب قضا دستگاُ رییس کِ ایٌجاست. دادُ ّن هجلس رییس تِ را آى

 .کشذ

ُ . داؽتٝ دعت ٔیّیبردی ٞشار عٝ اختالط در چٖٛ چزا؟. ثزدار فال٘ی اسحٕبیت دعت: ٌٛیٙذ ٔی اختزاُ ایٗ ثٝ ٔثالً یب ٝ : ٌٛیهذ  ٔهی  ٔهب  اختهزا  چه

 .ثزدارْ دعت فال٘ی ایٗ حٕبیت اس ٞٓ ٔٗ تب وٙیذ رعیذٌی خٛدتبٖ اىزافیبٖ ٞبی دسدی ثٝ  ٕٞشٔبٖ ؽٕب دارد، اؽىبِی

 خْٕی حبال ٕٞیٗ ٔثالً. ٌفت خٛاٞٓ چزا؟. ٘ذارد را ثشري اختزاُ ایٗ ی ٔحبوٕٝ ی ُّزمٝ ٔب لنبیی دعتٍبٜ وٝ دا٘یذ ٔی خٛة خٛدتبٖ  :چْاردُ

 چزا؟. وٙذ ٔی ٚ وزدٜ ثزخٛرد آٟ٘ب ثب ٕٔىٗ ؽىُ تزیٗ تّخ ثٝ لنبیی دعتٍبٜ ٚ ا٘ذ س٘ذاٖ در خٕٟٛر رییظ ثٝ تٛٞیٗ ثخبىز ٔب عیبعی س٘ذا٘یبٖ اس

 ٘ذیذٜ حٕبْ ٚ ؽپؾٛ را خٕٟٛر رییظ خالیك، چؾٓ خّٛی اختزاُ، ٕٞیٗ أب. اعت دسد ٚ ٘بٔتْبدَ فزدی خٕٟٛر رییظ: ا٘ذ ٌٚفتٝ ا٘ذ ٘ٛؽتٝ چٖٛ

. ٘هذارد  را اٚ ّّیٝ وؾیذٖ ُ٘يُك خزأت ٔب لنبیی دعتٍبٜ ٚ ثٙذد ٔی ؽٙبئت تٛح ثٝ را اٚ ٕٞزاٞبٖ ٚ وٙذ ٔی خيبة ٔب٘ذٜ ّمت ٚ دٞبتی ٚ ثٛسیٙٝ ٚ

 .ثیب٘ذاسد س٘ذاٖ ثٝ وٙٙذٌبٖ تٛٞیٗ عبیز دروٙبر خٕٟٛر، رییظ ثٝ تٛٞیٗ خزْ ٚثٝ وٙذ دعتٍیز را اختزاُ ایٗ وٝ ایٗ ثٝ ثزعذ چٝ

. دٞذ ٘بخٛرٔی فحؼ ثخٛاٞذ دِؼ وٝ ٞزوظ ثٝ ٚ اعت تزیجٖٛ ٚ ٚخبٞت فبحت ٞٓ ٔذاحی درٔدبِظ خْٕٝ، ٕ٘بس تزیجٖٛ ثز ّالٜٚ اختزاُ ایٗ

 اتفبلبً! ٞزٌش ؽٛد؟ ٔی ٔب ٔتفبٚت اختزاُ ایٗ حزیف لبٖ٘ٛ ٍٔز خالفٝ. ثبؽذ داؽتٝ را عبدٜ ٌفتِٗ چزا یه ؽٟبٔت لنب دعتٍبٜ رییظ آ٘ىٝ ثذٖٚ

 ٔهٛرد  ٚ ٌزفهت  ٔی را دعتؼ عبّت ثٝ دْ لبٖ٘ٛ، وٝ وزدیٓ ٔی اختزاُ چیشوی یه اٌز. اٚعت ثٛدٖ فزالب٘ٛ٘ی ٕٞیٗ اختزاُ، ایٗ افّی وبروزد

ِ  اس عزؽبر آٖ وبرایی ٚ ثبؽذ ٘زعیذٜ وغی فىز ثٝ وٝ اعت درایٗ اختزاُ خقٛفیت! ٘جٛد اختزاُ اعٕؼ داد، ٔی لزار اػ ٔٛاخذٜ  ثهزای  ٔٙهبف

 .ثبؽذ ٔختزُ

ٝ  ثٝ ٘یفتذ، ّمت خٟب٘ی اّتجبرات ی ٌزدٚ٘ٝ اس آ٘ىٝ ثزای أب اعت ٔحذٚد ٔب ٔزسٞبی داخُ ثٝ ٌزچٝ اختزاُ، ایٗ تّْمبت ی دایزٜ :پاًشدُ  ی ٔمِٛه

ٖ  درٕٞیٗ دعتؼ رعذ، ٕ٘ی وجیز ثزیتب٘یبی ٚ آٔزیىب ٌٛؽٕبِی ثٝ دعتؼ اٌز وٝ خٛری. دارد چؾٕی ی ٌٛؽٝ ٘یش دیپّٕبعی ٖ  تٟهزا ٝ  خٛدٔهب  ثه

 وزد؟ ؽٛد ٔی چٝ! دیٍز اعت اختزاُ. رعذ ٔی وٝ ایٙبٖ ٞبی عفبرتخب٘ٝ

 ٚ ثزایٗ ٔزي داعتبٖ ٕٞبٖ. آٚرد ثزٔی ٕٔتبسی عخٙبٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ، اس خْٕی ٌّٛی اس ٚ س٘ذ عزٔی ٞٓ ٔدّظ ثٝ چٙذی ٞزاس اختزاُ ایٗ :شاًشدُ

ٜ  ٞبی ٔؾت ثب وٝ ثزد ٔی وف اس لزارؽبٖ ٚ آراْ ٚ ثزد ٔی چًٙ ٕ٘بیٙذٌبٖ خبٖ ثٝ چٙبٖ ٚیب. آٖ ثبد س٘ذٜ ٜ  ٌهز ٖ  ٚ وهزد  ٚ ؽهْبرٌٛی  ٞهبی  دٞهب

ٗ  ٚ پت اختزاُ ایٗ ثب وٝ خٛاٞٓ ٔی ٔزد! ٔدّظ ّّٙی فحٗ ٕٞبٖ در راٞپیٕبیی ثٝ وٙٙذ ٔی ؽْبرخٛارؽزُٚ ٝ  ٚ فزاٌیهز  ٚ پٟه ٗ  ٕٞه  حزیهف  فه

 !درثیفتذ

 ٚ ٔٙتَزی ٚ ؽزیْتٕذاری اهلل آیت عز ثٝ آٖ اس پیؼ ٚ افزٚٓ ٚ عزدارّالیی عز ثٝ چٝ اختزاُ، ایٗ وٝ ایذ دیذٜ ٔجبرن چؾٓ ثٝ خٛد ؽٕب :ّفذُ

ٖ  وٝ خبىز ایٗ ثٝ تٟٙب آٚردٜ؟ ٔقّحب٘ٝ حزوت ٞشار ٚ ٌٙبٜ ثی ا٘غبٖ ٞشار ٚ ٔدّظ ٞشار ٚ ٔحفُ ٞشار ٚ ؽیزاسی دعتغیت ٚ فبْ٘ی  عهخٙی  ایٙهب

 اعٓ ثٝ ٚ وٙذ ٔی تخزیت ؽٕب اعٓ ثٝ ٚ س٘ذ ٔی ؽٕب اعٓ ثٝ. ؽٙبعذ ٔی را ؽٕب تٟٙب اختزاُ، ایٗ وٝ دِیُ ایٗ ثٝ تٟٙب ٚ. ا٘ذ آٚردٜ ثزسثبٖ ٔتفبٚت

 .وؾذ ٔی ؽٕب اعٓ ثٝ حتی ٚ رٚد ٔی ثبال ٔزدْ دیٛار اس ؽٕب

ٗ . آٔیختٓ آٖ ثب ٘یش را خٛد س٘ذاٖ ٚخبىزات. ثزدْ دعت لزآ٘ی پضٚٞؼ یه ثٝ ٔزالجبٖ دٚراسچؾٓ درس٘ذاٖ، ؽخقبً ٔٗ :ّجذُ ٝ  درایه  ی ٘ٛؽهت

ٜ  ْٔزفهی  وبِیفز٘یب آ٘دّظ ِٛط در س٘ذا٘ی یه را خٛد ثز٘یبٍ٘یشْ، حغبعیتی آ٘ىٝ ثزای ؽٛراٍ٘یش، ٚ ٔيَٛ ْ  ثهب . اْ وهزد  اردشییز " ٔغهتْبر  ٘هب

 .اعت ٞٙزی اسَٔٙزٞبی لزاٖ ٔفبٞیٓ اس ثزخی ثٝ ٍ٘بٜ پضٚٞؼ، ایٗ افّی رٚیىزد ."خزهٌکَب

ٗ  ؽزق، ی رٚس٘بٔٝ. "خزٔٙىٛة اردؽیز" ٘بْ ٕٞبٖ ثب. عپزدْ ؽزق ی رٚس٘بٔٝ ثٝ ٚ وزدْ ٔزتت را ٘ٛؽتٝ ایٗ آٔذْ، ثیزٖٚ س٘ذاٖ اس وٝ ثْذٞب  ایه

 ا٘مالة، اس پظ عبِٟبی درایٗ ٔزدْ وٝ آ٘دب اس ٍبٞزاً. ؽذ ٔٛاخٝ خٛد ٔخبىجبٖ اعتمجبَ ثب رفتٝ رفتٝ ٚ وزد چبح ؽٕبرٜ ٞفذٜ یىقذٚ تب را ٘ٛؽتٝ

 دعهتٍبٟٞبی  تٛعهو  "خزٔٙىهٛة  اردؽیز" افّیِ ؽخقیت ٘بخٛراعت، ٚ ثبىُ ؽبٖ ؽٙبخت ٌٚز٘ٝ ثؾٙبعٙذ ٔب ٍ٘بٜ ی ساٚیٝ اس ثبیذ ٞٓ را خذا

 ٕٞبٖ چٖٛ چزا؟ دا٘یذ ٔی. آٔذ ثُْٕ خٌّٛیزی لزآ٘ی ٔيبِت آٖ ا٘تؾبر ی ادأٝ اس تّفٗ، یه ثٝ ٚ ؽذ ؽٙبعبیی ٔب اىالّبتی عجه فبحت ٚ ٔيِّ

ٓ . ا٘ذاسد ٔی ِزس ٚ تت ثٝ را ٔغئِٛی ٔذیز ٞز ٔغتٕز، وٛثؼ ایٗ فذای ٚ وٛثذ ٔی پبی رٚس٘بٔٝ ٚ ٘ؾزیٝ ٞز دیٛار پظ در  ٔب اختزاُ  وٙیهذ  تدغه

 ثجزد؟ ثذر عبِٓ خبٖ دفتز آٖ اس چیشوی وٙیذ ٔی ثبٚر آیب ؽٕب. وٙذ خزٚج آٖ اس ثْذ وٕی ٚ وٙذ ٚرٚد ٘ؾزیٝ یه ٔحتنزِ دفتز ثٝ اختزاُ، ایٗ
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 ٚیهب . درآیهذ  ثغهیح  ِجهبط  ثٝ ٚیب. ثزعزٌذارد ای ّٕبٔٝ ٚیب. ثپٛؽذ وفٗ: وٝ ؽٛد ٔی تٕبؽبیی آ٘دب ٔب اختزاُ ؽٕبیُِ ؽىُ :ًَسدُ

 اْ دیذٜ را رٚحب٘یب٘ی خٛد چؾٓ ثٝ خٛد ٔٗ. ثیفتذ راٜ ثٝ ا٘ذ، وزدٜ ٔؾخـ ثزایؼ وٝ عٕتی ثٝ خْٕٝ ٕ٘بس ٔحُ اس دعت ثٝ عدبدٜ ٚ ؽْبرٌٛیبٖ

 ؽىغتٗ ثزای را ٍٕٞبٖ ٚ ثبریذ٘ذ ٔی ٘بعشا اٚ ثزخٛد ٚ وزد٘ذ ٔی تٟییح اِّٟی آیت ی خب٘ٝ ؽىغتٗ ثزای را خٕبّتی ٕٔىٗ، عٛاد وٕتزیٗ ثب وٝ

 .ٕ٘ٛد٘ذ ٔی تحزیه اٚ ٘ذار ٚ دار دریذٖ ٚ

ٖ . ثٍیز٘هذ  وؾٛرٔدٛس ٚسارت اس لبِؾبٖ ٚ لیُ ٚ تدِٕ ٚ راٞپیٕبیی ثزای ٔثالً تب. ٘یغت ٔدٛس ثٝ احتیبخی را پٛؽبٖ وفٗ :تیست ٝ  وفٙهی  ٕٞهب  وه

 ٚثب پٛؽبٖ، وفٗ وبری ؽیزیٗ اْ٘ىبط در ٘یش ٔب اختزاّی عیٕبی فذاٚ. اعت ٔدٛسؽبٖ دٞٙذ، ٔی ثیزٖٚ دٞبٖ اس وٝ اِفبٍی ٕٚٞبٖ ا٘ذ، پٛؽیذٜ

 آتؾهی  ثز ٚالیت، درروبثبِٖ پبی عتیشاٖ، دؽٕٗ ٚالیت، ی ّزفٝ غیٛرٔزداِٖ ٕ٘بسٌشاراٖ، ّشاداراٖ، خٛدخٛػ، ٘یزٚٞبی: چٖٛ ٚاصٌب٘ی ثىبرثزدٖ

ٖ  آلهب  ٘فزٔبییهذ  ؽهٛخی  ا٘تَهبٔی؟  ٘یزٚٞبی لبٖ٘ٛ؟ ادثؾبٖ؟ ؽبٖ؟ ا٘غب٘یت ودبعت؟ خٕبّت ایٗ ا٘قبف. دٔذ ٔی ا٘ذ وزدٜ ثپب ایٙبٖ وٝ  اس. خهب

   .٘یغت ٔتّقف ثذاٖ ٔب اختزاّی دعتٍبٜ وٝ ٘جزیذ ٘بْ ففبتی

 ؽٕب. پیىزاعت درٚ ثی لب٘ٛ٘یِ ثی ٚ ثذاخاللی رٚاج ؽذٜ، فزٚ ٔب ی خبْٔٝ خبٖ ثٝ اختزاُ ایٗ ٔغتٕز رفتبر اس وٝ آ٘چٝ عبِٟب درایٗ :ٍیک تیست

 راٜ ثٝ خٛدعزا٘ٝ اٌز ٞزوغب٘ی ٚ ٞزوغی فزدا اس: یب وٙٓ؟ ٕ٘ی تأییذ را رٚیٝ ایٗ ٔٗ: ٔثالً وٝ ایذ؟ ثزآؽفتٝ ٘بٔیٕٖٛ اختزاُِ ثزایٗ آیب وٖٙٛ تب یىجبر

 خّٛی سٚدتز ٞزچٝ: ثفزٔبییذ ا٘تَبٔی دعتٍبٟٞبی ثٝ ٚیب ؽٛ٘ذ؟ ٔی ٔٛاخذٜ عخت ثجبر٘ذ، ٘بعشا ٚ فحؼ ثزوغی ٚ ثش٘ٙذ تخزیت ثٝ دعت ٚ ثیفتٙذ

 رٚؽٗ دعتٍبٜ، ایٗ وٝ اعت ثذیٟی. ایذ ٘فزٔٛدٜ ٘یش اّتزامىی ٔب اختزاّی دعتٍبٜ ایٗ رفتبر ثٝ وٖٙٛ تب ؽٕب ثّٝ، ثٍیزیذ؟ را ٔذٞجی اٚثبؽبٖ ایٗ

 عزدار آٖ حزیف ٔب لنبیی دعتٍبٜ ٘جبیذ چزا ٌٚز٘ٝ. ٘ذٞذ ٘ؾبٖ خٛػ رٚی ٘یش ؽٕب خٛد وٕتزاس ثٝ ٚ ثذا٘ذ ؽٕب ؽخـ ٔذیٖٛ را ٔٛتٛرػ ؽذٖ

 تأییذ ٔذیٖٛ ٘یش را ٞغتی چزخؼ ٚ عٙدٙذ ٔی ؽٕب ؽخـ ثب را وبئٙبت ی ٕٞٝ رٚا٘ی، تْبدَِ اس ثبخزٚج وٝ ؽٛد فحبؽی خٛا٘ه ٚ خْٕٝ أبْ ٚ

 .دا٘ٙذ ٔی ؽٕب خٙبة

 رّثزگزاهی،
 ٘بؽی دردِ ٞبی الیٝ ٕٞٝ، ایٗ ثب. اعت دؽٛار غقٝ اس ٘بؽی دردِ تحُِٕ وزد، تحُٕ ثؾٛد اٌز را خغٕب٘ی دردِ. چیشدیٍز غقٝ ٚ اعت چیش یه درد

 ٔی وٝ ایٙدبعت. وٙذ ٔی ٌُ ِذت ٚ پضٔزد ٔی درد ٚمْیت، درایٗ. ا٘دبٔٙذ ٔی ِذت ثٝ خبٞبیی دریه وٝ ؽٛ٘ذ ٔی عٛار ثزٞٓ آ٘مذر ٌبٜ غقٝ، اس

 سایٕبٖ فقُ درعت ایٙدب. "دٜ ٔب ثٝ ثغتب٘ی وٝ ٞزدَ اس غٓ": وٝ. دارد تزی افشٖٚ ی ٔيبِجٝ وٝ اعت ِذت ٚایٗ. ٘یغت خجزی درد دیٍزاس ثیٙیذ

ٜ  ٔثُ. ِذت اٚ ٚ ثیٙٙذ ٔی درد ثَبٞز ٕٞٝ. ّٕیك ِذتی ثب وٝ درد، ثب ٘ٝ تِٛذی. را ثٟتزاسخٛد: أب. سایذ ٔی دردٔٙذ، آدْ وٝ ایٙدبعت. اعت  ای پز٘هذ

ٝ . پزٚاس: پز٘ذٜ أب ثیٙٙذ ٔی خٛ٘یٗ پزٚثبَِ ٕٞٝ، ؽٛد، ٔی دریذٜ لفظ ٚلتی. س٘ذ ٔی ثیزٖٚ ؽىغتٝ لفظِ یه اس ثبَ خٛ٘یٗ وٝ  ٘یهش  ٔهب  ی خبْٔه

 .اعت فزارعیذٜ اٚ سایٕبٖ فقُ. ثزد ٔی ِذت وؾذ ٔی وٝ دردی اس وٓ وٓ. اعت ؽذٜ چٙیٗ

ِ  دست جواعتی پیش سال سِ ٍ تیست. اًجاهذ هی فزسَدى تِ حتواً رّثزهاًذى تاشذ، آساى رّثزشذى اگز فزهاییذ هی قثَل  ّین  دسیت  تی

 ٍ ٍاًْادًذ شوا ّای تزشاًِ را اهاًت اس کَّی آًاى. پذیزفت صَرت ًشست یک تِ ایي، تلِ،. کشَرتزگشیذًذ ایي رّثزی تزای را شوا ٍ دادًذ

 .رفتٌذ خَد کسة کارٍ سزٍقت تِ تالفاصلِ

 خب٘ٝ ثٝ ٚ ٌزفت ٚعْت ٔختقز افك آٖ رٞجزؽذٖ، ٔحل ثٝ أب ٘ؾغت، ٔی ٔختقزفزٚ ای درٔحذٚدٜ ٞبیتبٖ ٔغئِٛیت افك ٘جٛدیذ، رٞجز تب ؽٕب

 ٞهبی  ؽب٘ٝ ؽٛد، ٔی دعت ثٝ ٌیزدعت ٘فظ ٚعْتِ ایٗ در وٝ ٞزآ٘چٝ اس ؽٕب خجزی ثی. ٟ٘بد پبی ثز٘یبٔذٜ ٞبی ٘غُ ٚحتی ایزا٘یبٖ ته ته ی

 .ثزد ٕ٘ی ثذر ایذ، ٌؾٛدٜ آغٛػ رٚیؼ ثٝ وٝ ٔغئِٛیتی حُٕ اس را ؽٕب

ٝ  را ؽهٕب  د٘یب درٕٞیٗ وٝ د٘یب درآٖ تٟٙب ٘ٝ أنبٞب ایٗ ٚ اعت ٘ؾغتٝ حبدثٝ ٚ ِجخٙذ ٚ اخٓ ٞز پبی ؽٕب أنبی تبوٖٙٛ رٚس آٖ اس ٝ " ثه  ی ّزفه

 ٞیچ فبخْٝ ایٗ در ٔٗ ٘مؼ: خجزثذٞیذ ٍٕٞبٖ ثٝ ٚ ثدٛییذ ثزائت ٞب فبخْٝ ٚ ٞب آعیت ٚ خيبٞب ٍٟٛر اس ؽٕب وٝ ایٗ ٍٔز. خٛا٘ٙذ ٔی فزا "ٔيبِجٝ

 .اعت ایٗ خيب درایٗ ٔٗ عٟٓ: یب. اعت

ُ  وٝ ٞزخب٘ٝ ثٝ وٝ دادٜ را اختیبر ایٗ اٚ ثٝ والٖ ٞبی دسدی. اعت وح ، ٔب اختزاّی دعتٍبٜ دعتِ :کِ تگذرم ٍ تگَین ًیش ایي  اس ؽهٛد،  ٔهی  داخه

 ٔهزا  ؽخقی أٛاَ درعپبٜ، چٝ ٚ دراىالّبت چٝ ٔب اختزاّی دعتٍبٜ وٝ اعت دٚعبَ اس ثیؼ اوٖٙٛ. ثجزد ٔخفیٍبٜ ثٝ خٛد ثب ٚ ثزدارد ٔزدْ أٛاَ

ٖ  ٞهبی  دسدی اس حغبثزعهی  ثفزٔبییهذ  دعتٍبٟٞب ایٗ ثٝ ِيفبً. ا٘ذ ثبسٍ٘زدا٘ذٜ ٔب ثٝ وٖٙٛ ٚتب ا٘ذ ثزدٜ را ٚثغیبری ٝ  را وهال ٖ  آٖ اس ثْهذ  ثه  سایٕهب

 . ثبسثٍزدا٘یذ آ٘بٖ ثٝ ایذ، ثزدٜ ٚ ایذ ثزداؽتٝ دیٍزاٖ ٚ ساد ٘ٛری اس وٝ را ثغبىی ایٗ فْالً وٙیٓ، ٔی ٔٛوَٛ ِذت عزؽبراس
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