
 هاحمد مفتي زاد كاك -فلسفه حجاب در اسالم
  



 ثؼٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحيٓ
ايٗ ٔتٗ ػيٙبً اص ٘ٛاس يه ثحث وٝ ٔشثٛى ثٝ ػبِٟب لجُ اػت پيبدٜ ؿذٜ ٔٛهٛع آٖ ، خٛاة ثٝ ػؤاَ چٙذ 

 اػت."حدبة"خٛاٞش تٟشا٘ي دسٔٛسد

 "فّؼفٝ ي حدبة دساػالْ"

ثٝ ايٗ ػؤاَ ثذٞيٓ،احتيبج ثٝ ٔمذٔٝ اي داسيٓ وٝ ٔختلش ؿٙبختي اٌش ثخٛاٞيٓ خٛاثي سٚؿٗ ٚ ٔفيذ 

 دسثبسٜ ا٘ؼبٖ ثٝ ٔب ثذٞذ.

ػشم وٙٓ:ا٘ؼبٖ،ثٝ اػتجبسٚخٛد فشديؾ ،ٚ ثٝ اػتجبسػوٛي اص خبٔؼٝ،داساي كفبت،ٔـخلبت ٚ 

خلٛكيبتي اػت ٔبدي ٚ ٔؼٙٛي، وٝ تٟٙب ٚلتي ٕٔىٗ اػت،فشد دسخبٔؼٝ،ٚ خبٔؼٝ ثٝ ٚاػٌٝ افشاد،ثٝ 

ٚالؼي ص٘ذٌي ا٘ؼب٘ي ٚ ػؼبدت ثشػٙذ،وٝ دس٘ظبْ فىشي ٚ اخاللي ٚاختٕبػي ٔشدْ ، تٕبْ آٖ ٔؼٙي 

كفبت ، ٚ ٔـخلبت،ٚخلٛكيبت دس٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ ثبؿذ،ٚٞشوذاْ دسحذي وٝ الصْ اػت، ثٝ آٖ تٛخٝ 

جٝ ؿٛد.ٔثالً:يه ا٘ؼبٖ، ثيـتشاص حذ اػتذاَ ، ثٝ ٔؼٙٛيبت تٛخٝ ٔيىٙذ، ٕٞتؾ ٔؼٌٛف ٔيـٛدثٝ ايٙىٝ :خٙ

سٚحب٘ي خٛدؽ سا تمٛيت ثىٙذ،ٔثُ خٛوي ٞب،ا٘ؼبٟ٘بي ٔشتبهي وٝ دس ؿشق داسيٓ، وٝ اٌش دسكٛست 

ص٘ذٌي فشديـبٖ ، ٔمذاس اؿتجبٞـبٖ ، ٔمذاس هشسي وٝ خٛدؿبٖ، دچبسؽ ٔيـٛ٘ذ، ٚ خبٔؼٝ ٘يض دچبس 

ٔتٛخٝ  هشسؿبٖ ٔيـٛد، لبثُ تٛخٝ ٘جبؿذ، ٚلتي فىش وٙيٓ خبٔؼٝ اي، ٕٞٝ آٖ ٔؼيش سا ثٍيش٘ذ، خٛة

ٔيـٛيٓ وٝ چٌٛس ص٘ذٌي دسآٖ خبٔؼٝ فّح ٔيـٛد.يب ثشػىغ :فشدي سا ٔي ثيٙيٓ وٝ خٙجٝ ٔؼٙٛيبت سا 

فشأٛؽ ٔيىٙذ، ٚ فمي تٕبْ ٕٞتؾ ساكشف ٔؼبئُ ٔبدي اص غشايض اِٚي ٚ غيشٜ ٔيىٙذ) اِجتٝ ٔؼبئُ ٔبدي، 

سٕٞٝ خبي د٘يب داسيٓ ، ٔب٘ٙذ يؼٙي چيضٞبيي وٝ احتيبخبت سا تؼييٗ ٔيىٙذ(ايٗ ٔٛخٛد،االٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اؽ سا د

اوثشصٔبٔذاساٖ ٚصٚس ٔٙذاٖ ٚ پِٛذاساٖ ٚ فشيجىبساٖ ، ٚ ٔيذا٘يٓ وٝ چٝ آفتي ثشاي ثـشيت ٞؼتٙذ. ٚاِجتٝ اٌش 

خٛدؿبٖ ٞٓ ٔميبع دسػتي ثشاي لوبٚت دسثبسٜ خٛدؿبٖ داؿتٝ ثبؿٙذ، ٔيذا٘ٙذٌٝ چٌٛس ا٘ؼب٘يت 

 دسٚخٛدؿبٖ وـتٝ ؿذٜ.

 



 دٚ ٔثبَ وٛچه وٝ ٌفتٓ، اوتفب ٔيىٙٓ ، ٚ ثٝ اكُ ٌّٔت ثشٌشديٓ:ثشاي ٔمذٔٝ ، فمي ثٝ ايٗ 

ايٗ حميمت ، دس ًَٛ تبسيخ حيبت ثـشي، ٔىشسٚ ٔىشس ثٝ چـٓ خٛسدٜ وٝ دسثؼوي اصخبٔؼٝ ٞب ،تٛاص٘ي 

وٝ ثشاي اسج ٟ٘بدٖ ثٝ كفبت ٚ خلٛكيبت ا٘ؼب٘ي الصْ اػت، فشأٛؽ ؿذٜ ٚ ثٟٓ خٛسدٜ ، ٚ دس٘تيدٝ 

٘ي سآٌ وشدٜ،للذ اصتٛاصٖ، ايٗ اػت وٝ : اكٛالَ دسته ته ايٗ خلٛكيبت، خبٔؼٝ، ػيش كحيح ا٘ؼب

افشاى ٚ تفشيي ٘ـٛد. يه كٛست اص تٛاصٖ ايٗ اػت وٝ ٞشوذاْ اص ايٗ خلٛكيبت وٝ ثشاي ا٘ؼبٖ 

ٌٔشح اػت،ًغيبٖ ٘ىٙذ، اسصؿؾ ثٝ ثبالتش اص حذخٛدؽ ٘شػذ.ٚ كٛست ديٍشؽ ايٗ اػت وٝ دسٔٛاص٘ٝ 

٘ـٛد، ٚ ثؼوي اص خلٛكيبت ا٘ؼب٘ي، فذاي ثؼوي ديٍشاصايٗ خلٛكيبت خلٛكيبت ثبٞٓ اؿتجبٜ 

 ٘ـٛد، چٝ دسفشد ٚ چٝ دسخبٔؼٝ.

دساػالْ،ا٘ؼبٖ ثب تٕبْ ايٗ كفبت ٚ خلٛكيبت ٔٛسد٘ظش ٞؼت. ٘ظبْ پشٚسؿي ٚ اختٕبػي اػالْ، ثشاي 

ٝ ٕ٘ي ثيٙيٓ ا٘ؼبٖ اػت ثب دس٘ظش ٌشفتٗ تٕبْ ايٗ كفبت ٚ خلٛكيبت. ِٚي دس٘ظبْ ٞبي ديٍش ، ٔتأػفب٘

وٝ تٕبْ خلٛكيبت ٚ ٔـخلبت ا٘ؼبٖ ٔٛسد ٘ظش لشاس ٌشفتٝ ثبؿذ.ٚ ساػتي ٕٞبٌ٘ٛسوٝ دس ٔمذٔٝ ٌفتٓ : 

ٌبٞي ثؼوي اص اسصؿٟب، دسآٖ، افشاى ٚ يب تفشيي ؿذٜ،ٚ اػبػبَ ٌبٞي ثؼوي اص ايٗ خلٛكيبت ًغيبٖ 

 وشدٜ ثشثؼوي، ٚ ثؼوي ٔٙىٛة ثؼوي ديٍشؿذٜ.

ٖ ٌٔشح فشٔٛديذ، ايٗ ٔمذٔٝ وّي وٝ ػشم وشدْ، كبدق اػت. يؼٙي دسايٗ ٔؼئّٝ خبكي ٞٓ وٝ اال

دسًَٛ تبسيخ حيبت ثـشي ، ٌبٞي دسسٚاثي صٖ ٚ ٔشد، التوب ٔيىٙذ، ثٝ آٖ إٞيت دادٜ ؿذٜ ، افشاى 

ؿذٜ. اسصؿؾ ثيؾ اسآٖ حذؿذٜ، وٝ ثبيذ ثٝ آٖ دادٜ ثـٛد، ٚيبٌبٞي ٞٓ ، پبئيٗ تش اص آٖ ا٘ذاصٜ إٞيتي وٝ 

ؿذٜ ٚدسحذٚ خلٛكيبت آٖ تفشيي ؿذٜ ، ٔثالً دسثؼوي اص خٛأغ يب دسثؼوي اص فّؼفٝ ٞب، داسد، ٌشفتٝ 

 ديذ وٝ آٟ٘بئي خلٛكبً ٞب ٔىتت يب ٞب خبٔؼٝ اص ثؼوي دس ِٚي  غشايض خٙؼي، ؿذيذاً تحميش ؿذٜ،

 .ا٘ذ ؿذٜ ٚتدّيُ تؼظيٓ "ثت"تبحذ غشايضخٙؼي، ايٗ داس٘ذ، ٔبتشيبِيؼتي

، ثٝ دِيُ ايٙىٝ تٕبْ خلٛكيبت ا٘ؼبٖ، ٞشوذاْ دسحذخٛددس٘ظش ٌشفتٝ  دس اػالْ، ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٌفتٓ

ٔيـٛد، ٔٛاصيٙي ثشاي سٚاثي صٖ ٚ ٔشد، ثشاي ٔؼبئُ خٙؼي، ثشاي غشيضٜ خٙؼي، ٚثشاي ٞشچيضي وٝ ثٝ 

ايٗ ٔٛهٛع استجبى داسد، دس٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ، وٝ دسحذ اػتذاَ ٚٔؼمَٛ، سٚاثي خٙؼي ا٘ؼبٟ٘ب ساتٙظيٓ 

 ٔيىٙذ.



ثٝ دِيُ ايٗ وٝ: "ويدب"ي وٝ ٌٔشح فشٔٛدٜ ايذ،لجالً ثٝ دٚػٛاَ اخيشتبٖ ثٌٛس يىدب ػشم ٔيىٙٓ.ػٝ ػؤاِ

ثٝ دِيُ ايٙىٝ : سٚؿٗ "لجالً"تمشيجبً ٞشدٚػٛاَ، ٔفبدؿبٖ يىي اػت، يبالالُ خيّي ثٟٓ ٘ضديه ٞؼتٙذ. ٚ

خشتبٖ ايٗ ؿذٖ خٛاة ايٗ دٚ ػؤاَ، ٔمذٔٝ اي اػت ثشاي سٚؿٗ ؿذٖ خٛاة ػؤاَ اِٚتبٖ .دٚػؤاَ آ

آيب ايٗ تفبٚت، ٘ٛػي  "ٚ ايٙىٝ:"دس اػالْ ، چشا حذٚد حدبة صٖ ٚ ٔشدثبٞٓ تفبٚت داسد؟"ثٛدوٝ:

 "تجؼين ثيٗ صٖ ٚ ٔشد، ٘يؼت.

ػشم وٙٓ:تب خبئي وٝ ٔب ٘ؼجت ثٝ خب٘ذاساٖ ؿٙبحت داسيٓ، دساوثش خب٘ذاساٖ ايٗ خبكيت ٔـبٞذٜ 

خٙغ ٘شاػت، ٚ دس اٚايُ ، اظٟبسيي ٔيّي ٚ احتشاص ٔيـٛدوٝ :ثٝ ًٛس ػبدي، ًّت ٚد٘جبَ سفتٗ ، اص ًشف 

اصًشف خٙغ ٔبدٜ، اٌشايٗ خلٛكيت ،تٟٙب دسا٘ؼبٖ، دسايٗ ٔٛخٛد ػبلُ ٔـبٞذٜ ٔيـذ، ٕٔىٗ ثٛدفىش 

، يب ٌّٔجي اصايٗ ٘ٛع، ػٕالً ايٗ حبِت سا "خٛد ؿيشيٙي "وٙيٓ وٝ :صٟ٘ب،سٚي ثؼوي حؼبثٟب اصلجيُ ٔثالً، 

يٙيٓ دسلؼٕتٟبي ديٍش خب٘ذاسٖ ٘يض، ايٗ حبِت ٞؼت ، دسحبِي وٝ ثشاي آٖ ثخٛد ثٍيش٘ذ، أب ٚلتي ٔي ث

ٞب ايٗ حؼبثٟبي ػمّي ٌٔشح ٘يؼت، ثّىٝ ٔؼٕٛالً ٌٔيغ غشايضٞؼتٙذ، ٔيتٛا٘يٓ لجَٛ وٙيٓ وٝ خبكيتي 

 اػت ًجيؼي يؼٙي:ثٌٛس ًجيؼي،دسخٙغ ٘ش،اظٟبس تٕبيُ لٛيتش اص خٙغ ٔبدٜ اػت.

دس٘ش ثيـتشاػت تبدسٔبدٜ. دساوثشحيٛاٟ٘ب ٔي ثيٙيٓ  "تحشيه پزيشي"ػّت ايٗ أش ٞٓ ايؼٙت وٝ :حبِت 

ٌٝ :ثٌٛس ػبدي ، ثٕحن ايٙىٝ ٘ش، ٔبدٜ سا ٔي ثيٙذ، د٘جبِؾ ٔيشٚدٚ اظٟبس تٕبيُ ٔيىٙذ، ٚدسٔمبثُ ، ٔذتي 

 ، ٔبدٜ أتٙبع ٔيىٙذ، تب ثؼذاص ٔذتي ، ٕٔىٗ اػت حبِت تٕبيُ ثشايؾ پيذا ثـٛد، يب اكالً پيذا٘ـٛد.

ثٝ آٖ دِيّي وٝ دسٔمذٔٝ  -ٝ ايٗ حبِتي اػت ًجيؼي ، ٘ٝ سٚؿي ػيبػي ٚ ٔلّحتيوؿذيٓ  تٛخٝچٖٛ ٔ

 ػشم وشدْ دساػالْ، ثٝ ايٗ أش، ٚ ثٝ ايٗ ٚالؼيت ، تٛخٝ ؿذٜ اػت.چٌٛس؟

اػالْ، دسٔمشسات خٙؼي، ٔمذاسي حذٚد ٚ ليٛدثيـتش ثشاي ثيشٖٚ افتبدٖ اػوبي صٖ، ثشاي ظبٞش ؿذٖ 

بئُ ؿذٜ. ؿبيذ اًالع داؿتٝ ثبؿيذوٝ لؼٕت ػٕذٜ اي اصآصسدٌي ٞبئي وٝ دسثيٗ لؼٕتٟبي ٔختّف صٖ، ل

صٖ ٚ ؿٛٞشٞب پيؾ ٔيأيذ، ٚ اختالفبتي وٝ دسسٚاثي ؿبٖ پيؾ ٔيأيذ، ثٝ ايٗ ٘ىتٝ ثشٔيٍشددوٝ ، ؿٛٞشٞب، 

ثخلٛف دسثؼوي ؿشايي، احؼبع ٔيىٙٙذوٝ صٟ٘ب ٘ؼجت ثٝ آٟ٘بف اصِحبٍ خٙؼي، ثي ػاللٝ ؿذٜ ا٘ذ، 

وثشؿبٖ ٞٓ دِيّؾ سا ٕ٘يذا٘ٙذ!ٔثالً ٔب ٔـبٞذٜ ٔيىٙيٓ وٝ:ٚلتي، صٖ، حبّٔٝ اػت، تٕبيالت خٙؼي ٚالثذ ا

اٚ، خيّي اصحذوٕتشٔيـٛد.يب دسصٔبٖ ؿيشدادٖ ثٝ ثچٝ، ثبصتٕبيالت خٙؼي اٚوٕتشاصحذ ٔؼَٕٛ 



ذ، اػت.ٚاوثشؿٛٞشٞب ٚلتي ايٗ حبِت ثي تٕبيّي سادس صٖ احؼبع ٔيىٙٙذ، وٓ وٓ ثٝ صٖ، ثذثيٗ ٔيـٛ٘

فىش ٔيىٙٙذوٝ : ص٘ـبٖ ثٝ آٟ٘ب ثي ػاللٝ ؿذٜ ثبؿذف تٛخٝ ثٝ آٟ٘ب ٘ذاؿتٝ ثبؿذ!يب احيب٘بً ٕٔىٗ اػت فىش 

وٙٙذ وٝ ، ص٘ـبٖ ٘ؼجت ثٝ اؿخبف ديٍشي، دِجؼتٍي پيذاوشدٜ ثبؿذ! اِجتٝ ايٗ ، ٚالؼيت ٘ذاسد.ؿبيذ ، 

ي تٕبيّي صٖ ثٝ ؿٛٞش ، ث ـٕٝٞي أب.ثبؿٙذ ػاللٝ ثي ؿٛٞشٞبيـبٖ ثٝ وٝ وؼب٘ي ، صٟ٘ب دسثيٗ ثبؿذ

خلٛكبً دسكٛستي وٝ دسثؼوي ؿشايي خبف پيؾ ثيبيذ،يب ؿذت يبثذ، ثٝ ايٗ دِيُ ٘يؼت ، ثّىٝ اَٚ، 

دسٔؤ٘ث  -ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ػشم وشدْ -ثٌٛسوّي ، ثٝ ايٗ دِيُ اػت وٝ ثٝ ًٛس ػبدي ، تحشيه پزيشي

ب ؿيشدادٖ ثٝ ثچٝ ثشاي صٖ ٌٔشح هؼيف تشاػت تب دسٔزوش ٚديٍش ايٙىٝ، ٚلتي ٔؼبئّي ٔثُ ثبسداسي ي

 اػت، دسآٖ ٔٛلغ، حبِت تحشيه پزيشيؾ، خيّي ثيـتش اصٔٛالغ ػبدي، توؼيف ٔيـٛد.

ثٝ ٞش كٛست، دسايٗ ثبسٜ ٕ٘يخٛاٞٓ صيبد تٛهيح ثذٞٓ ايٗ حمبيمي اػت ٔـٟٛد،ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيؾ خيّي 

ثي تٕبيّي صٖ، ٔٛخت دِؼشدي اتفبق افتبدٜ. ٔٗ دسًَٛ ص٘ذٌيٓ، ٕ٘ٛ٘ٝ اؽ سا ٔىشس ديذٜ اْ وٝ : ٌبٞي 

ٔشد٘ؼجت ثٝ صٖ ؿذٜ ، ٚ ثبصايٗ دِؼشدي ، اثش ٔؼىٛػي ٞٓ دسصٖ داؿتٝ، وٝ صٖ ٞٓ تذسيدبً ٘ؼجت ثٝ ٔشد 

ٚالؼبً ثيؼاللٝ ٚ دِؼشدؿذٜ، ٌٚبٞي ٞٓ ثٝ خذائي صٖ ٚؿٛٞشاص ٕٞذيٍش . ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ، ٔىشس پيؾ آٔذٜ، 

 ٕٚٞيـٝ ٞٓ پيؾ ٔيأيذ.

يشي صٖ ٚٔشد، ثٝ حذ تؼبدَ ثشػذ، )يؼٙي:آٖ ا٘ذاصٜ وٝ ٕٔىٗ اػت ٔشد سا اػالْ،ثشاي ايٙىٝ تحشيه پز

دساظٟبس تٕبيُ ص٘ؾ ٘ؼجت ثٝ خٛدؽ ساهي وٙذ، ٚ صٖ ٞٓ دس ٔمبثُ، احؼبع فـبس ٘ىٙذ، ثٝ دِيُ اظٟبس 

، ٌش ايٗ ٔمشسات، سػبيت ؿٛد، وٓ وٓتٕبيُ ٞبي صيبدٜ اصحذٔشد(ٔمشساتي اص ٘ظش حدبة ٚهغ وشدٜ، وٝ ا

 دسٔشد تخفيف پيذا ٔيىٙذ، ٚدسصٖ تمٛيت ٔيـٛد.تٕبيالت 

ٔيذا٘يٓ وٝ:ٔؼٕٛالً ٔٛخجبت تحشيىي خٙؼي دس صٖ يب ٔشد، ٔـبٞذات ػيٙي خٙغ ٔخبِف، يب تٛخٝ رٞٙي 

صيبد ثٝ ٔؼبئُ خٙؼي اػت. ٔٙظٛس ايٙؼت وٝ :ٞشٚلت ، دسصٔيٙٝ أٛس خٙؼي ، ٔشدٞب ، صٟ٘ب سا ثيـتش 

، ثيـتش تحشيه ٔيـٛ٘ذ، ٚ ٕٞيٌٙٛسٞٓ، صٟ٘ب. پغ ،ثب تٛخٝ ثٝ آٖ ثجيٙٙذ، يب ثيـتش ثٝ صٖ ٞب ثيٙذيـٙذ

اختالفبتي ٞٓ، وٝ دسحذٚدتحشيه پزيشي ايٗ دٚخٙغ ٚخٛد داسد، اػالْ، ايٗ ثش٘بٔٝ ساتٙظيٓ وشدٜ ثشاي 

ٚخٛد اػتذاَ دستٕبيالت خٙؼي صٖ ٚ ٔشد، وٝ : ٔشدٞب، ثيـتشاػوبيـبٖ پيذاثبؿذ، يؼٙي اؿىبِي ٘جبؿذ 

ثيـتش اص صٟ٘بف،اػوبي خٛدؿبٖ سا ٘ـبٖ ثذٞٙذ.ِٚي دسٔٛسدصٟ٘ب دػتٛسدادٜ وٝ :لؼٕتي دسايٙىٝ لؼٕتي 



وٕتش، تب حذي هشٚست ص٘ذٌي التوب ٔيىٙذ، اػوبيـبٖ پيذا ثبؿذ.اِجتٝ ايٗ ساػشم وٙٓ:آٖ ٘ٛع حدبثي 

خٛد وٝ ٔب االٖ ٞٓ،دسثؼوي خٛأؼٝ ٞب ٔي ثيٙيٓ، يب ٔيذا٘يٓ وٝ دسٌزؿتٝ دسخبٔؼٝ ٞبي ٔختّف خٛدٔبٖ ٚ

داؿتٝ ، وٝ صٖ ٔثُ ٌٙديٙٝ اؿخبف خيّي پؼت ِٚئيٓ ، ٕٞيـٝ ٔخفي ثٛدٜ ٚ آفتبة ٕ٘يذيذٜ، اص٘ظش 

اػالْ ٔشدٚد اػت.اػالْ، ايٗ ٔمشسات سا ٚهغ ٘ىشدٜ.اػالْ دػتٛسدادٜ وٝ : صٖ خٛد سا ػجه ٘ىٙذ، ثٌٛس 

وب ثبؿذ ٚ الت وٝ ٚلتي ٚدس.٘ىٙذ كحجت آ٘بٖ ثب  ص٘ٙذٜ خٛدؽ سا ٘ـبٖ ٔشدٞب ٘ذٞذ.ٚثٌٛس ص٘ٙذٜ

احتيبخي ٌٔشح ثبؿذ، ٔب٘ؼي ٘ذاسد وٝ دػت ٚ كٛست صٖ پيذا ثبؿذ، أب دسحشوت ٚ سفتبس ٚ ٌفتبسؽ 

 ًٛسي ثبؿذ، وٝ ٔشدٞب سا ثٝ ٔؼيش ا٘حشاف خٙؼي ػٛق ٘ذٞذ.

 دساػالْ، ثشاي تمشيجبً ٕٞيٗ اػت. "خؼٕب٘ي ٚ اخاللي"حذٚد حدبة

ٖ،اخبصٜ دادٜ وٕتشاص اػوبيؾ، يؼٙي تٟٙب دػت ٚ ِٚي ايٗ تفبٚت حذٚد حدبة صٖ ٚ ٔشد، وٝ ثشاي ص

كٛستؾ ظبٞش ثبؿذ، ِٚي ثشاي ٔشدآصاد اػت اهبفٝ ثشدػت ٚكٛست، ثبصٚ ٚ ػيٙٝ ٚ حتي ػبق پب ٞٓ 

پيذا ثبؿذ، ثٝ ٕٞبٖ دِيُ اػت وٝ لجالً ػشم وشدْ: ٔؼٕٛالً، ٔـبٞذٜ لؼٕتٟبي ٔختّف اػوبي خٙغ 

ؿذ، ٚخٖٛ صٖ وٕتشتحشيه ٔيـٛد، اػالْ اخبصٜ ٔخبِف، يه ٔٛخت ثضسي ثشاي تحشيه خٙؼي ٔيجب

دادٜ ٔشدٞب ثيـتش اػوبيـبٖ سا ٘ـبٖ ثذٞٙذ، ِٚي چٖٛ ٔشدخيّي ػشيؼتش تحشيه ٔيـٛد، اخبصٜ ٘ذادٜ وٝ 

صٟ٘ب ايٙمذس،دس٘ـبٖ دادٖ اػوبء، ٔثُ ٔشدٞب آصاد ثبؿٙذ، تب اختالف حذٚد تٕبيالت ثيـتش ٘ـٛد، ٚسٚاثي 

 ٘ؼبصد.خب٘ٛادٜ سا ثٟٓ ٘ض٘ذٚ ٘بػبِٓ 

پغ ، ثب ايٗ ثش٘بٔٝ وٝ اػالْ تؼييٗ وشدٜ،ثٌٛس ًجيؼي،خٛاػت خٙؼي دسصٖ ٚ ٔشد، ثحذ يىٙٛاختي 

ٔيشػذ. يؼٙي:ٚلتيىٝ صٟ٘ب ثيـتش اػوبي ٔشدٞب سا ثجيٙٙذ، ٔمذاستحشيه پزيشي ؿبٖ، اصحذ ًجيؼي ثبالتش 

ؼي پبئيٗ تش ٔيأيذٚ ٔيشٚد. ٚ ٚلتي ٔشدٞب وٕتش اػوبي صٟ٘ب سا ثجيٙٙذ، ٔمذاس تحشيه پزيشي ؿبٖ اصحذ ًجي

ٚثب ايٗ ثبالسفتٗ حذٚد تحشيه پزيشي دسصٖ، ٚ پبئيٗ آٔذٖ حذٚد تحشيه پزيشي دسٔشد، خٛاػتٝ ٞبي 

خٙؼي ايٟٙب ثب ٞٓ ٔتؼبدَ ٔيـٛد. ٚآٖ اختالفبتي ، وٝ ٕٞيـٝ ٔي ثيٙيٓ دسخب٘ٛادٜ ٞب ثشٚص ٔيىٙذ،ػبّٔؾ، 

ٚت دسحذٚد حدبة صٖ ٚ ٔشد، ٔلّحت وٝ تفبٚت دسخٝ تٕبيُ خٙؼي اػت، اصثيٗ ٔيشٚد.پغ دِيُ تفب

ٞٓ خٛد صٖ، ٚٞٓ ٔشداػت، ايٙؼت وٝ: صٖ ٚٔشد، دسخٛاػتٝ ٞبي خٙؼي ؿبٖ، ثٝ حذ يىٙٛاختي ثشػٙذ. 

ٚايٗ،٘ٝ ثٝ ايٗ دِيُ اػت وٝ ايدبد فـبس ٘ؼجت ثٝ صٖ ثـٛد، ٚ ثٝ ايٗ تشتيت آٖ تجؼين وٝ ؿٕب اؿبسٜ 



ايٗ اػت وٝ : ا٘ذاصٜ ٔٙبػت خٛاػت  -س خبٔؼٝ ٘يضخب٘ٛادٜ ٚ د -وشديذ ٌٔشح ٘ـٛد. ٘ٝ ، ٔلّحت صٖ دس

ٔشد، تحشيه ثـٛد.، ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٔلحّت ٔشدٞٓ ، چٙيٗ اػت.پغ اكالً، ٔؼئّٝ تجؼين ٌٔشح ٘يؼت، 

ثّىٝ ٔؼئّٝ ٔلّحت ٚ ػالٔت خٙؼي صٖ ٚٔشد، ٚٔلّحت ص٘ذٌي خب٘ٛادٜ ٚ ػالٔت خبٔؼٝ ٌٔشح 

 اػت.

ديٓ ثٝ ٌّٔت ٟٕٔتشوٝ ػؤاَ اِٚتبٖ ثٛد: وٝ : اػالْ، ثؼذ اصايٗ ٔختلشثشاي خٛاة دٚ ػؤاَ آخش، ثشٌش

 چشاحدبة سا ٚهغ وشدٜ؟

ٔخلٛف تٟٙب صٖ ٘يؼت. ثّىٝ ثشاي ٔشد  -ثخالف آ٘چٝ تلٛس ٔيـٛد -"حدبة"))لجالً ثبص تبويذ وٙٓ وٝ

 ٚ صٖ ٞؼت، ثب تفبٚت دسخٝ وٝ ؿٕب ٞٓ دسػؤاَ دٚٔتبٖ ثٝ ايٗ ٌّٔت تٛخٝ داؿتيذ((.

ٌزؿت، ٔتٛخٝ ؿذيٓ وٝ اص ِحبٍ خٙؼي، ٔلّحت صٖ ٚ ٔشد، ٞشدٚ،  اص خٛاة ايٗ دٚ ػؤاَ وٝ

دسايٙؼت وٝ:وٕتش اػوبي صٖ پيذا ثبؿذ، ٚ ٔشدٞب وٕتش اػوبي صٖ سا ثجيٙٙذ. ٚ ٔتٛخٝ ؿذيٓ وٝ :ثشداؿتٗ 

حدبة ، ثب آٖ ا٘ذاصٜ ٔؼيٗ اص ص٘بٖ، چٌٛس ايدبد ٘بٕٞبٍٞٙي ٔيىٙذ، يب تحشوي پزيشي ٔشد سا ثيـتش ٔيىٙذ. 

ٝ چٌٛس خٛاػتٝ ٞبي خٙؼي صٖ ٚ ٔشد ٘ب ٔتؼبدَ ٔيـٛد، وٝ آثبس٘ب ٌّٔٛة سا دس ٔتالؿي وشدٖ ٚدس ٘تيد

 خب٘ٛادٜ ٞب ثٝ د٘جبَ داسد.

ٚ أب خٙجٝ ٟٕٔتش، خٙجٝ اختٕبػي ثشداؿتٗ حدبة:لجالً ثٌٛس خالكٝ، داػتب٘ي سا دسثبسٜ يه خبٔؼٝ 

ٛس ٔىشس ديذٜ ؿذٜ، ٕ٘يذا٘ٓ آيب اػالٔي تؼشيف ٔيىٙٓ ثشايتبٖ، وٝ ٔـبثٟؾ دسخيّي اصخبٔؼٝ ٞب ثٌ

سا ؿٙيذٜ ايذ يب خيش؟)ايٙىٝ تشديذ داسْ ثٝ ايٗ دِيُ وٝ ثش٘بٔٝ ٞبي تحليّي ٚ تؼّيٕبتي  "آ٘ذِغ"اػٓ

دؿٕٗ دسٔذاسع ، يب ثٌٛس ػْٕٛ، فشًٞٙ اػتؼٕبسي وٝ دسايٗ ػشصٔيٟٙب ثٝ ٔب تحٕيُ ؿذٜ ، وبسي وشدٜ 

 تبسيخ خٛدٔبٖ، اًالػبت دسػتي ٘ذاؿتٝ ثبؿيٓ.وٝ ٚالؼبً ٔب٘ؼجت ثٝ ٌزؿتٝ خٛدٔبٖ ، ٘ؼجت ثٝ 

ثٝ ٞش كٛست(آ٘ذِغ ، لؼٕت خٙٛة غشثي ػشصٔيٗ اسٚپب ثٛد، وٝ دسصٔبٖ ؿىٛفبيي تٕذٖ اػالٔي، 

ٔذاسع، دا٘ـٍبٜ ٞب ،ٚ ٔشاوض تحميك ثضسٌي داؿت. ٚ ساػتي، ثشاي دٚساٖ ًٛال٘ي ، چشاؽ ػّٓ ٚ تٕذٖ سا 

 ثٝ ، سا ٔؼشفت  ٚخت، ٚ ثضسٌتشيٗ ػشچـٕٝ اي وٝ ٘ٛس فٟٓ ٚدسآٖ ٌٛؿٝ اص د٘يب، ثٝ ثٟتشيٗ ٚخٝ ثشافش

 اصآٖ دسلؼٕتٟبئي االٖ. ثٛد ا٘ذِغ ٕٞبٖ سػب٘يذ، اسٚپب ثٝ سا تٕذٖ ٚ ػّٓ ٚ وشد، اسٚپبٞذايت ًشف



 ٞٓ، فؼّي فشا٘ؼٝ خٙٛة اص لؼٕتي اِجتٝ ٚ داسد، ٚخٛد پشتمبَ ٚ اػپب٘يب دِٚت دٚ ا٘ذِغ، ػشصٔيٗ

 .ثٛدٜ ا٘ذِغ غبِجبًخضٚ

ػشم وٙٓ:ثؼذ اص ايٙىٝ ٔؼّٕب٘بف تٕذٖ اػالٔي ساثٝ خٙٛة غشثي اسٚپب سػب٘يذ٘ذ،دسٕٞيٗ ا٘ذِغ، وٝ 

ٕٞيٗ لؼٕت خٙٛة غشثي اص ػشصٔيٗ اسٚپب ثٛد، . ثٙبْ ا٘ذِغ ٔـٟٛس ؿذ، تبدٚساٖ تٕذٖ اػالٔي، وبس 

اص صٔب٘ي وٝ  وٙٓ اهبفٝ وٛتبٜ تٛهيح يه ٘بچبسْ ايٙدب. ثٛد دسپيـشفت  ػّٓ ٚ تحميمبت ػّٕي، ثـذت

  خاللت تجذيُ ثٝ ػٌّٙت ؿذ، خلٛكيبت خبٔؼٝ اػالٔي ، ثتذسيح داؿت دٌشٌٖٛ ٔيـذ. يؼٙي اص صٔبٖ

 ثتذسيح ، اػالٔي ٞبي خبٔؼٝ التلبدي ٚ اختٕبػي ٌٛ٘بٌٖٛ ٚاحٛاَ اٚهبع ٔؼبٚيٝ، سػيذٖ ثحىٛٔت

فتٝ ، ايٗ خب ٚ آ٘دب، ٔشتت س اصثيٗ ؿبٞٙـبٞي ثمبيبي ايشاٖ، ٔثالًدسٕٞيٗ ٔيشفت، ٚلٟمشائي ا٘حٌبى سٚثٝ

دستالؽ ثٛد٘ذ اص ايٗ صٔيٙٝ اػتفبدٜ وٙٙذ.اص ايٗ فشكتي وٝ پيؾ آٔذٜ، ثٛاػٌٝ فؼبد حىٛٔت ٍ٘ٙيٗ أٛي 

ٚ ػجبػي، وٝ چٙذ لشٖ دسايشاٖ ٚ ػبيش ٔٙبًك اػالٔي، تلشف ٞبي غيشاػالٔي ٔيٕٙٛد٘ذ،ايٟٙب ٔٛلؼيت سا 

ٔؼّٕبٖ ايشاٖ وٝ ثب خبٖ ٚدَ اص اػالْ اػتمجبَ وشدٜ ثٛد،  ٔغتٗ ٔيـٕشد٘ذ، ٚاصآٖ اػتفبدٜ ٔيىشد٘ذ، ٚ ّٔت

 حشفٟبي تذسيح، ثٝ ثٛد، يبفتٝ ٘دبت دٞٝ  ٚ ثٝ ٚػيّٝ اػالْ اص ليذٞب ٚ اػبست ٚرِت ٚحمبست چٙذيٗ

 اص ايٙىٝ ثشاي ٔيـذ آٔبدٜ ٚ ، پزيشفت ٔي داؿت، ٞٓ سؿذ صٔيٙٝ وٝ سا، ًّجبٖ فشكت ايٗ ٔضدٚسا٘ٝ

خبٔؼٝ اػالٔي ، يؼٙي حشوتي دسايشاٖ ثٛخٛد آٔذوٝ ثشخالف حشوتٟبي  ؿٛداص ٔدضي ٔختّف خٟبت

ديٍش خٛأغ اػالٔي ، ثدبي ايٙىٝ ٔجبسصٜ اي ثب فؼبد حىٛٔت أٛي ٚ ػجبػي ثبؿذ، دسحميمت دسايٗ 

ِجبع ٔشدْ فشيت، ٔجبسصٜ اي ثٛد ثب خٛد اػالْ، ثب ايٗ فّؼفٝ خذيذ، ايٗ ثش٘بٔٝ خذيذ، ايٗ ٘ظبْ خذيذ،وٝ 

شاٖ آٔذٜ ، ٚآٖ سطيٓ وٟٗ سا ٚاطٌٖٛ ثٛد.خبي تفليُ ايٗ ثحث ٘يؼتف فمي ايٗ سا ػشم ثٝ ًشف اي

ٔيىٙٓ ، وٝ: ثتذسيح تٛا٘ؼتٙذ ايٗ ا٘ؼبٟ٘ب ، وبسي ثىٙٙذ وٝ ايشا٘ي سا، ٘ؼجتبً اص اػالْ دٚس وٙٙذ، اص اػالْ 

ٚتٟبي ثؼيبس٘ؼجت ثٝ ثيٍب٘ٝ وٙٙذ.. تفىشاتي ، ٚتلٛساتي ثٝ ّٔت ايشاٖ تحٛيُ ثذٞٙذ ثٙبْ اػالْ ، ثب تفب

آ٘چٝ وٝ دس حميمت اػالْ ٞؼت،. ِٚي ٔي ثيٙيٓ وٝ دسٕٞيٗ ايشاٖ، ػّيشغٓ تالؽ چٙذيٗ لش٘ٝ ايٗ 

ًشفذاساٖ استدبع وٟٗ ايشاٖ، ثبصٌشچٝ ليبفٝ ػٕٛٔي ٔؼّٕب٘ي دسايٗ ػشصٔيٗ تبحذي صيبد دٌشٌٖٛ ؿذٜ ، 

 دا٘ٙذ.ِٚي ٘تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ ايشاٖ سا وبٔالً ثٝ ايشاٖ پيؾ اص اػالْ ثشٌش

 



 ٘ىتٝ ػبدٜ اي وبفي اػت ثشاي سٚؿٗ ؿذٖ ايٗ ٌّٔت:

دس ايشاٖ پيؾ اص اػالْ،ثٝ كٛست لب٘ٛ٘ي ٚ خجشي، ّٔت ايشاٖ اص ػٛاد ٚ٘ٛؿتٗ ٚ خي ٚ وتبة ٚ لّٓ 

ٔحشْٚ ثٛد. ثٝ ٚاػٌٝ ا٘مالة اػالٔي ،)صٔب٘ي وٝ حىٛٔت ؿٛسا حبوٓ ثٛد(، ايٗ ٔؼأِٝ ، حمي ًجيؼي ؿذ 

٘ٝ تٟٙب حك، ثّىٝ  -ٟب ٞٓ، اوثشاً ٔؼّٕبٖ ؿذ٘ذٚاػتمجبَ وشد٘ذ اص ديب٘ت اػالٔيوٝ ايشا٘ي -ثشاي ٞشٔؼّٕبٖ

ٚظيفٝ ديٙي،يؼٙي :ا٘ؼبٖ ٔؼّٕبٖ ، ٔىّف اػت وٝ ثب ػٛاد ثبؿذ ٚ ٚثب ايٙىٝ تالؿٟب صيبد ثٛدوٝ ايشاٖ ، 

ٖ وٝ ثٝ ثٌشف استدبع پيؾ اصاػالْ ثشٌشدد، ِٚي ثبص تب ايٗ لشٖ ٔي ثيٙيٓ ٕٞٝ وّىٟب صدٜ ا٘ذ، ّٔت ايشا

حك ًجيؼي خٛدؽ الالُ وٝ ػٛاد ٚ ٔؼّٛٔبت ثٛدٜ، سػيذٜ،ٚ ٞيچ ٚلت، ايٗ ًشفذاسٖ استدبع ٘تٛا٘ؼتٝ 

ا٘ذ ايشا٘ي سا اصايٗ حمؾ ٔحشْٚ وٙٙذ،ٚثٝ آٖ دٚساٖ ٍ٘ٙيٗ پيؾ اص اػالْ وٝ ٔحشٚٔيت ّٔت اصػٛاداػت 

 ثشٌشدا٘ٙذ.

:ثؼذاً وٝ ػشصٔيٗ اػالْ، ٞشٌبٜ ٚ ثي  دسخبٞبي ديٍش ٞٓ ، ٚهغ ، اص خٟبتي، ثٝ ٕٞيٗ تشتيت ثٛد.يؼٙي

ٌبٜ ثٝ چٙذلٌؼٝ تدضيٝ ٔيـذ، ٚثٝ تذسيح حىٛٔتٟبي ٔختّف ثٝ ٚخٛد ٔي آٔذ٘ذ، ٌشچٝ ايٗ حىٛٔتٟب، 

ٞيچ وذاْ حىٛٔت اػالٔي ٘جٛد٘ذ، ٌشچٝ دس ٕٞٝ خب ثٝ تذسيح داؿتٙذ ليبفٝ ٞبي ػٕٛٔي اػالْ ساػٛم 

ي اػالْ ، ٚ ثبالخشٜ ايٟٙب ٕ٘ي تٛا٘ؼتٙذ ثىّي، اٚهبع ٚ ٔيىشد٘ذ، ٚچيضديٍش ثٝ خٛسد ٔشدْ ٔيذا٘ٙذثٝ خب

 احٛاَ اػالٔي سا، ٚ خبٔؼٝ اػالٔي سادٌشٌٖٛ وٙٙذ.

دسآ٘ذِغ ٞٓ حىٛٔت، حىٛٔتِ ػٌّٙتي ثٛد، حىٛٔت ؿٛسا ٚ خالفت ٚخٛد ٘ذاؿت.ِٚي ثب ايٗ حبَ 

اػالٔي .ثٝ ٞش  ،ايٟٙب سٚؽ حىٛٔتـبٖ ٔؼتذِتش ٚآسأتش ثٛد اص سٚؽ حىٛٔت ػجبػيبٖ دسثميٝ ػشصٔيٗ

حبَ، غشهٓ ايٗ ثٛدوٝ :ايٟٙب ٌشچٝ حىٛٔتـبٖ ػٌّٙت ثٛد ٚ اػالٔي ٘جٛد،ٚ ٌشچٝ ًجيؼت ايٗ ٘ٛع 

حىٛٔت ثب اػالْ ٚ فّؼفٝ اػالْ ٚثش٘بٔٝ ٞبي اختٕبػي اػالْ ػبصٌبس ٘يؼت ، ِٚي ثبص ٕ٘ي تٛا٘ؼتٙذ 

 ٔشدْ. وٙٙذ تحٕيُ ٔؼّٕبٖ دْثشٔش سا خٛد دِخٛاٜ حىٛٔت  يىجبسٜ ليبفٝ اػالْ ساػٛم وٙٙذ، ٚ يىجبسٜ

لٟمشائي  ثٝ ٔيخٛاػت خٟبت خٕيغ اص ػشػت ثب ٚ خب يه حىٛٔتي اٌش ؿذ٘ذ، ٕ٘ي حبهش ٔؼّٕبٖ،

ثشٌشدد، ٞضٔؾ وٙٙذ.ثٝ ايٗ دِيُ، ايٗ حىٛٔت ٞبي فبػذ، ايٗ دػتٍبٟٞبي ػٌّٙتي، ثٝ تذسيح ٔيتٛا٘ؼتٙذ 

٘فٛر وٙٙذ دس ثش٘بٔٝ ٞبي اختٕبػي ٚ فىشي ٚ فّؼفي اػالٔي، ٚ ثٝ تذسيح خبٔؼٝ سا ثٝ ًشف لٟمشا 

 ثشٔيٍشدا٘ذ٘ذ.



ثميٝ ػشصٔيٗ اػالْ، خٙجٝ ٞبئي اص ؿٛ لي وٝ  دسآ٘ذِغ، ٌشچٝ حىٛٔت، ثٝ ايٗ تشتيت ثٛد، ِٚي ،ثبص، ٔثُ

اػالْ دس دِٟب آفشيذٜ ثٛد، ثٝ لذست خٛدؽ ، تمشيجبًثبلي ثٛدوٝ آٖ خٙجٝ ػّٓ دٚػتي ٚػاللٝ ثٝ تحميك 

ثٛد.ؿٛق ػّٓ ٚ دا٘ؾ، دسدَ ٔؼّٕبٟ٘ب ثٝ ؿذت ثٛخٛد آٔذٜ ثٛد، وٝ دسٞشخب دس تالؽ ثٛد٘ذثمبيبئي اص 

ص تحميمبت، اصػّْٛ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ.خٕغ وٙٙذ، ٚ ثيبٚس٘ذ ٔٙظٓ افىبس وٟٗ ، اصفّؼفٝ ٞبي وٟٗ، ا

ٚٔشتت وٙٙذ ٚتشخٕٝ وٙٙذ ثٝ ػشثي، ٚ ؿشٚع وٙٙذ ثٝ ؿشح ٚ ثؼٌؾ. ثٝ ايٗ دِيُ، آ٘ذِغ ٞٓ ، يه ٔشوض 

تٕذٖ ؿىٛفبي اػالٔي ؿذٜ ثٛد.يىي اص وبسٞبي آ٘ذِغ ايٗ ثٛدوٝ )ٔمبيؼٝ وٙيذ ثب ثميٝ حىٛٔتٟبي 

وٝ ٚلتي سفتٙذخبئي ٚ لذستي پيذا وشد٘ذ،چٌٛس ٔشدٔؾ سا اػتثٕبسوشد٘ذ( چٖٛ  ٔمتذسدسًَٛ تبسيخ ٞب

سٍ٘ي اصتٕذٖ اػالٔي،اص فىشاػالٔي، اص اخالق اػالٔي،ٚ ثـشدٚػتي اػالٔي ٚخٛد داؿت تالؽ 

ٔيىشد٘ذ ثشاي ايٙىٝ:اسٚپبي غشق دسخٟبِت ٚ تٛحؾ سا، اسٚپبي اػيشدس ثشاثش دػتٍبٟٞبي ػٌّٙتي 

ضدٚس ٚ ٔتمّت سا،اص داْ ايٗ ٕٞٝ ٘يشً٘ اػتثٕبس٘دبت ثذٞٙذ.ثٝ ايٗ دِيُ،ثٝ ػٛأُ ٚدسثشاثش وّيؼٟبي ٔ

ٔختّف،خٛا٘بٖ اسٚپبئي سا خّت ٔيىشد٘ذثٝ ًشف ٔشاوض تحميك ٚ دا٘ـٍبٟٞبي خٛد،ٚآٟ٘ب سا، ثبػٛادٚ 

 ػّٕي صٚس آؿٙب ٔيىشد٘ذ. -ٔؼّٛٔبت ٚ حمبيك

دسآ٘ذِغ چمذس پيـشفتٝ ثٛد: ؿٕب دسوتبثٟبيتبٖ  ثبص ايٙدب يه خّٕٝ سا اهبفٝ وٙٓ وٝ ، ٔتٛخٝ ثـٛيذ،ػّٓ

ايٗ ًٛس ٔيخٛا٘يذوٝ آ٘ىؼي وٝ وشٚيت صٔيٗ سا وـف وشدٌبِيّٝ ثٛد، دسػت اػت؟ ايٗ ٞٓ يىي اص 

وّىٟبي اػتؼٕبسي، يب ػبدٜ تش ثٍٛئيٓ : ًشفذاسي حىٛٔت استدبع وٟٗ ايشاٖ وٝ ثٝ ايٗ تشتيت ، ّٔت سا 

ميمت ٌّٔت ايٙؼت وٝ: دسآ٘ذِغ ، ايٗ ٘ظشيٝ ، ثٝ ٚػيّٝ يه اص تٕذٖ اػالٔي خٛدؽ ثيٍب٘ٝ وٙٙذ! ح

 ٚثٝ ثٛد، فؼّي ٚاِٙؼيبي ٕٞيٗ اُٞ وٝ -"ثّٙؼي يؼمٛة"دا٘ـٕٙذ، فميٝ ٔفؼشفيّؼٛف اػالٔي ، ثٙبْ 

 ٚثحث خذاَ ؿذٜ،ٔٛهٛع ٌٔشح  ٚهٛح ًٛس ثٝ اصٌبِيّٝ، پيؾ لشٖ چٙذ دسحذٚد – ؿذٜ ٔـٟٛس ثّٙؼي

الٔي ؿذٜ .چٙذ ثيتي اص غضاِي ثٝ يبد داسْ وٝ يىي اص دا٘ـٕٙذاٖ ٔخبِف ثب اػ ٚفالػفٝ دا٘ـٕٙذاٖ ثميٝ ثب

اثٛ ثؼمٛة ثّٙؼي، ٔدبدِٝ ٔيىٙذ ثب اٚ،دسثبسٜ ٘ظشيٝ اؽ وٝ وُشٚيت صٔيٗ اػت، ٚاٚسا ثٝ افىبس خشافي 

 ٔتٟٓ ٔيىٙذ.

ش، دسؿؼشؿبػ  آٖ دٚ ثيتي وٝ يبدْ ٞؼت، خالكٝ ٌ٘ش اثٛيؼمٛة ثّٙؼي دسثبسٜ وشٚيت صٔيٗ اػت وٝ

 ايٌٙٛس ثيبٖ ٔيـٛد:



 واالرض كزويه، حف السماء بها

 فوقاً و تحتاً،فصارت نتطع، مثالً

 صيف الشمال شتاء للجنوب بها

 فصار بينهما هذا و ذا،دوال.

خيّي پيـشفتٝ، خيّي ٚاهح ، خيّي سٚؿٗ، ايٗ ٌّٔت سا ثيبٖ ٔي وٙذ، وٝ صٔيٗ يه خؼٓ وشٚي ؿىُ 

ٔٛخٛدات اص تٕبْ خٟبت آٖ سا احبًٝ وشدٜ ا٘ذ، ٚايٗ ، ٔثُ يه ٘مٌٝ اػت ، وٝ ثميٝ آػٕبٖ ٚ فوب ٚ 

 اػت دسايٗ فوب.

تبثؼتبٖ دسؿٕبَ، صٔؼتبٖ دسخٙٛثبػت،ٚايٗ تبثؼتبٖ ٚ صٔؼتبٖ ثيٗ خٙٛة ٚؿٕبَ،دػت ثٝ دػت 

ىتٝ سا ٔيـٛ٘ذ.االٖ ٔي ثيٙيٓ وٝ دس ثش٘بٔٝ ٞبي تؼّيٕبتي ، ايٌٙٛس ثٝ ٔب تفٟيٓ ٔيىٙٙذوٝ :ثّٝ، اسٚپب ثٛد ايٗ ٘

 ٔي ػمُ حؼبة ثٝ ِٚي! وشد،ٌبِيّٝ وـف سا  وـف وشد. يه دا٘ـٕٙذ غيش اػالٔي ثٛدوٝ ايٗ ٘ىتٝ

 داؿتٝ پيؾ دا٘ـٕٙذاٖ ٘ظشيبت دسثبسٜ ثبيذ ٌٔبِؼبتي حتٕبً وشدٜ، تالؽ صٔيٙٝ دسايٗ وٝ اي ٌبِيّٝ:  فٟٕيٓ

تٛخٝ ؿذٜ وٝ لشٟ٘ب پيؾ اص ٔ دسٌٔبِؼبتؾ ٌبِيّٝ وٝ سػيٓ ٔي ٘ىتٝ ايٗ ثٝ ًجيؼي ًٛس ثٝ ، ثٙبثشايٗ  ثبؿٝ

خٛدؽ دا٘ـٕٙذي ثٝ ٘بْ اثٛ يؼمٛة ثّٙؼي ايٗ ٌٔبِت سا ٌفتٝ ٚ ٚلتي ايٟٙب سا اص اٚ ٌفتٝ ٚ پزيشفتٝ آٚسدٜ 

 حذيميٗ ثٝ دسٌٔبِجؾ ، ٘ذاؿتٝ آٌبٞي خيّي چٖٛ ، ٘جٛدٜ  ٚ اػالْ وشدٜ ِٚي احتٕبالً چٖٛ خيّي اكيُ

 ظٟبس ٘ظش خٛدؽ پـيٕبٖ ؿذ.اصا اسػبة ٚ تٟذيذ دسٔمبثُ ثيٙيٓ ٔي ٘شػيذٜ

دسحبِي وٝ دس لشٖٚ پيؾ اثٛ يؼمٛة ايٗ ٌّٔت سا ٌفتٝ ثٛدٚ ٔي ٘ـؼت ثحث ٔيىشد، تجبدَ ٘ظش ٔيىشدٚ 

ثب ٔشدْ خذاَ ٔيىشد، ٌٚبٞي ثؼوي ٞب وٝ اًالػبت ٚ ٔؼّٛٔبتـبٖ پبئيٗ تش ثٛد اتٟبٔبتي ثشاي اٚٞٓ 

ب ٘ظشيٝ وشٚيت صٔيٗ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ثٛد وٝ ايٗ ٘ظش سا دسػت ٔيىشد٘ذؿبيذ ٞٓ ٔخبِفت ؿذيذ وّيؼب ث

لجالً دا٘ـٕٙذاٖ اػالٔي دسآ٘ذِغ اظٟبس وشدٜ ثٛد٘ذ، ٚدؿٕٙي وّيؼب ثب اػالْ ثب لذسي ؿذيذ ثٛد وٝ ثٝ 

 آػب٘ي لبثُ تٛكيف ٘يؼت.



 ٚػبئيُ ثب  اِغشم:ا٘ذِغ پيـشفتٝ، سٚؿؾ ثب اسٚپبي غشق دس ثذثختي ٚ خٟبِت ايٗ ثٛد وٝ ػشم وشدْ

سا خّت ٔيىشد، ٚايٗ خٛا٘بٖ دسٔذاسع ٚ دا٘ـٍبٟٞب ثٝ تحليُ ٔي پشداختٙذ، ٚ ثب د٘يبي  خٛا٘بٖ ٔختّف

ٔؼّٛٔبت ثٝ ًشف اسٚپبي تبسيه ٚ ثذثخت خٛدؿبٖ ثشٔيٍـتٙذ.ًجؼبً حىٛٔت دسدػت ػالًيٗ ٚ 

ٛ٘ذثٝ ًٛس وّيؼبٞب ثٛد. ايٟٙب ساهي ٘جٛد٘ذ وٝ ٔشدْ اسٚپب سٚؿٗ ثـٛ٘ذ، صيشا ٔشدٔي وٝ حؼبثي سٚؿٗ ثـ

ػبدي ، ديٍش صيش ثبس ػتٓ ٕ٘ي سٚ٘ذ.ثٝ ايٗ دِيُ، ا٘ٛاع تالؿٟب ٔيىشد٘ذوٝ اصسفتٗ خٛا٘بٖ ثٝ ًشف آ٘ذِغ 

خٌّٛيشي وٙٙذ.يب ٚلتي وٝ ايٗ خٛا٘بٖ ثشٔيٍشد٘ذ آٟ٘ب سا ثب پَٛ ثخش٘ذ)ٕٞبٖ ًٛس وٝ دسد٘يبي أشٚص 

ايٟٙب سا دسثيٗ ٔشدْ ، خّٛي خٛدٔبٖ سايح اػت (ٚ ثٝ ػٙبٚيٗ ٔختّف وبسي ثىٙٙذ وٝ خّٛي ثحث 

ثحثٟبي سٚؿٍٙشؿبٖ سا ثٍيش٘ذ، ٚ ٍ٘زاس٘ذ ٔشدْ ثب يه تٕذٖ پيـشفتٝ ٚ ثب ػّٓ آؿٙب ثـٛ٘ذِٚي ايٗ 

خٛا٘بٖ وٝ ثٝ ػّٓ ٚ دا٘ؾ سػيذٜ ثٛد٘ذ ٔـىُ ثٛد ٕٞٝ ؿبٖ تؼّيٓ ايٗ خٛاػتٟبي حىٛٔت وّيؼبئي ٚ 

سثبس ثٝ ايٙدب ٔي وـيذوٝ حّٕٝ ٞبي ؿذيذي دسثبسي ثـٛ٘ذ ثٝ ايٗ دِيُ ٌبٜ ٚ ثيٍبٜ تٛافك وّيؼب ٚ د

 ٔيىشد٘ذ ثشاي ٘بثٛد وشدٖ ايٗ خٛا٘بٖ اص خّٕٝ يه ٘ىتٝ سا ثشايتبٖ تؼشيف ٔي وٙٓ:

ايٗ ٌّٔجي وٝ االٖ ثلٛست تضسيك آٔپَٛ دسد٘يبػت ٚ ٔؼّٓ اػت،دسآٖ اٚايُ، دسآ٘ذِغ ثلٛست يه 

ٕٞيٌٙٛس اػت. اٚالً ٘ظشيٝ اي اػت، ٚ ثؼذ اص ٘ظشيٝ اي ٌٔشح ؿذ، وٝ ٔؼٕٛالً تٕبْ ٌّٔت ٚ حمبيُ ػّٕي 

ٌٔبِؼبت ثيـتش ٚ ثيـتش يب سد ٔيـٛد، يب تجذيُ ٔي ؿٛد ثٝ يه حميمت ٚ يه اكُ ٚلبٖ٘ٛ ػّٕي. دس 

 ثذٖ ٚاسد داسٚ سي، ًشيك ٚاص پٛػت ًشيك اص اػت ٕٔىٗ: ٔيـذ ٌّٔت  ا٘ذِغ ، اػتذالِٟبئي ثشاي ايٗ

سثيٗ ٔشدْ،ايٗ ٌّٔت سا ثشصثبٖ آٚسدٖ...ٚايٗ حشف د ، اسٚپبئي ا٘بٖخٛ.ثىٙذ پيذا ؿفب ثيٕبس ٚ ثـٛد، ثيٕبس

، ثٟب٘ٝ اي ؿذ دسدػت وّيؼٟب ٚ دسثبسٞب ثشاي ؿٛسا٘ذٖ ٔشدْ ػبدٜ ِٛح ٚ ثيچبسٜ ػّيٝ ايٗ خٛا٘بٖ ٚ ػّيٝ 

 1ايٗ تٕذٖ ٚ ػّٓ وٝ ايٟٙب آٚسدٜ ا٘ذ، وٝ:اي ٔشدْ! ثذا٘يذ ايٟٙب چمذس ال ٔزٞت ا٘ذ!ايٟٙب چمذس فبػٙذ 

خٛاٞٙذ اص خبٞبي ديٍش ثذٖ ا٘ؼبٖ ثٝ خبي دٞبٖ ، اػتفبدٜ وٙذ!!!ٔيخٛاٞٙذوبسخذاي سا ػٛم وٙٙذ! ٚاص ٔي

ثٝ خبٔؼٝ "اخالٍِش"ايٗ لجيُ تشٞبت ٚ حشفٟبي اثّٟب٘ٝ، ٚاِجتٝ:ػٛاْ فشيجب٘ٝ ايٗ خٛاٟ٘ب، ًجك ٔؼَٕٛ ثٝ ٘بْ 

اد ًشفذاسؿبٖ ، كذ ٞضاس ٘فش ٔؼشفي ؿذ٘ذ، ٚ خبٔؼٝ تحشيه ؿذ، ٚدسيه لتُ ػبْ ، اصايٗ خٛا٘بٖ ٚ افش

سا دساسٚپب وـتٙذ! چٝ ثشٚت ٟٕٔي وٝ اسٚپب اص دػت داد! ثب ايٗ كذٔٝ، يميٙبًثشاي ػبِٟب، ػمت ٔب٘ذاصايٙىٝ 

 ثتٛا٘ذ ثٝ ًشف تٕذٖ پيؾ ثشٚد.



اِغشم، سٚؽ استجبى خٛأغ اػالٔي ثب خبٔؼٝ ٞبي غيش اػالٔي ايٌٙٛس ثٛد، وٝ ا٘ذِغ ثب ايٗ سٚؿٟب 

ب سا ثٝ تٕذٖ اػالٔي ٚ ثب ػّٓ ٚ فىش پيـشفتٝ خٛدؽ آثبد ثىٙذ.أب ػىغ اِؼُٕ آٟ٘ب ٞٓ ٔيخٛاػت اسٚپ

ايٌٙٛسثٛد.اسٚپب ٚلتي ٔتٛخٝ ٔيـذ وٝ ا٘ذِغ خٌشي ثضسٌي اػت ثشاي ٘بثٛدي لذست اػتؼٕبسي 

حىٛٔتٟب ٚ وّيؼبٞبيؾ، اص ساٟٞبي ٔختّف، ثٝ تالؽ افتبدوٝ وبسي ثىٙذ، ػذي دس ثشاثش ايٟٙب ثٝ ٚخٛد 

بيذ. يب حتي اٌش أىبٖ داؿتٝ ثبؿذ ثشاي توؼيف ايٗ ٔشوض تٕذٖ وٝ يه كذٔٝ اي ؿذٜ ثٛد دسوٙبس ثي

دػت ايٗ حىٛٔتٟب، ثٛخٛد ثيبٚسد، ٚ وبسي ثىٙٙذوٝ ٔشدْ اسٚپب دسٕٞبٖ خُٟ ٚ ٘بدا٘ي ثٕب٘ٙذ ٚ 

ٙظٛس پيبدٜ اػتؼٕبسٌشاٖ ثٝ حىٛٔت ػتٍٕشا٘ٝ خٛد ادأٝ ثذٞٙذ. ٟٕٔتشيٗ ثش٘بٔٝ ٞبي ػيبػي وٝ ثب ايٗ ٔ

وشد٘ذ وٝ دس حميمت خٌش٘بوتشيٗ حّٕٝ ثٝ پيىش لٛي ٚ ٘يشٚٔٙذ خبٔؼٝ اػالٔي ا٘ذِغ ثٛد، ايٗ ثٛد وٝ: 

ػذٜ اي اص ص٘بٖ خٛد فشٚؽ، سا ٚ آٟ٘ب سا وٝ تؼّيٓ ثٛد٘ذ ثٝ خٛاػتٟبي دسثبسٞب ٚ وّيؼبٞب ، تـٛيك 

ٚ خٛاٟ٘ب سا ثٝ اصاي تٕبيالت وشد٘ذٚ ثٛدخٝ ٞبئي دساختيبسؿبٖ ٌزاؿتٙذ وٝ ثيبيٙذ ثٝ ًشف ا٘ذِغ، 

خٙؼي اصًُشق غيش ٔـشٚع خّت وٙٙذ، دسآٖ اٚايُ، خبٔؼٝ اػالٔي، آٌبٜ تش ثٛد اص ايٙىٝ ايٗ وّه، دسؽ 

ٔؤثش ثبؿذٚ ثب خـٛ٘ت ٚ ؿذت تٕبْ، ايٗ وّه سا خٙثي وشد٘ذ، ٚايٗ ص٘بٖ ثٝ اسٚپبي خٛدؿبٖ ثشٌـتٙذ. 

ش پشدٞبي پٛؿب٘ٙذٜ ٚفشيجٙذٜ ثيـتش،دٚثبسٜ ايٗ وبسٚاٖ ثٝ تذسيح صٔبٖ ٌزؿت، ٚ دس اختفبي ثيـتش، ٚ دسصي

تٕذٖ اسٚپبئي ، يؼٙي وبسٚاٖ فبػذ وشدٖ خٛا٘بٖ، ثٝ ًشف ا٘ذِغ ػشاصيش ؿذ.ٚ ٔختلش ػشم وٙٓ:ثٛدخٝ 

ٞبي ػٍٙيٙي دساختجبس ايٗ ص٘بٖ لشاس ٔيٍشفت ٚ ٌبٞي خٛا٘بٖ سا ثب پَٛ ٞٓ تٌٕيغ ٔيىشد٘ذ.٘ٝ تٟٙب ثٝ 

خٛدؿبٖ، پَٛ ٞٓ ٔيذاد٘ذ ثٝ خٛا٘بٖ، ٚثشاي ِحوبتي خٛا٘بٖ سا ثٝ ًشف ٚػيّٝ ٌِب فت ٚ صيجبئي 

خٛدؿبٖ خّت ٔيىشد٘ذ! ٚصٔبٖ ٌزؿت ٚ ٌزؿت ٚ ٌزؿت تب وبس ثٝ خبئي سػيذ وٝ خٛا٘بٖ، ثذٖٚ پَٛ 

ٞٓ آ٘مذس ػؼت ػٙلش ؿذٜ ثٛد٘ذ وٝ ٔمبٚٔت اػالٔي ٚ ايٕب٘ي خٛدؿبٖ سا اص دػت دادٜ ثٛد٘ذ،ٚثٝ 

 -خٌض٘بوي ثٛد٘ذ اص ًشف دؿٕٗ ا٘ذِغ، ٚ ثٝ ًشف ا٘ذِغ سٚا٘ٝ ؿذٜ ثٛد٘ذ وٝ حشثٝ -ًشف ايٗ ص٘بٖ

وـيذٜ ٔيـذ٘ذ.ثبصفؼبد ٚ تجبٞي دسخٛا٘بٖ خّٛتش سفت ، ثٝ حذي وٝ ايٟٙب دِجبختٝ ٔيـذ٘ذ دسثشاثش ايٗ 

ص٘بٖ خّف ٚ خٛد فشٚؽ، ٚ ٌبٞي حبهش ٔيـذ٘ذ ٚ پَٛ ٞٓ ٔيذاد٘ذ،وٝ:ايٙذفؼٝ، صٟ٘ب اظٟبس تٕب٘غ 

 ٔيىشد٘ذ!

جتٝ ايٗ ، صٔب٘ي ًٛال٘ي خٛاػت تب خٛا٘بٖ اص آٖ حذ ؿدبػت ٚ ؿٟبٔت اػالٔي خٛدؿبٖ، ثٝ ايٗ حذ اِ

پٛچي ٚ ٚلبحت ٚرِت ٚحمبست ثشػٙذ.ثٝ ٞش كٛست، ايٗ حشثٝ ، خٌش٘بن وبسٌش افتبد، ٚاسٚپب ٔتٛخٝ 



خٟبد  ؿذ وٝ خٛا٘بٖ ا٘ذِؼي، ديٍش داساي آٖ ٘يشٚ ٚلذست خٍٙي ٚ ٔمبٚٔت ػظيٓ ٚ اٍ٘يضٜ ايٕب٘ي ٚ

٘يؼت، وٝ:اٌش ثٝ ػشصٔيٙؾ حّٕٝ اي ثـٛدثتٛا٘ذ ثشاي ٔذتٟب ٔمبٚٔت ثىٙذ، ايٗ ثٛد ثشاي ػبِٟب ٚحتي 

لشٟ٘ب، ِـىش وـي ٞبي ٔتٙبٚة ٌٛچه ٚ ثضسي، اص خٟبت ٔختّف اسٚپب، ثٝ ًشف ا٘ذِغ خشيبٖ پيذا 

اًالع داسيذف، وٝ  وشد، ٚايٗ حٕالت ٔتٛاِي ، وٓ وٓ ، پيىش ا٘ذِغ سا هؼيف وشد تب حذي وٝ احتٕبالً

چٌٛسآٖ دػتٍبٜ ٔـٟٛس ٍ٘ٙيٗ تفتيؾ آساء ٚ ػمبيذ دسا٘ذِغ اص ًشف اسٚپبئيٟب ثٝ ٚخٛدآٔذ، وٝ ٞش خب 

ا٘ؼب٘ي، اظٟبس ٔختلش تٕبيّي ثٝ تٕذٖ اػالٔي ٔيىشد، ثب ا٘ٛاع ؿىٙدٟبي ٍ٘ٙيٗ ٚغيشٜ ا٘ؼب٘ي، وٝ ؿبيذ 

اسٔيذاد٘ذ ٚ اص ثيٗ ٔي ثش٘ذ ٚ چٙبٖ ؿذ وٝ دس د٘يبي أشٚص خٛدٔبٖ ٞٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اؽ پيذا ٘ـٛد، اٚ سا آص

ا٘ذِغ، ٔشوض تٕذٖ ػظيٓ ػّٕي اػالٔي ، تجذيُ ؿذ ثٝ يه د٘يبي تبسيه ٚ اسٚپبئي وٝ االٖ ٞٓ تمشيجبً 

دسآٖ لؼٕت پشتمبَ ٚ اػپب٘يب، ٕٞيٗ ؿشايي تبسيىي ٚ خفمبٖ ٚخٛد داسد، ٚ ثٝ ٘ؼجت وبسٚاٖ پيـشفت 

ْ ثٝ حشوت دسآٚسد ٚ تب لذٟٔب خّٛ، دسٕٞٝ خبي اسٚپب، ٞذايتؾ ًجيؼي تٕذٖ ػّٕي ، آٖ وبسٚا٘ي وٝ اػال

وشد،ايٗ دٚ حىٛٔت وٝ ٔشاوض اكّي تٕذٖ ثٛد٘ذ، خيّي ػمت ٔب٘ذ٘ذ.ايٗ، داػتبٖ ٔختلش سا ثٝ ًٛس 

اخٕبَ ثشايتبٖ تؼشيف وشدْ ثٝ ايٗ ٔٙظٛس ثٛد وٝ ٔتٛخٝ ثـٛيذ: ص٘ي وٝ اص ػٍٙيٙي ٚ ػظٕت خٛدؽ 

ثُ ثبصيچيٝ اي ثشاي اسهبي ؿٟٛات ٔشدٞب دسٔيأٚسد، چٝ حشثٝ خٌش٘بوي كشفٙظش ٔيىٙذ، ٚخٛدؽ سا ٔ

اػت ثشاي اصثيٗ ثشدٖ ٘يشٚي ٔمبٚٔت ٚ احؼبع ٔؼؤِيت دسخٛا٘بٖ .تب سيخ حيبت ثـش، ٕٟ٘ٛ٘بي صيبدي 

اص ايٗ لجيُ ثٝ يبد داسدوٝ ثي ثٙذثبسي خٙؼي، ٚ ػيبؿي، ٘يشٚي ٔجبسصٜ ٚ ٔمبٚٔت، سا اص خٛا٘بٖ ٌشفتٝ 

ضسي خٟب٘ي اخيش سا اٌش ؿٕب ثيبد ٘ذاسيذ خيّي ٞب ثيبد داس٘ذ. ٚ ؿٕب ٘يض الثذ دسثبسٜ اؽ اػت. خًٙ ث

اًالػبتي وٓ يب ثيؾ ثٝ دػت آٚسدٜ ايذ.إِٓبٖ ٚ ٘يشٚٞبي ٔتفمؾ ثٝ ٞشخب ِـىش وـي ٔيىشد٘ذ، وٕي يب 

يب ٘بچيض  صيبد، ثب ٔمبٚٔت سٚثشٚ ٔي ؿذ٘ذ، ٌشچٝ دسآٖ ٔحُ ٞٓ أىب٘بت خٍٙي ثشاي ٔمبثّٝ ثب ٔتفميٗ

ثٛدٜ ثبؿذ. تٟٙب ؿٟشي وٝ ثذٖٚ ٔمبٚٔت، خٛد ساثبخت ؿٟشپبسيغ ثٛد، ايٗ ؿٟش دسآٖ ايبْ ٔشوض 

 خٛاٖ ٘يشٚي آٖ حبَ، ايٗ ثب. ثٛد  دا٘ـٕٙذاٖ ٚ پظٚٞـٍشاٖ دسسؿتٝ ٞبي ٔختّف ٚٔشوض حمٛلذا٘بٖ

ْ، ايب آٖ پبسيغ چشا؟چٖٛ،! ثشخيضد ٔمبثّٝ ثٝ ٚ ثشداسد ػالحي دؿٕٗ ٞدْٛ دسثشاثش وٝ ٘ذؿت سا ٚٔجبسص

 ثٛد  ؿٟش وبثبسٜ ٞب ثٛد. ؿٟش ٔؼتي ٚ ػيبؿي ثٛد.ؿٟش ثٛاِٟٛػي ٚ افؼبس ٌؼيختٍي خٙؼي ثٛد. ؿٟشي

 ثب خٛد، ػشصٔيٗ ٔٛخٛديت ٚ ٚآثشٚ دسثشاثشحيثيت ٔؼؤِيت احؼبع ٚ ٔشداٍ٘ي خبي ثٝ خٛا٘ب٘ؾ وٝ

ثٝ صِف يبس،  دػتي ثب ٚ داسد ثبدٜ ٚ خبْ ثٝ دػتي" وٝ خٛا٘ي.داؿتٙذ آؿٙبئي ٔؼتي، ثب ٚ خٙؼي فؼبد



ٚ ٘بچبس ثبيذ ٔضٜ ؿىؼت ٚ اػبست ، ٚ ِٝ ؿذٖ ٘بٔٛؽ ٚ "دػتي ديٍش ٘ذاسدوٝ خبوي ثش دؿٕٗ ثشيضد

 حيثيت ػشصٔيٗ خٛد سا دسصيش پبي دؿٕٗ ثچـذ.ٚآٖ ٚلت، ثٝ خبي دؿٕٗ، خبن ثشػشخٛدوٙذ!!

ي ّٔتٟب، ثٝ ٔؼبئُ خٍٟٙبئي وٝ دؿٕٙبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘ضديىتش، ٕ٘ٛ٘ٝ اي وٝ ٕٞٝ ؿٕب،اٌش ثٝ ٔؼبئُ ٔشي ٚ ص٘ذٌ

ثشّٔت ٞب تحٕيُ ٔيىٙٙذ، تٛخٝ داؿتٝ ثبؿيذ، حتٕبً اصآٖ خجشداسيذ ٚ فشأٛؽ ٘ىشدٜ ايذ: خًٙ سٔوبٖ دٚ 

استؾ ٔلش ثب اػشائيُ، يب دسػت تش ثٍٛئيٓ ثب پبدٌبٖ ٘يشٚٞبي هذ اػالٔي ثٝ ظبٞش  -ػٝ ػبَ پيؾ

حبد داس٘ذٚآٖ دؿٕٙي ثب اػالْ اػت. ايٗ استؾ، يؼٙي استؾ ٔتخبكٓ ، وٝ الالُ ، دسيه أش ، ثب ٞٓ ات

ثب ٔٙتٟبي حمبست ٚ هؼف ٍ٘ٙيٗ تشيٗ ؿىؼت سا دس ثشاثش 1691ٔلش، دس ؿؾ ػبَ پيـتش يؼٙي دسػبَ 

استؾ اػشائيُ خٛسد، ٚ ثبػشػتي ػشػبْ آٚسػشصٔيٗ ٚخب٘ٝ ٚٔؼىٗ ٚصٖ ٚثچٝ ٚخٛاٞش ٚثشادس ٚپذس 

دؿٕٙي تؼّيٓ وشدوٝ وٕتشيٗ اسصؿي ثشاي ؿشافت ٚؿفمت ٚ ا٘ؼب٘يت ٚٔبدس ٚتٕبْ آ٘چٝ سا وٝ داؿت، ثٝ 

لبئُ ٘يؼت. ٚخٛد استؾ ٔلش ٔيذا٘ؼت وٝ اٌش ؿىؼت ثخٛسد، استؾ ثي ػبًفٝ دؿٕٗ، ثب ػضيضاٖ ٚ 

ٔمذػبتؾ چىبسٔيىٙٙذ.ثب ايٗ حبَ ، آٖ ؿىؼت ؿشْ آٚس سا تحُٕ وشد، ٚ ثبػشػتي وٝ ساػتي پش٘ذٜ ٌبٖ 

تٝ ثبؿٙذ، دسػشم چٙذ ػبػت ٞضاساٖ ٞىتبس ػشصٔيٗ خٛدسا ثب ٟ٘بيت رِت ٚ ٟٔبخش ٘يض ٕ٘ي تٛا٘ٙذ داؿ

سػٛائي سٞب وشد،ٚ ثبٞشچٝ داؿت دساختيبس دؿٕٗ ٌزاؿت. ٚ آٍ٘بٜ، ثٝ ػٛي حيبتي ػشاػش حؼشت ٚ 

س٘ح ٌشيخت.دسحبِي وٝ ٕٞيٗ استؾ ؿؾ ػبَ ثؼذ، چٙبٖ ا٘تمبٔي اص دؿٕٗ ٌشفت وٝ ثضسٌتشيٗ ٚ 

بػبٖ خٍٙي اصتفؼيش آٖ دسٔب٘ذٜ ثٛد٘ذ! ايٗ استؾ، دسػشم چٙذ ػبػت دسصيش آٌبٞتشيٗ ٔفؼشاٖ ٚ وبسؿٙ

يىي اص خٌش٘بوتشيٗ ٘يشٚي ٞٛائي اػتؼٕبسٌشاٖ ٔتحذ،ٚ دس ثشاثش تٛپخب٘ٝ ٞبي ثي أبٖ ٚٔشالجتٟبي ثي 

اؿتجبٜ دػتٍبٟٞبي اِىتشٚ٘يىي دليك آٔشيىب، چٝ دس خبن ٚ چٝ دس ٔذيتشا٘ٝ ، تٛا٘ؼت اص ٔب٘غ ٟٔٓ وب٘بَ 

سا دسٞٓ ؿىٙٙذ، ٚخيّي ؿذيذتش اص آ٘چٝ ، خٛد  "ثبسِف"ئض ػجٛ سوٙذٚ خي دفبػي ٚػديت افؼب٘ٝ اي ػٛ

دسخًٙ پيؾ ػمت ٘ـؼتٝ ثٛد، دؿٕٗ ساثشا٘ذ ٚتبسٚ ٔبسؽ وٙذ، ايٗ حبدثٝ ، ساػتي غيش لبثُ دسن 

اسٚپبئي ٌفتٝ  ثٛد.صيشا ثٝ يبد داسيٓ ، وٝ دسثيٗ اظٟبس ٘ظشٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ يىي اص ٔفؼشاٖ ٚوبسؿٙبػبٖ خٍٙي

ثٛد: اٌش تٕبْ ٘يشٚٞبي ٕٔبِه اسٚپبي غشثي ٔتحذ ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ ديٛاس ثبسِف! حّٕٝ وٙٙذ، پغ اص دٟٞب سٚص 

 خًٙ ثب تٕبْ أىب٘بت ٚ تدٟيضات، ٕ٘ي تٛا٘ٙذ دسآٖ سخٙٝ وٙٙذ،

چٌٛس دسػبَ 1691ساػتي ، خٛاٞشاٖ ٞيچٛلت اصخٛدتبٖ پشػيذٜ ايذ وٝ، صثٛ٘ي ٚ ثي آثشٚئي ػبَ 

آٟٕ٘ٝ فٛق اِؼبدٌي خجشاٖ ؿذ؟ چٌٛسآٖ استؾ تٛا٘ؼت آٟٕ٘ٝ لذست اصخٛد ٘ـبٖ دٞذ، وٝ ثب1611



چٙذػبَ لجُ آٖ رِت سا ٘ـبٖ دادٜ ثٛد، ايٗ استؾ، چٌٛستٛا٘ؼت ثب آٖ لٟشٔب٘ي وٓ ٘ظيش آٟٕ٘ٝ سػٛائي ٚ 

ٚ آٟٕ٘ٝ  1691حمبست سا ثب كذ چٙذاٖ خجشاٖ وٙذ؟اخبصٜ ثذٞيذ ٔٗ ساص آٖ ٕٞٝ ثي ػشهٍي ػبَ 

، استـي 1691ػبَ ثؼذ سا، دس دٚوّٕٝ ثشايتبٖ خالكٝ وٙٓ:استؾ ٔلش دسػبَ 9تخبسٚ ػشفشاصي سٔوبٖ اف

ثٛد ػيبؽ ٚ فبػذ، وٝ پـت خجٟٝ اؽ سا،صٟ٘بي خّف ٚ خٛد فشٚؽ پشوشدٜ ثٛد٘ذ. ٚ ؿت پيؾ اس 

ؿشٚع خًٙ، ٞـتلذ ٘فشاص افؼشاٖ ايٗ استؾ ثٛاِٟٛع ، دس وبثبسٜ ثب ص٘بٖ ِخت ٚ٘يٕٝ ِخت دسحبَ 

خٛؿٍزاسا٘ي ٚ سلق ثٛد٘ذ، أب ٕٞيٗ استؾ ، پغ اص ؿؾ ػبَ تلفيٝ دس ؿجي وٝ ثبٔذادؽ سا آتؾ 

خًٙ افتخبس ثشافشٚخت ، يىي دٚػبػت پيؾ اص ؿشٚع خًٙ ثشاي ػحشي ثّٙذ ؿذٜ ثٛد، ٚ ثب صثبٖ سٚصٜ 

 سا ٌٔبِت ايٗ ٚؿٕب وشد، ؿشٚع سا خًٙ اوجش اهلل ؿؼبس ثب ٚثؼذ وشد، البٔٝ سا كجح  ٕ٘بص خٕبػت

، ٚ ايٗ ثٛد 1691ػبَ لجُ خٛا٘ذٜ ايذ. آسي ، خٛاٞشا٘ٓ ! ايٗ ثٛد ساص ؿىؼت ػبَ چٙذ ٞبي دسسٚص٘بٔٝ

 ساص پيشٚصي پش ػظٕت ػبَ سٔوبٖ ؿؾ ػبَ پغ اص آٖ.

ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٌفتيٓ ، تبسيخ ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي فشاٚا٘ي اص ايٗ ٚالؼيت ٞبي غيشلبثُ تشديذ سا ديذٜ اػت. .ايٗ 

وشدْ فمي ٔـتي ثٛد اص خشٚاسٞب ٚ خٛؿٝ اي اص خشٔٗ ٞب. حبال وٕي دلت وٙيذ دٚػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ تؼشيف 

وٝ ٔتٛخٝ ؿٛيذ: دؿٕٙبٖ ؿٕب، ثب ٘ـبٖ دادٖ ؿؼبس فشيجٙذٜ ٚ خزاة آصادي ، چشا ؿٕب سا ثٝ ػٛي ِختي 

ٚثي حدبثي دػٛت ٔيىٙٙذ؟خٛاثؾ خيّي ػبدٜ اػت، ٞٓ ديذاس دٚػت، ٚٞٓ ؿىبس پٛػت! آٟ٘ب ثب ِخت 

ثي ادثي ٘جبؿذ( ٚ ثب وـف حدبة ؿٕب، ٞٓ ثؼبى ػيؾ ٚخٛؿٍزاس٘ي خٛد سا سٍ٘يٗ وشدٖ ؿٕب ) 

آصادي "ٔيىٙٙذ، ٚٞٓ اػبػي ٔيشيض٘ذ وٝ اص خٌش ػىغ اِؼُٕ خٛا٘بٖ، ٚ تالؽ آ٘بٖ ثشاي ثٝ دػت آٚسدٖ 

 دسأبٖ ثٕب٘ٙذ. "ٚالؼي 

ٚظيفٝ وٙذ. ٚلتي لويٝ ، خيّي ػبدٜ اػت. خٛاٖ وٝ ثبيذ سي غيشت داؿتٝ ثبؿذ تب احؼبع ٔؼؤِيت ٚ 

خٛد،ثب دؿٕٙبٖ،ٞٓ ثضْ ٚ ٕٞمٌبس ٔي ؿٛد، ٚ فشيت صيجبئيٟبي ص٘بٖ ِخت ؿذٜ سا ٔيخٛسد، دس ٔؼتي ٞبي 

 ػيبؿي ٚ ٞٛػشا٘ي ، ٘شد ٚظيفٝ ؿٙبػي، ٚحؼٗ دفبع اص ٘بٔٛع ٚحمٛق سا ٔي ثبصد.

 خٛاٞشا٘ٓ! دسص٘ذوي افشاد ٘يش، ٔيتٛا٘ذ ٞضاساٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اص ايٗ ٔبخشٞب سا ثجيٙيذ.

 اِؼالْ. ٚ

 اثش ػالٔٝ احٕذ ٔفتي صادٜ


