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ٍالؼیبت ضا چَى ثٌی اهیِ  ،لجل اظ حطکت ثِ سَی ػطاق توْیسات ضا ثطای ًْؿت اًدبم زازًس اهبم حسیي 

ذطٍج کطزُ ٍ ضكّ ثط حکَهت ضا ضسوبً ثِ ػٌَاى کسی کِ  ایس اهبم حسیي هکطض ضٌیسُ.کطزًس تحطیف هی

ثِ لجل اظ حطکت  اهبم حسیي .ٌستحت ایي ػٌَاى خٌگ ضا ثِ ضاُ اًساذت هتْن کطزًس ٍػػبی اهت کطزُ،

 ثِ ػٌَاى  .توْیساتی  اًسیطیسًس ،ّب هطتجِ ًطَز اهط ثط آىٍ  هطزم زض خطیبى اهط لطاض ثگیطًس، خْت ایٌکِ 

ای کِ ثطای هطزم کَفِ فطستبزًس ثِ ایي حمیمت هطزم ضا آگبُ کطزًس کِ اهطٍظ ضٍظی است کِ  زض ًبهِ  ًوًَِ

حبکن زض حکَهت اسالهی یک حبکن ًبالیمی است. زض آى ًبهِ ایي ػجبضت ضا حؿطت ثطای هطزم کَفِ یبزآٍض 

ضسًس.

 ثیبى کطزًس. ثؼس فطهَزًس:ایي هكلت اسبسی ضا   2

زاض اهط ّستٌس، لسضت ضا زض  ایي گطٍّی کِ االى ػْس3ُ

ّب  اًس. ایي ّب اظ ذسای هتؼبل اقبػت ًکطزُ الطیكبى ّستٌس. ایي ّب حعة ، ایيِزست گطفت
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 ّب ػجبضات حؿطت ّست. حسٍز الْی ضا تؼكیل کطزًس. فسبز ضا اظْبض کطزًس ایي 

ثطای پٌح ًفط اظ اضطاف ثػطُ ای ضا  ب ضا ثطٌبسٌس. زض ایي ضاستب حؿطت یک ًبهِّ کِ هطزم ایي ثطای ایي 

ذساًٍس  آهسُ است کِ زض آغبظ آى ًبهِ ّب اظ اضطاف کَفِ ثَزًس.  ایي .ًَضتٌس 

اٍ ضا لجؽ  ،کِ پیبهجط ضسبلتص ضا ضسبًس پیبهجط ضا اذتیبض کطز، ثطگعیس، پیبهجط ضسبلتص ضا ضسبًس ٍ ثؼس اظ آى

ّستین. هب اٍغیبء پیغوجط ّستین، هب اّل ثیت پیغوجط  هب ٍاضثیي ضسَل ذساضٍح کطز. ثؼس اظ ضسَل ذسا 

ای ّستین کِ  ، ثؼس فطهَزًس اهطٍظ زض خبهؼِساّستین ٍ هب سعاٍاضتط اظ ّوِ هطزم ّستین ثِ همبم ضسَل ذ

ضَز. ػجبضت ضا اظ  ضًگ هی کن زاضز کن ّب کن فطهبیس زض حبل هطگ است، هثالً سٌت ّبی پیبهجط هطزُ، ًوی سٌت

ّبی ضسَل ذسا هطزُ؛  لس ثط سط فؼل هبؾی زض آهسُ، سٌت ًظط ازثی هالحظِ ثفطهبییس. 

 زیي هطزُ، یؼٌی

ضضس ٍ سؼبزت  اگط سري هي ضا ثطٌَیس ٍ اظ هي اقبػت کٌیس هي ضوب ضا ثِ ضاُ 1

ّبی هطَْض   أحٌف ثي لیس یکی اظ ضرػیت سطًَضت ایي ًبهِ چِ ضس؟کٌن.  کٌن، ضٌّوَز هی َى هیوضٌّ

ایي آیِ  ؛خَاة زضضا ثبظ کطز ٍ ذَاًس،  ثػطُ است ٍ اظ ػمالء ثػطُ ّن ّست. ایطبى ٍلتی ًبهِ اهبم حسیي

هؿوَى ایي آیِ ایي است کِ االى ٍلت حطکت  2ضا ذَاًس

ایي هؼٌب ضا ذَاست ثب ایي آیِ ثِ اهبم حسیي هی.ًیست؛ االى ثبیس غجط کٌی، ثبیس ضکیجبیی ضا پیطِ کٌی 

زض ثػطُ ثَز کِ ي ظیبز ثِ زیگطاى ًبهِ ضسیس، زیگطاى ّن اظ تطس اث .ثِ هطزم کَفِ اػتوبزی ًیست ثطسبًس کِ 

زٍ ًفط، یکی هٌصضثي خبضٍز است.  هگطای ثِ زست هب ضسیسُ  خطأت ًکطزًس اظْبض ثکٌٌس کِ چٌیي ًبهِ

احتوبل زاضز ایي  :ًبهِ ضا گطفت، تطسیس گفت ظى اثي ظیبز است، پسضهٌصضثي خبضٍز اظ اضطاف کَفِ است اهب 

ذَاّس اثي ظیبز هطت  زسیسِ ثبضس هیزضست کطزُ ثبضس.ًبهِ ضا زضست کطزُ ثبضٌس اظ قطف ذَز اثي ظیبز، 

یکی اظ ٍلی  گطفت ٍ توبم، حبال ًبهِ ضا هی .زض اضتجبـ ّستی ثي ػلی ثگَیس تَ ثب حسیي ،هي ضا ثگیطز

اثي ظیبز تحَیل زاز،  ٍ ثِضا ثطزاضت آهس  ی اهبم حسیي ًبهِ ضا ٍ فطستبزُکبضّبی ظضتی کِ ایي آزم کطز؛ 
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ضا گطفت ٍ اظ هؿوَى آى هكلغ ضس ٍ زستَض زاز یک زاضی آٍیعاى کطزًس ٍ فطستبزُ اهبم  اثي ظیبز ّن ًبهِ

 . ظز زاضضا  حسیي

 به مسعود یزید

 ضا ؛ ایطبى ٍلتی ًبهِ اهبم حسیي استیعیسثي هسؼَز ًفط زیگطی کِ حؿطت ثطایص ًبهِ فطستبزُ ثَز، اهب 

ّب گفت کِ ضوب یک  ؛ لجبئل ذَزش ضا، ثِ آىکطز، ضئیس لجیلِ ثَز، ثب ضرػیت ثَز، لجبئل ضا خوغ زیس

ضوب زض خول ثطاثط اهیطالوؤهٌیي تمػیطی کطزیس ثبیستی آى تمػیط ضا خجطاى کٌیس ٍ آى تمػیط ایي است کِ 

کِ خجطاى  ، حبال فطظًس اٍ اظ ضوب قلت کوک کطزُ، ثطای ایيیس ٍ آى ضکست هفتؿحبًِ ضا ذَضزیسایستبز

ّبیی کِ خوغ  آىلجیک ثگَییس.  ثي ػلی طزیس االى ثیبییس ثِ زػَت حسیيکٌیس آى کبضی کِ زض گصضتِ ک

ضسُ ثَزًس تَی آى خلسِ، سري ایطبى ضا پصیطفتٌس، اقبػت کطزًس، گفتٌس هب زض ذسهت تَ ّستین. تَ ثب ّط 

ای ثطای اهبم  کسی هجبضظُ کٌی، کوک ّط کسی کٌی هب ثب تَ ذَاّین ثَز. ٍلتی هكوئي ضس آهس یک ًبهِ

ًَضت. ًَضت آلب، هي ذَزم ٍ لجبئلی کِ زض ثػطُ اظ هي ضٌَایی زاضًس هب ثِ ضوب ذَاّین پیَست.  حسیي

ٍلتی ًبهِ ضا هكبلؼِ کطز حؿطت ًبهِ زض هکِ ثِ زست اهبم حسیي ضسیس. ٌَّظ حؿطت حطکت ًکطزُ ثَز. 

ل سفط ًیبظهٌس ثِ یک ثِ ّط حب ،آهبزُ ضسًس فطهَز ذساًٍس تَ ضا خعای ذیط زّس.یک زػبی هْوی ثِ اٍ کطز. 

ضبى ضا تأهیي کٌٌس، سالح خٌگ ثطزاضًس، فبغلِ ثػطُ ّن  ّبیی است، ثبیس ایي هطزاى ًیبظّبی ذبًَازُ آهبزگی

ّب  گیطی ّن ثطَز ثطای ذَز هب کِ اهطٍظ استفبزُ کٌین اظ هبخطای کطثال، ایي یک ًتیدِتب کَفِ ظیبز ّست. 

ًس، آى تؼدیل الظم ضا ًکطزًس، ٍلتی آهسًس حطکت ثکٌٌس یب حطکت کطز ضسًس ثبیستی هثالً تؼدیل هی آهبزُ هی

ٍ لکي ضیؼیبى زض ثػطُ زض ذبًِ یک پیطظًی ثِ ًبم هبضیِ  ضْیس ضسُ، کطزُ ثَزًس ضٌیسًس اهبم حسیي

ای ثَزُ زض ثػطُ(  خب ٍ هسبئل ٍ ذجطّبیی کِ ثَز )الجتِ یک خلسِ هحطهبًِ ضسًس زض آى زذتط سؼس خوغ هی

کطزًس، ذجطّب ضا ثِ یکسیگط  ّب تجبزل اقالػبت هی زاز ایي افتبز، هسبئلی کِ ضخ هی اتفبق هیذجطّبیی کِ 

خب یک آلبیی است ثِ ًبم  زض هٌعل هبضیِ زذتط سؼس هكطح ضس، زض آى ضسبًسًس. خطیبى ًبهِ اهبم حسیي هی

كص ضا ثب ًَى ؾجف جّب ّن ؾ ف کطزًس یعیسثي ثجیف ثػطی، ثؼؿیجّب ؾ یعیسثي ًجیف هػغط یب ثجیف، ثؼؿی

اکٌَى ثِ  آى خلسِ ثلٌس ضس گفت هي ّن زضهكلغ ضس،  ظ خطیبى ًبهِ اهبم حسیياکطزًس؛ یعیسثي ًجیف، 
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ضَز، اثي ظیبز توبم ثػطُ ضا تحت ًظط زاضز، ػیًَی گصاضتِ، کسبًی  هکِ ذَاّن ضفت؛ ّن اکٌَى! گفتٌس ًوی

آیس؟ ّوِ سکَت کطزًس. گفت هي  ثب هي هی کٌٌس، آسیت ذَاّی زیس، گفت کسی ّستٌس تَ ضا زستگیط هی

ّب  ّب ذَاّن ضفت ٍ اگط ایي ّب ثب هي هَافمت کطزًس ثب ایي تب فطظًس پسط، ّط کسام اظ ایي تب پسط زاضم، زُ زُ

ذَاّن ثطٍم هکِ،  کٌس؟ هي هی ضٍم. کسام یک اظ ضوب ثب هي ّوطاّی هی هَافمت ًکطزًس ذَزم تٌْب ثِ هکِ هی

کِ هحَض تَی ظًسگی هب کبضّبی  زّین. ػَؼ ایي هبى لطاض هی ی ضا زض حبضیِ ظًسگیهب گبّی کبضّبی زیٌ

 زیٌی ثبضس، گبّی زض حبضیِ ظًسگی هب است. ثِ لَل هؼطٍف زض ّبهص است. 

 بی وفایی کوفیان

ثب  قبلت ثي اثی غلح کطزیس ؟ پسض ضوب ػلیثب هؼبٍیِ ػطؼ ضس آلب ضوب چطا  ثِ اهبم حسي هدتجی

اهب ضوب غلح کطزیس. آیب هَؾغ ضوب ثب هَؾغ پسضتبى تغییط زاضز؟ فطهَز ًِ، آیب هؼبٍیِ تَثِ  هؼبٍیِ خٌگیس

کطزُ ػَؼ ضسُ؟ فطهَز ًِ، ػطؼ ضس آلب، پس چطا ثب هؼبٍیِ غلح کطزیس؟ فطهَز تفبٍت زض ضوبست. )ایي 

ضفت  ػجبضت حؿطت است( آى ضٍظی کِ پسضم ثِ خٌگ هؼبٍیِ هی

زًیب هحَض است ٍ زیي زض  ؛آى ضٍظ زیي هحَض ثَز ٍ زًیب زض حبضیِ، اهطٍظ ضوب هطزم 1

 ضَز ثب ضوب خٌگیس.  ضَز خٌگیس کِ، ضوب زًیبقلت ّستیس، ًوی حبضیِ، ثب ضوب ًوی

 به دوبال خورشید هدایت

کٌٌس. گفت  ات هی ذَاّی ثطٍی ؟ لكؼِ لكؼِ کدب هی ثب زٍتب پسطتذیلی ّن هالهت کطزًس کِ آلب  ایي آلب ضا

ایي ثرص اظ تبضید ػدیت است. ایطبى ثب زٍتب پسطش حطکت کطز آهس ثِ  .ضٍم. ذیلی خبلت است هیهي 

سوت هکِ، ثػطُ فبغلِ ظیبزی تب هکِ زاضز. ایي هسبفت قَالًی ضا پیوَز آهس ضسیس هکِ، ثِ هدطزی کِ 

ذَاّس ٍاضز هکِ ثطَز ثبیس ػوطُ ثِ خب ثیبٍضز. ػوطُ ثِ خب آٍضز ٍ کبضش ضا  ضسیس هکِ، ذت کسی کِ هی

کدب است؟ گفتٌس ذیوِ اٍ زض اثكح است. آهس سطاؽ ذیوِ اهبم  ، سؤال کطز اهبم حسیياًدبم زاز

زیس حؿطت ًیست، سؤال کطز اظ کسبى حؿطت کِ اهبم حسیي کدب است؟ گفتٌس کِ اهبم حسیي  حسیي

آهسُ سطاؽ تَ، ذیلی ػدیت است! ضٌیسُ تَ آهسی هکِ، آهسُ سطاؽ تَ، اهبم حسیي ّن ایطبى ذجط آهسًص ضا 
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تططیف  ّب یک ضحلی زاضتٌس، یک خبیی هتَلف ضسُ ثَزًس، اهبم حسیي ٌیسُ ثَز زیگِ ثِ ّط حبل ایيض

ضا پیسا ثکٌس ثب زٍتب  يآٍضزًس زیسًس ایي ضرع ًیست، ضفتِ قَاف ثکٌس ثؼس ّن ثیبیس اهبم حسی

 زض،  ایطبى ًطستٌس، ایطبى ٍلتی ثطگطت آهس زیس اهبم حسیي  ذیوِپسطّبیص، حؿطت آهسًس تَی 

ذیوِ ایي آلب ًطستِ، سالم کطز ثِ حؿطت ٍ هبخطای سفطش ضا ٍ هكبلجی کِ اتفبق افتبزُ ثطای حؿطت ثیبى 

فطهَز:  است،کطز، حؿطت یک آیِ فمف زض خَاثص ذَاًس. ایي آیِ ّن ذیلی آیِ ػدیجی 

ثِ فؿل ٍ ضحوت ذسا ثبیستی ضبز ثبضٌس هطزم ٍ آى  1 

ٌس. یؼٌی ذسا ایي فؿل ٍ ضحوتص ضا ًػیت تَ کطز. زیگطاى هبًسًس تَ کٌ ثْتط اظ چیعّبیی است کِ خوغ هی

ّب  ایي .ِ زض کطثال ضْیس ضسًسآهسًس کطثال ٍ ّط س ضسیسی، ایي پسض ٍ ّط زٍ فطظًس ّوطاُ اهبم حسیي 

 کِ اتفبق افتبز.ثَز . ایي یکی اظ هبخطاّبیی ثِ تؼجیط حؿطت غبزق ّب  فیؽ ضا ثطزًس. ایي

 روضه:

است. هي ّن زست تَسل ثِ شیل ػٌبیت ایي آلبظازُ ثعضگَاض  اکجط  اهطٍظ ضٍظ ّطتن ضٍظ آلب حؿطت ػلی 

همبم ثلٌس ایي  ضبى آهسُ؛  ثعًین کِ زض ظیبضتٌبهِ

 چمسض ایي آلبظازُ هَضز ػٌبیت اهبم حسیي اظ ایي ػجبضت هؼلَم است .زّس ًطبى هی حؿطت ػلی اکجط

ثَز. حؿطت ثِ ذسا ػطؼ کطز کِ 

 .کطزین ضسین ثِ غَضت ایي غالم ًگبُ هی ٍلت هطتبق پیغوجط هیهب ّط  2

، اخبظُ گطفت، اهبم . ثَزهجطبپی ضجیِایي آلبظازُ ّن ضوبئلص ّن ذُلمص 

اش زاز، آهس تَی هیساى ضخع ذَاًس. خٌگ ًوبیبًی کطز ثطگطت، غسا ظز ثبثب  اخبظُحسیي

ثبثب تطٌگی هي ضا کطت، سٌگیٌی اسلحِ هي ضا ثِ تؼت آٍضز.  

یک ًَیسی زاز  ثگیطم ثب زضوي هجبضظُ کٌن. اهبم حسیياگط هوکي است یک همساض آة ثِ هي ثسُ لسضت 
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ثِ ػلی، فطهَز ثبثب تَ ثبیس اظ زست ضسَل ذسا آة ثرَضی، غسا ظز ػعیعم ثطگطز ثِ هیساى، اهیس است ضبم 

 ًطسُ اظ 

 ثطگطت ػلی ثِ قطف هیساى، ضطٍع کطز ضخع ذَاًسى: ،زست خسّت سیطاة ضَی

اظ ضٍظ ػبضَضا ثبیس حسیي  .طیطی ثِ فطق حؿطت ظزضو ضسیس هٌمص ثي هطُّ حولِ کطز 

است. ضبّعازُ زست اًساذت گطزى است ضا  هػیجت ثجیٌس. اػظن هػبئت ثطای اهبم حسیيّوِ ثیطتط 

زاًن اظ فطق ایي  ّب، اهب ًوی ثبیست است ثیبیس سوت ذیوِ ّبی ػطثی تطثیت ضسُ ثَزًس، هی گطفت، است

ایي   ّبی است ضا گطفت آلبظازُ ذَى ضیرت، چطن

ثبثب زیگط غػِ  ظزثسى ػلی ضا زضوي لكؼِ لكؼِ کطز. فمف یک هطتجِ غسا  آلبظازُ ضا است ثطز هیبى زضوي،

 .تطٌگی هي ضا ًرَض ثبثب، خسّم سیطاثن کطز

 

 

 

 تْیِ ٍ تسٍیي:

 ّب ٍ اضتجبقبت حَظٍی زفتط هكبلؼبت، پژٍّص

  هطکع ضسیسگی ثِ اهَض هسبخس                                                                                              


