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  ��دھ��م �د�د
24-06-2013  

  

�	�م ��   آ�ش ���ر �� �� �دا�

��ود� ���
  ا���س �و��ن �ـ� �

  

�وق زن �دون ��د���ق �
	ن   ا
 آ
وزه ھ�ی زن ���ز د��
  ���ت!

  
  ��ش دوم 

  
�� آ
و��ن، ا2ر  ،
طرح �د ا�ن �/وال -,ق،ا+�ورۀ %�(  �)�ر و �'��د �ر آ��در ا��ر �و��& %���ن، �� 

از 
�ظر 
�د���ن ( ای ا��3م ا
وری در را���ی آ��ن ����ن 
�	ل ھ� و �)�ود ز�د2 ا���ناز آن �ر
( �� �ودی �رای ا���ن �واھد دا�ت. ا���6ده ��ود،  ھ�� ـ �دا ����

�ود در �6س �ود ��  ،د��ری ا�تا
ور �رای ا��3م راه و آ�9ز ��ر  و ��د 2ر�8ن �وا�دن�و��ن و آ�� 
�;د وھدف، 
 ��
�;د ��9تھدف و ا2ر  ��د.��9ت 
�;ود ا�ن ،�تا و 
 و �-
�;د و  ھدف و 

   ���ت؟ ��9ت


-��ی ��ده �ر ا2ر ��2رد ��3ری، ��3ری ��د ���رد، و+ �-داً از آ��� آ
و��� ا���6دۀ �	�د، ��  �-�
 و ز�د2 �ود���-
��ث �< �ر8� و ��ر �رای %���رد ا
ور �
و �� �Aوان �< A@و  ��3ری را 

 و آ
و��ن��2ردی ھ�  ��ل رفادا
� �دھد، ;َ  و 8-�ل در �3
-� ��+م,
A �� �3ری �ظری�  ��

�از آ� ـ و �3
-& وی و �� �6- ـ ا�ن �د��ت روز 2م ��زی �رای وی آورده ا�ت(  
ت و �2ھ�ز

��ب ا���دA ب و��A ت را ؟�رده ا�ت ھمDو �
 ��ذ����ده ا�ت؟ و او ��)وده آ�� ا�ن ھ/��-
   ؟�� �
 ا�ت �� �� �وا�دن Dرآن �� ����
,�

�ظور از طرح ا�ن �/وال �را�����ن �س ��د و ��و �9+ب 

�ر3
� و �-@�ً ����6ر ����ر 
��;ر �� ��ر��ی آن ا��6' 
�	��د و �� ا;طFح ظ�ھر �Fم را 
�����د و 
د�ن 
�دا��د و %�رو  �A+م و �� ر9م آن �� �ود را �دار�د؛ �< �,
� �� ��ن را�طن �و;,& ر�8ن �� 


 ���د �ون و 
����ت ھ�ی د��ر در ��رۀ د�ن ;��تدر 
�3د و راد�و و �,و�ز ��Aت ھ� 2) ھم  
آن 
�دا��د؛ �� �����& د�ن و آ
و��ن �ود را � ���ز از 8	ر �ردن %�را
ون  و ا�Hراً  ؛و �ظر 
�دھ�د


��ذار�د. ،��� را 
���ر�د و ��� را �� �� �ود ��ن ���ت  

 و �� ا���ن آ��� را  ھ
�ن K L�K� �� و��,� D,م �-,�م �
ود.ا���ن، آ��3 �� 
��و�د: " در 
ورد�


و
 دا��ت ��د داد." ���د 62ت �� A �6�,8 ت در� ، ��و3ود ��6وت ھ�ی ��و+وژ�<،
ردزن و  ،�,
  از ھم �دار�د.  
�ھ�� 3دا

��ود  ��62 ��;D�� دود و�
 
� ا���ن ھ� 
و3ودا��;ود ;ور�و  ھ���م 
ھ�،  
� از ا��3م ��ر �� 


وO �� د�ت آوردن �ود �� رN8 �< ���ز ا�ت-
 8-لDول و �دارد �� �� و ���زی  ��ص ا
� �داو�د. 
  . دا��� ���د و �;ول ش D;د رN8ا

 از 
�ظر �,�ت ���نا آ8ر��ش�,ق ا���ن �� �
�ل ر��ده ��ود.  ،�,�ت ا���ن D;د �داو�د در ز
�ن
 ،ا�ت �� ھ
� ��ز ا���ن �� آ8ر��ش و ا��3د �ردنز�را  ،داردو �� �
�ل �دن را  نا��3د �ردا�D@�ی 

 3)�ن وی���ت ا���ن، �ود ا���ن، ��ر و ,� �,

-� از 3  %�دا 
�	�د.  
و  ��ر و �و+�د و آ8ر�دن ا2ر �� ،و دا���ن�ن و �وا�دن و ��د 2ر�8ن �ر�& A,ت ـ 
-,ول ـ A,ت �و�


 ،��ود
��(  و ���Qر ا��3د �ردن Rی %�دا ��واھد �رد-�ھ�� .��-
 �دا��� ���د، ��Dص ھر ا
ری �� 
وا3ب ا+و3ود �وا�ده 
��ود �� از ھر  ـ �	 از 3)�ت ـ در 
-�رف د�� از آن 3)تا�ت و �داو�د 


�زه ا�ت. ;��   
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�د
& �رای ��ر �� ��ر ھ�ی د��ر ���د �� 8ر �� ھ
�ن د+�ل ���د �و��ن و �وا�دن و ��د
 ا��دی ��2ر�8ن 

��ود آ
و��ن و �	�ر ���ن از �و��ن و �وا�دن آ�9ز 
��ود و �� )��
ا��3د �ردن  و آ8ر�دن��  

  و آ��� را �داو�د در واND در �ظر دا�ت �� %��& ا�
�ل �ر�د و 
-�� %�دا ��د.  ،�	
�ل 2ردد
 ا���ن 
 آ
وزدو �Fم �� ز��ن �Dد. ،��ده و�	م  ���د از آن ا���6ده ھم ���% �و��&  ھم در 
ن،ا;,

,�D �ـ  و ھم در ا�ن �و�� &-

��وب �� �رد
�دان�� �3 �;د ) 1ا�ن ا�ت ��  ـ
�  د��
ھدف و 
 �داو�د از 
	,ف ����ن ا���ن �� �و��ن و �وا�دن و ��د 2ر�8ن ا�ن ���ت �� ��و��د و ��وا�د و ��د

 %�)�ن، 2، و �دو �%و ���ده ��دآ
و��� ا�ت و �� آ���  ���رد و �� 2و�& ��زد��-
) در 3��3وی 

ل ھ� ر
ز و راز ھ�،	

م ھ� �
، ا;ل و 8رع، �رط و �روط، �و@�S در�ت 
H,)�، ��ر�S و 
،Sم ;ر��	� �در�3 ـ 
���د 
�N �راب در �� 
ر�,� ـ ا�F;تآ��ت ا�(����
 &����� Sر�;� ، ،

م رو�ن �و�د و از طرف د��ر ����د �� از �< طرف 
رد و ... �'ن �زول آ��ت، A;ر ظ)ور ا�Fم
    راه �ود3و/ �ود3و��ن 
�دود 2ردد.


�ری�,
 ـ %��م 
ن �� رو��6	ران در آن �و��� ��)� ا�ن �ود �� �� �	وت و �� �ر�ت D�� ولD �� در  ـ
 و د���داران د�ن ��ل و �� د���+� روی از �وده ھ� ـ Aوام ـ ��و�ت �/ور�زه �دۀ �9+��ً �� ���ق د�ن


رد ��,A.وان از ��ن �رد��
   م را، ��;وص A,�� ز��ن را، �

-��ی ا�ن %���)�د�
���د 
�3را3و���� %رش  �< �< ��+� را �� �< 3)ش وا�ن ھم ���ت �� راه  ، ا

    ط �رد.
��+��Aوان �ود در ،%��م �)�رم
�� رو�� ا�-	�س ���8� ا�ت: "آ
وزه  ، در ��ش اول و ��ش دوم 

  ، �� ھ
& د�ن!!"���ز د�� ھ�ی زن
�;د آ
و��ن، ،���ن �6	ری

�ری در ��لھم آ
و��ن ��)� �� �,
ھم �ر�ت ھ�ی  ،ھم �6	ر �ر�ت 

  ا����ه ا�ت.  ،ا�ن %��م �� ��د ھ
& د�ن8)م و ��ر�< و ھم 
�3را3و����  3)ش وار

ردم �� د�ن �ھا�د��� ا�ن  
� �� �و3� �� 2ره �ورد2 م �� �� 
ردم ـ �� ��واھ� و 2ره �ورد2

��د دا��� ����م �� �دا��� ����م ـ�Aد�ن ا �� �ت ،��واھ�م و ��,;
 �� �� Rت. ���ن � ھ���
�-
�3 N6� ��  �� �ود د�ن ھم��ورو 
,ت و  �ردا����  ���ت.  ، 

 �Dـ  �و��ن و �وا�دن و ��دو �
��ث %�ش ���زی ـ وا3ب 
��ردد�	��ن ـ  زن و �رد2ر�8ن �ر ھ�
 
و  ،از �< طرف و ��O �ردن �طS ز�د2 ا���ن ھ� �د و آ8ر��ش و ا��3د �ردن��ر و �و+از �رای 

 ���د �ق ��ر �ردن و �)ره �ردن از �و��ن و �وا�دن و ��دـ  از طرف د��ر ����ت �)�ر ھ�� و �دا
   !���د�	��ن  زن و �رد2ر�8ن ھم �رای 

��)� ��د�2ری 
-�رف  ،ا�ت ره �ده�ر� �� در Dرآن �� آن ا��و ا�ن را ھم ����د 8را
وش ���م �� ��د2

 ���ت، در �9Fن �وا����
,�
 ا2ر در ��ن ھم �;�� �
ر آن در د�ن ا�Fم �� ���د �� A,م را 

  ���د ���
وز�د.  ،���د

 A,وم د�� ،�ددر آن ز
�ن در ��ن  و3ود دا�� A,و
 ��از ��د ����د �رد �� Fوم ا�,A وص;�� ،

   ��ود�د!

�ی �رد
�د د�ن ھدف از آوردن ا�ن,A �� ل ا�ن �ود و ا�ت�H
 ،��  و ;��ب ���ش و 
�ش ا����

 از د��داری و 
رد
داری-Dد وا�
در Dرآن �و3� ���د و آن ھ� ھر �	�&  �� ،و 
ردم �واھ ھ���د �

ردم را N6� د�ن و N6� �� �,D وش� �� 	� �ھم � �م داده و ���6ر ���د ��
�� ھ�ی د��ر ار���ط و �-

   �وش �ود و ھم �,ق �دا.�دا 
در �را�ر �A+م �
� ھ�ی 
�-;ب، ��ن، 
�	ل آ8ر�ن، ��U  ، ���د�� ا�ن ��ر 
�Hت و ��< ��نا��)� 
و 
روج  و 
ردم 8ر�ب، �� ا�د��� و ��62ر و �ردار، �������د ، ����ت زده، �ود3و��< 
Qز ،�ظر

ھ
���و�� �� �62�  ���د، ا���نو در �ور  
-�رف و ادب و ا�Fق ��
Fً ��زه ای �� در �ور د�ن
   2رد�د. 
��ود،

� &,/�
 و ،ا�ت 
�روط 2رد�ده ا
ر د��ری�� �	 از 
��/ل د��ری ا�ت �� ا;Fً )�ر زن +

�ی,A "Aدل" را %��& 6�,8&  ��و3وی �� ھ
& آ�)�
� ھ����ه ��وا��� ا�د �ر ا�ن ا;ل،  �����ر د��
�وق� 
Fدا��د، �'��د ���د. ا��
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�ی ��U �ظر  2ر�8ن �)�ر زن 8رعو  �� �)�ر زن، ا3رای Aدا+ت ا;ل 
ر�وط در آ�&,A ا�ت؛ و+

�ی �دا �رس ��< ا�د�ش، در ا�ن 
ورد ا;ل را 
ورد ا9
�ض Dرار ,A فFر�� ،�
و ��< ا�د�ش 


�دھ�د و �ر 8رع ����ر ��6ھم و �'��د 
�	��د.    

م:"�

ل و 	
"، �� �3ر�& �رار ���د �� �ك زن ا���� ���د �ر��د ��وا��د �دات �ر ا	ر��ا�ن آ�& 

، �� ;ورت DطN ��ر�� �� از رو�& 
رد ھ�ی دو ـ �� ـ �)�ر ز�� �� ز��ن ��ن دا��� ا�م و دار�م

 ��زد. N��

  2ر�8ن �)�ر زن را 

������
��ق 
 ���م، 
�����م �� ا�Hر�ت � در �;وص د�ن ��Dروز، و

�ن  واD-�ً ا,�
�ور �� ا�ن � 

	ن ا�ت ��د ز�� 
ردان �ت Aدل در 
��ن ز��ن���3� ر��ده ا�د �� ر�Aو 
��ل و ��
. آ�& از ا
ور 

�د ���ن ز��ن �دات ���د ��� ھر	ز ����وا��ورۀ ��' ھم در ا�ن 
ورد �� ;را�ت 
��و�د ��  129
  �ر �دات)  ر�ص ����د.ھر��د (


�ی �ق ��ن و �ق %ر�ت د�� �و3� ,A از �دارى ���د: "�� ا�ن �و��& �	
Aدا+ت در ��ن ز��ن آن 
�K 6ظ�
ل و �,وك ��ن آ��ن 
��وات و �را�رى را A در �K ردان وا3ب ا�ت ا�ن ا�ت
د، ا2ر �K� �ر 


�دى �� �LK از آ��ن وادار���ق د��رى را ��ز �دھ ،د��ق �LK را 
L دھDFA و Lد  �ند و دو���K�
�وق د��ران را @��N ��ذار� �Kدار��
�ب از Aدا+ت ا�ن  د، ا�ن آن ��
 �
وا3ب از Aدا+ت ا�ت و ا

�K LK�� ن و���
�,L �ا�ت K� �� ھ
� آ��ن ا L� راھت وK ك از آ��ن اظ)�ر� Rرت �� ھ���-
د و از 
�Kروا �دار�� LDFك �د ا�� Rھ� �د�د و �"  

 /�
,A �� ل �� ��ون د�ده �ده ا�ت؟ ا�ن �/وال را
A آ�� ���ن ��زی در �وال ا�ن ا�ت �/� �� ��

���زم.  ،2ر�8ن �)�ر زن �ر ��ب �	م Dرآن %� 
���6ر�د و �'��د 
�ورز�د N3ھم را  


و�� ھ�ی ز��دی از 
ردان ��د ز�� و3ود دار�د؛ آ�� �	 از ا�ن 
ردان �Dدر �� ا3رای � �
 &-
در �3
  �وده ا�د؟ و اط�6ل ز��ن �ود در 
��ن ز��ن �ود یو �را�رAدا+ت و �رDراری 
��وات 


��N �ودن Aدا+ت و 
��وات ��3ی ا2ر 3و

�ی 
� �ر ا
ر ,A د ���د، �را ����د��� �ا�ت، � 6�
اب 
�ق 2ر�8ن �)�ر ھ
�ر در�U و ا�د��� �
�	��د؟  

ھ�وز در آ�ش Dرار ��ر�8� ا�د، �� ا���س �< زن  ،��ت ��O ��د �رای ا�ن �� �ود �� Dول ��Aر�
�	وم �ر وی را %�د
�	وم و ����ره و 8رز�دان 
  ا ���د.

  
  


