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� در ا���	���ن"          ������ب "�"ا	$ #"�!  ی  

  

 	���ر �� در ��� در ا�������ن ا�� ���ا����� ����  ���198ب 	�ا�  ���%

 ����ھ4دھ2  ز�1پ و ا��'�ر ی���� ا�/، دی�ودر ��+* از ��ی ا��'�رات 
) در دا�'�Bه ا��@�	/ وا?  8<�ل 8>� 2013(دھ2 ا���+��9ر8��ی1392	�5ان

   ./��E و �@� ?�ار ����  ��+* رو�<�ی� �8 و 	�رد 	
� در ا�������ن +� یH 	@�	� ����ه آ�Fز 	� ی�+� و در ���� ������ب 	�ا�  ��

 �	 ���Eا�I Jی در ��1 ���وی�	درآ K�L *	�8  ?4و�8د �� واL ت��M� در Kھ
 .��� �	 ����  ���ب را 	

  
��ب: �  �+�*) ا('

� ���ب در 1>�ر ��* +��ن 	� �8دM%ا NO��	  �و ھ� ��* +� یH 	@�	� آ�Fز 	
  :ی�+�

� 	در  :�/. اول���� ����� Hری��� ��+ُ *�� Jد. ای��E � �رد +N ?�ار 	
��ز�� :R�S	 ���� +��ن 	� �8د و دی��Eه ھ�ی �ی، ��Vی�ت 	TM�U در 	�رد ��

 *�� Jدد. ا�5ون +� آن، در ای�B�	 ����	 ���� در ����<I م�V� R�S	 و �B��+وا
�� +��ن 	��Bدد و ��ی� 	��NO در ا��� ���	 �Xارا Jوی��� J�8د:ی �	  

�، K��1 ھ�ی ���� ����، Y9�8 ھ�ی ������ ���L�K �8ط ھ�ی ��
.����� ���� در ��Bو ��ھ� ���>�I* ا	ا�� K@� و ����� �����  

  
� ا�������ن 	�رد +N و  . دوم:�/Bو ��ھ� ���>�Iدر ��* دوم او\�ع ا

 �� ��Bه 	��>�I��9ر ا��� و Uری��ظ �� ?�ار 	� E��د.  +� ایJ 	�\�ع از ��+�ر
� در 1>�ر دھ� ا9�� ��>�Iا �����در I<>�ری/ 	<�داود، �8د و ��^ت 

/	�SO و ط����ن و Jھ�ی�_	 /	�SO ،`M9 H��ا���	5ب دO /	�SO  ط����ن ��L
  +��رت �Iا ارزی�+� و �M� *	��Bدد. 

  
�"م: ./�  �B����� ������+ �Bو ��ھ� ���>�Iم ا�V� ���a� م از��در ��* 

� و ��>�Iم ا�V� �+ ����L در ����� �+ �ا�������ن �JU 	��ود. ��ا	* 	��
	�8 *�� Jای J�8د. ���وی �	 �M�* و ارزی�+� �Bی، ��ھ��M��? bھ��� :*

�Eز��� ری ��Vم����>�Iه ا�Eدار +5رگ و دی��+ ،���>�Iا R���� �+ ����� -
���>�Iه ا�Eا?���دی، دی� -  NO��	 <�م�و در  *�� Jی���ه در ای�� ./�� اBھ���

� را در ا�������ن ���� ����� و ی� 	�ا�  ������ب �� ��ا	* 	TM�U ��م ��
 ،��� �	 *�MN و �+B�	 /'Bا� �eارد و آ��ا 	��  +� ��	* ?�اX/ ��در�/ دی�

� و دی��Eه، @M� Jای �+ �I�� �+ و .��S�	 �@M� ����� ���� در ��M%ه و ا�>�
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��Vی� L�'�>�دی �9یK ا���9ص 	��ھ�. ای�V� Jی� ی ��* 1>�رم ���ب را +� 
  L�'�>�دی ��ی���ه 1��/؟

  
�  �/. �01رم:	h�در ��* 1>�رم ��Vی� L�'�>�دی 	T�i، +���د �Eای� �Iی� ا

� ا�/، ���ه در ���ان +���د �Eا�/. ��ی��	 �1 �+ �	h�دی��Eه و ای� �Iی� ا
 *�M� �5د  �9د را�Oه �@* و و�Bی�I :*	�8 *�� Jای Jی� ���وی�� .��� �+��ن 	

� و \�ورت L��	��(ص)، �Mح طh%ی` ��+/، ا�@O ،ان، ?�آن�S��	 5د� �Oو و *@�
� �8د. 	 �	h�  +�ز��Bی در ا�>��ت ا

� در ا�������ن در آ�9یJ ���ان آ�9یJ ��* ���ب  	T�i ���ب 	�ا� ���� �����
� 	�kح ���� ����� ���� ���S را در وا?  +�آی�� دی��Eه �9د در ���ر از 	�ا�  و 

.��� �  و +��ن 	
1 - �Iزه ھ�ی�O �� و �@* �� +���B ی 	���رض،  ایOو و �+* در ھ<��ی

ن ا�/، �� �@* و وا?��/ آ«	S<* ھ<�ی�B. ��ی���ه در ایJ 	�رد 	� �Eی�:
� دو �Oزه �Iا���E دار��، �hوه +�ایJ �� در ���?n +� ی�Sی�B ?�ار ��ار��، Oو
��S^ری5م و�>�د ھ�ی 	��� از  �+ /���U	 .��8���	 �Bی�Sی *>S	 2 و>�	

 Jای �+ ��+ ./���ی 	�M<���ن +� +�ور ��ی���ه ��8� از oM9 ایJ دو�Oزه ا
� در ایJ  ھ��Eه +� O��ت L��	��(ص)ر�Iع �Eدد����U	 ،دد�E وی��L و از آن

 .���	 �>� �I�+ ن��	 
ا��@�د +� 	�MUق +�دن «	�MUق +�دن ?�آن. ��ی���ه در ایJ 	�رد 	� ��ی��: - 2

?�آن ، +�ور  +� ا����ری ?�آن ���/، +�SM ای<�ن +� ��رآ	�ی ?�آن و �Lی�ی� آن 
در ھ<� ا���ر ا�/؛ زی�ا درایJ %�رت راه +�ای ا�>�م E��ی از ?�آن و ����/ از 

�Iد?/ و آن +� ا *+�? ��S� .�8���	 د +�ز�< �� /�از +�ور  	T�i���I ایJ ا
� +� 	�MUق +�دن	h�� �Eی� و  ?�آن +���د�Eای� �Iی� ا	 JU� �	

� +� 	�MUق +�دن ?�آن +�ور دارد، و ھ<5	�ن +���د�Eای� �Iی� «��ی��:	h�ا
��د، ر���/ و ��ا	/ +'�ی را +� آن �Lره ای از 	��ی* 	 ،��O�� ����	 دی���+

�	 �Uری��ارزش ھ�ی ��+/ و ��ا �Oده ، و و�>� /��s� رد �� �@* آ�>� را�>'
 �M�M� Hی 
�O �+  مh�� ا���O J��1 در ./�+� آن 	>� �aی�� �>�ده ا

ارزش ھ�ی 	����Eر، راه را +�ای داد و ��E/ در ��ی� 	�ارد +�ز ��B 	��ارد و 
� را +�Sر 	� +��د.�>I *@�« 

� �Eی. - 3+h@5 از ا��ھ �L و ��Mح طh%ا 
  

��  ب:آ4�ی3 �2"ان 
� از آن 	� ��ی��:'U+ در T�i	 �� /�در «آ�9یJ ���ان ���ب ���_� E��ی ا

��  ،ھ<� �Iی ���2�+� ا���ن �� آ�Fز ی���� و ا���ن ��  	_>5 +� ا��ی'� �� ��
� از ��� bارد. درا�������ن �� ��ھ��� b5ء ��ھ�I �ا�/. و ا��ی'�، ?M<�وی

� ز	��� �� 	��اث دی�� 	�رد +�ورھ�ی دی�� ��eی� 	� دارد +� +�ور ��ی���ه �
ا	� » +�ز��Bی ?�ار �B��د، ��ھ�b را �<���ان د�E �Eن ��د و ا���ن �� +��Iد آورد.

� +���. وی 	� ��ی��:	 ��M�� «��ی���ه �M�� ایJ ?�* را در د�/ �M<�ی دی�
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�� و ����زی ا�������ن ����زی �M<�ی دی�� ا�/، �� �� در آن دی�E Jی5ی ���
���5ی و �� ھ2 ��زی��� و8<'� راه دارد و �� Jدی ��S� مh�� +� 	��� �L رأ�/ ا

��، +�SM ارا�X �����ھ�ی �Iی� ا ز���ص دی�� ا�/ �� در �<�ل دی��اری ، د��� 	�5
داری را ھ2 ��ظ 	��ارد و 	�M<���ن را +� ��ر و �hش وا 	��ارد و +� آ	�زش �2M و 

 . . .��� �	 R�F�� �%��	 J� «  
  

��ب: 6�  اھ�
 �� در ا�������ن در ��ع �9د �� ا���ن در �'�ر 	� +���� ������ب 	�ا�  ��

��+@� ا�/. +�ا�_>/ �� +�ای ���U�J +�ر +� �1�J %�اO/ و 8����/ از ��ا	* و 
 /Xو ?�ا ����� ،���>�I��9ر ا��� �8د و از 	 /�% ����� ���	�ا�  ��

� 	��Bدد. �hوه +����	 ���آ��S ��ی���ه +� 	�i��  دی�� +� ���ان 	�ا�  ��
�، ��ا	* ��Iا���ی� و�@� ا?���دی ھ2 +� ���ان 	�ا�  �دی�Bی �1ن I* �9ر	ا�

 ����� .��� �  ا�8ره 	
� +� ��در 	��B����� ���* ?�اY?�� /X و ��در�/ دی�� +� 	ن �<�م ��ا	* ��

� و +���ر ��a��eEار ا�eE /'Bا��8 	� �8د.M%* ا	ان �����  J��1 ط�ح
� درMی��	  R��I >2 و	ر ��ر +��� �V��� و 	��� ��	�I ی �+�s>+ ا�������ن

�x* را +� +�ز��Bی در ?�اX/ و 	 Jون ر�/ از ای��ھ� ��1 �� ��ی���ه راه + ./�ا
 N����� از دیJ و ا%hح دی�� 	���o و 	'�وط 	���S، ا	� ای��S� J را 	�رد+

?�� /Xا�? *S'	 �M%ھ� �� ری'� ی ا��ار �<�? �Y و ��در�/ دی�� +� وارزی�+
� ا�/ �� �<� آن ری'� در Uری�� *S'	 Hی Jای �� ���O دد؟ در�B�	�+ 5ی��1 1

� +��Iد 	h��<� O��ت ا�hم دارد. ا�E در  ��8eE	eاھR و ��?� ھ�ی 	TM�U ا
 ��O �� �	آ�	ن ��	 J���9 ھ�ی b�I RI�	 *x�	 J5 +� ای�وز ��	ن �8، ا���>M

� را O* ��د و +� آن آی� 	� د�/ و �Eی��ن ھ���2. Uری�� *��ان ای J	S'*  ^ی�
� را در ا�������ن +S'�ی�، ���� ���ا%hح دی�� 	�رد ��V ��ی���ه �� �Eه ��

  ر���؟ 
� در ا�������ن آ��ا ���� ���N +���ر �Iی ا�/ �� 	T�i 	�ا�  ��+ Hی Jای

 y�� ���ز +� ا%hح ��S دی�� و ��	h�?�اX/ از دیE J'�ده ا�/. ا�E در �Iا	  ا
 J��1 آورده �9اھ� �8؟ آی� �+ ���E �1 ز��� Jای ،/�	�kح ا�/ �� ی@���ً �1�J ا

  1�5ی 	<JS و 	��� ا�/؟ 
� ��2 ��9ا�K ایJ ���ب را 	J +�ای �<�م رو�S��8ان و دا�'_�ی�ن �'�ر �	 ��%

�� ایJ 	�\�ع 	��i و 	��� 	��ا�2. �+  �>M� ی و�I NO��	 ی��E *S8 و آ��ا در  
      
  
  
  
 


