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7 س6�س�، � س� $س�ی2 $0�1ا/��از از ا����د��ای� و ا ���ه ��ی�ی در $��/. �
ا��اد 
�$=� �� ��ای> ھ�ی $6�ن ا
�"�;�، دی�� و $�ھ�� در ا�:��س��ن  ��ھ��8،

$70�1 �?�ی و @=�0�ت $��<ع ا@�6?� و وا�س��8 ھ�ی �<���<ن س6�س� و $�ھ�� 
یH ��ھ�� $�دوال اس	. ایE ذھ�6	 و ��ھ�� �C در د�6�ی /���6 $6�ن 


�$=� ھ�ی س6�س� و $�ھ��  رو �K?�ان، �1�8�ن، �=�Jن ;��I س6�س	 و ��وه
ھ� ��د و  �ید ��<ان  ;"<$6	 دارد. د�6�ی $��زی ا
�"�;� و �C در  �?� ھ�ی 

ھN ا�دی> س6�س� و ا
�"�;�، ��  �K	 ھ� /��0 و ��وه '<HC و ی� �Mرگِ 
 ��درس�� و /���6	 @حK@ ،260س�Q ،�6اP	 و ��دا 	 O<د از $س�ی2 $<رد �ح. 

�$ �R�/ ر�د و �� �درت�و @ح260  $� �% 	دا �� Eد در ای>O ه��ا � �� �د @�> 
>O 	 و ��دا �?K@ ه را در��ی�ش ا ���د اذ;�ن '��د. /�� ایE ا��اد و ��وه ھ�، 

در $=V<ف �� ��8ش ا����دی  و از روی?�دِ �<;� از �� �6T@� @��0 $� دار�د 
	 ا
�"�;� و س6�س�  ا�دی%� و دید��هM�$ رد�� و '"� در>Oس س��د ا/س>O

>Oی> $� '��د.  
 ���ھ� و دید��ه ھ� ��  در ��ورھ�، ��دا 	 M6$ان ��8ش 
M$� و@7V=�$ �6T ��0ا

 �;�"�
$6�ن ا��اد و ��وه ھ�ی $70�1 س6�س� س� $س�ی2 $�=دد س6�س� و ا
 �=$�
/��0 ھ� و در $6�ن @K�وت  ایEاس	. ا�� $�K�وت ;�0 رNT �س��د�� آن، 

زی��� �Qار ��6د، ا��اد و ��وه ھ�ی و س6�س� $<رد ار��وه ھ�ی $70�1 �?�ی 
Pا��اط� آید Hژی>از ایE رو ��وه �6%�� از ھ"� /�$2 و اس�6 ایE ذھ�6	 ھس��د. <

@K?� و  ،ط���ن و ��وه ھ�ی $%��� ا��اط ��ا و @?�6Kی در '%<رھ�ی C<ن ��'س��ن
��دا 	 O<د را در @"�م $س�ی2 س6�س� و ا
�"�;� $�V�\ ��  �ی=	 اس]$� و 

ری��	 O<د را از دیE و درس	 و ��/\ @��0 $� '��د. آ��� در واQ_ @^<ر و د '�$]ً 
ر���ر . آ��� دی�� و  �;� ارا�P $� '��د$0V\ /��6	 ی8���   �ی=	 �� ;�<ان

O<د را @� @<س2 �� ;"60�ت ا��ح�ری و ذ�` �<س�Kد ی O%<���8ای��� و '��6 @<زا�� 
K�ن و �1$ �� ��
��ا�� ا��اد ;�دی  د "��ن O<د، /�� دروار ا�س���� �� @��� در 

�=$�
E6�C ایE . ھ"س< و $�V�\ �� آن @^<رات و ی���� ھ�ی  �;� $� ��دار�د ،
�86��� ا����د��ای� و ا ���ه ��ی�ی �� ��ھ�� و ��6> ا��اد و ��وه ھ� �� @��� 

و ریO E�1<ن آ��� را $��ح و /�� $���دیO E<د را 
�یM ز��ن ، �0?� ��یدن ھس��د
bاب @��0 $� '��د> .  



www.goftaman.com 

و ا����د ا ���ه ����ی�ی dس7 ��ر ایE اس	 '� ذھ�6	 و ��ھ��ِ �?�� ی �س6�ر @
در $6�ن را ;"<$�  و ��ھ�� @��ی��ً  ذھ�6	 د،  آ�8<�� '� در ��J ا �ره����وری 

 �=$�
 . ایE ��ھ�� را �^<رت@%?26 $6دھدط76 ھ�ی $70�1 �?�ی و س6�س� 
س6�س� ا�:��س��ن �C در 
�$=� ی $70�1  و ��وه ھ�یآ ?�ر $�6<ان $6�ن ا��اد 

$��<ع س6�س� � در �ح. ھ� و �8�K< ھ�ی دا2O و �C در O�رج $%�ھده '�د. �� @��
ا��اد و ��وه ھ�ی $�=دد �� @=�0�ت $70�1 س6�س�، Q<$�، ز����،  ،و �6T س6�س�
و  '��د از دید��ه ��درس	 و ا ���ه آO M6$<د �Iف ��f �"� ،$�ھ�� و �6Tه

��ی��د، �0?� �� ا ���ھ�تِ /���6	 R>$<ع $<رد �ح. را از ز��ن ط�ف دی�8  �"� 
<ژیH و س6�س� >Pی> و ��وه آید>O ر �� �� ی�ا�دی%� و ر�� 	ی�و /" �f� رد>$

  د. �اذ;�ن �"� '� O<د
��fی�ت و دید��ه ھ�ی� را از آدرس اس]م �� ;�<ان یE$،  H ��ھ� در د�6�ی $��زی

�س6�ر  ،دی��$%�وع $� O<ا�N '� �س6�ر  K8	 آور و در $<ارا$� $%�وع و ی� 
 ،��VO�ک و ��8ان '��ده اس	.  K8	 آور و ��VO�ک آن اس	 '� ای�8<�� آدم ھ�
�� @^<ی� و ��دا 	 O<د را در $س�ی�K0�1$ 2 '� آ��ا از زاوی� ی دی�� و $�ھ�� 

�?6$ ���=$ Eدی 	س�6 و @ح260 $� ���6د، /��6K@ی ا�h� دار و �د. و در�� Eی
 ،Nو @<ھ 	K�� ھ��<�� @Kس�6 و @ح260 دی�8 ھ� �Cد در اس���د �� $���_ دی�� 1$�

  1$�I"	 $� ورز�د.
دوھQ ��K�2 '�  "�ری از ز��ن ;��س��ن س=<دی ��ای ;�<ر از $"��=	 را��د��  

 ،��د و در 
�ده ھ�ی ری�ض �� را��د�� ��دا��Oدسز��ن �%	 ��$�ن $<@� ھ� �%
�< 	 '� در اس]م ;MیM را��د�� ز��ن �� O�ط� O<د �6س<�<ک ی?� از ھ"<ط��ن در 

 N� �8� <ای�� _R>$ Eدر �ح. �� س� ای ��Q. و	ب اس]$� /�ام اس�/� 	ی�ر;

"=6	 $س0"���ن 
��ن �� یH $60�ردو س6^د ھMار ��K $�6سد '� در ��Q j�ره  �'

د�6� �K�' >h; �'ا�m '%<رھ�ی  '%<ر اس]$� 57د�6� ز�د�� $� '��د. از $6�ن 
در /��  س=<دی �� ز��ن /\ را��د�� �"6دھد؛اس]$� ھس��د، @��� ;��س��ن 

�د�� ز��ن را /�ام @��0 �"� س�ی� '%<رھ�ی اس]$� و 
<ا$_ $س0"���ن را�'� 
�� دا �E /��ب در  ده ھ� ھMار و  �ید Iد ھ� ھMار زن و  "�ر زی�دی از آ���'��د. 

د، ا�Mی�ه، ر��ط، @<�m، ن، �:داp$J<ر، @��اQ�ھ�ه، 
�'�را@�، '<اCJ<ن:  �� ھ�ی 
س�ی� ��ھ�ی و '�اJ ،�Cھ<ر، دھ�0، ا���ه، اس����<ل، �Oط<م، د$%\، دو��، 

'��د. و��Q ��ای> �< �N '�  "� �� ایE $� '� $س0"���ن اQ�$	 دار�د، را��د�� 
ام $6دا�د، ز�د�� را در ��<ا '� اس]م ;MیM را��د�� را ��ای ز��ن $س0"�ن /�

 �' 	 >� qس��
"=6	 N6f; و ;MیM $س0"���ن �� ;MیM �س�زید، در  Eای �� �ھ�� 
 ��":6�ا�� را��د�� ��ای ز��ن /�ام �6س	، یH آی�� از �Qآن و ی� /دی�r از 

در /�� '� اس]م(ص) �6�ورید '� را��د�� را �� ز��ن /]ل و $%�وع ���K �� د. 
>O �� v1  دیده ی دا�د '� �� $6آن��� �6%�� از ی�Q Hن Q�2 ��  $<@� و را��د��

   �"�86دد. 
و ��ور �� ��دا 	 و @ح260 ھ�ی یH ا�دی%�  �� درس�� و /���6	ِ و ا�Iار @d'6د 

�� �  از @سw0 ا
�"�;�،  در $س�ی2 و $��/. $70�1 س6�س� و$���� �� آن 
اس	 '� آ��ا $�6<ان ��ھ�� س�M6 و ھ���ر ��یM ����ده ��ر، �Oد، ��ھ�� ;�x $��ده
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	 ��$6د؛ ��ھ��8 '� ری%� در ��	 و ��
��ھM6 از  دارد.�دوی �ت ;�=�ا�?�ر و 
ا�?�ر ��س�N و ر���ر  س]$	ِ ���ه ��ی�ی و ���%�ری �� /���6	 و ��د��ای� و ا 

��ھ�� ده و �دوی اس	. �� � از E6�C ��ھ�� ;�x $�� ��درس	 و $��$��� 
 	
��	 و ��
O �� ِس� 	ز� �د��ای� و ;�]�6�س�ری دارد��ی $دارا و ��� .

��وری را  	�>%O ی� و>
@�x6T و @�ویj $� '�د و ���ی ای��د @س�$`، س�M6ه 

<ی�، '��6 @<زی، @"�6$	 O<اھ�، ، ا����م ذھ�6	ِ ��ز��8ی در @K?� و ر���ر آدم ھ�

  را در و
<د آ��� $� ��ورا�د. @?�� و �6داد ��ی 
و اس��د ;0<م س6�س� در ا$�ی?�  )�<یس�ده و1949($�<د س�لE"ج ��ید$"
<ر 


�$=�، $س{<ل $�'M اس��ا@|یH اس��ا@K<ر در ایE '%<ر  H�6> را در ��ھ�� ی� Eای
	 در ا�=?�س �/ Eور او ای�$د '� �� ��" $� �	ھ��، "��ھ�� ����ی�� Hا/2 ی�$

	�/ E6ی �1س��ور ھ�ھ�� و ��� E. وی در $<رد وی|�� ای	اس  	ھ�� �َ��َ�ی�� �'
را  ?2 $6دھد $� �<ید '� ����ھ� �� ایE ��ور ھس��د '� Q��<ن(س�	 ھ� و رواج 

اس	. س��ی $ح2 ز�د��  �ن Q��<ن ��/\ ھ�ی $�دوال ��$?�<ب در $6�ن آ���)رو
 Eای �2 �?<ھ> $6دا��د و ���Q و 	درس�د را �>O راه و روش �ن و ی>��Q �� 	Kآ��� 1$�

� O<د را �� دی�8ان �� ;�<ان /��6	 یH ا$� ط�6=� و اMا$� $� ��ور، @ح"26 ��ھ�
��دار�د.    


	 �� ��ھ�� ا����د ��ای� و ا ���ه ��ی�ی��	 و ��
ی?� از  ،;�<ر از ��ھ�� 
 �;�"�
�� @<س=� و b��ت �6�ز $�دی��ی 
�$=� ی $� در ��ر از �ح�ان س6�س� و ا

رو �K?�ان، $د�� �ر، اراده و ر���ر اس	. ��ر $������ در ایE رو�د �س��8 �� ا�?
در 
�	 �1�8�ن، �=�Jن و  دس	 ا�در'�ران ;��I ی ا�دی%� و س6�س	 دارد '�  


	، �� ر د و ا�?%�ف ��ھ�� ا����د ��	 و ��
O%?��دن ری%� ھ�ی ��ھ�� 
��ز@�ب @K?� و ر���ر آ��� در ;��I ی �=�6	 ھ�ی ��ای� و ا ���ه ��ی�ی @<
� '��د. 

ا
�"�;�، از �8�رش @� �8�K< در رس��� ھ�ی ھ"8���، در 
�	 @�<ی	 و  س6�س� و

� اس	. >@ Eز ای�Tی�ی، �?�� ی آ��  ر د ��ھ�� ا����د ��ای� و ا ���ه 

  
 


