
 موجودى فرا انديش ،انسان

 ػخٚ ػشدثيش 

 

داٝسى ١ب ٝ ػبصٗبٙ د١ى  ١ىب    ،پبي٠ ٝ ثٜيبٙ ثؼيبسى اص ثشٛب٠ٗ سيضى ١ب ،ػصشى ٠ً اٛؼبٙ ٗطٞسى دس

 ،ٗ  سٝد تب اٛؼبٙ تٜذيغ خٞيؾ سا ثش ًؼج٠ ٝخٞد ثيبٝيضد ٝ ثب ٛلى  ١٘ى٠ توذػى٢ب    ،هشاس ُشكت٠ اػت

 ت٢ٜب ث٠ توذيغ خٞيـتٚ خٞيؾ سٝى آٝسد.

زشا ًى٠ ُىبٟ زٜىبٙ     ،٠ً اٛؼبٙ دس ايٚ اٛؼبٙ ٗطٞسى ٛيض ثب خٞد صبدهب٠ٛ ػخٚ ِٛلت٠ اػتٝ دسيؾ! 

اٛؼبٙ سا پٞذ ٝ ثي٢ٞدٟ ٗؼشك  ًشدٟ ٠ً رٓيالٛى٠ دػىتخٞؽ تٞكىبٙ ؿشايىض خٜؼى  ثىٞدٟ اػىت ٝ يىب         

 ٗو٢ٞسا٠ٛ دػت پشٝسدٟ ؿشايػ اهتصبدى ٝ اثضاس تٞٓيذى ٝ يب سٝاثػ اخت٘بػ  !

ٌ٘جبسٟ ٝ ػشاػش ٗتأثش اص ٛيبص١بى خؼ٘  ٝ يب ثٞتى٠ اى ثى  سيـى٠ ٝ    يب ٗٞخٞدى ؿ ،ضيٞاٛ  ٓزت خٞ

 دػتخٞؽ تٜذثبد ٝ ضٞادث ٝ ؿشايػ اخت٘بػ ! ،ػشُشداٙ

ٝ ؿِلت ايٚ ٠ً اٛؼبٙ اص ١٘يٚ پبيِبٟ اٛؼبٙ ٗذاسا٠ٛ ٝ دس ١٘يٚ ًٌٜىبؽ ٗؽٔىن ِٛشاٛى٠ ٝ اٛؼؽىبف     

دٕ اص خىذاي  اٛؼىبٙ    ،شدٟ اػتٛبپزيش ٠ً هبٗت اٛؼبٙ سا اص ٓجبع اخالم ٝ ػبؼل٠ ٝ ٗؼٜٞيت ػشيبٙ ً

ػٔؽبٛ  ٗوتىذس ٝ كشٗىبٛش ٝايى  ثى       ،ٗ  صٛذ ٝ اص ايٚ ٗٞخٞد ثش٠ٜ١ ٝ ث  آثشٝ ٝ ١شصٟ اى ٠ً ػبخت٠

 تطْ٘ ثش ػشيش ػٖٔ ٝ ػيبػت ٝ كش١َٜ ٝ اخالم ٛـبٛذٟ اػت.

 ُشكتبس دُٝبِٛ  ٝ ٛب١ِ٘ٞٛ  ػ٘ين ؿذٟ اػت. ،ٝ زٜيٚ اػت ٠ً اٛؼبٙ ايٚ ػصش

 ث٠ ٛيؼت  ٗ  اٛذيـذ ٝ اص ؿذت خٞد ثضسٍ ثيٜ  ث٠ خذاي  ًشدٙ. ،ي٢ٞدُ اص اضؼبع پٞز  ٝ ث -

 اص كشغ ٓزت خٞي  ث٠ آصادى ٗؽٔن كٌش ٗ  ًٜذ ٝ اص خؼتِ  س١ب ثٞدٙ ث٠ خٞدآصاسى سٝ ٗ  آٝسد. -

 ديٚ سا صٛديش ٝ خشاك٠ ٗ  پٜذاسد ٝ خٞد ث٠ ؿيؽبٙ پشػت  ٝ خشاك٠ پشػت  پٜبٟ ٗ  ثشد. -

ٝ  ،ٞٙ ث٠ ِٛي٢ٜبى تخت ٗشصغ خٞيؾ ٗ  ِٛشد ُشدٙ كشاصى ٗى  ًٜىذ  ػٔؽبٛ  اػت ٗوتذس ٠ً ز -

ٝ دس خؼىت ٝخىٞى    ،صٗبٛ  ٠ً كدبيغ ٝ ٛبًبٗ  ١ب ٝ ٛب١ٜدبسى ١ب سا ٗ  ثيٜذ ػىشاكٌٜذٟ ٗى  ؿىٞد   

اص اهتذاس صٜؼت ٝ تٞٓيذ ٝ تٌٜٞٓٞطى ثيضاسى خؼت٠ ٝ تالؽ ٗ  ًٜذ تىب ثىش ثش٢ُىبى ػىجض      ،ػشپٜب١ 

 صؿتي٢بى خٞد سا ثپٞؿبٛذ. ،  اهتذاسؼجيؼت ٝ ثبصُـت ث٠ صٛذُ  ػبدٟ ث

 ،ٝٓى  ؿىشٝس   ،آٙ اٛذاصٟ ثبٓؾ ١ؼت ٠ً تعبد١بى كٌشى ٝ سكتبسى خىٞد سا دسى ًٜىذ   ،اٛؼبٙ ايٚ ػصش

تؼصت ٝ سػٞثبت كش١ِٜ  ٝ ُبٟ ػبدٟ اٛذيـ  ث٠ اٝ ً٘تش اخبصٟ ٗ  د١ذ ٠ً تعىبد١بى   ،خٞدخٞا١ 

 خٞد سا ث  پشٝا آؿٌبس ػبصد.

ٝٓ  اُش تٞخ٠ ًٜيٖ ٠ً اٝخ٢ب ًٝبػت  ١ىبى اٛؼىبٙ ثىشاى     ،ث٠ ٛظش آيٜذُؼتبخب٠ٛ  ،ؿبيذ ايٚ ػجبسات

ٝ ت٢ٜب سٝي٠ ١ب ٝ ؿ٢ٌٔب ٝ  ،زِِٞٛ  سٝيبسٝي  ثب ضن ٝ پيبٕ اٛجيب دس ؼّٞ تبسيخ ١ِ٘ٞٙ ثٞدٟ ٝ ١ؼت

٠ٛ داٝسى ٝ ػخٚ ٗىب   ،خٞا١يٖ داٛؼت ٠ً آٛس٠ ُلت٠ آٗذ ،ٛ٘ٞد١ب ٝ طػت٢ب ٝ ػجبست٢ب تلبٝت يبكت٠ اٛذ

 خٚ آكشيٜٜذٟ ١ؼت  اػت.٠ً داٝسى ٝ ػ

ايٚ ت٢ٜب اٛؼبٙ ػصش داٛؾ ٝ تٌٜٞٓٞطى ٛيؼت ٠ً كش١َٜ ٝ داٛؾ ٝ يبكت٠ ١بى خٞد سا ثشتىش اص پيىبٕ   

اٛجيب هٔ٘ذاد ٗ  ًٜذ ٝ ٗؼٜٞيت سا ث٠ ػخشٟ ٗ  ُيشد ٝ ثت پٜذاس١بى خٞد سا ثش هٞاٛيٚ خذاى ١ؼت  



اطٟ ١ب ٝ طػت٢ب سا تي ساس ًشدٟ اػت ث٠ٌٔ اٛؼبٙ دس دٝستشيٚ ٜٗظش تبسيخ ٛيض ١٘يٚ ٝ ،ثشتشى ٗ  د١ذ

 ٝ ؿِلت ايٚ ٠ً ٠ٛ ػجشت ُشكت٠ ٝ ٠ٛ اضؼبع ؿشٕ ًشدٟ اػت!

ٛخؼتيٚ سػّٞ ٝ پيبٗجش صبضت ؿشيؼت اػت ٝ ٗخبؼجىبٙ اٝ اص ٛظىش    ،ٛٞش)ع( دس تبسيخ اٛذيـ٠ ديٜ 

ٞ   ،اثتذاي  تشيٚ ٗشدٕ ؿٜبخت٠ ٗ  ؿٞٛذ ،ػؽص تبسيخ ت٘ذٙ ثـشى  ،شاٗب ٗٞظؼِيشى آٛبٙ دس ثشاثىش ٛى

ضٌبيت اص ١٘ؼبٛ  آٛبٙ ثب ٗٔت٢ب ٝ اهىٞاٗ  داسد ًى٠ ثؼىذ١ب دس ػشصى٠ ُيتى  پذيىذ آٗذٛىذ ٝ ضتى          

 ت٘ذ٢ٛبي  سا تـٌيْ دادٛذ.

 105)ًزّثت هٕٞ ٛٞش آ٘شػٔيٚ( ؿؼشاء / 

 ٠٘١ كشػتبدُبٙ ا٢ٓ  سا تٌزيت ًشدٛذ. ،هٕٞ ٛٞش

ى دسٝؽ پٜذاؿىتٚ اصىْ   تٌزيت ٠٘١ سػٞالٙ ٗ  تٞاٛىذ ثى٠ ٗؼٜىب    ،اُش ٛٞش سا ٛخؼتيٚ سػّٞ ثذاٛيٖ

ثؼثت ٝ سػبٓت ثبؿذ! زيضى ٠ً ثـش اٗشٝص ٛيض ثب تجختش اص آٙ يبد ٗ  ًٜذ ٝ سػىبٓت سا دس ضىذ يىي    

 تدشث٠ ؿخص  )٠ً ٗ  تٞاٛذ تخيْ ٛيض ثبؿذ( تٜضّ ٗ  د١ذ.

ٛيؼت ًى٠   -١٘ؼبٛ  اٛؼب٢ٛب دس ؼّٞ تبسيخ اٛذيـ٠ ٝ اي٘بٙ  -آيب هشآٙ دس صذد تل٢يٖ ١٘يٚ ٗؼٜ  

 بتٖ كشٗٞدٟ اػت:ث٠ پيبٗجش خ

 42)ٝ إٙ يٌزّثٞى كوذ ًزّثت هج٢ٖٔ هٕٞ ٛٞش ٝ ػبد ٝ ث٘ٞد( ضح / 

ِٛشاٙ ٛجبؽ ! ز٠ ايٚ ٠ً اهٞإ ُزؿىت٠ ٛيىض    ،تٞ سا تٌزيت ٗ  ًٜٜذ ،اى پيبٗجش! اُش ٗشدٗبٙ ػصش تٞ

 زٞٙ هٕٞ ٛٞش ٝ ػبد ٝ ث٘ٞد زٜبٙ ًشدٛذ.

ديىذ دس ٗب١يىت ٛجىٞت ٝ تـىٌيي دس     ايٚ ١٘ؼبٛ  ت٢ٜب دس تٌزيت سػبٓت ٝ اٌٛبس كشؿت٠ ٝضى  ٝ تش 

 صٗبٛ  ٝ ٌٗبٛ  ٛجٞدٙ ك٢ٖ سػّٞ ٛجٞدٟ اػت ٠ً ؿبْٗ ٝخٟٞ ديِشى ٛيض ٗ  ؿذٟ اػت.

 

 ١٘ؼبٛ  ٗٞظؼِيشى ٌٜٗشاٙ دس ثشاثش پيبٗجشاٙ ا٢ٓ 

 9)ًزّثت هج٢ٖٔ هٕٞ ٛٞش كٌزّثٞا ػجذٛب ٝ هبٓٞا ٗدٜٞٙ ٝ اصدخش( ه٘ش / 

 ب دؿٜبٕ اٝ سا ساٛذٛذ!ٛٞش سا تٌزيت ًشدٛذ ٝ ُلتٜذ ٗدٜٞٙ اػت ٝ ث

 22)هبّ إّٙ سػٌٖٞٓ آزى اسػْ آيٌٖ ٓ٘دٜٞٙ( ؿؼشاء / 

 كشدى ديٞا٠ٛ اػت. ،]كشػٞٙ ثب ت٘ؼخش[ ُلت پيبٗجشى ٠ً ث٠ ػٞى ؿ٘ب كشػتبدٟ ؿذٟ

 39)كتّٞٓ  ثش٠ًٜ ٝ هبّ ػبضش أٝ ٗدٜٞٙ( راسيبت / 

 ا٠ٛ اػت.كشػٞٙ ثب ت٘بٕ ٝخٞد اص ٗٞػ  سٝى ُشداٛذ ٝ ُلت اٝ كشدى ػبضش يب ديٞ

 51)ٝ يوٞٓٞٙ إ٠ّٛ ٓ٘دٜٞٙ( هٖٔ / 

 اٝ ثشاػت  ديٞا٠ٛ اػت. ،ٌٜٗشاٙ پيبٗجش اًشٕ)ف( ٛيض ٗ  ُٞيٜذ

 )ًزٓي ٗب أت  آزيٚ ٗٚ هج٢ٖٔ ٗٚ سػّٞ إالّ هبٓٞا ػبضش أٝ ٗدٜٞٙ(

 52راسيبت / 

 ،ٗىذ زشا ٠ً[ پيؾ اص ايٜبٙ ٛيض ١ير سػٞٓ  ث٠ ػشاؽ ٗٔت٢ىب ٛيب  ،]ٝ ايٚ زٜذاٙ ؿِلت ٝ ؿشيت ٛيؼت

 ِٗش ايٚ ٠ً اٝ سا ث٠ ػبضش ثٞدٙ ٝ يب خٜٞٙ ٛؼجت دادٛذ!

 14)ٝ هبٓٞا ٗؼّٖٔ ٗدٜٞٙ( دخبٙ / 



 ]ٗط٘ذ)ف([ دػت آٗٞخت٠ اٛؼبٛ  ديِش اػت ٝ ػالٟٝ ثش ايٚ ُشكتبس خٜٞٙ ؿذٟ اػت! ،ٝ ُلتٜذ

 2)ٝ ٗب يأتي٢ٖ ٗٚ ٛج  إالّ ًبٛٞا ث٠ يؼت٢ضءٝٙ( صخشف/ 

 خض ايٚ ٠ً اٝ سا ٗٞسد اػت٢ضاء هشاسدادٛذ. ،١ير پيبٗجشى ث٠ ػٞى ايـبٙ ٛيبٗذ

 25)ٝ يوّٞ آزيٚ ًلشٝا إٙ ١زا إالّ أػبؼيش األّٝٓيٚ( اٛؼبٕ / 

 اي٢ٜب خض اػؽٞسٟ ١ب ٝ اكؼب٠ٛ ١بى ٢ًٚ زيضى ٛيؼت! ،ًلشپيـِبٙ ٗ  ُٞيٜذ

جشاٙ ٝاطٟ ١بى تٌشاسى اٗت٢بى ًلشپيـ٠ دس ؼّٞ تبسيخ دس ثشاثش پيبٗ ،اي٢ٜب ٝ د٢١ب ٛؼجت ٛبسٝاى ديِش

 اػت.

 ،پغ ػشُـتِبٙ ٝادى ضيشت ٝ دسٗبٛذُبٙ اص تطٔيْ ضويوت سػبٓت ٝ توذع صدايبٙ اص ٌٗتت ٝض 

ث٠ تٌشاس ١٘بٙ تؼىبثيش دس   ،زٞٛبٙ ٛؼ٢ٔبى پيـيٚ ،٠ً ث٠ دٓيْ ًشا١ت اص ضن ،٠ٛ اص ػش داٛؾ اٛجبؿت٠

 خب٠ٗ ١بى ٛٞيٚ سٝى آٝسدٟ اٛذ.

 كٔؼل٠ ايٚ ١٘صذاي  سا ثيبٙ داؿت٠ اػت:ساص ايٚ ١ِ٘ٞٛ  سا اكـب ًشد ٝ  ،هشآٙ ث٠ صشاضت

 )إٔ يوٞٓٞٙ ث٠ خّٜة ثْ خبء١ٖ ثبٓطن ٝ أًثش١ٖ ٓٔطنّ ًبس١ٞٙ(

 20ٗؤٜٗٞٙ / 

ٗ  ُٞيٜذ پيبٗجش ُشكتبس خٜٞٙ ٝ خٚ صدُ  ؿذٟ اػت ]ٝٓ  خٞة ٗ  داٜٛذ ٠ً ثى٠ اٝ ايىٚ ٛؼىجت٢ب    

ٗٞاخ٢ى٠ ثىب ضىن ًشا١ىت      ٛ٘  ػضد[ ث٠ٌٔ پيبٗجش ثشاى آٛبٙ ضويوت سا آٝسدٟ اػت ٝ ثيؾ تش آٛبٙ اص

 داسٛذ!

ؿبيبٙ تٞخ٠ اػت ٠ً ٛـب٠ٛ ١بى ايٚ ضن ُشيضى دس صشيص ًالٕ آٛىبٙ ثى٠ صىٞست تٜبهعى  پٞؿىؾ      

 خٞدٛ٘بي  ٗ  ًٜذ. ،ٛبپزيش

 )ٗؼَّٖٔ ٗدٜٞٙ( دسع آٗٞخت٠ اى ديٞا٠ٛ!

ٝ اُش ػخٜبٛؾ  ،اُش دسع آٗٞخت٠ اػت ٝ اص داٛؾ ٝيظٟ اى ثشخٞسداس اػت پغ ديٞا٠ٛ ؿ٘شدٛؾ زشا

 دسع آٗٞختِ  اٝ ز٠ زيضى سا ثبثت ٗ  ًٜذ! ،ؽ ػٔ٘  ٛذاسداسص

 )ػبضش ٗدٜٞٙ(

ث٠ اػدبة ٝا ٗ  داسد ٝ ديِشاٙ اص ١٘بٝسدى اٝ  ،خبرث٠ داسد ،اُش ػبضش اػت ًٝبس١بى ؿِلت ٗ  ًٜذ

 پغ ز٠ِٛٞ ٗ  تٞاٛذ ٗدٜٞٙ ثبؿذ! ،ػبخضٛذ

 دسُيش تٜبهع٢بى خٞيؾ ،اٛؼبٙ

ػخت ُشكتبس تٜبهط اػت. ُبٟ تدشث٠ ُىشا   ،س تئٞسي٢ب ٝ ايذٟ ١بدس تلٌش ٝ سكتبس ٝ د ،اٛؼبٙ ٗؼبصش ٛيض

 ،ُبٟ پشػتٜذٟ ٗذسٛيت٠ ٝ صٗبٛ  ػتبيـِش پؼت ٗذسٛيؼٖ ،ٗ  ؿٞد ٝ صٗبٛ  خشدٝسصى سا اسج ٗ  ٢ٛذ

ُب١  ٌٜٗش اصبٓت اخالم اػت ٝ سٝصُبسى دس پ  تطٌيٖ ثبٝس١بى اخاله  ٝ ثىب صُشداٛىذٙ اٜٗيىت ٝ    

 ؿشاكت ث٠ خبٗؼ٠ اٛؼبٛ !

ٝٓ  ١ٞػى٢بى اٛؼىبٛ  سا ًى٠ ٛبپبيىذاستشيٚ ُشايـى٢ب دس       ،ٙ سا پذيذٟ اى ٓـٞ ٝ ث  سيـ٠ ٗ  داٛذاٛؼب

ٗيبٛؼىبٓ  ٝ پيىشى ثى٠ ػىشػت      ،خٞاٛ  ،صٛذُ  اٛؼبٙ ١ؼتٜذ ٝ ثب ػجٞس اٛؼبٙ اص ًٞدً  ث٠ ٛٞخٞاٛ 

 ٛذ!پبي٠ پٞالديٚ ػيبػت ٝ اهتصبد ٝ كش١َٜ ٝ ١ٜش ٝ هبٛٞٙ ٗ  دا ،سَٛ ٗ  ثبصٛذ ٝ تـييش ٗ  ًٜٜذ



دًٗٞشاػ  اػت! ٝ دس كعبى  ،ايٚ اػت ٠ً دس ٗيذاٙ ػيبػت ث٠ ػبٓ  تشيٚ زيضى ٠ً دػت ٗ  يبثذ

پٔٞسآيؼٖ اػتوبدى اػت! زشا ًى٠ كشاتىش اص اٛؼىبٙ ١ىير      ،ٗذٛيت ث٠ صيجبتشيٚ اصٔ  ٠ً ٛبئْ ٗ  ؿٞد

ٝ هجىْ   اٛؼبٙ اػت ٠ً هبٛٞٙ ٗ  ػبصد ٝ اٛؼبٙ اػت ٠ً ث٠ ثبٝس١ب خبٙ ٗ  د١ذ. ثذٝٙ اٛؼبٙ ،ٛيؼت

 ث٠ٌٔ ١ير ١ؼت  ٛيؼت! ،١ير هبٛٞٙ ٝ ثبيذ ٝ ٛجبيذى ٛيؼت ،اص اٛؼبٙ ٝ كشاتش اص اٛؼبٙ

ٝ اًٜٞٙ ايٚ ثىبٝس خضٗ  ٝ اٛؼؽبف ٛىىبپزيش سا ثِزاسيٖ دس ًٜىىبس اػتوىىبد ث٠ ٛؼىجيت! ٛؼىجيت ١٘ى٠    

 …ٛؼجيت اخالم ٝ ،ٛؼجيت ؿشيؼت ،ٛؼجيت ضويوت ،ٛؼجيت ك٢ٖ ،زيض

دس ًذإ ػشصى٠ ديِىش اص صٛىذُ      ،ٗيذاٙ اٛؼبٙ ؿٜبػ  ٝ ٗؼٜ  يبث  ١ؼت اٛؼبٙ خض دس  ،ث٠ ساػت 

خٞد تب ثذيٚ اٛذاصٟ ثبس تٜبهط سا پزيشكت٠ اػت ٝ آػ٘بٙ خشاؿ  اص ٜٗيت ٝ اٛؼبٙ ٗذاسى سا ثش پٞػت٠ 

 ١بى ٛبصى ٛبثبٝسى ٝ پٞذ پٜذاسى ١ؼت  ثٜيبٙ ٢ٛبدٟ اػت!

 

 ؿشيق تشيٚ يب ضويشتشيٚ ٗٞخٞد! ،اٛؼبٙ

ثشتىشيٚ ٗٞخىٞد    ،هش٢ٛبى هشٙ ثشايٚ ثبٝس ثٞد ٠ً ُْ ػش ػجذ خٔوت اػىت  ،اٛؼبٙ ،ؿذزٜب٠ٌٛ ُلت٠ 

١٘ىٞاسٟ اص   ،خذاى صٛذُ  اخت٘بػ  ٝ اػتوبدى خىٞيؾ اػىت. اٗىب دس پٜىذاس     ،ٝ دس ػْ٘ ،ُيت  اػت

تشػيذٟ اػت ٝ اص پٞز  ٝ ث  ثٜيبدى سٛح ثشدٟ اػت. ؿيشاٙ سا دس ثٜىذ   …ؿيبؼيٚ ٝ ،خٜيبٙ ،اسٝاش

 ص ٛيؾ پـ٠ اى خبٙ ثبخت٠ اػت!ًـيذٟ ٝ خٞد ا

ٛيشٜٝٗذتشيٚ اػت يب ظؼيق  ،ًذإ اػت. ثشتشيٚ اػت يب ضويشتشيٚ ،ث٠ ساػت  اٛؼبٙ ،اًٜٞٙ ثبيذ ديذ

ػذآت خٞاٟ ٝ ايثبسُش ٝ آصادٟ اػت يب خ٢ْ پيـ٠ ٝ ١ٞػشاٙ  ،خشدٜٗذتشيٚ اػت يب ػل٠ٔ تشيٚ ،تشيٚ

 ٝ ثشدٟ صس ٝ صٝس!

 ايٚ ٠٘١ ٛيؼت ٝ ٠٘١ آ٢ٛب ١ؼت! ضويوت ايٚ اػت ٠ً اٛؼبٙ ١ير يي اص

آٙ ُبٟ ١٘ى٠ ايىٚ    ،اُش پؼٞٛذ )تشيٚ( سا اص صلبت يبدؿذٟ ضزف ًٜيٖ ٝ )اخالم( سا اص اٛؼبٙ ثشداسيٖ

يؼٜ  اٛؼبٙ اػتؼذاد ايٚ ٠٘١ سا داسد  ؛صلبت دس اٛؼبٙ يبكت ٗ  ؿٞٛذ ٝ تٜبهط اص ٗيبٙ ثش ٗ  خيضد

 ٔن ٛذاسد.ٝ دس ١ير يي اص ايٚ صٗي٠ٜ ١ب اػتؼذاد ٝ كؼٔيت ٗؽ

اٗب ١شُض اصخشد ٗؽٔن ثشخٞسداس ٛيؼت. اٛؼبٙ ٗٞخٞدى اػىت داٛىؾ    ،اٛؼبٙ ٗٞخٞدى اػت خشدٝسص

ٝٓ  ١شُض ث٠ ساص ٠٘١ ١ؼت  اضبؼ٠ پيذا ٛخٞا١ذ ًشد. پغ خبى خىشد ٗؽٔىن ٝ ػٔىٖ ٗؽٔىن ٝ      ،پظٟٝ

زٜبٙ  زشا ٠ً اُش ،خذاى ١ؼت  سا ١شُض پش ٛخٞا١ذ ًشد. ٝ ثب ايٚ ضبّ كبهذ اسصؽ ٝخٞدى ١ٖ ٛيؼت

 ضٌ٘ت خشد ٗؽٔن ١ؼت  ث٠ اٝ اخبصٟ ػشض اٛذإ ٛ٘  داد. ،ثٞ د

 20)ٝ كعّٜٔب١ٖ ػٔ  ًثيش ّٗ٘ٚ خٔوٜب تلعيالً( اػشاء/ 

 ٗب اٛؼبٙ سا ثش ثؼيبسى اص آكشيذٟ ١بى خٞد ثشتشى آؿٌبس داديٖ.

 ،ػػ٠ٛ ثشتشيٚ ٗٞخٞد ١ؼت  اػت ٝ ٠ٛ ضويشتشيٚ ٝ ثي٢ٞدٟ تشيٚ. ٗٞخٞدى اػت كشاتش اص ٗتٞ ،اٛؼبٙ

ٝ ثشتش اص ثؼيبسى ٗٞخٞدات صٗيٚ. ث٠ ؿشغ آٙ ٠ً ضذ خٞيؾ ثـٜبػذ ٝ ؿشغ كعىئت سا ثى٠ خىبى    

 آٝسد. ٠ٛ خٞد سا خذاى پٜذاسد ٝ ٠ٛ خٞيـتٚ سا ضويش ٝ ثي٢ٞدٟ ٝ ث  تذثيش ؿ٘بسد.

 ١ٞيت خٞيؾ سا اٌٛبس ًٜذ. ،٠ٛ خٞد سا آصاد ٗؽٔن ثـٜبػبٛذ ٝ ٠ٛ ثب صٛديش خجش ٝ تؤيذ ًٞسًٞسا٠ٛ



خ٘ىٞدى اٛؼؽىبف    ،سا تدشث٠ ؿخص  اٛؼبٛ  صٗبٛ  ٝ ٌٗبٛ  ثذاٛذ ٝ ٠ٛ ثش ظب١ش آلىبؾ ٝضى    ٠ٛ ٝض 

ٛبپزيش ث٠ خشج د١ذ. ٠ٛ ضٌٞٗت ٝ هبٛٞٙ سا يٌؼشٟ اٗٞسى ػشكى  ٝ اػتجىبسى ٝ اٛؼىبٛ  ثخٞاٛىذ ٝ ٛى٠      

 صالى )اٙ آطٌٖ اال هلل( ػش د١ذ. ،زٞٛبٙ خٞاسج


