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بسمه تعالی

حجاب اس دیذگاُ عقل
آیت اهلل هْذٍی(حفظِ اهلل تعالی)

ٔذسس خبسد فم ٚ ٝاغَٛ
يؿ ٛخجشٌبٖ سٞجشی

رّس ٝأشٚصٔبٖ ٔی تٛا٘ذ اٌش ٔخٕش حٕش ٚالى ضٛد ثبيج خطٛٙدی پشٚسدٌبس  ٚحؿشت ِٚی يػش( و ) ثطٛد ٚ
ایٗ ثخطی اص يٕشٔبٖ سا و ٝدس ایٗ ٔسیش لشاس ٔی دٞیٓ سا دس رٟت احیبی ٔجبحج يمال٘ی  ٚدیٙی لشاس ثذٞیٓ.
ؾشٚست ایٗ ٌ ٝ٘ٛثحج ٞب سا ٔی دا٘یذ و ٝچمذس صیبد است .ث ٝدِیُ ایٗ وٞ ٝش ثحخی ثٔ ٝمذاسی ؤ ٝػّحت
داسد ٘ ٚجٛدش ؾشس داسد ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٓٞ ٜآٖ ثحج ٔفیذ ثشای افشاد  ٚربًٔٔ ٝی ثبضذ  ٚأشٚص ثحج حزبة اص
ثضسٌتشیٗ ٔػّحت ٞبی ربًٔٔ ٝی ثبضذ ٚ .دس ٔمبثّص ثذ حزبثی  ٚثی حزبثی  ٓٞاص ثضسي تشیٗ ٔطىالت
رٛأى ٔحسٛة ٔی ضٛد .چٙذ ٘ىت ٝسا ثبیذ ثیبٖ و .ٓٙیىی ایٙى ،ٝحىٓ حزبة یه حىٓ اسضبدی است  ٚحىٓ
تبسیسی ِٔٛٛی ٘یستٚ .لتی ٌفتیٓ اسضبدی است یًٙی ایٙى ٝتبویذ حىٓ يمُ است  ٚحىٓ يمُ ٕٞیطٛٙٔ ٝـ ثٝ
ٚرٛد ٔػّحت دس ٔتًّك است .یًٙی يمُ اٌش اِضاْ ٔی وٙذ ث ٝچیضی ،حتٕب یه ٔػّحت ّٔضٔ ٝای دس آٖ چیض
یًٙی دس ٔتًّك یبفت ٝاست ٌ ٚش٘ ٝاٌش ٔػّحت غیش ّٔضٔ ٝثبضذ يمُ ٔی ٌٛیذ خٛة است أب يمُ ثبیذ سا دس
ربیی ٔی آٚسد ؤ ٝػّحت لٛی ٚرٛد داضت ٝثبضذ  ٚدس ثحج حزبة ٔی خٛاٞیٓ ثٍٛییٓ يمُ اِضاْ ٔی وٙذ.
اِضاْ يمّی اص ٘هش ضشيی حىٕص ٚرٛة است .اص ایٗ س ٚوّٕٚ ٝرٛة سا دس ثحج يمّی ٕ٘ی آٚسیٓ چ ٖٛضٕب
و ٝثب اغكالحبت حٛصٚی آضٙب ٞستیذ ٔی دا٘یذ اص ایٗ رٟت ٔی ٌٛییٓ حىٓ يمُ ث ٝاِضاْ است ٘ ٝث ٝایزبة ٚ
ایٗ ثحج خیّی ٕٟٔی است اٌش ایٗ سا ثتٛا٘یٓ خٛة تجییٗ وٙیٓ.
دس د٘یبی أشٚص حتی آٟ٘بیی  ٓٞو ٝدیٗ ٘ذاس٘ذ ثبالخش ٜيمُ و ٝداس٘ذ ٔب ٕ٘ ٓٞی خٛاٞیٓ ديٛت ث ٝدیٗ اسالْ
وٙیٓ ثّىٔ ٝی ٌٛییٓ اٌش يمُ داسیذ يمّتبٖ ایٗ ٔػّحت سا ٔی فٕٟذ  ٚث ٝخبقش ایٗ ٔػّحت ثبیذ پٛضص سا
سيبیت وٙیذ  ٚأشٚص ٜخٛضجختب٘ ٝاص قشیك ایٙتش٘ت  ٚسبیت ٞب  ٚضجىٞ ٝب  ٚأىب٘بت ٘ٛیٗ دیٍشی وٞ ٝست،
يضیضاٖ خٛة ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝخػٛظ وسب٘ی و ٝثب صثبٖ ٞبی خبسری آضٙب ٞستٙذ ایٗ ثحج ٞب سا ثب ثیبٖ استذالِی،
يّٕی ،يمّی  ٚث ٝسٚص ث ٝرٟب٘یبٖ ٔٙتمُ وٙٙذ  ٚدس رٛأى ٔختّف ٔكشح ٕ٘بیٙذ.
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٘ىت ٝدٔٚی و ٝثشای ضٕب ثیبٖ ٔی و ٓٙایٗ است و ٝحزبة تٟٙب ٔخػٛظ خٛاٞشاٖ ٘یست ثشادساٖ  ٓٞثبیذ
پٛضص داضت ٝثبضٙذ .حذ پٛضص ٔشد  ٚصٖ ٔتفبٚت است  ٚصٖ ٞب یه ٔمذاس پٛضص ثیطتشی داس٘ذ  ٚآٖ پٛضص
ٔٞٛبی سشضبٖ است و ٝاؾبف ٝتش اص ٔشداٖ است أب ٔشد ٞب  ٓٞثبیذ ثذ٘طبٖ پٛضیذ ٜثبضذ .پبٞب  ٚثذٖ آٖ ٞب ثبیذ
وبٔال پٛضیذ ٜضٛد .اص ایٗ س ٚحسبسیت ثیطتشی اٌش ثشای حزبة خٛاٞشاٖ ٞست يّت آٖ سا ا٘طبء اهلل دس رّسٝ
أشٚص خذٔت ضٕب خٛاٌ ٓٞفت.
٘ىت ٝس ،ْٛایٗ است و ٝحزبة ٔ ٓٞػّحت فشدی داسد ٔ ٓٞ ٚػّحت ارتٕبيیٔ .ب دس ؾٕٗ ایٗ ثحج ٞبیی
و ٝخٛاٞیٓ ٌفت ٔالحه ٝخٛاٞیذ وشد فٛایذ فشدی حزبة سا  ٚایٗ و ٝثشای ضخع چ ٝفبیذٞ ٜبیی دس پی داسد
٘ ٚیض فٛایذ ارتٕبيی حزبة سا خٛاٞیذ دا٘ست.
اٌش ٔیىشٚثی ٔسشی دس ٚرٛد ٔٗ ثبضذ ،ؾشس ثشای ٚرٛد ٔٗ داسد حتی اٌش دس خب٘ ٝتٟٙب ص٘ذٌی و ٚ ٓٙحتی
اٌش دس ثیبثبٖ تٟٙب ثبضٓ  ٓٞ ٚؾشس ثشای ربًٔ ٝداسد .اٌش وسی دس وٙبسْ ص٘ذٌی ثىٙذٔ ،یىشٚة ث ٝا ٚسشایت ٔی
وٙذ.
اٌش وسی خٛد سا ًٔكش ٕ٘ٛد ٜثبضذ ،اقشافص سا ٘یض خٛضجٔ ٛی وٙذ یًٙی ٔ ٓٞػّحت فشدی داسد ٔ ٓٞ ٚػّحت
ارتٕبيی .حزبة ٘یض یه چٙیٗ حبِتی داسد  ٓٞثشای ربًٔ ٝثشوت ثٕٞ ٝشا ٜداسد  ٓٞ ٚثشای فشد.
٘ىت ٝچٟبسْ ،ایٗ است و ٝحزبة  ٓٞحك اِٙبس  ٓٞ ٚحك اهلل است.
ایٗ سا دس ٔجبحج ثیبٖ خٛا ٓٞوشد .ثًؿی چیضٞب حك اِٙبس استٔ .خُ ثذٞىبسی ،اٌش ٔب ث ٝوسی ثذٞی داضتیٓ
خذا٘ٚذ ٔتًبَ ٔشا احهبس ٔی وٙذ ث ٝایٗ و ٝثذٞی خٛدْ سا ث ٝآٖ فشد پشداخت و .ٓٙأب ایٗ اِضاْ ،اِضاْ حك
اِٙبسی است .اٌش سفتٓ دیٗ خٛدْ سا پشداخت و ٚ ٓٙآٖ قشف ٔمبثُ ٌفت ٔٗ حالَ وشدْ ٕ٘ ٚی خٛاٞذ پَٛ
ٔشا ثذٞی ،خذای ٔتًبَ ٕ٘ی آیذ ثٍٛیذ و ٝدسست است و ٝا ٚحالَ وشد ٜأب ت ٛثبیذ ثپشداصی .یه حك اِٙبسی
ثٛد  ٚتٕبْ ضذ .خذای ٔتًبَ  ٓٞث ٝايتجبس حك اِٙبس ٔب سٔ ٚىّف وشد أب ثًؿی چیضٞب  ٓٞحك اِٙبس است ٓٞ ٚ
حك اهللٌ .بٞی ٚلتٟب ٔ ٓٞطىٛن استٔ .خال دس ٔٛسد غیجت او ٖٛٙاختالف ثیٗ يّٕب ٚرٛد داسد و ٝاٌش قشف
ٔمبثُ ٌفت ٔٗ ساؾی ٞستٓ ،غیجت ٔشا ا٘زبْ دٞی ،دیٍش چ ٖٛا ٚاص حك خٛدش ٌزضت؛ آیب ایٗ ٔ ٓٞخُ ٕٞبٖ
ٔبِی است و ٝفشد ٔی تٛا٘ذ اص حك خٛدش ثٍزسد یب خیش؟
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دس حك اهلل حتی اٌش قشف ٔمبثُ  ٓٞساؾی ثبضذ ثبص ٔٗ ثشی ٕ٘ی ض .ْٛثًؿی چیضٞب ٞ ٓٞست ؤ ٝطخع
است حك اهلل استٔ .خال دس ثحج ص٘ب ،ایٗ قٛس ٘یست و ٝاٌش تٛافك صٖ ٔ ٚشد ثش ایٗ ساثك٘ ٝبٔطشٚو ٚرٛد داضتٝ
ثبضذ  ٚساؾی  ٓٞثبضٙذ ،خذای ٔتًبَ  ٓٞساؾی ثبضذ .ثحج حزبة  ٓٞایٗ ٌ ٝ٘ٛاست؛  ٓٞحك اِٙبس است ٚ
 ٓٞحك اهلل.
حزبة اص آٖ ٔسبئّی است وٚ ٝلتی سيبیت ٔی ضٛد  ٓٞحمٛق ٔشدْ سيبیت ٔی ضٛد  ٓٞ ٚحك خذا٘ٚذ ٚ
وسب٘ی و ٝثی حزبثٙذ ،حك ٔشدْ سا ؾبیى ٔی وٙٙذ  ٚث٘ ٝهبْ ارتٕبو  ٚث ٝخب٘ٛادٞ ٜب  ٚث ٝيفت ٞب  ٚث ٝآصادی
فىش ؾشثٔ ٝی ص٘ٙذ  ٓٞ ٚحىٓ خذا سا صیش پب ٟ٘بد ٜا٘ذ .ایٗ افشاد  ٓٞحك اهلل سا ؾبیى ٔی وٙٙذ  ٓٞ ٚحك اِٙبس سا.
یًٙی ثش فشؼ آٖ و ٝقشف ٔمبثُ  ٓٞساؾی ثبضذ و ٝایٗ خب٘ٓ ثب پٛضص ٘بٔٙبست اص خب٘ ٝثیش ٖٚثیبیذ ،خذای
ٔتًبَ سؾبیت ٘خٛاٞذ داضت  ٚاٌش ص٘ی ثخٛاٞذ ث ٝتٟٙبیی ٕ٘بص ثخٛا٘ذ ٞ ٚیچ ٘بٔحشٔی  ٓٞدس آٖ ٔىبٖ ٘جبضذ ثبص
ثبیذ حزبثص سا سيبیت ثىٙذ و ٝایٗ ٘بضی اص حك اهلل ثٛدٖ حزبة است.
اِجت ٝثحج حزبة دس ٕ٘بص یه ثحج ضشيی است ٔ ٚب فًال ثحج أشٚصٔبٖ دس ایٗ رّس ٝدِیُ ٞبی يمّی ٚ
سٚاٖ ضٙبختی حزبة است.
٘ىت ٝپٙزٓ ،حزبة ٔ ٓٞػّححت د٘یبیی داسد ٔ ٓٞ ٚػّحت آخشتی.
حزبة تٟٙب ٔػّحت آخشتی ٘ذاسد و ٝثشخی ثٍٛیٙذ چ ٖٛتٟٙب ٔػّحت آخشتی داسد پس فمف افشادی ؤً ٝتمذ
ث ٝآخشت ٞستٙذ اص ثبة تضٚدٚا فبٖ خیش اِضاد اِتمٛی ،ثبیذ حزبة سا سيبیت وٙٙذ  ٚثب سيبیت ثشای آخشتطبٖ
حٛاة رخیش ٚ ٜرٕى وٙٙذ.
٘ ٝا٘حػبسا ایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛیستِ ٚ .یىٗ آٖ چ ٟٓٔ ٝاست آٖ است و ٝفبیذٞ ٜبی د٘یبیی حزبة ٔ ٓٞالحه ٝضٛد ٚ
ایٗ ثخص یًٙی فٛایذ د٘یبیی ؤ ٝی ٌٛییٓ  ٓٞثشای آٖ دست ٝاص ٔشدْ ؤ ٝتذیٗ ٘یستٙذ  ٚلیبٔت سا ثبٚس ٘ذاس٘ذ ٚ
 ٓٞوسب٘ی و ٝآخشت سا لج َٛداس٘ذ ِٚی ایٕب٘طبٖ ؾًیف است .وسب٘ی و ٝآخشت سا ٘سیٔ ٝی دا٘ٙذ  ٚد٘یب سا ٘مذ
 ٚاص ٔب ٔی خٛاٙٞذ و ٝثشای آٖ ٞب اص فبیذٞ ٜبی د٘یبیی حزبة ثٍٛییٓ  ٚدس ایٗ غٛست ،أىبٖ پزیشش سخٗ ٔب
صیبد خٛاٞذ ثٛد .اص ایٗ س ٚثحج أشٚص ٔب  ٓٞفبیذ ٜد٘یبیی داسد  ٓٞ ٚآخشتی.
حزبة  ٓٞدس استجبـ ثب ٔخّٛق  ٓٞ ٚدس استجبـ ثب خبِك اص ٞش د ٚرٟت فبیذ ٜداسد.
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حزبة  ٓٞدِیُ يمّی داسد  ٓٞ ٚدِیُ ٘مّی  ٚدِیُ ٞبی ٘مّی آٖ دس حذٚد  11آی ٝاست ،و ٝثشادس يضیضٔبٖ
آیبت صیجبیی و ٝتالٚت وشد٘ذ  ٚاص ضٙیذٖ آٖ ِزت ثشدیٓ ،آیبتی اص سٛس ٜاحضاة ثٛد  ٚآی 59 ٝایٗ سٛس،ٜ
دستٛس خذای ٔتًبَ ث ٝپیبٔجشش است و ٝث ٝپیبٔجش أش ٔی وٙذ و ٝث ٝصٖ ٞب  ٚدختشاٖ  ٚص٘بٖ ٔ ٗٔٛثٍ ٛوٝ
چبدسٞبیطبٖ سا ثبص ٍ٘زاس٘ذ  ٚسٚی خٛدضبٖ سا ثٍیش٘ذ "یب ایٟب اِٙجی لُ الصٚاره  ٚثٙبته ٘ ٚسبء إِٙٔٛیٗ
یذ٘یٗ يّی ٗٔ ٟٗرالثی ٟٗرِه اد٘ی اٖ یًشفٗ فال یٛءریٗ  ٚوبٖ اهلل غفٛس سحیٕب" .یًٙی ِجبس ٞبیی و ٝسش تب
پبی آٖ ٞب سا پٛضب٘ذ ٜاست ایٗ ِجبس ٞب سا ث ٝدٚس خٛدضبٖ ثٍیش٘ذ .یًٙی آٖ چٙبٖ خٛد سا ثپٛضب٘ٙذ وِ ٝجبس
ٞبی صیشیٙطبٖ پیذا ٘طٛد.
رِه اد٘ی اٖ یًشفٗ فال یٛءریٗ .ایٗ استذالَ ٔی تٛا٘ذ وبضف اص ایٗ ثبضذ و ٝأش ث ٝحزبة ،اسضبدی است
چ ٖٛدس أٛس تًجذی استذالَ ٕ٘ی وٙٙذ و ٝچ ٖٛدستٛس اِضأی خذایی است ثبیذ آٖ سا ا٘زبْ دٞیذ ،ثّىٔ ٝی
ٌٛیٙذ ثبیذ ایٗ وبس سا ا٘زبْ دٞیذ .أب صٔب٘ی ؤ ٝی ٌٛیذ حزبة داضت ٝثبضیذ ث ٝخبقش ایٙى ٝث ٝيفت ضٙبختٝ
ضٛیذ ٛٔ ٚسد اریت ٚالى ٘طٛیذ ،یًٙی يمُ ضٕب ایٗ سا ٔی فٕٟذ  ٚخذا٘ٚذ داسد ثٕٞ ٝبٖ چیضی و ٝيمّتبٖ دسن
ٔی وٙذ ضٕب سا سإٙٞبیی ٔی وٙذ .ایٗ ًٔٙبش ایٗ است ؤ ٝب ثیطتش ثبیذ سٚی ایٗ ثخص وبس ثىٙیٓ.
ٔب أشٚص ٜثب وسب٘ی سٚثشٞ ٚستیٓ و ٝحزبة سا سيبیت ٕ٘ی وٙٙذ .اٌش ثخٛاٞیٓ حزبة سا اص قشیك آیبت لشآٖ
یب احبدیج ثشایطبٖ احجبت وٙیٓ ،چٙذاٖ ٔٛفك ٘خٛاٞیٓ ثٛد چشا و ٝایٕب٘طبٖ ؾًیف است  ٚیب اغال ایٕبٖ ٘ذاس٘ذ.
ٕٔىٗ است ثٍٛیٙذ ٔب ٔسّٕبٖ ٘یستیٓ دس حبِی و ٝثٙذ ٜايتمبد داسْ ثش سٚی آیبت لشآٖ ٘یض ثبیذ وبس ثطٛد.
خٛاٞشا٘ٙذ ثبیذ اص ٔجبحج  ٚدالیُ يمّی حزبة آٌب ٜض٘ٛذ .ثشادساٖ ٘یض ثبیذ ایٗ دالیُ ثذا٘ٙذ چ ٖٛثبیذ ایٗ
دالیُ سا ثشای خب٘ٓ ٞبیطبٖ ،خٛاٞشا٘طبٖ  ...ٚدس ٍٙٞبْ تجییٗ حزبة ثیبٖ ٕ٘بیٙذ.
اٌش ر ٗٞافشاد دس صٔی ٝٙحزبة خبِی ثبضذ  ٚایٗ دالیُ سا ٘ذا٘ٙذٕٔ ،ىٗ است دیٍشاٖ ثش سٚی رٙٞطبٖ تبحیش
ٔٙفی ثٍزاس٘ذ .اص ایٗ س ٚثبیذ آیبت  ٚسٚایبت حزبة  ٚدالیُ يمّی آٖ سا  ٕٝٞثذا٘ٙذ.
اٌش ٔی خٛاٞیٓ ثب وسب٘ی و ٝثذ حزبثٙذ یب ثی حزبثٙذ دس د٘یبی أشٚص حشف ثض٘یٓ ،استذالَ يمّی ثیطتش وبسایی
داسد چٙبٖ وٕٞ ٝیٗ آی ٝسٛس ٜاحضاة و ٝثشایتبٖ خٛا٘ذْ ثًذ اص ایٗ و ٝخذا٘ٚذ دستٛس ث ٝحزبة ٔی دٞذ،
ثالفبغّ ٝدِیُ يمّی سا ثیبٖ ٔی وٙذ .ثٙبثش ایٗ ثحج أشٚص ٔب حزبة اص دیذٌب ٜيمُ است  ٚأیذٚاسْ و ٝثحج
ٔفیذی ثبضذ.
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ٔٗ اص  ٕٝٞيضیضا٘ی وٚ ٝاسك ٝا٘زبْ ایٗ رّسٞ ٝستٙذ تطىش ٔی و ،ٓٙأب أیذٚاسْ و ٝایٗ ثحج تٛسف ٕٞبٖ
وبسضٙبسب٘ی و ٝخٛد ضٕب ٔ ٓٞی تٛا٘یذ ثبضیذ ٔ ٚی خٛاٞیذ ث ٝدیٗ خذٔتی ثىٙیذ ثشا یٕشدْ ث ٝدسستی تجییٗ ٚ
ثیبٖ ضٛد ٘ ٚیبص ربًٔ ٝدس ایٗ يشغ ٝثشآٚسد ٜضٛد.
ٔطىّی و ٝدس ربًٔ ٝأشٚصی ٔب ٚرٛد داسد ایٗ است و ٝدس ایٗ ربًٔ ٝخٛاٞشاٖ صیبدی ٞستٙذ و ٝحزبة سا
سيبیت ٕ٘ی وٙٙذ  ٚایٗ استذالَ ٞبیی ؤ ٝی خٛا ٓٞأشٚص ثشای ضٕب ثٍٛیٓ ٔجبحخی است و ٝثیص اص  11سبَ
است و ٗٔ ٝایٗ ٞب سا دس ٔزبٔى ٔختّف ٔكشح وشد ٜاْ  ٚدالیُ يمّی  ٚسٚاٖ ضٙبختی حزبة سا چبح وشدٜ
ایٓ  ٚدس ثیص اص ٘ 1111111سخ ٝدس ٔیبٖ ٔشدْ  ٚدس سشاسش وطٛس پخص ٕ٘ٛد ٜایٓ  ٚتب أشٚص و ٝخذٔت ضٕب
ٞستٓ ٞیچ وس ٘تٛا٘ست ٝاست ثٞ ٝیچ وذاْ اص ایٗ استذالَ ٞب ایشاد ثٍیشد  ٚآٖ ٞب سا صیش سٛاَ ثشد.
یًٙی دس دا٘طٍبٞ ٜب ٔ ٚشاوض يّٕی ٞش وس ایٗ دالیُ سا خٛا٘ذ٘ ٜتٛا٘ست ٝث ٝآٖ ٞب ایشاد ٚاسد سبصد.
اِجتٌ ٝبٞی ثشخی افشاد دس فؿبٞب ی ٔزبصی غحجت ٞبی ٔشا ٔٛسد استٟضاء لشاس داد ٜا٘ذ و ٗٔ ٝایٗ وبس سا دِیُ
ثش ٘بتٛا٘یطبٖ اص صیش سٛاَ ثشدٖ ایٗ دالیُ ٔی دا٘ٓ ٗٔ .اص ایٗ ٌ ٝ٘ٛسفتبسٞب ٞیچ ٍ٘شا٘ی ٘ذاسٌْ .بٞی ثشخی افشاد
ثٔ ٗٔ ٝی ٌٛیٙذ رٛاة ایٗ ٌ ٝ٘ٛسفتبسٞب سا چشا ٕ٘ی دٞیذ ،دس پبسخ ٔی ٌٛیٓ ،آٖ ٞب ربٞال٘ ٝثٔ ٝب تٞٛیٗ ٔی
وٙٙذ ٔ ٚب يبِٕب٘ ٝث ٝآٖ ٞب تٞٛیٗ ٘خٛاٞیٓ ٘ىشد.
ٔب ٔی دا٘یٓ ثبیذ استذالَ وٙیٓ .دیٗ ٔب ،دیٗ استذالِی است .دس ایٗ رّس ٝايالْ ٔی وٞ ٓٙش وس و ٝثتٛا٘ذ یىی
اص ایٗ دالیُ ٔب سا سد وٙذ ٝ٘ ٗٔ ،تٟٙب دستص سا ٔی ثٛسٓ و ٝاص أ ٚی خٛا ٓٞسبیش دالیُ سا  ٓٞتٛؾیح ثذٞذٔ .ب
ٞیچ تًػجی ٘ذاسیٓ ،أب اديب ٔی وٙیٓ و 2 ٝچیض سا ث ٝغٛست ٔختػش ٔی خٛاٞیٓ ثیبٖ وٙیٓ .ا 8 ،َٚدِیُ يمّی ٚ
پس اص آٖ  12دِیُ سٚاٖ ضٙبختی و ٝسٚا٘طٙبسبٖ ث ٝدسستی ایٗ دالیُ ايتشاف ٔی وٙٙذ.
تٕبْ ایٗ دالیُ يمّی  ٚسٚاٖ ضٙبختی ٔب سا ث ٝچبدس ٔطىی سإٙٞبیی ٔی وٙٙذ .دس ایٗ سٚصٌبس ٔٗ ًٔتمذ ٘یستٓ
و ٝثٍٛییٓ حزبة اسالٔی .یه صٔب٘ی ثٛد و ٝافشاد سا فشیت ٔی داد٘ذ  ٚثش سٚی تبثّٞ ٛبیی ٔی ٘ٛضتٙذ سيبیت
حزبة اسالٔی أب ثًذ ضجٔ ٟٝػذالی پیذا ضذ ٘ ًّْٛٔ ٚجٛد ٔٙهٛس اص حزبة اسالٔی چیست .ثٙبثش ایٗ ث ٝدٚستبٖ
ٌفتٓ وِ ٝفم حزبة اسالٔی ،خٛدش یه ؤّٕ ٝجٕٟی است ٞ ٚش وسی اص ایٗ ٚاط ٜیه ثشداضتی داسد ٚ .ثبیذ
ایٗ ِفم سا حزف وٙیذ  ٚث ٝربی آٖ ِفم ٌٛیبی چبدس ٔطىی سا ث ٝوبس ثشیذ.
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ایٗ دالیّی و ٝثشای ضٕب ثیبٖ ٔی و ،ٓٙسخٗ يمُ است ؤ ٝب سا ث ٝسٛی چبدس آٖ  ٓٞسً٘ ٔطىی سإٙٞبیی
ٔی وٙذ ٘ ٝسً٘ ٞبی ضفبف  ٚسٚضٗ  ٚسٚاٖ ضٙبسبٖ سً٘ ٞبی سٚضٗ  ٚرزاة سا ثشای پٛضص ثب٘ٛاٖ تبییذ
ٕ٘ی وٙٙذ.
حبال ٔی خٛا ٓٞاثتذا دِیُ ٞبی يمّی سا ثشای ضٕب ثیبٖ و ٚ ٓٙاص ضٕب خٛاٞص ٔی و ٓٙو ٝثیبییذ دس ساٌ ٜستشش
حزبة  ٚچبدس ٔطىی دس ربًٔ ٝدست ث ٝدست  ٓٞثذٞیٓ.
ٔٗ اديب ٘ذاسْ و ٝایٗ دالیُ دالیّی وبُٔ است .اٌش دالیُ ثیطتشی ث ٝر ٗٞضٕب سسیذ اص ضٕب خٛاٞص ٔی وٓٙ
و ٝآٖ سا ثیبٖ وٙیذ .اص ضٕب خٛاٞص ٔی و ٓٙو ٝاٌش ٔی تٛا٘یذ ایٗ  21دِیُ سا ثب یه ثیبٖ سبد ٚ ٜضفبف دس
لبِت یه وتبة دس ثیبٚسیذ.
ربًٔ ٝأشٚص ٔب٘ ،یبصٔٙذ وتبثی دس ثحج حزبة ثب سٚیىشد دالیُ يمّی  ٚسٚاٖ ضٙبختی ٕٞ ٚشا ٜثب ثیبٖ سبدٚ ٜ
سٚاٖ است.
حتی ٕٞیٗ ثشٌ ٝای و ٝث ٝغٛست خالغ ٝایٗ دالیُ سا دس آٖ آٚسد ٜایٓ ٘یبص ثٚ ٝیشاستبسی  ٚثبص٘ٛیسی داسد ٚ
اٌش دٚستی ٔی تٛا٘ذ ثیبیذ  ٚآٖ سا تشرٕ ٝوٙذ تب ثتٛا٘یٓ آٖ سا دس اختیبس ٌشدضٍشاٖ لشاس دٞیٓ ٗٔ .ثب سبصٔبٖ
ٔیشاث فشٍٙٞی ٌ ٚشدضٍشی دس ایٗ ثبس ٜغحجت وشد ٜاْ  ٚآٖ ٞب ايالْ آٔبدٌی ثب ٔب دس ایٗ صٔیٞ ٝٙستٙذ أب
الذاْ يّٕی دس ایٗ ساثك ٝتب ث ٝحبَ ا٘زبْ ٘ذاد ٜا٘ذ.
حتی دس رّس ٝای و ٝثب ٔتشرٕیٗ تٛسٞبی ٌشدضٍشی داضتٓ دس ایٗ ثبس ٜثب آٖ ٞب غحجت وشدْ أب ٞیچ یه اص
آٖ ٞب حبؾش ث ٝیبسی ٔب دس ایٗ ثحج ٘طذ.
خٛاٞطٓ اص ضٕب ایٗ است و ٝو ٝضٕب ٞش وذاْ ؤ ٝی تٛا٘یذ ثیبیذ  ٚایٗ ثشٌ ٝسا ث ٝصثبٖ ٞبی ٔختّف تشرٕٝ
وٙیذ  ٚدس فؿبی ٔزبصی ٔٙتطش سبصیذ.
ٔٗ ٞیچ تًػجی ثش سٚی ایٗ دالیُ ٘ذاسْ  ٚاٌش وسی ٔی تٛا٘ذ ایٗ دالیُ سا سد وٙذ ثیبیذ  ٚایٗ وبس سا ا٘زبْ
دٞذ.
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دالیل عقلی حجاب عثارت است اس:
دلیل اٍل :آسادی فکز است.
فشؼ ثفشٔبییذ ٔٗ  ٚضٕبیی و ٝدس ایٗ رّس٘ ٝطست ٝایٓ ،اٌش پٛضطٕبٖ ٘بٔٙبست ثبضذ  ٚثخطی اص ثذٕ٘بٖ ثشٝٙٞ
ثبضذ ،آیب ٔی تٛا٘یٓ استذالَ يّٕی وٙیٓ  ٚثب یىذیٍش غحجت يّٕی داضت ٝثبضیٓ؟!
فىشی ؤ ٝطغ َٛضٟٛت ضذ ٔخُ فشدی است و ٝثب تّفٙص ٔطغٔ َٛىبِٕ ٝثب فشد دیٍشی است ٞ ٚش چ ٗٔ ٝثب اٚ
تٕبس ٔی ٌیشْ چ ٖٛخكص اضغبَ است ٔتٛر ٝتٕبس ٔٗ ٕ٘ی ضٛد.
غحجت يّٕی ٘یض ایٗ چٙیٗ است ٚلتی و ٗٔ ٝثب یىی غحجت يّٕی ٔی و ٓٙاٌش ا ٚفىشش ٔطغ َٛضٟٛت
ثبضذ ٔتٛر ٝسخٙبٖ ٔٗ ث ٝدسستی ٘خٛاٞذ ثٛد.
آصادی فىش ٔسئّ ٝخیّی ٕٟٔی است .یىی اص ٔسئِٛیٗ چٙذ ٚلت پیص ثٌ ٗٔ ٝفت :دس ایبْ اسثًیٗ حسیٙی وٝ
ٔطشف ث ٝوشثال ضذْ چ ٖٛآٖ رب خب٘ٓ ثذ حزبثی ٘ذیذْ احسبس وشدْ و ٝفىشْ آصاد ضذ ٚ ٜتبص ٜدس آٖ رب ثٛد
و ٝفٕٟیذْ و ٝآصادی فىش چًٕ٘ ٝتی است  ٚثب خٛدْ ٌفتٓ ای وبش دس ایشاٖ  ٓٞخب٘ٓ ٞبی ٔب ایٗ ٌ ٝ٘ٛحزبة
سا سيبیت ٔی وشد٘ذ  ٚدس آٖ رب ثٛد و ٝپی ثشدْ و ٝایشاٖ ٔب دس ایٗ صٔی ٝٙچ ٝا٘ذاصٔ ٜطىُ داسد.
دس صٔی ٝٙآصادی فىش ٔٗ یه خبقش ٜصیجب داسْ و ٝثشای ضٕب ثیبٖ ٔی و .ٓٙچٙذ سبَ پیص ٌشٞٚی اص اٍّ٘ستبٖ ثٝ
اغفٟبٖ آٔذ ٜثٛد٘ذٔ .تشرٕطبٖ پیص ٔٗ آٔذ  ٚثٌ ٗٔ ٝفت و ٝایٗ ٞب خیّی ایشا٘ی ٞب  ٚثبٚسٞبیطبٖ  ٚحزبة
ضبٖ سا ٔسخشٔ ٜی وٙٙذ ٚ .اص ٔٗ خٛاست و ٝثش ٚ ْٚرٛاة سٛاالت  ٚضجٟبت ایٗ تٛسیست ٞب سا ثذٗٔ .ٓٞ
سفتٓ ٔ ٚتشرٓ ث ٝآٖ ٞب ٌفت ٞش چ ٝسٛاَ داسیذ اص ایٗ آلب ثپشسیذ .سٛاالتی دسثبسٚ ٜالیت فمی ،ٝحىٔٛت
اسالٔی پشسیذ٘ذ و ٗٔ ٝرٛاة دادْ .یىی اص سٛاالت آٖ ٞب دسثب ٜحزبة ثٛد و ٝیىی اص آٖ ٞب پشسیذ ،چشا ضٕب
آصادی افشاد سا ٔحذٚد ٔی سبصیذ؟! چشا خب٘ٓ ٞبی ٌشدضٍش خبسری سا ٔزجٛس ٔی وٙیذ سٚسشی سشضبٖ وٙٙذ؟!
دس رٛاة آٖ ٞب ٌفتٓ :ایٗ قٛس و ٝضٕب ٔی ٌٛییذ ٘یستٔ .ب ث ٝربی آٖ و ٝآصادی افشاد سا ثٍیشیٓ داسیٓ ث ٝآٖ
ٞب آصادی ٞذیٔ ٝی دٞیٓ .اص دیذٌب ٜضٕب آصادی یًٙی آصادی رسٕی أب اص دیذ ٔب آصادی یًٙی آصادی فىشٚ ،
آصادی فىشی صٔب٘ی ایزبد ٔی ضٛد و ٝپٛضص وبُٔ سيبیت ضٛد.
فش ًٙٞاسالٔی ایشا٘ی ث ٝد٘جبَ آصاد سبختٗ افىبس افشاد است أب فش ًٙٞضٕب غشثی ٞب ث ٝد٘جبَ آصاد سبصی رسٓ
افشاد است .فشٔ ًٙٞب اص فش ًٙٞضٕب ثسیبس پیطشٚتش  ٚرّٛتش است .ضٕب اص ٘هش التػبدی  21تب  25سبَ اص ٔب پیص
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تش ٞستیذ و ٝاٌش ٔب سا اریت ٘ىٙیذ تب  21 _11سبَ آیٙذ ٜث ٝضٕب خٛاٞیٓ سسیذ  ٚحتی اص ضٕب پیص خٛاٞیٓ افتبد
أب ضٕب اص ٘هش فشٍٙٞی  111سبَ اص ٔب يمت تش ٞستیذ ٗٔ .حتی ایٗ سا ثشای ضٕب ثٛٙیسٓ  ٚأؿبء و ٓٙو ٝفىش
٘ىٙیذ یه اديبی غشف است.
دس پبیبٖ غحجت ٞبیٓ ثشای آٖ و ٝؾشثٟ٘ ٝبیی سا ث ٝایٗ ٞب ثض٘ٓ ٌفتٓ:
ایٗ ؤ ٝی ٌٛیٓ ضٕب اص ٘هش فشٍٙٞی  111سبَ اص ٔب يمت تش ٞستیذ یًٙی  111سبَ اص  1411سبَ پیص ٔب وٝ
اسالْ سا پزیشفتیٓ .
ایٗ ٌ ٝ٘ٛثب ایٗ افشاد غحجت وشدْ و ٝتب دیٍش ث ٝخٛد اربص٘ ٜذٙٞذ ایشاٖ  ٚفش ًٙٞایشا٘ی سا ٔسخش ٜوٙٙذ.
س ٝچٟبس سبَ پس اص ایٗ ٔبرشا ،خبٕ٘ی ث٘ ٝبْ "ره ٚاالس" اص اٍّ٘ستبٖ ث ٝایشاٖ آٔذ .إ٘ ٚبیٙذ ٜسبثك ٔزّس
اٍّ٘یس ثٛد .دس ٍٙٞبْ تشن ایشاٖ خجشٍ٘بسی اص ا ٚپشسیذ :دس ایشاٖ چ ٝچیض خبغی ٔطبٞذ ٜوشدی؟ ا ٚدس پبسخ
ٌفت :یه چیضی و ٝثشایٓ خیّی ربِت ثٛد ایٗ ثٛد و ،ٝصٔب٘ی ؤ ٝی خٛاستٓ ث ٝایشاٖ ثیبیٓ دٚستب٘ٓ ثٗٔ ٝ
ٌفتٙذ ث ٝایشاٖ ٘ش ٚچشا و ٝآصادیت سا اص تٔ ٛی ٌیش٘ذ ٗٔ .چ ٖٛحشف ٞبی ؾذ ٘ ٚمیؽ صیبدی دسثبس ٜایشاٖ
ضٙیذ ٜثٛدٌْ ،فتٓ ٔی خٛا ٓٞثش ْٚتب ثفٚ ٕٟٓالًب دس ایشاٖ چ ٝخجش است .حبال و ٝآٔذْ ایشأٖ ،تٛر ٝضذْ وٝ
دس ایٗ چٙذ ٚلت و ٝدس ایشاٖ ثٛدْ فىشْ آصاد ضذ ٜاست ٗٔ .دس اٍّ٘یس و ٝثٛدْ چ ٖٛثی حزبة ثٛدْ ٞش ٌبٜ
ثب ٔشدی غحجت ٔی وشدْ دائٓ فىشْ ٔطغ َٛایٗ ثٛد و ٝایٗ آلب ثب چ٘ ٝیتی داسد ثب ٔٗ حشف ٔی ص٘ذ .آیب دس
رٙٞص ث ٝفىش استجبـ ٘ب ٔطشٚو ثب ٔٗ است؟ آیب ٔی خٛاٞذ ٔشا فشیت ثذٞذ؟  ٚایٗ ٌٕٞ ٝ٘ٛیط ٝفىش ٔٗ ٔطغَٛ
ثٛد .أب دس ایٗ چٙذ ٚلت و ٝدس ایشاٖ ثٛدْ چ ٖٛحزبة داضتٓ ،فىشْ آصاد ضذ  ٚپس اص چٙذ سٚص ٔتٛر ٝضذْ
و ٝدیٍش فىشْ ٔخُ ٌزضتٔ ٝطغ َٛآٖ ٔسبئُ ٘یست ٚ .ثب ٞش و ٝحشف ٔی ص٘ٓ ٚالًب ٔی تٛا٘ٓ ث ٝقٛس يبدی ثب اٚ
غحجت و ٚ .ٓٙحبال و ٝداسْ ث ٝوطٛسْ ثش ٔی ٌشدْ ،حبُٔ پیبْ آصادی اص سٛی ص٘بٖ ایشا٘ی ثشای ص٘بٖ اٍّ٘یسی
ٞستٓٔ .ی خٛا ٓٞثّٔ ٝت خٛدْ ثٍٛیٓ و ٝاٌش ٔی خٛاٞیذ آصاد ثبضیذ ثبیذ حزبة سا ثش ٌضیٙیذ.
دلیل دٍم :سخي فطزت است.
حزبة سخٗ فكشت است یًٙی خّمت ا٘سبٖ دس پٛضص ث ٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝاص ثشٍٙٞی ثیضاس است .خّمت
ا٘سبٖ ثب حیٛاٖ فشق ٔی وٙذ .ا٘سبٖ ث ٝغٛست فكشی ٔیُ ث ٝپٛضص  ٚپٛضیذٖ ثذٖ خٛد داسد .دس داستبٖ حؿشت
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آدْ  ٚحٛا ٔی ثیٙیٓ دس ثٟطت پس اص آٖ و ٝاص ٔیٕٛٙٔ ٜٛي ٝخٛسد٘ذ ،پٛضص آٖ ٞب وٙبس سفت  ٚآدْ  ٚحٛا
ٍ٘شاٖ ثٛد٘ذ  ٚثب ثشي ٞبی ثٟطتی خٛدضبٖ سا پٛضب٘ذ٘ذ.
ایٗ ٔكّت سا  ٓٞآلبیبٖ  ٓٞ ٚخب٘ٓ ٞب ٔتٛرٔ ٝی ض٘ٛذ و ٝدس فكشت ا٘سبٖ ٔیُ ث ٝپٛضص حتی دس خّٛت ٚرٛد
داسد ثذ ٖٚآٖ و ٝوسی ثخٛاٞذ آٖ ٞب سا ٞذایت ث ٝسٛی پٛضص وٙذ.
دلیل سَم :اس دالیل عقلی ،حیاست.
يمُ داضتٗ حیب سا الصْ ٔی دا٘ذٚ .اط ٜحیب اص ٚاط ٜحیبت ٌشفت ٝضذ ٜاست .اغُ ِغت ٞش د ٚیىی است .یًٙی اٌش
ٔب ٔی خٛاٞیٓ ٔشد یب ص٘ی ص٘ذ ٜثبضیٓ ٔ ٚشد٘ ٜجبضیٓ ،ص٘ذ ٜثٛدٖ ٔب ث ٝغفبت ا٘سب٘ی دسٔ ٖٚبست .یىی اص ایٗ
غفبت ٔ ٟٓدس ٖٚا٘سبٖ و ٝثبيج ص٘ذ ٍٝ٘ ٜداضتٗ ا٘سبٖ ٔی ضٛد ،حیبست.
فشدی و ٝحیب ٘ذاسد ،آدْ ٔشد ٜای است و ٝدس نبٞش ص٘ذ ٜاست ٘ ٚفس ٔی وطذ أب ٔشد ٜای ثیص ٘یست.
حیب ،اسٔغب٘ی است و ٝثٚ ٝاسك ٝچبدس ٔطىی ثشای ثب٘ٛاٖ ایزبد ٔی ضٛد .ثشای ٔشداٖ ٘یض چٙیٗ است ٞ ٚش چٝ
ثذ٘طبٖ پٛضیذ ٜتش ثبضذ ،حیبی آٖ ٞب وبُٔ تش  ٚثیطتش خٛاٞذ ثٛد.
دلیل چْارم :خزده ٌذاى تزای چیشّای گزاًسٌگ ٍ تا ارسش ،ارسش تسیاری قائلٌذ ٍ در
ًگْذاری اس آى ّا دقت تاالیی تِ خزج هی دٌّذ.
خشدٔٙذاٖ دس ٍٟ٘ذاسی ٚسبیُ ص٘ذٌیطبٖ ث ٝیه ضىُ سفتبس ٕ٘ی وٙٙذ  ٚاص ٚسبیُ ثب اسصش تش ثیطتش ٔشالجت ٔی
وٙٙذٔ .خال اٌش وسی اتٔٛجیُ رذیذی ثخشد دس ٔٛانجت آٖ ثسیبس ثیطتش اص اتٔٛجیُ لجّیص و ٝفشسٛد ٜثٛد ٜدلت ثٝ
وبس ٔی ثشد .ثشای آٖ دصدٌیش ٘ػت ٔی وٙذ ،چبدس سٚی آٖ ٔی وطذ  . ...ٚحبَ اٌش وسی اص ایٗ فشد سٛاَ وٙذ
چشا اص اتٔٛجیُ پیطیٙت ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛشالجت ٕ٘ی وشدی دس پبسخ خٛاٞذ ٌفت :آٖ اسصضص وٓ ثٛد  ٚایٗ ثب اسصش
تش است.
وبالٞبی غًٙتی ٞش چ ٝلذس ٌشاٖ تش ثبضٙذ ،ثست ٝثٙذی آٖ ٞب ٔحىٓ تش است.
صٖ اص ٘هش نبٞشی رزاثیت صیبدی ثشای ٔشداٖ داسد ٕٞ ٚیٗ رزاثیت ثبالست و ٝثبيج ضذ ٜدس اصدٚاد ایٗ
ٔشدا٘ٙذ و ٝث ٝخٛاستٍبسی ص٘بٖ ٔی س٘ٚذ  ٚثشای سسیذٖ ثٕٞ ٝسش دِخٛاٞطبٖ حبؾش ث ٝپزیشش ٞش ضشقی ٔی
ض٘ٛذ .ایٗ ٘طبٖ دٙٞذ ٜثب اسصضی ص٘بٖ اص دیذٌبٔ ٜشداٖ است .اص ایٗ س ٚص٘بٖ ثبیذ دس حفم داسایی ثب اسصش ضبٖ اص
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ٌض٘ذ ٘ب اٞالٖ دلت ثسیبسی ث ٝخشد دٙٞذ  ٚخٛد سا اص دیذٌب٘ ٜبٔحشٔبٖ ثب پٛضص وبُٔ ،حفم ٕ٘بیٙذ تب ٔٛسد
قٕى ٚسصی آ٘بٖ لشاس ٍ٘یش٘ذ.
صیجبیی دس ٘ٛو ص٘بٖ ثیطتش اص ٘ٛو ٔشد اٖ است ،اص ایٗ س ٚثبیذ ثٙب ثش حىٓ يمُ پٛضص آٖ ٞب  ٓٞثیص اص ٔشداٖ
ثبضذ.
دلیل پٌجن :آسادی فزدی تا جایی هحتزم است کِ هاًع آسادی دیگزاى ًثاضذ.
اٌش لشاس ثبضذ ص٘بٖ ٔ ٚشداٖ سيبیت پٛضص وبُٔ سا ٘ىٙٙذ ٕٞ ٚب٘ٙذ داخُ خب٘ ٝدس ربًٔ ٝحبؾش ض٘ٛذٔ ،ضاحٓ
آصادی فىش  ٚا٘ذیط ٚ ٝر ٗٞدیٍشاٖ خٛاٙٞذ ثٛد  ٚفىش دیٍشاٖ سا اسیش خٛیص خٛاٙٞذ سبخت.
دس تٕبْ د٘یب حتی دس رٛأى  ٚوطٛسٞبی الئیه ٘یض ایٗ ٌ ٝ٘ٛاست و ٝآصادی فشدی دس چبسچٛة لٛا٘یٗ ٔحتشْ
است ٕ٘ ٚی تٛاٖ ث ٝثٟب٘ ٝآصادی لٛا٘یٗ سا صیش پب ٟ٘بد  ٚحمٛق دیٍشاٖ سا ٘بدیذٌ ٜشفتٔ .خال دس ٍٙٞبْ سا٘ٙذٌی
فشد ٕ٘ی تٛا٘ذ ث ٝثٟب٘ ٝآصادی ٞش ٌ ٝ٘ٛو ٝدٚست داسد سا٘ٙذٌی وٙذ.
دس وطٛسٞبی غشثی چٔ ٖٛی خٛاٙٞذ اص صٖ سٛء استفبد ٜرٙسی ثىٙٙذ ث ٝخب٘ٓ ٞب ٔی ٌٛیٙذ ضٕب ثبیذ آصاد ثبضیذ
ٞ ٚش ٌ ٝ٘ٛو ٝدٚست داسیذ ثیش ٖٚثیبییذ .غشثی ٞب و ٝایٗ لذس اص يمُ  ٚيمُ ٌشایی دْ ٔی ص٘ٙذ ثٔ ٝسئّ ٝحزبة
ؤ ٝی سسٙذ ،وبسی ث ٝيمُ  ٚحىٓ يمُ ٘ذاس٘ذ .دس حبِی و ٝيمُ ٔی ٌٛیذ چ ٖٛثی حزبثی  ٚثذ حزبثی ٔب٘ى
آصادی فىش دیٍشاٖ است ،خب٘ٓ ٞب  ٚآلبیبٖ ثبیذ ٔشالت پٛضص خٛد ثبضٙذ .خیّی سٚضٗ است و ٝثشٍٙٞی ؾبیى
وٙٙذ ٜحمٛق دیٍشاٖ است  ٚرٛا٘بٖ سا ثٚ ٝسق ٝفسبد  ٚتجبٞی ٔی وطب٘ذ .حتی آٖ ٞبیی سا و ٝاصدٚاد وشد ٜا٘ذ
ثٙیبٖ خب٘ٛاد ٜضبٖ سا ٔتضِضَ ٔی وٙٙذ .یًٙی ٔشد  ٚصٖ دیٍش ثٕٞ ٝسشا٘طبٖ لب٘ى ٘خٛاٞذ ثٛد.
ایٗ ٞب آسیت ٞب  ٚصیبٖ ٞبیی است و ٝثی حزبثی  ٚثذ حزبثی ث ٝربًٔٔ ٝب ٚاسد ٔی سبصدٔ ٚ .سّٓ است و ٝصٖ ثب
پٛضص وبُٔ یًٙی چبدس ٔطىی است ؤ ٝی تٛا٘ذ حمٛق دیٍشاٖ  ٚخٛد سا حفم وٙذ آٖ  ٓٞدس  ٕٝٞرب ٞ ٚش
ٔىبٖٔ .خُ ثٍٙٞ ٝبْ سا٘ٙذٌی ،وست  ٚوبس  ٚدا٘طٍبٔ .ٜخال فشؼ وٙیذ یه خب٘ٓ حزبثص سا ثب سش وشدٖ چبدس
ٔطىی ث ٝقٛس وبُٔ سيبیت ثىٙذ  ٚسٛاس تبوسی ثطٛد ًّٔ ْٛاست ؤ ٝضاحٓ سا٘ٙذٌی سا٘ٙذ٘ ٜخٛاٞذ ثٛد .أب
وبفی است پٛضص خبٕ٘ی ٘بٔٙبست ثبضذ ،فىش سا٘ٙذٔ ٜطغ َٛایٗ خب٘ٓ خٛاٞذ ضذ ٔ ٚذاْ دس آییٍ٘ ٝٙبٔ ٜی وٙذ
تب ایٗ خب٘ٓ سا ثجیٙذ .ایٗ سا٘ٙذ ٜچ ٖٛفىشش ٔطغ ٚ َٛاسیش ایٗ خب٘ٓ ثذ حزبة ضذ ٜاست ٕ٘ی تٛا٘ذ ث ٝدسستی ٚ
ایٕٗ سا٘ٙذٌی وٙذ  ٚلٛا٘یٗ سا سيبیت وٙذ  ٚأىبٖ تػبدف ا ٚصیبد خٛاٞذ ثٛد.
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حبَ اٌش خبٕ٘ی ثب حزبة وبُٔ  ٚچبدس ٔطىی ثشای خشیذ ٚاسد فشٚضٍبٞی ضٛد ،ایزبد ٔضاحٕت ثشای
فشٚضٙذ ٚ ٜدیٍشاٖ ٘خٛاٞذ وشد.
دس دا٘طٍب ٓٞ ٜایٗ ٌ ٝ٘ٛاست .اٌش دختش  ٚپسش سيبیت پٛضص خٛد سا ٘ىٙٙذ ،فىشٞبی ٕٞذیٍش سا دسٌیش ٔیُ
رٙسی خٛاٙٞذ سبخت  ٚثبيج افت يّٕی ٕٞذیٍش  ٚدا٘طٍب ٜخٛاٙٞذ ضذ.
ثشای ٔب ثبيج تبسف  ٚسش افىٙذٌی است و 4 ٝسبَ پیص ايالْ وشد٘ذ دس وطٛس آٔشیىب 4 ،دا٘طٍب ٜاص دا٘طٍبٜ
ٞبی آٖ رب قشح تفىیه رٙسیتی سا ث ٝارشا دس آٚسد ٜا٘ذ.
یًٙی ٕٞبٖ ٞبیی و ٝدیٗ ٘ذاس٘ذ  ٚوطٛسضبٖ الئیه است ،ایٗ ٔٛؾٛو سا فٕٟیذ ٜا٘ذ ٚ .ايالْ وشد٘ذ و ٝپس اص
ارشای ایٗ قشح ،دا٘طزٛیبٖ ثیطتش حٛاسطبٖ ث ٝدسسطبٖ است ٔ ٚیضاٖ فسبد دس دا٘طٍب ٜوٕتش ضذٔ ٚ ٜطىالت
اخاللی دا٘طٍب ٜوٕتش ضذ ٚ ٜخب٘ٛادٞ ٜب  ٓٞثیطتش تٕبیُ داس٘ذ تب فشص٘ذا٘طبٖ دس ایٗ ٌ ٝ٘ٛدا٘طٍبٞ ٜب دسس
ثخٛا٘ٙذ.
ایٗ و ٝغشثی ٞب  ٚآٔشیىبیی ٞب پی ث ٝایٗ ٔسئّ ٝثشد ٜا٘ذ٘ ،طبٖ دٙٞذ ٜایٗ است و ٝحزبة حىٓ يمُ است ٚ
ثیبٖ ٞبی لشآٖ  ٚاسالْ دس ایٗ ساثك ،ٝاسضبدی است.
دلیل ضطن :تفاٍت سى ٍ هزد اس ًظز هظْز سیثایی
صٖ ٔهٟشصیجبیی است  ٚصیجبیی أ ٚهٟش رّت تٛرٔ ٝشداٖ استٔ ٚ .شد دس سبختبسش ضیفت ٝضذٖ ث ٝصٖ ٟ٘فتٝ
ضذ ٜاستٔ ٚ .ب ث ٝایٗ ٘ىت ٝپی ٔی ثشیٓ و ٝصٖ ث ٝخبقش ایٗ صیجبیی و٘ ٝسجتب دس ٚرٛدش ٞست  ٚرّت تٛرٔ ٝی
وٙذ ثبیذ پٛضص ا ٚدس ربًٔ ٝوبُٔ ثبضذ.
اص ٘هش سٚاٖ ضٙبختی ،صٖ ضىبسچی است ٔ ٚشد ضىبس .صٖ ٔبیُ ث ٝرٌّ ٜٛشی  ٚرزة ٔشد ث ٝخٛد است .ایٗ
لذستی فٛق اًِبد ٜاست و ٝآفشیذٌبس دا٘ب دس ٚرٛد اٟ٘ ٚبد ٜاست تب ثب استفبد ٜاص ایٗ لذست ٕٞسش خٛد سا رزة
 ٚثٙیبٖ خب٘ٛاد ٜسا استٛاس ٔ ٚحىٓ سبصد .ا ٚثبیذ اص ایٗ لذست خذادادی دس خب٘ ٝاستفبدٕ٘ ٜبیذ  ٚدس ربًٔ ٝثب سش
وشدٖ چبدس ٔطىی ،لذست رزة خٛد سا وٙتشَ ٕ٘بیذ تب خٛد  ٚدیٍشاٖ  ٚربًٔ ٝسا ث ٝتجبٞی ٘ىطب٘ذ.
صٖ دس ٚرٛدش ایٗ ٟ٘فت ٝضذ ٜاست و ٝدٚست داسد دیٍشاٖ ا ٚسا صیجب ثجیٙٙذٔ ٚ .شد ٔی خٛاٞذ ضیفت ٝصیجب ثبضذ
ٔ ٚی خٛاٞذ ٔهٟش صیجبیی سا ثجیٙذ.
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اٌش ایٗ ٔسئّ ٝسا و ٝثشایتبٖ ٌفتٓ ثپزیشیٓ  ٚپزیشفتیٓ ایٗ غغشی سأ ،ی سٚیٓ ثش سش وجشای لؿی .ٝوجشای لؿیٝ
ایٗ است و ٝصٖ ٔ ٚشد ثبیذ ایٗ ضیفت ٝضذٖ  ٚضیفت ٝوشدٖ دیٍشاٖ ث ٝخٛد سا دس ٔحذٚد ٜلب٘ٔ ٚ ٖٛحذٚدٜ
خب٘ٛاد ٜا٘زبْ دٙٞذ .اٌش ثخٛاٞیٓ ٔحذٚد ث ٝلب٘ ٖٛوٙیٓ ثبص چبدس ٔطىی پطتٛا٘ ٝاش دِیُ يمّی است.
دلیل ّفتن :حفظ َّیت هلی
ِجبس ٞش لّٔ ٚ ْٛتی ثش ٌشفت ٝاص فش ًٙٞآ٘بٖ است .حزبة  ٚچبدس ٔطىی  ٓٞچ ٖٛپشچٓ صیجبی س ٝسً٘ ایشاٖ
اسالٔی ٘طب٘ٛٞ ٝیت ّٔی  ٚاستمالَ  ٚآصادی  ٚيذْ ٚاثستٍی ث ٝثیٍبٍ٘بٖ است .اص ایٗ س ٚثبیذ ثشای حفم
فشٛٞ ٚ ًٙٞیت ّٔی  ٓٞو ٝضذ ٜلذس ٙٔ ٚضِت چبدس ٔطىی سا دا٘ست  ٚاص ص٘بٖ ٔحزج ٝلذسدا٘ی ٕ٘ٛد.
دس ق َٛتبسیخ دضٕٙبٖ ٚلتی ٔی خٛاستٙذ ّٔتی سا تسخیش وٙٙذ  ٚوسی دس ثشاثشضبٖ ٔمبٔٚت ٘ىٙذٔ ،یُ  ٚفسبد
رٙسی سا دس آٖ رب ٌستشش ٔی داد٘ذٕٞ .بٖ وبسی و ٝثب وطٛس آ٘ذِس وشد٘ذ .دس آ٘ذِس چ ٖٛتٛاٖ ٔمبثٝ
٘هبٔی ثب ٔسّٕب٘بٖ سا ٘ذاضتٙذ ،ضشٚو ثٌ ٝستشش ثی حزبثی  ٚثی ثٙذ  ٚثبسی وشد٘ذ  ٚرٛا٘بٖ سا آِٛد ٜث ٝفسبد
رٙسی وشد٘ذ ٚ .آٖ ٌب ٜو ٝچٙیٗ ضذ دیٍش وٕتش وسی دس آ٘ذِس ثٛد و ٝسٚحی ٝسّحطٛسی  ٚدالٚسی داضتٝ
ثبضذ ٔ ٚسیحیبٖ ث ٝساحتی آٖ رب سا فتح وشد٘ذ ٔ ٚسّٕب٘بٖ سا لتُ  ٚيبْ وشد٘ذ  ٚوطٛسی و ٝچٙذیٗ لشٖ
اسالٔی ثٛد ث ٝیه وطٛس ٔسیحی ثذَ سبختٙذ.
دس وطٛس ٞبی دیٍش اسالٔی ٕٞ ٓٞیٗ ٘مط ٝسا پیبد ٜسبختٙذ .أبٖ اهلل خبٖ دس افغب٘ستبٖ ،سؾبخبٖ دس ایشاٖ،
آتبتشن دس تشوی .ٝثشٚیذ  ٚتبسیخ سا ٔكبًِ ٝوٙیذ  ٚثجیٙیذ ایٗ س ٝچ ٝفسبدی دس ایٗ وطٛسٞ ٜبی اسالٔی ث ٝساٜ
ا٘ذاختٙذ ،فسبدی و٘ ٝمط ٝآٖ سا اٍّ٘یس وطیذ ٜثٛد.
ثشای حفم ٛٞیت ّٔی وطٛس ثٟتشیٗ حزبة ،چبدس است .وبسی  ٓٞث ٝاسالْ ٘ذاسیٓ .دسست است و ٝچبدس
ثبيج حفم ٛٞیت اسالٔی ٔ ٓٞی ضٛد .دس وبٚش ٞبی ثبستبٖ ضٙبسی ٔزسٕ ٝص٘ی ؤ ٝشثٛـ ث ٝدٚساٖ
ٞخبٔٙطیبٖ یًٙی حذٚد  3111سبَ پیص سا وطف وشد٘ذ ٚ .ربِت است ثذا٘یذ ایٗ ٔزسٕ ٝصٖ چبدس ث ٝسش داسد.
یًٙی دس صٔب٘ی و ٝاسالْ ٘جٛد ،ٜص٘بٖ ایشا٘ی اص چبدس استفبدٔ ٜی وشد٘ذ.
دس تخت رٕطیذ ؤ ٝشثٛـ ث ٝچٙذ ٞضاس سبَ پیص است حتی تػٛیش یه صٖ  ٓٞثش سٚی س ًٙحه ٘طذٜ
است.
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ایٗ ٞب ٘طبٖ دٙٞذ ٜایٗ است و ٝدس ٛٞیت ّٔی حتی دس پیص اص اسالْ ایٗ ٌ ٝ٘ٛثٛد ٜاست و ٝخب٘ٓ ٞب ثب حزبة
ثبضٙذ  ٚدس ربًٔ ٝثب چبدس حؿٛس ٔی یبفتٙذ.
چٙذ ٚلت پیص يضیضی وتبثی دس ثبس ٜحزبة ٘ٛضت ٝثٛد .وتبة سا پیص ٔٗ آٚسد  ٚاص ٔٗ ٘هش خٛاٞی وشد .دیذْ
حزبة سا ثب دِیُ ٘مّی آٔذ ٜاحجبت وٙذ .ث ٝاٌ ٚفتٓ ضٕب سٚضت سا تغییش ثذ ٚ ٜثب استفبد ٜاص دالیُ يمّی حزبة سا
حبثت وٗ.
اسالْ و ٝحزبة سا ثیبٖ وشد ٜدس ٚالى وبس پیطیٙیبٖ سا تبییذ وشد ٜاست .دس ٔذی ٝٙص٘بٖ یٟٛد اص چبدس استفبدٔ ٜی
وشد٘ذ .دس ایبْ حذ ث ٝخبقش ایٗ ؤ ٝی ٌفتٙذ اٌش وسی ثب ٞش ِجبسی قٛاف وشد ثبیذ غذل ٝثذٞذ ثًؿی ثشٝٙٞ
ٔی ضذ٘ذ ٔ ٚی ٌفتٙذ ٔب دیٍش ِجبس ٘ذاسیٓ! و ٝثًذ ٞب آیبتی ٘بصَ ضذ  ٚایٗ سٙت ٘بپسٙذ تشن ضذ.
 ٕٝٞایٗ ٞب وبضف اص ایٗ است و ٝحزبة دس ق َٛتبسیخ ٕٞیط ٝثٛد ٜاست.
دلیل ّطتن :حجاب ضاهي سالهت جسن است.
ایٗ سالٔت رسٓ سا چ ٗٔ ٖٛپضضه ٘یستٓ اص ٘هش پضضىبٖ ثشای ضٕب ثیبٖ ٔی و .ٓٙآلبی دوتش "اِىسیس وبسَ"
و ٝپضضه ًٔشٚفی است و٘ ٝبٔص سا ثسیبسی اص ضٕب ضٙیذ ٜایذ ٚی وتبثی داسد و ٝدس آٖ ٘ٛضت ٝاست ثیطتش
ثیٕبسی ٞبی سٚدًٔ ٚ ٜذ ٜو ٝاو ٓٞ ٖٛٙخیّی صیبد ضبیى است ٔٙطبش ٞیزب٘بت  ٚاؾكشاة ٞبست .یًٙی اٌش
ضخع دچبس اؾكشاة ٘طٛد ،أىبٖ ٔجتال ضذٖ ث ٝثیٕبسی ٞبی سٚدًٔ ٚ ٜذ ٜثسیبس وٓ خٛاٞذ ثٛد.
ٚلتی فشد ٌشفتبس ثیٕبسی ٞبی ًٔذ ٚ ٜسٚد٘ ٜطذ ،وُ ثذٖ ا ٚسبِٓ خٛاٞذ ثٛد .ثیطتش ایٗ ثیٕبسی ٞب ث ٝدِیُ
ٞیزب٘بت وبرة است .اٌش ٔب اص ایٗ سخٗ ٚی دس ثحج ٔبٖ استفبد ٜوٙیٓ٘ ،تیزٔ ٝی ٌیشیٓ و ٝثیطتش اؾكشاة ٞب
ٔشثٛـ ث ٝپٛضص ٞبی ٘بٔٙبست است و ٝافشاد ثش ٔی ٌضیٙٙذ .ایٗ افشاد ٕٞیٗ قٛس اؾكشاة داس٘ذ  ٚفىشضبٖ
ٍ٘شاٖ است .اٌش ٔی خٛاٞیذ آسأص فىشی داضت ٝثبضیذ ثب چبدس ٔطىی ٔی تٛا٘یذ آسأص سا دس خٛد  ٚدیٍشاٖ
حبوٓ سبصیذ.
چ ٖٛفشغت وٓ است دِیُ ٞبی سٚاٖ ضٙبختی سا اربص ٜثذٞیذ وٕتش تٛؾیح ثذ ٚ ٓٞثٕٞ ٝیٗ ٔمذاس ثسٙذٔ ٜی
و.ٓٙ
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دلیل ّای رٍاى ضٌاختی:
دِیُ ٞبی سٚاٖ ضٙبختی ؤ ٝی خٛا ٓٞثشای ضٕب ثیبٖ و ،ٓٙث ٝقٛسی است و ٝثب تٛر ٝث ٝایٗ دالیُ ثبص چبدس
ٔطىی اِٛٚیت داسد  ٚسٚا٘طٙبسبٖ یب چبدس ٔطىی سا اِٛٚیت ٔی دٙٞذ  ٚیب آٖ سا تٟٙب حزبة وبُٔ ثیبٖ ٔی
وٙٙذ.
دلیل اٍل :حفظ تْذاضت فزدی هقذهِ ای تزای تْذاضت عوَهی.
یه سٚاٖ ضٙبس رسٓ سا ث ٝسٚح تطجیٔ ٝی وٙذ ٔ ٚی ٌٛیذ رسٓ ٘جبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبضذ و ٝرزة ٔیىشٚة ثٝ
خٛدش ثىٙذ  ٚایٗ یه ٔسئّ ٝخیّی ٚاؾحی است .سٚح ا٘سبٖ  ٓٞثبیذ وٕتشیٗ ٔیىشٚة ٍ٘ب ٜسا ث ٝسٛی
خٛدش رزة وٙذ .اص سٚاٖ ضٙبسی سٛاَ ٔی وٙیٓ اٌش خبٕ٘ی ثخٛاٞذ وٕتشیٗ ٍ٘ب ٜث ٝسٕت ا ٚثبضذ ثبیذ چٝ
وٙذ؟ ا ٚدس پبسخ خٛاٞذ ٌفت و ٝچبدس ٔطىی ث ٝسش وٙذ .چبدس ثِ ٝحبل ایٗ و ٝتٕبْ ثذٖ سا اص سش تب پب سا ٔی
پٛضب٘ذ ،ثٟتشیٗ پٛضص است  ٚوٕتشیٗ ٍ٘بٔ ٜشداٖ سا ث ٝخٛد ًٔكٛف ٔی سبصد.
سً٘ ٔطىی  ٓٞو ٝا٘طبءاهلل دس ٘ىت ٝآخش اضبس ٜخٛا ٓٞوشد ،سً٘ سالٔت است آٖ ٕٞ ٓٞیٗ قٛس است ٚ
وٕتشیٗ ٍ٘ب ٜسا ث ٝخٛد ٔبیُ ٔی سبصد.
دلیل دٍم :حجاب کاهل ،هاًع تحزیک هزد ٍ تاعث آراهص رٍاًی افزاد هی ضَد.
حزبة وبُٔ چبدس ٔطىی ٔب٘ى تحشیه ٔشد ٔی ضٛدٚ .لتی ٔشد ٞب تحشیه ٘ط٘ٛذ آسأص سٚا٘ی ثشای ٔشداٖ ٚ
ص٘بٖ ایزبد ٔی ضٛد .یًٙی دیٍش ٔشداٖ تٛر ٝث ٝاغیبس ٘خٛاٙٞذ وشد ثّى ٝتٛر ٝاسبسی ضبٖ ثٕٞ ٝسشضبٖ خٛاٞذ
ثٛد.
دلیل سَم :حجاب کاهل خَاّزاى هاًع خطًَت در جاهعِ است.
أشٚص ٜیىی اص ًٔؿُ ٞبی ثضسي ربًٔٔ ٝب دختشاٖ فشاسی  ٚث ٝتبصٌی دختشاٖ ثیبثب٘ی است.
ٕٞیٗ د ٚسبَ پیص ٔبٔٛساٖ ا٘تهبٔی اتٛثٛسی سا دس ربدٞ ٜبی ثش ٖٚضٟشی ٔتٛلف سبختٙذ و ٝدختشی سا اص
تٟشاٖ دس لسٕت وبثیٗ استشاحت سا٘ٙذ ٜدس لسٕت پبییٗ اتٛثٛس ٔخفی وشد ٜثٛد٘ذ  ٚدس قٔ َٛسیش ثب ا ٚاستجبـ
٘ب ٔطشٚو ثشلشاس ٔی وشد٘ذ .ایٗ ًٌٔ ٝ٘ٛؿالت ٘ ٚبٙٞزبسی ٞبی ارتٕبيی سیط ٝاش ث ٝثذحزبثی  ٚثی حزبثی
ثش ٔی ٌشدد.
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ثذ حزبثی  ٚثی حزبة ٞیزب٘بت وبرة دسست ٔی وٙذ  ٚایٗ ٞیزب٘بت ثبيج فسبد  ٚدسٌیشی  ٚسٚاد خط٘ٛت
دس ربًٔٔ ٝی ضٛد .ثبيج ٔضاحٕت ثشای ٘ٛأیس ٔشدْ ٔی ضٛد .ث ٝخبٕ٘ی ٌفتٙذ و ٝچشا حزبثت سا سيبیت ٕ٘ی
وٙی دس پبسخ ٌفت ٝثٛد ٗٔ ،اٌش چبدس سش ثى ٓٙدیٍش ٕ٘ی تٛا٘ٓ اٌش پسشی ٔضاحٕٓ ضذ ثب ویفٓ ثضٕ٘ص! ٔٗ ثٝ
ایٗ خب٘ٓ ٔی ٌٛیٓ و ٝضٕب ثب ثش داضتٗ چبدس اص سٚی سشتبٖ  ٚثب پٛضیذٖ ٔب٘تٞٛبی ایٗ چٙیٙی ،داسی چشاٌ سجض
٘طبٖ ٔی دٞی ثٔ ٝشداٖ ٛٞس ثبص  ٚيٕال داسی ٔی ٌٛیی و ٗٔ ٝآٔبدٌی داسْ ؤ ٝضاحٓ ٔٗ ثطٛیذ .ضٕب اٌش
ٔی خٛاٞی وسی ٔضاحٕت ٘طٛد یه ٞفت ٝچبدس سش ثىٗ آٖ ٌبٔ ٜی ثیٙی و ٝاغال وسی ٔضاحٕت ٕ٘ی ضٛد
و ٝثخٛاٞی ا ٚسا وته ثض٘ی.
دلیل چْارم :دستزسی علوی تِ هزاتة تاال.
اص سٚاٖ ضٙبسبٖ ٚلتی سٛاَ ٔی وٙیٓ ٔی ٌٛیٙذ سضذ يّٕی ثب پٛضص وبُٔ و ٝچبدس ٔطىی ثبضذ استجبـ ٔستمیٓ
داسد .یًٙی دس فؿبی يّٕی ٚلتی ٔختشيی ٔی تٛا٘ذ ث ٝاختشاو ثپشداصد و ٝفىشش آصاد ثبضذ.
اِجت ٝایٗ ثحخٟب تٟٙب ٔخػٛظ حزبة ٘یست .غؿت  ٓٞایٗ ٌ ٝ٘ٛاست .اٌش وسی دس ٔحیكی يػجب٘ی ثبضذ یب
ضٟٛت دس ٚرٛدش آٔذ ٜثبضذ فىشش ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜوبس ٕ٘ی وٙذ ٕ٘ ٚی تٛا٘ذ ث ٝفًبِیت يّٕی ثپشداصد.
خیّی ٞب ثٔ ٝب ٔی ٌٛیٙذ پس چشا دس وطٛسٞبی غشثی سضذ يّٕی ثبالستٔ .ی ٌٛیٓ ثشٚیذ ثجیٙیذ آٖ ربیی وٝ
داس٘ذ وبسٞبی يّٕی ا٘زبْ ٔی دٙٞذ  ٚدس سبيبتی ؤ ٝطغ َٛوبس يّٕی ٞستٙذ ث ٝضٟٛت سا٘ی ٔ ٓٞی پشداص٘ذ؟!
ایٗ یه ثحج يمّی است و ٝداسْ ثشای ضٕب ثیبٖ ٔی و .ٓٙوسی ٕ٘ی تٛا٘ذ ثٍٛیذ فالٖ ٔختشو دس اٚد غؿت یب
ضٟٛت فالٖ اختشاو سا ا٘زبْ داد.
دلیل پٌجن :حفظ ٍ ارسش قذاست سى است.
حفم  ٚاسصش لذاست صٖ ث ٝچبدس ٔطىی است .دس ٍٙٞبْ سٕ٘ ٚبیی اص دستبٚسدی يّٕی ،غًٙتی ٙٞ ٚشی ثش
سٚی آٖ دستبٚسد پبسچ ٝای ٔی ا٘ذاص٘ذ  ٚثٍٙٞ ٝبْ سٕ٘ٚبیی آٖ سا ثش ٔی داس٘ذ .ثب ایٗ وبس ث ٝدیٍشاٖ اسصش آٖ
دستبٚسد سا ٌٛضضد ٔی وٙٙذ .حبَ اٌش پیص اص سٕ٘ٚبیی اص دستبٚسدی آٖ دس دیذسس دیٍشاٖ ثبضذ ایٗ اسصش
ٚاال سا پیذا ٕ٘ی وٙذ .خبٕ٘ی و ٝحزبة وبُٔ داسد  ٚچبدس ٔطىی ثش سش ٔی وٙذ ثٍٙٞ ٝبْ يمذ و ٝپٛضص سا
ثشای ٕٞسشش وٙبس ٔی ص٘ذ ،دس پیص ضٞٛشش غذ رّٔ ٜٛی وٙذ .أب اٌش حزبة ا ٚوبُٔ ٘جبضذ  ٚپیص اص يمذ،
ٕٞسش آیٙذ ٜاش ا ٚسا ث ٝقٛس وبُٔ دیذ ٜثبضذ ،دیٍش رزاثیت خبغی ثشای ا٘ ٚخٛاٞذ داضت.
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دلیل ضطن :پَضص کاهل هاًع خیلی اس تخلفات قاًًَی است.
او ٖٛٙدس دادٌبٞ ٜب ثسیبسی اص پش٘ٚذٞ ٜبیی وٞ ٝست سیطٙٔ ٚ ٝطبش ثذ حزبثی  ٚثی حزبثی است .خیّی قالق
ٞب ،ديٛا ٞب ،خط٘ٛت ٞب ،سٚاثف ٘بٔطشٚو ....ٚ
آٖ لذس ٔٗ داستبٖ دس ایٗ لؿی ٝداسْ  ٚچٕ٘ ٖٛی خٛاٚ ٓٞلتتبٖ سا ثٍیشْٕ٘ ،ی تٛا٘ٓ ثبصٌ ٛو .ٓٙچبدس ٔطىی
رّٛی ثسیبسی اص ضىبیت ٞب  ٚثسیبسی اص تخّفبت سا ٔی ٌیشد.
دلیل ّفتن :رضایت جٌسی هزداى اس ّوسزاى خَد است.
ٔتبسفب٘ ٝحشیع ثٛدٖ ثًؿی اص ٔشدٞب ثشای اسؾب وشدٖ ضٟٛتطبٖ اص قشیك ٘بٔطشٚو سیط ٝاش دس ثی حزبثی  ٚثذ
حزبثی استٍٙٞ .بٔی ؤ ٝشد دس ربًٔ ٝص٘بٖ ثی حزبة  ٚثذ حزبثی سا ٔی ثیٙذ ؤ ٝطغ َٛدِشثبیی اص ایٗ  ٚآٖ
ٞستٙذ ث ٝفىش تزذیذ فشاش ٔی افتذ .حبَ چ ٝاص سأ ٜطشٚو یب ٘ب ٔطشٚو.
اص ٘هش سٚا٘ی پٛضص وبُٔ صٖ ٞب ٔی تٛا٘ذ حشظ ٔشد ٞب سا وبٞص  ٚیب اص ٔیبٖ ثشداسد  ٚثٕٞ ٝسشاٖ خٛدضبٖ
لبً٘طبٖ وٙذ .اِ ٟٓاغٙٙی ثحالِه يٗ حشأه  ٚثفؿّه يٕٗ سٛان .یًٙی خذایب وبسی وٗ و ٗٔ ٝث ٝحالَ
ت ٛلب٘ى ض ْٛتب اغال ٘یبص ث ٝحشاْ ٘ذاضت ٝثبضٓ ٘ ٝایٗ و ٝث ٝحشاْ ٘یبص داضت ٝثبضٓ ِٚی رّٛی خٛدْ سا ثٍیشْ ٔ ٚشا
ث ٝفؿُ خٛدت اص غیش خٛدت دٚس ٙٔ ٚمكى وٗ.
دلیل ّطتن :تاال تَدى اًعطاف پذیزی رٍحی سًاى ًسثت تِ هزداى است.
 ٕٝٞسٚا٘طٙبس ٞب ٔی ٌٛیٙذ و ٝصٖ صٚدتش اص ٔشد ًٔٙكف ٕٞ ٚشأ ٜی ضٛد .ضبیذ ث ٝخبقش ایٗ است و ٝلٛای
رسٕیص ؾًیف تش است  ٚضبیذ ث ٝدِیُ ِكبفت سٚح اٚست و ٝصٚدتش ٔكّجی سا ٔی پزیشد.
صٖ ٞب دس ًٔشؼ آسیت پزیشی ثیطتشی لشاس داس٘ذ  ٚاٌش ٔی خٛاٙٞذ آسیت پزیشیطبٖ وٓ تش ثطٛد ثبیستی اص
چبدس ٔطىی استفبد ٜوٙٙذ ٌ ٚش٘ ٝفٛسی دس حٛصٔ ٜغٙبقیسی فىش دیٍشاٖ لشاس ٔی ٌیش٘ذ .دیذ ٜایذ و ٝآ ٗٞسثب
اٌش ٘ضدیه خیّی چیضٞب و ٝلشاس ثٍیشد آٖ ٞب سا رزة ٕ٘ی وٙذ أب اٌش آ ٗٞدس ٘ضدیىی ا ٚثبضذ ثی دسً٘ آٖ
سا رزة ٔی ٕ٘بیذ.
صٖ اٌش ثذحزبة ضذ ،فٛسی فىش ٞبی ٛٞس آِٛد ٔشدٞبی ٛٞس ثبص سا ث ٝخٛد رزة ًٔ ٚكٛف ٔی سبصد حتی
اٌش ثب آٖ ٞب ٞیچ سخٙی ٍ٘ٛیذ  ٚث ٝآٖ ٞب ٍ٘ب٘ ٜىٙذ.
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سٚا٘طٙبسی ٔی ٌٛیذ و ٝاٌش صٖ ٔی خٛاٞذ وسی ث ٝفىش ا٘ ٚجبضذ ثٟتشیٗ وبس  ٚسٚش ،چبدس ٔطىی است .اٌش
ٔی خٛاٞذ اً٘كبفص غفش ثبضذ ،ساٞص چبدس ٔطىی است.
ٔب دس ٔشدٞب یه تىخش ٌشایی ٔی ثیٙیٓ .ایٗ تىخش ٌشایی ٞب ؾشس داسد .اِجت ٝیه ٔمذاسیص ٔطىُ ٘ذاسد .ثشخی اص
آٖ ؾشس ٔی ص٘ذ  ٚثبيج خٛض٘ٛت ثب ٕٞسش ٔی ضٛد ،ثبيج وذٚست  ٚاختالف  ٚقالق ٔی ضٛد .چبدس ٔطىی
ثبيج ٔی ضٛد ٔشد لب٘ى ثٕٞ ٝسشش ضٛد  ٚاص تىخش ٌشایی دٚس ضٛد  ٚتٟٙب ثٕٞ ٝسش خٛد ثسٙذ ٜوٙذ.
دلیل دّن :استحکام حزین خاًَادُ تا پَضص صحیح تاًَاى تِ ٍجَد هی آیذ.
ٔشد ٞبیی و ٝث ٝوٙبی ٝثٕٞ ٝسشا٘طبٖ ٔی ٌٛیٙذ صیجب ٘یستی یب ٔی ٌٛیٙذ ای وبش ٔخُ فالٖ خب٘ٓ ثٛدی ٚ ،ث ٝربی
ایٙى ٝث ٝخبٕ٘ص يطك ٚسصد  ٚث ٝا ٚانٟبس يالل ٝوٙذ  ٚث ٝا ٚثٍٛیذ ٔٗ ث ٝت ٛيالل ٝداسْ ،ت ٛأیذ ص٘ذٌی ٔٗ
ٞستی ،ت ٛضشیه ص٘ذٌی ٔٗ ٞستی ٗٔ ،ث ٝت ٛايتٕبد داسْ ،ثش يىس ایٗ رٕالت يبضمب٘ ٝسا ث ٝوبس ٔی ثشد ٔ ٚی
ٌٛیذ ای وبش لیبف ٝات آٖ چٙبٖ ثٛد  ٚا ٚسا تحمیش ٔی وٙذ .ایٗ ٌ ٝ٘ٛرٕالت ٘بپسٙذ  ٚسفتبسغیش يبضمب٘ ٝثٝ
دِیُ ثذحزبثی  ٚثی حزبثی  ٚيطٌ ٜٛشی ص٘بٖ دس ربًٔ ٝاست .ایٗ ٌ ٝ٘ٛص٘بٖ سا دس ربًٔٔ ٝی ثیٙذ ٕٞ ٚسشش
سا ثب آٖ ٞب ٔمبیسٔ ٝی وٙذ .ثشخی اص ٔشداٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛرٕالت سا ث ٝصثبٖ ٕ٘ی آٚس٘ذ أب دس دَ  ٚرٙٞطبٖ ثب خٛد
ایٗ سخٙبٖ سا ٔی ٌٛیٙذٔ ٗٔ .شداٖ رٛاٖ ثسیبسی سا سشاٌ داسْ ؤ ٝی ٌٛیٙذ پیص اص اصدٚاد ثیطتش ٔشالت ٍ٘بٜ
ٞبیٕبٖ ثٛدیٓ  ٚخیبَ ٔی وشدیٓ پس اص اصدٚاد ٞشٌض ث٘ ٝبٔحشْ ٍ٘ب٘ ٜخٛاٞیٓ وشد أب چٙیٗ ٘طذ  ٚحتی ثذتش
ضذ.
دِیّص ایٗ است و ٝضیكبٖ ثًذ اص اصدٚاد تبصٔ ٜی آیذ  ٚفشد سا ٚسٛسٔ ٝی وٙذ تب ٕٞسشش سا ثب دیٍشاٖ ٔمبیسٝ
وٙذ ٞ ٚش چ ٓٞ ٝو ٝخبٕ٘ص صیجب  ٚداسای وٕبالت ثبضذ ثبالخش ٜثٟتش  ٚصیجبتش اص اٚ ٚرٛد داسد  ٚثبيج ٔی ضٛد
فشد اص اصدٚاد خٛد ٔبیٛس ٘ ٚب أیذ ضٛد  ٚوبٌ٘ ٖٛشْ خب٘ٛاد ٜاش س ٚث ٝسشدی ٌزاسد.
دلیل یاسدّن :چادر هطکی تقَیت کٌٌذُ غیزت است.
غیشت یه ثحج ٔ ٟٓاخاللی است .غیشت یًٙی تغییش دادٖ ،یًٙی ل ٜٛتغییش داضتٗٙٔ .هٛس اص تغییش ،تغییش صضتی
ٞبست ٝ٘ ،خٛثی ٞب.
اٌش ٔٗ وبس صضت ٘ ٚب پسٙذی سا دیذْ ٘جبیذ ٘سجت ث ٝآٖ ثی تفبٚت ثبضٓ  ٚثٍٛیٓ ث ٗٔ ٝسثكی ٘ذاسدٚ .لتی
غیشت داسْ الذاْ ٔی و ٚ ٓٙآٖ وبس ٘بپسٙذ سا تغییش ٔی د.ٓٞ
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اص چیضٞبیی و ٝغیشت سا ث ٝضذت ؾًیف ٔی وٙذ ،ثی حزبثی  ٚثذ حزبثی دس ربًٔ ٝاستٔ .تبسفب٘ ٓٞ ٝاوٖٛٙ
ث ٝغٛست ٌستشد ٜدس ربًٔٔ ٝطبٞذٔ ٜی وٙیٓ و ٝوٕتش وسی دیٍش ٔبیُ ث ٝأش ثًٔ ٝشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش دس
ثحج حزبة است .ایٗ ثی تفبٚتی ٘طبٖ اص وٓ ضذٖ غیشت ٞبی افشاد داسدٌ .بٞی دس ربًٔٔ ٝی ثیٙیٓ و ٝصٖ ٚ
ٔشدی دست  ٓٞدیٍش سا ٌشفت ٝا٘ذ ،دسست است و ٝصٖ  ٚضٞٛش٘ذ ،أب ایٗ وبس صضتی است .وبس ث ٝربیی سسیذٜ
و ٝث ٝتبصٌی ایٗ وبس ٘بپسٙذ ث ٝخب٘ٓ ٞبی چبدسی  ٓٞسشایت ٕ٘ٛد ٜاست.
ٞش چ ٝثذحزبثی دس ربًٔ ٝثیطتش ضٛد ،غیشت ٞب  ٓٞثٕٞ ٝبٖ ٔیضاٖ وٕتش ٔی ضٛد .آدْ ثی غیشت ٚلتی ٔطىُ سا
دس ربًٔٔ ٝی ثیٙذ ،سٛای اص آٖ و ٝثی تفبٚت است ،خٛدش ٔ ٓٞشتىت ٕٞبٖ وبس ٘بضبیست ٔی ضٛد.
دلیل دٍاسدّن :جذاتیت ٍ اًعکاس سیاد ًَر در رًگ ّای رٍضي است.
رزاثیت  ٚاً٘ىبس ٘ٛس دس سً٘ سفیذ  ٚیب سً٘ ٞبی سٚضٗ صیبدتش اص سً٘ ٞبی تیش ٓٞ ٜچٔ ٖٛطىی است.
تفبٚت ثیٗ چبدس ٔطىی ثب چبدسٞبی سٍ٘ی دس ایٗ است و ،ٝسٚا٘طٙبسبٖ ٔی ٌٛیٙذ فبغّ ٝا٘سبٖ ثب یه ضیء
سفیذ وٕتش ثشای ثیٙٙذ ٜرّٔ ٜٛی وٙذ .یًٙی اٌش ٔ 11تش ثب سً٘ سفیذ فبغّ ٝداضت ٝثبضیٓ ث ٝخبقش اً٘ىبس ٘ٛس ٚ
رزاثیتی و ٝداسد فىش ٔی وٙیٓ فبغّٔ ٝب ثب آٖ  7یب ٔ 8تش است.
ثش يىس سً٘ ٞبی تیشٔ ٜخُ ٔطىی .سً٘ سیب ٜرزاثیت وٕتشی داسد ٛ٘ ٚس وٕی ًٔٙىس ٔی وٙذ  ٚفبغّ ٝسا
ثیطتش اص آٖ وٞ ٝست ٘طبٖ ٔی دٞذ.
خیّی ٚاؾح است و ٝا٘سبٖ ث ٝسً٘ ٞبی تیشٔ ٜخُ ٔطىی تٕبیُ ثسیبس وٕتشی داسد تب ث ٝسً٘ ٞبی سٚضٗ ٚ
رزاة ٔخُ سفیذ.
سٚا٘طٙبسبٖ ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝسً٘ سٚضٗ ضبدی آفشیٗ است .پس آٖ ربیی ؤ ٝی خٛاٞیٓ حشیٓ سا حفم وٙیٓ
٘جبیذ اص ِجبس ٞبی ثب سً٘ سٚضٗ استفبد ٜوٙیٓ .سً٘ ٞبی ضبد ثشای خب٘ ٝاست تب ٕٞسشاٖ ث ٝیىذیٍش ثیطتش
رزة ض٘ٛذ  ٚوب٘ ٖٛخب٘ٛاد ٜثیص اص پیص ٌشْ ضٛد.
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