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 مقالة لعىث حجاب
 

چكيدة مطلة 

كه ثقِ . يه ثقِ إٍي ٚ يه ثقِ فّٕي: ايٓ ِمبٌٗ كٚ ثقِ كاهك

إٍي وِّٛ ّلٖ ثب ٍبكٖ رويٓ ثيبْ، ِبّ٘يذ ٚ ػٍّىوك عّٙٛهي 

اٍالِي ٚ ِن٘ت ّيؼٗ ٚ اكيبْ كيگو كه هاثٞٗ ثب ىٔبْ رْويؼ ّٛك 

ٚ ِْٕبء آْ وٗ يه رْىيالد ّيٞبٔي ثَيبه ثبٍزبٔي ؽبوُ ثوووح 

ىِيٓ ِي ثبّل ثواي وَبٔي وٗ رّبَ اثؼبك لٚيٗ ها ّٔي كإٔل 

كه ثقِ فّٕي عيئّيبد فّٕي ِٞبٌت ثٗ ىثبْ رقّٖٖي ثواي . هّٚٓ گوكك

.  وَبٔي وٗ ٔيبىِٕل هّٕٚگوي ثيْزو َ٘زٕل اهائٗ ِي ّٛك

 

 «. وحرسيد، جواب ايه شيّاطيه پليد را تدٌيد، مه پشث سر شما ٌسحم» 

ٔمً لٛي اى فلاي ِٙوثبْ 

 

اسحيوارت  : وويسىدي

 

٘و وغب كيليل ايٓ ِٛعٛكاد ٚؽْزٕبن ! اي كفزواْ ٚ ىٔبْ ٚٝٓ

ّّب ها كه فيبثبْ ٚ وٛچٗ، كهِؾفً ٚ ِغٌٍ، كه ٍََفو ٚ َؽَٚو، 

ِزّٛلف ووكٖ ٚ ثٗ ىٚه ِي فٛإ٘ل ايٓ پبهچٗ ٘بي ٍيبٖ لجيؼ ها 

ثو ٍو ٚرٓ ّّب ثپيچبٕٔل ٚ ِّلػيٕل وٗ اٚاِو اٌٙي ٚ كٍزٛهاد 

فلاٚٔل ها ِغوي ِي كاهٔل ٚ ايٓ ها ثب ثٛق ٚ وؤب كه ٘و ّبهع 

ٚ چبهٍٛق فويبك ِي وٕٕل فيٍي ٍبكٖ ِٞبٌت ىيو ها ثٗ آٔبْ 

ايٓ وٗ ِٓ يبك ّّب ِي كُ٘ ؽّك ٚ ؽميمذ ٚ ٚالؼيذ . ثگٛئيل

ربهيقي ٚلبيؼي اٍذ وٗ هٚي كاكٖ ٚ آٔچٗ آْ عبٔٛهاْ ثلاْ 

اٍزٕبك ِي وٕٕل رب ّّب ها ثلثقذ وٕٕل ٚ ؽىِٛذ لجيٍخ وضيف 

ٚؽْيِ ِزّٛؽِ فٛيِ ها ِْوٚع عٍٖٛ كٕ٘ل ثبًٝ ٚ ٔبؽّك ٚ غيو 

: ٚالؼي اٍذ

 

ّّب هاعغ ثٗ ولاَ فلا ٚ ولاِيٓ كٍزٛهاد فلا ٕؾجذ ِي ثگٛئيل 

 آيب ِٕظٛهربْ ايٓ اٍذ وٗ يه هٚى فوك ػوثي اى ثبالي يه وٕيل؟

رّپٗ اي ِغبٚه ِّىٗ ثٗ پبئيٓ كٚيل ٚ يمخ ٘و وٌ ها كيل چَجيل ٚ 

 ّجؾي ها ِْب٘لٖ ووكَ وٗ ثٗ ِٓ غبهؽواگفذ وٗ ِٓ آْ ثبال كه 

. گفذ ثقٛاْ ٚ غيوٖ ٚ غيوٖ ٚ ثؼل گفذ ثوٚ ثگٛ فالْ ٚ ثّٙبْ

ٔٗ وَي فلايي ها فٛة ايٓ يؼٕي چٗ؟ ِگو ٚالؼّيذ عي ايٓ اٍذ؟ 

ها كيلٖ  (يؼٕي عجوئيً َاِيٓ ) ِْب٘لٖ ووكٖ ٚ ٔٗ آْ ّجؼ ونائي

  :ٚ ٔٗ ٘يچ اّرفبق فبّٕي افزبكٖ عي ايٕىٗ

 

اي پبئيٓ كٚيلٖ ٚ گفزٗ  ؽميمذ ايٓ اٍذ وٗ هٚىي فوكي اى رّپٗ

ّجؾي ها كيلٖ  

. ٚ ّجؼ ثٗ ٚي ِٞبٌجي ها اٌمبء ووكٖ ٚ چٕيٓ ٚ چٕبْ

 



ثگٛيُ كه ثيبثبٔٙبي ُلُ ثٗ لٖل  (اٍزيٛاهد)فٛة ؽبال اگو ِٓ 

ؽبعزي ثوْٚ هفزٗ ثٛكَ وٗ ٔبگبٖ كه پْذ رّپٗ اي ّجؾي ها كيلَ 

وٗ ثٗ ِٓ گفذ ثقٛاْ ٚ غيوٖ ٚ ٍپٌ ثٗ ِٓ گفذ ثوٚ كٍذ فالْ 

كفزو ها ثگيو، پبهچٗ ٘ب ها اى ٍو ٚ رٓ ٚي ثوگيو ٚ اٚ ها ثجو 

گوكُ ٚ ٘يچ اّىبٌي ُ٘ ٔلاهك، آيب ؽوف ِٓ وٗ ٌيَبٌٔ كاهَ ٚ 

ثٗ لٛي فٛك )كهً فٛألٖ َ٘زُ ها لجٛي ٔلاهيل ٌٚي ؽوف يه ػوة 

ها لجٛي كاهيل؟  ( يب ثيَٛاك/يؼٕي ػبِي ٚ)ُاِّي  (وزبة لوآْ

. ٔٙواٍيل ٚ عٛاة ايٓ عّٓ پوٍزبْ ؽميو ها ثل٘يل! اي َٔٛاْ ٚٝٓ

ثگٛئيل چٗ فوق اٍذ ثيٓ ّّب ٚ آْ ػوة ونايي؟ ثگٛئيل اگو ايٓ 

ٍِٞت ِجٕب ٚ اٍزٕبك ؽمٛلي ٚ لبٔٛٔي ايٓ ّ٘ٗ ظٍُ ٚ ىٚه ّٕيغ 

ػغيت ثبٚهٔىوكٔي اٍذ وٗ ّت ٚ هٚى فبن ٚٝٓ اى آْ گويبْ اٍذ 

يؼٕي ّّب كفزو ٚ فبّٔي وٗ ِزّٛلف )پٌ چٗ ِي گٛئيل اگو ِٓ 

ثگٛيُ هفزٗ ثٛكَ  (ووكٖ أل رب ثٗ ىٚه پبهچٗ ِْىي ثپيچبٕٔل

كه پْذ كهفزي ثٗ لٖل ؽبعزي وٗ ٔبگبٖ ّجؾي ثو ِٓ ظب٘و ّل ٚ 

گفذ ثقٛاْ ٚ غيوٖ ٍٚپٌ گفذ آٔچٗ ايٓ عه ٚ عبٔٛهاْ ثٗ رٛگفزٗ 

أل ّ٘گي پود ٚ پالٍذ ٚ ِٓ اى ٝوف فلاٚٔل لبكه ٍِٞك ِأِٛهَ 

ثٗ رٛ اثالؽ وُٕ ثوٚ ٘و چٗ كي ٔبىوذ فٛاٍذ ثپُٛ ٚ ٘و چٗ كي 

آيب ؽوف ِٓ وٗ فبُٔ ٌيَبَٔيخ كأْگبٖ ِضالً  . رٕگذ فٛاٍذ ثگٛي

 َ٘زُ ها لجٛي ٔلاهيل ٚ ؽوف يه ػوة ثٗ لٛي فٛكُ اٌي٘واء

ثيَٛاك ها آْ ُ٘ كه يه ٍوىِيٓ كٚه ٚ لؤٙب پيِ كه يه ثيبثبْ 

ُلفو كْ٘زٕبن ها لجٛي كاهيل؟ چوا ِوكِبْ ثي ّؼٛه ِّىٗ اى ايٓ 

ثوٚ ثبال كه غبه ثٗ ّجؼ ثگٛ ِوكَ ِي فوك كهفٛاٍذ ٔىوكٔل وٗ 

 .فٛإ٘ل رٛ ها ِْب٘لٖ وٕٕل ٚ َِزميًّب ؽوفٙبيذ ها ثْٕٛٔل

ٌٞفًب رْويف فوِب ّٛ للَ هٔغٗ وٓ ٚ ثبالي وؼجٗ عًٍٛ ثفوِب ٚ 

كه ِالء ػبَ كهٍذ ثب ّ٘خ ِوكَ ٕؾجذ وٓ ٚ ٘و چٗ ِي فٛا٘ي ثگٛ 

ثبّيُ رٛ ِّٛي،  آفو چوا كه غبه ظب٘و ِي ّٛي؟ ِگو ِب ُگوثٗ ِي

چوا ثبيل وٗ هٚي اى ِب ثپّٛي؟ اگو ِوكِبْ آْ ىِبْ ايٓ لله 

، ٍَِِهِ كهفٛاٍذ ِاللبد ػٍٕي ٚ ؽٚٛهي ّقٔ عجوئيًاؽّك ثٛكٔل ٚ 

ُِمَّوة ٚ َاِيٓ ٚؽي ها ٔىوكٔل، آيب ِب ثبيل عٛهُ ها كه فيبثبْ 

 ٘بي ٚٝٓ ثىْيُ؟ 

 
اى ِوي رب ؽبال كٔيب ثليٓ ٕٛهد ثٛكٖ وٗ ٘و ثي ٍو ٚپبيي اى رّپٗ 

اي پبييٓ ثلٚك ٚ ِلػي كيلْ ّجؾي ثْٛك ٚ ٍپٌ ّ٘گي ثي چْٛ ٚ 

چوا ٚ وٛهوٛهأٗ ٘و چٗ ايٓ فوك ثگٛيل كه ؽىُ ؽميمذ ٍِٞك 

وٗ ربىٖ هاثٞخ آْ ّجؼ ثب فلاٚٔل لبكه ِّزؼبي فٛكُ )ثلإٔل؟  

عبي ثؾش كاهك ٚ آْ ّجؼ ِضالً چٗ ِلهوي ثٗ ايٓ فوك اهائٗ ووكٖ 

   (!وٗ اى ٝوف فلا آِلٖ

اى چٗ ِٛلغ كه ايٓ ٍّيبهح ٔگْٛ ثقذ هٍُ ّلٖ وٗ افواكي ِي 

رٛإٔل في اٌجلا٘ٗ اكػبي پيبِجوي وٕٕل ٚ ِوكِبْ ايٕچٕيٓ 

اثٍٗ ٚ ثي فوك ٚ كيٛأٗ ثبّٕل وٗ ثٗ ِٕوف يه اّكػب، افَبهّبْ 

ها ثلٍذ ٚي ثَپبهٔل ٚ اٚ ِضً ُگوگي كّهٔلٖ وٗ گٍخ ِؼِٖٛي ها 

ثي فجو اى ّ٘ٗ عب ثلٍزِ ٍپوكٖ ثبّٕل آٔبْ ها ثٗ لزٍگبٖ ثوكٖ 

ٚ ّ٘گي ها ٍالفي وٕل؟ 

اى ِوي اّكػب ٚ رُّٛ٘ ٚ ؽوف عبي ِلهن ٚ كٌيً ٚ ثو٘بْ ها گوفزٗ 

ٚ ِوكِبْ، ؽوف ثبك ٘ٛا ها ثٗ عبي ِلاهن ِّزمٓ گوفزٗ أل؟ آيب 



ػمً آكِي ِي پنيوك وٗ ٍؤّٛذ ًٍِ ٚ وضيوي اى أَبْ ٘ب ها 

ثلٍذ يه فوكي ثلٕ٘ل وٗ فمٜ ِّلػي اٍذ ٚ پٌ اى گوٚيلْ لِٛي 

ٚؽْي ٚ فٛٔقٛاه ٚ كيٛأٗ ثٗ ٚي، ٕل٘ب ِموهاد فْٓ ٚ غيو 

وٗ ثوفي ُػملٖ ٘بي ّقٖي ٚ ثوفي ِاٌمبي ّيبٝيٓ ِي )أَبٔي 

ها ثوايْبْ ِمّوه وٕل؟  (ثبّل

ثٗ ايٓ چؤلپوكاىاْ ّىٕغٗ فٛي ثي ّوف ثي ّ٘ٛيذ ثگٛ اگو ػوة 

ايٕمله ٚؽْي ٚ فٛٔقٛاه ٚ ثي ّؼٛه ٚ ثي ّ٘ٛيذ اٍذ، ِب ػوة 

ِب أَبٔيُ ٚ اؽَبً ٚ كهن ٚ ػمً ٚ . ٔيَزيُ ٚ ّؼٛه كاهيُ

ٍوٖ ها اى ٔبٍَوٖ فٛة رْقئ ِي ك٘يُ .  فولبْ ٚ ّ٘ٛيذ كاهيُ ٚ َ

 

ثيٕيل ايٓ ِبفيبي فبٚهِيبٔٗ پبهچۀ ِْىي ىهكٚىي ّلٖ  ِگو ّٔي

 وَٖٛاي ها ثٗ ثٙبي پٕظ ِيٍيْٛ ٚ كٚيَذ ٘ياه كاله ٍَِٛٛ ثٗ 

هٚي وؼجٗ اي وٗ اثوا٘يُ ٔجيّ پي افىٕلٖ ألافزٗ ٚ كه ِواٍُ 

ؽّظ ٚ غيوٖ ثٗ كٚه ايٓ پبهچۀ ٍيبٖ ا٘ويّٕي ٝٛاف ِي ّٔبيٕل ٚ 

٘و هٚىٖ اى اوٕبف ووح اهٗ هٚ ثٗ ٍٛي ايٓ پبهچخ ِْىي ّٔٛكٖ، 

ثلْٚ ٘يچ ّوَ ٚ ؽيبيي ايٓ پبهچخ ريوٖ ٚ ربه وٗ ّٔبك  ػٍٕب ً 

 ٚ عبكٚي ٍيبٖ ِواٍُظٍُ ٚ ىٚهّبْ اٍذ ها ِي پوٍزٕل؟ آيب ايٓ 

 اٍذ يب ِواٍُ فلاپوٍزي؟  (Voodoo)ُٚٚكٚٚ 

ٔزوٍيل ٚ عوأد كاّزٗ ثبّيل چْٛ ايٓ ٍقٓ ؽّك اٍذ ٚ ؽّك ثو كي 

ثگٛ ؽّك . ِي ْٔيٕل ٚ آْ ظٍُ ٍٚزُ ثبًٝ اٍذ ٚ ثبًٝ هفزٕي اٍذ

اگو لواه . آِل ٚ ثبًٝ ٔبثٛك ّل، وٗ ثبًٝ ٔبثٛك ّلٔي اٍذ

ثبّل رّبَ اهوبْ ٍِّىزي وٗ لجالً ثواي فٛكُ يه اِپواٝٛهي ػوي٘ 

ٚ ٝٛيً ثٛكٖ ثو اٍبً لٛي يه فوكي وٗ اى رّپٗ اي پبئيٓ كٚيلٖ 

ٚ ِّلػي كيلْ ّجؾي ّلٖ پبيٗ هييي ّٛك ٚاي ثوآْ ٍِّىذ ٚ اٚف 

.  ثو ٍبوٕبِٔ وٗ هٚىگبهّبْ ٚالؼًب گويٗ آٚه اٍذ

ِگو ِي ّٛك رّبَ إٛي اكاهۀ ٍِّىذ ٚ ِجٕبي ؽمٛلي ٚ لبٔٛٔي 

ِؾبوّبد ٚ كاكهٍي ٘ب ٚ هُٚ ىٔلگي ِوكِبْ ٚ لٛأيٓ ٚ ِمّوهاد 

يه وْٛه ثو اٍبً اّكػبي فوكي وٗ ّجؾي ها كيلٖ اٍزٛاه ّٛك؟ 

ِگو ِثبٌُىًّ كيٛأٗ ّلٖ ايل؟ ِگو ػمً ٚ ّؼٛه ٔلاهيل؟ 

  

 كي لٛي كاهيل ٚعٛاثْبْ ها !اي دخحران و زوان ٌشيار وطه

. ثل٘يل چْٛ فلاي ِمزله كأب ثٗ ّّب يبك ِي ك٘ل چٗ ثگٛئيل

ثگٛ اگو ثٗ ِاللبد اّجبػ كه غبه٘ب اِٛه وْٛه٘ب ِي گنهك پٌ ِٓ 

ُ٘ ّجؾي كيلَ ثٗ ِٓ گفذ ثوٚ ٘وچٗ فٛا٘ي ثپُٛ ٚ ٘و چٗ فٛا٘ي 

ثجيُٕ اگو ّ٘يٓ اٍزلالي ٚ ثو٘بْ . وٓ فمٜ كه پي آىاه وٌ ِجبُ

ها كه كاكگبٖ ٘بي پٍيل فٛك ايٓ عبٔٛهاْ ثجويل لجٛي ِي وٕٕل؟ 

ّّب  يؼٕي اگو ٍو ٚ وبهربْ ثٗ ِؾىّٗ ٔيك لبٙيبْ افزبك ٚ ِضاًل 

ِّزُٙ ثٗ لزً فالٔىٌ ّليل آيب ِي رٛأيل ثليٓ اٍزلالي اٍزٕبك 

وٕيل وٗ كه وٛ٘ي ّجؾي ثو ّّب ظب٘و ّل ٚ گفذ اى ٝوف فلاٚٔل 

پيبِي كاهك ٚ آْ ايٕىٗ ثوٚ فالٔي ها وٗ كه فالْ فبٔٗ َْٔزٗ 

آيب كاكگبٖ فٛك ايٓ ِٛعٛكاد چٕيٓ اٍزلالٌي ها لجٛي ِي . ِثُىِ

وٕل؟ ثگٛ پٌ چٞٛه ثٗ ّ٘يٓ اٍزٕبك ِي فٛا٘يل ايٓ پبهچٗ ٘بي 

ُِزؼّفٓ ِْىي ها ٍو ِٓ ووكٖ ٚ ِوا ٍيبٖ ثقذ وٕيل؟ چٞٛه 

افزبكٖ ّٔي پنيوك ٚ اگو ثٗ كٍزگيوح  اٍزلالٌي ها وٗ يه ثّچخ ػمت

كهة ثگٛئيل ثٗ فٕلٖ كه ِي آيل ٚ اگو هٚي ٕقوٖ اي ثگناهيل 



رؾذ فْبه ِيفوفبد ِي روول اوْٕٛ ايٕغب كه فيبثبْ پٍٙٛي 

اٌَِالػ ٚ لّٖٛ   وٍفزبْ رؾذُ  گويجبْ ِوا گوفزٗ ٚ ثب لٍلهي گوكْ

وفٓ لٙوّيٗ ِي فٛا٘يل ِوا ٚاكاه ثٗ پنيوُ آْ ُرّو٘بد وٕيل ٚايٓ 

 ها ثو رٓ ِٓ ّٔبئيل ٚ هٚػ ٚعَُ ِوا ٍيبٖ ٚ يٛٔيفٛهَ ّيٞبٔي

ِثُىْيل؟  

ثٗ ّ٘يٓ ٔؾٛ ثگٛ فىو ِي وٕيل ِٓ وٛهَ ٚ ّٔي ثيُٕ هئيٌ ٚ 

ّّب  (كٍذ ْٔبٔلح فواِبٍٛٔوي ٚ ٍوِبيٗ كاهي غوة)اِبَ ٚ ه٘جو 

ٍي أگٍيٌ ػٍُ ووك ٚ ثب ّٔبيْٕبِخ فيّٗ ّت  ثي ها هاكيٛي ثي

ثبىيِ افواط اى ػواق ٚ هاٖ ٔلاكْ ٚي ثٗ وٛيذ ٍوأغبَ ٍو اى 

ٍي ٚ ٍبيو هٍبٔٗ ٘ب ثب  ثي ؽِٛخ پبهيٌ كه فوأَٗ كه آٚهك رب ثي

هاؽزي وبًِ ثٗ ِٖبؽجٗ ٘بي پيبپي ٚ رجٍيغبد ُپوعٕغبي ِْغٛي 

ىٔلگي ) The Messengerّٛٔل ٚ ٔيي ّ٘يِبْ فيٍُ عٕغبٌي آِويىبيي 

وٛيٓ ٚ ايؤِٗ پبپبًِ  ثب ّووذ آٔزٛٔي (پيغّجو ايٓ ِٛعٛكاد

عگوفٛاه ها ثٛاٍٞخ ُِؼّّو لّنافي كه ٌيجي فيٍّجوكاهي ووكٖ ٚ 

ٔيي روريجي كاكٖ ّل وٗ ّ٘يِبْ كه َِبثمبد عٕغبٌي لٙوِبٔي 

 ٕجؼ كه ايواْ پقِ ّل ٚ ّ٘خ ِوكَ اى 6ثٛوٌ عٙبْ وٗ ٍبػذ 

فٛاة ثٍٕل ّلٖ ثٛكٔل رب آْ ها ثجيٕٕل، ِؾّّلػٍي وٍِي ٍيبِٖ ِضالً 

ٍَِّبْ ّلٖ، عٛ فوييه وٗ ّٔبك غوة ٚ آِويىب ثٛك ها ّىَذ ك٘ل 

ٚ ام٘بْ ثواي كگوگٛٔي ٘بي آيٕلٖ آِبكٖ ّٛك ٚ ٔيي ثٛاٍٞخ فٛك 

ٚ  (كٍذ ْٔبٔلح ُِٙ فواِبٍٛٔوي كه كهثبه ايواْ)فوػ پٍٙٛي 

هٙب لٞجي پَو كائي ٚي وٗ هئيٌ رٍٛيييْٛ ٚلذ ثٛك، كه عْٕٛاهح 

ٕ٘وّيواى، ىٔبْ ٌُقذ اهٚپبي ّولي ها كه پيبكٖ هٚ٘ب ّٔبيِ 

كٕ٘ل رب ٍوٕٚلاي ثؼٚي ٘ب ها كهآٚهٔل ٚ كه رٍٛيييْٛ ايواْ 

ٍويبي ٘بيي ِضً ٍٍٞبْ ٕبؽجمواْ ٚ كائي عبْ ٔبپٍئْٛ پقِ وٕٕل 

 ٍبٌٗ ٚ ٍالٝيٓ ها َِقوٖ ّٔبيٕل ٚ غيوٖ ٚغيوٖ رب 2500ٚ ٍٍٕٞذ 

ٍوأغبَ ايٓ ه٘جو آكِىيِ وٛن ّلح غوة ها اى پبهيٌ كٍذ كهكٍذ 

فٍجبْ فوأَٛي ثٗ فوٚكگبٖ ِٙوآثبك آٚهكٖ ٚ ٍٛاه فٛكهٚ ثٍِييه 

آِويىبيي ّٔٛكٖ ٚ ثگٛيٕل ايٓ عبٔٛه ٔغٌ وضبفذ ها فلاٚٔل 

آٚهكٖ اٍذ؟ ٚ ٍپٌ ثبى ثب فيّٗ ّت ثبىي ٘بي پيبپي ٚ ثٙبٔخ 

، آْ ٔغبٍذ ها اثزلا اى ُلُ ثٗ ثيّبهٍزبْ (!اٌؾكّ )ِويٚي لٍت 

لٍت رٙواْ ِغبٚه رْىيالد رٍٛيييْٛ كه فيبثبْ عبَ عُ آٚهكٖ 

رب ّ٘بْ كاٍزبْ ؽِٛخ پبهيٌ ٚ رجٍيغبد ٚ ِٖبؽجٗ ٘بي ِلاَٚ )

ٚ ٍپٌ ٔبگٙبْ ٍو اى ٔيبٚهاْ ٚ عّبهاْ كهثيبٚهك  (اكاِٗ يبثل

ٚ ِٛعٛكي وٗ كه پبهيٌ ِي گفذ وبهي ثٗ وبه وَي ٔلاهك ٚ ثٗ لُ 

هفزٗ ٚ كه فبٔٗ ِي ْٔيٕل ٔبگٙبْ كه ِغبٚهد وبؿ ٔيبٚهاْ 

ثيزٛرٗ ووكٖ ٚ يه ٍٍٕٞذ ّيٞبٔي ها ٍَِٛٛ ثٗ ٚاليذ ٍِٞمٗ اػالَ 

ٚ ثالفبٍٕٗ ثٗ ُوْزبه عٛأبْ ِوكَ ٚ پبهچٗ پيچيلْ ىٚهي ثٗ ٍو 

ٚرٓ ثبٔٛاْ ٚ فٛهكْ رّبَ پٛي ٔفذ ٚ چبپ ِلاَٚ اٍىٕبً ثلْٚ 

ثگٛ . لاير ثوٍبٔل+ 30000 لاير ها ثٗ 70پْزٛأٗ ِْغٛي ّٛك رب كاله 

يؼٕي عّلًا فيبي ِي وٕيل ِٓ ايٕمله اؽّك ٚ ٔفُٙ َ٘زُ؟  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ثگٛ ِٓ ّّب ٚ اٚالك ػجلهللا ٚ إِٓٗ ٚ ّ٘چٕيٓ اٚالك فبّٝٗ ها اى 

ًَٔ ّيٞبْ ِي كأُ ٚ ٔٞفخ ّّب ّ٘گي ثب كفبٌذ ّّيبٝيٓ ثَزٗ 

ثگٛ ِٓ ّّب ها لجيٍۀ َپَذِ لبرًِ فٛٔوييي ِي ثيُٕ وٗ ٘و . ّل

گبٖ ثو ٍوىِيٕي ٍَِّٜ ّٛيل  فوىأگبْ ػٍُ ٚ كأِ ٚ ٕبؽجبْ 

ٕ٘و ٚ ِؼوفذ ها لزً ػبَ ِي وٕيل ٚ ِبثمي ها ثٗ ثالك فؤگ 

ٍپٌ ثب ِوكِي وٗ يٛؽ ثٕلگي ّّب ها ثوگوكْ . فواهي ِي ك٘يل

ثليٓ . گوفزٗ أل ِبٕٔل چبهپبيبْ كه ٝٛيٍٗ هفزبه ِي وٕيل

روريت وٗ ثب ٘ياه ٔيؤگ ٚ رًٍّٛ ثٗ فلا ٚ پيغّجو روريجي ِي 

اىكٚاط ِبكاَ )ك٘يل وٗ ايٓ ِوكَ فمٜ كه لبٌت ٔىبػ كائُ 

يه ّيٛۀ فبٓ ىٔلگي ها كٔجبي وٕٕل ٚ ثب عفزگيوي  (اٌؼّو

پيبپي، ثواي كٚاَ لجيٍۀ عٕبيزىبه ّّب روٚهيَذ ٍٚوثبى ٚ 

ٔگٙجبْ ٚ ٚ وبهگو ٚ وْبٚهى ٚ غيوٖ ىائيلٖ، پوٚهُ كاكٖ ٚ 

رؾٛيً كٕ٘ل ٚ ٍپٌ ٍوّبْ ها ثگناهٔل ىِيٓ ٚ ثوٚٔل رب ًَٔ 

ثؼلي ٔيي ايٓ ىٔلگي ٝٛيٍٗ اي ٚ كاِلاهي ها ٝيّ وٕل ٚ اٌي 

چٕبٔچٗ وَي كه ايٓ ِيبْ ثقٛا٘ل ايٓ هٚاي ٔىبػ كائُ ٚ . آفو

عفزگيوي ٚ ىايِ ٚ پوٚهُ ُوٍَفذ ٚ ٔٛوو ثواي فبٔلاْ ػّٖذ ٚ 

ٝٙبهد ها كٚه ثئل، يب ٔقٛا٘ل ٔىبػ كائُ وٕل يب ثقٛا٘ل ثٗ 

ٔؾٛ كيگوي ػًّ وٕل ثالكهٔگ ٚي ها ثٗ فَبك في االهٗ ِّزُٙ ٚ 

. ٍٕگَبهُ ِي وٕيل يب كاهُ ِي ىٔيل يب ثٗ ّالق ِي وْيل

ثگٛچٞٛه اگو وَي ٔقٛا٘ل ثواي ّّب ُوٍَفذ ٚ ٔٛوو ثيايل ٚ پوٚهُ 

ٚ رؾٛيً ك٘ل آيب چٕيٓ وَي ّٔيبد ّيٞبٔي كاهك ٚ ثب فلا ٚ 

پيغّجو ّٙليذ ووكٖ اٍذ؟ پٌ ٔجبيل ثوٚي ىيو ثبه ايٓ ىٔلگي ِضً 

فٛن كه فٛولأي وٗ ٕجؼ ثٍٕل ّٛي ٚ كه يه ِؾيٜ ّليلًا  إِّيزي 

يؼٕي يه ؽىِٛذ ٔظبِي اػالَ ْٔلٖ رب ّت ٘و كٍزٛهي ِي كٕ٘ل 

اعواء وٕي ٚ ثوايْبْ ثيگبهي ّٔبيي ٚ ّت رؾذ ِمّوهاد ِٕغ ػجٛه 

ٚ ِوٚه ّجبٔخ اػالَ ْٔلٖ ثٗ هفزقٛاة هفزٗ كٚثبهٖ فوكا ّ٘يٓ 

االثّل رىواه وٕي ٚ ِلاَ ثوايْبْ ثّچٗ رٌٛيل وٕي ٚ  هٚاي ها اٌي

ٔبِِ ها غالَِ فالْ ٚ ػجِل ثّٙبْ ثگناهي ٚ رؾٛيٍْبْ ثل٘ي رب كه 

ِلاهً عّّٕٙي فٛك اى ٚي روٚهيَذ ٚ آكِىِ ٚ عبٔي ٚ لبرً ٚ 

آيب ِي كأي كه ِلاهً ايٓ عبكٚگواْ ٍيبٖ . ِوكَ آىاه ثَبىٔل

چٗ ِي گنهك ٚ چٗ كهً ٘بيي ثٗ ثّچٗ ِي كٕ٘ل؟ آيب اٌّٚيٓ ٚظيفۀ 

يه ىْ آىاكٖ، يه أَبْ، ايٓ ٔيَذ وٗ ثب وّبي لّٛد اى چٕيٓ 

ثٙوٖ وْي آّىبه ٚ ٚليؾبٔٗ ٚ هفزبه ِضً فٛن كه ٝٛيٍٗ ٍوپيچي 

ِٓ ثٗ ! اي كيٛاْ ٚ ّّيبٝيٓ: ّٔٛكٖ ثب ٕلاي ثٍٕل فويبك وٕل 

فبٝو اػزالي ِمبَ أَبْ، ثٗ فبٝو وواِذ أَبٔي، ثٗ فبٝو 

رّبِي فٛثي ٘ب ٚ ثٗ فبٝو فلا، ٘وگي ثٗ ايٓ مٌّذ ٚ پَزي رٓ كه 

ّٔي كُ٘ ٚ ّٔي گناهَ عَُ ٚ عبْ ِوا كه ىٔلاْ ٔىبػ كائُ ثٗ 

ثٕل ِوْيل ٚ ثواي ثمبي لجيٍۀ َپَذ فٛك ِوا لوثبٔي وٕيل؟ ِٓ ِي 

فُّٙ، رّبَ كهٚؽ ٘بيي ها وٗ اى ثّچگي ثبه ِٓ ووكيل ّ٘ٗ ها ِي 

ِٓ اوْٕٛ ِي كأُ وٗ ثب عبكٚي ٍيبٖ ِوا ٍَُٝ ووكٖ . فُّٙ

ثٛكيل ٚ چُْ ٚ گُٛ ِوا ٝٛهي ثَزٗ ثٛكيل وٗ ٘و چٗ ِي گٛئيل 



ِٓ . ّ٘بْ ها ثبٚه وُٕ ٚ ٘و وبه ِي فٛا٘يل ثوايزبْ أغبَ كُ٘

اوْٕٛ ِزّٛعٗ َ٘زُ اى ثّچگي كائُ كه گُٛ ِٓ ِي فٛأليل وٗ 

ثىبهد گٛ٘و گوأجٙبيي اٍذ وٗ ثبيل پٌ اى ٔىبػ كائُ ثٗ فمٜ 

يه ٔفو رؾٛيً كاكٖ ّٛك ٚ ِٓ ّ٘چْٛ ِوٚاهيلي كه ٕلف َ٘زُ وٗ 

كائُ كه گُٛ . فمٜ پٌ اى ٔىبػ كائُ كهة ٕلف ها ثبى ِي وٕٕل

ِٓ ِي كِيليل وٗ ثلْٚ ايٓ گٛ٘و گوأجٙب ٘يچ اهىّي ٔلاهَ ٚ 

ِٓ فمٜ ثٗ ايٓ پوكۀ ٔبىن ثىبهد ثَزگي كاهك وٗ « اهىُ»ٚعٛك ٚ 

ِي گفزيل ٔجبيل . اگو آٍيجي ثجيٕل ِغبىارِ ِوگ ٚ ٍٕگَبه اٍذ

يه چيي رّٕفو « ىّذ ٚ ثل»كٍذ ثئُ چْٛ  اٍذ ٚ عَُ ِٓ إٛاًل 

أگيي ٚ گٕبٖ آٌٛك ٚ ّوَ آٚهاٍذ وٗ ثبيل اى ايٕىٗ ٚعٛك كاهَ 

ٝٛهي اّٝالػبد ؽيبري ها اى ِٓ ِقفي . ٚ ٔفٌ ِي وُْ فغبٌذ ثىُْ

ووكيل وٗ إالً ِزّٛعٗ ْٔلَ ِي رٛأُ ثب يه رٕميۀ ٍبكٖ رٍٜٛ 

ٌٌٛۀ ّيو آة رٛاٌذ ثب فْبه وُ ٚ ثب ٚاهك ووكْ آة ٌٚوَ ثٗ 

ِمؼل ٚ فبهط ووكْ آْ ٚ رىواه ايٓ وبه ٍٚپٌ َّزْٛ ثب ٕبثْٛ 

ِبيغ ِؼّٞو، وبِالً آْ ها رّيي وُٕ ٚ اگو هٚاثٜ ِٙجٍي ها ِٕغ 

وٕيل، ثليٓ روريت ثزٛأُ يٛاّىي كٚه اى چُْ ّّب ألن 

ٝٛهي ايٓ اّٝالػبد ها اى ِٓ . ِؼبّوري ثب عٌٕ ِقبٌف كاّزٗ ثبُّ

پٕٙبْ ووكيل وٗ رٛأَزيل ثٙزويٓ ٍبٌٙبي ىٔلگيُ ها كه اٚط 

فالٕٗ ثٗ ٘و كٚى . عٛأي رجبٖ وٕيل ٚ وبه فٛكربْ ها پيِ ثجويل

ٚ وٍىي ّلٖ ِوا اى ىٔلگي ّبك ٚ هاؽذ ٚ ٝجيؼي ثبى كاّزٗ ٚ كه 

فبٔٗ ىٔلأي ِي ووكيل ٚ اگو ِغجٛه ثٗ ثيوْٚ هفزٓ ِي ّلَ 

ثبيل اٍىٛهد ِوا ّ٘وا٘ي ِي ووك رب ٔىٕل آْ گٛ٘و گوأجٙب ها 

ثجيُٕ آيب ايٓ گٛ٘و كليمًب ثواي چٗ وَي ! اى كٍذ ثلُ٘

گوأجٙبٍذ، ثواي ِٓ يب ثواي ّّب؟ ٚ اگو ايٓ گٛ٘و ها اى كٍذ 

ثلُ٘ ثواي چٗ وَي اهىُ ٔلاهَ؟ ثواي فٛكَ يب ثواي ّّب ٚ ايٓ 

ٝٛيٍٗ ٚ كاِلاهي وٗ كهٍذ ووكٖ ايل؟ ثگٛ فيبي ووكيل ثب ثّچٗ 

ٌّٛل كائُ كه  ٝوفيل ٚ فىو ِي وٕيل ِٓ ّٔي فُّٙ وٗ اى ثلٚ ر

وُٕ ٚ  (ٔىبػ كائُ)فٛأليل وٗ ثبيل هٚىي ػوٍٚي  گُٛ ِٓ ِي

ثالفبٍٕٗ ػوٍٚه ٘بي هٔگبهٔگ رٛي ثغً ِٓ ِي گناّزيل ٚ ِوا ثٗ 

ّ٘واٖ كفزو ثّچگبْ ٍيٗ هٚى ٚ « فبٔٗ ػوٍٚىي»كه « ِّٙبْ ثبىي»

ثلثقذ كيگو ٚا ِي كاّزيل ٚ اى ّ٘بْ كٚهاْ ِؼِّٖٛيذ وٛكوي، 

ِوا ثب ثّچٗ كاهي كه لبٌت ٔىبػ كائُ وبِالً ِأًٔٛ ِي ووكيل رب 

فوكا ُوٍَفزي لجيٍۀ ِبفيبيي ّّب ها ثّٕبيُ؟ ّ٘بْ ٝٛه وٗ ثٗ 

پَو ثّچٗ ٘ب أٛاع ّّْيو ٚ ٍالػ ٚ رفٕگ اٍجبة ثبىي ِي كاكيل 

رب ثواي ّّب روٚهيَذ ٘ب ٚ ٔگٙجبٔبْ ٚ لبرالْ فٛثي ثْٛٔل؟ علًا 

فيبي ووكٖ ايل ثب ثّچٗ ٝوفيل ٚ ِي رٛأيل ثب رًٍّٛ ثٗ لوآْ ٚ 

ؽليش اى لٛي فوكي وٗ ّجؾي ها كه غبه ٚ عب٘بي كيگو ِْب٘لٖ 

ووك، ىٔلگي ِوا ثٗ ّ٘يٓ هاؽزي رجبٖ وٕيل؟ ثگٛ ٌؼٕذ فلا ٚ 

الػٕيٓ ثو ّّب ٚ اعلاكربْ وٗ لٞؼًب ّ٘گي كه آرِ عُّٕٙ رب اثل 

ُِقٍَّليل چْٛ ٕل٘ب ِيٍيْٛ ىْ ها ثواي رلاَٚ للهد ٚ ؽىِٛذ 

لجيٍٗ ربْ رب ايٕغب فلا ووكيل ٌٚي ثب ِٓ ّٔي رٛأيل چٕيٓ 

. ِؼبٍِٗ اي ثىٕيل

ثگٛ . ثگٛ ثٗ فلايي پٕبٖ ِي ثوَ وٗ ِبٌه عَُ ٚ هٚػ أَبْ اٍذ

ثٗ فلا پٕبٖ ِي ثوَ اى ّّو ّّب ٚ اى ٍٍٚٛۀ ّيٞبْ آْ ٕ٘گبَ وٗ 

ثگٛ ثٗ فلا پٕبٖ ِي ثوَ اى ٍٍٚٛۀ ٘و . كه گُّٛ ىِيِٗ ِي وٕيل



ٍٍٚٛٗ وٕٕلٖ كه ٍيٕٗ ٘بي ِوكِبْ، چٗ اى عٌٕ آكِي ٚ چٗ اى 

ثگٛ ثلْ ِٓ ِبي فٛكَ اٍذ ٚ ِٓ ايٓ گٛ٘و گوأجٙب ها . عٌٕ پوي

فٛاُ٘ ِضً ٘و كفزو ٚ ىْ  ثگٛ ِي. ِوُْ اى چٕگ ّّب ثيوْٚ ِي

آىاكٖ اي اى ىٔلگي ٌند ثجوَ ٚ ٘و ٌؾظٗ ٚ كه ٘و ٍبػذ ّجبٔٗ 

هٚى ثٗ ٘و عب كٌُ ِي فٛا٘ل ثوَٚ ٚ ٘و لله كٌُ ِي فٛا٘ل 

ثگٛ ِبيٍُ . ثّبُٔ ٚ ثٗ وَي ؽَبة پٌ ٔلُ٘ وغب ثٛكَ ٚ چٗ ووكَ

فٛاُ٘ ثپُّٛ  ثب ٘ووٌ كٌُ ِي فٛا٘ل ػْك ٚهىي وُٕ ٚ ٘و چٗ ِي

يب ٘يچ ٔپُّٛ ثجيُٕ ّّب چىبهٖ ايل ٚ فٌٚٛي كيگواْ ها چوا ِي 

ثگٛ ِي فٛاُ٘ ّبك ٚ . وٕيل ٚ ّّب ٚويً ّٕٚي ِٓ ٔيَزيل

ٍؼبكرّٕل ىٔلگي وُٕ، رٓ ثوٕ٘ٗ ٚ گيَٛأُ كه پبهن يب وٕبه 

عبكٖ يب وٕبه ٍبؽً ٚ كهيبي ِّٛاط ثٗ َٔيُ عبٔجقِ ثَپبهَ ٚ 

هٚؽُ ها ربىٖ وُٕ ٚ ثفُّٙ ىٔلٖ ثٛكْ يؼٕي چٗ ٚ رّبِي ٌّند 

ٝجيؼزي ها وٗ فلاٚٔل ثٗ ايٓ ىيجبيي آفويلٖ هٚي ثلُٔ اؽَبً 

وُٕ ىيوا فلا پْذ ٚ پٕبٖ ِٓ اٍذ ٚ ايٓ ِٞبٌت ها ثٗ ِٓ ِي 

.  آِٛىك رب عٛاة ّّب ِٛعٛكاد ٔبلٔ اٌقٍمٗ كٚىفي ها ثلُ٘

 

ّؼٛهي پيوٚاْ ايٓ  يه ّٔٛٔٗ ثقٛأيل اى ّّلد ؽّبلذ ٚ ثي

ِوكَ : عبكٚگواْ وٗ ثٗ ٔمً لٛي اى ّ٘بْ پيغّجو فٛكّبْ وٗ گفذ

گٛيي كه فٛاة ثٗ ٍو ِي ثؤل رب ِوگْبْ ثوٍل يب ليبِزْبْ ثو 

رّبَ آٔچٗ : پب ّٛك آٔگبٖ ثيلاه ٚ ِزنّوو ِي گوكٔل ٚ ٔيي گفذ 

.  كه ُاِّذ ٘بي پيْيٓ هؿ كاكٖ كه ُاِّذ ِٓ ُ٘ ٚالغ ِي ّٛك

ِٕظٛه ايٕىٗ ِبٕٔل ُاَُِ ٍبثك كه ّيٞبْ پوٍزي ٚ ظٍُ ٚ گٕبٖ ٚ )

ثجيٕيل پيوٚاْ ايٓ  (.فغٛه كه ِي غٍزٕل رب اعٍْبْ ثوٍل

ِٛعٛكاد، ػالٖٚ ثو آٔچٗ رب وْٕٛ فٛأليل، رب چٗ ؽّلي رّبً 

ثبٚالؼّيذ ها اى وّف كاكٖ ٚ كه كٔيبيي اى اّجبػ ٚ فيبالد ثٗ ٍو 

.  ِي ثؤل

ّٔٛٔٗ ايٓ وٗ پيوٚاْ ايٓ ّّيبٝيٓ فمٜ ثٗ ِٕوف گفزٓ ٚ ثٗ 

اٍزٕبك ؽوف ثبك ٘ٛاي هؤٍبي فٛك ٘و هٚىٖ ثٗ رؼلاك ٕل٘ب ٘ياه 

ػبىَ اِبوٓ ىيبهري كه ِووي فواٍبْ ٚ لُ ٚ ٍٛهيٗ ٚ ػواق ٚ 

غيوٖ ِي ّٛٔل ٚ ّ٘واٖ ىْ ٚ ثّچٗ ِقبهط ىيبكي ها رؾًّّ ِي وٕٕل 

وٗ ثٗ ىيبهد كفزو ػّٛي فبٌۀ يىي اى ايٓ اثبٌَٗ يب كائي ػّۀ 

فٛك ّّب ِي رٛأيل . آْ كيگوي ٔبئً ّٛٔل ٚ في٘ ٕٚٛاة ثجؤل

گويٗ ٚ ىٔغّٛهح پيوٚاْ ايٓ ا٘ويّٕبْ ها ِضالً هٚي ايٕزؤذ ثب 

ٚثىُ ٘بيي وٗ كه ّٙو إٍي فواٍبْ ٚ كه ؽوَ آٔغب وبه گناّزٗ 

 ٍبػزٗ ّٙغٗ وٕبْ ِؼٍَٛ ٔيَذ چٗ ِي فٛإ٘ل ٚ 24أل ثجيٕيل وٗ 

.   چوا ثلٍذ ّٔي آٚهٔل

آيب كه ٝٛي ايٓ لوْ ٘بي كهاى يىي اى ايٓ ِيٍيْٛ ٘ب پيوٚاْ 

ّّيبٝيٓ كٌيٍي ٚ ِلهوي كاّي ثو كفٓ ّلْ ٔٛۀ فبٌٗ فالٔي يب كفزو 

فٛا٘و فالٔىٌ كه ىيو ايٓ ؽوَ ٘ب ِٞبٌجٗ ووك؟ ايٓ ّ٘ٗ رأٍيَبد 

ٚ ؽوَ ٘ب ٚ َِبعل ٚ ايٓ ّ٘ٗ فوط ٚ ايٓ ؽغُ ػظيُ ثبىاه٘ب ٚ 

٘زً ٘ب ٚ غيوٖ وٗ ؽٛي ايٓ اِبوٓ ىيبهري ثواي فبٌي ووكْ عيت 

ِوكَ اؽلاس ّلٖ ّ٘گي ثو ايٓ فوٗ ٍبكٖ ٌٛؽبٔٗ ٚ ثٍىٗ اؽّمبٔٗ 

غيو اى . لواه كاهك وٗ ٚالؼًب فالٔىٌ آٔغب ىيو فبن كفٓ ّلٖ اٍذ

ايٓ اٍذ؟ آيب رب وْٕٛ كٌيً ٚ ِلهوي ثو چٕيٓ اِوي ِْب٘لٖ 

كٍذ ْٔبٔلح فواِبٍٛٔوي ٚ )ووكٖ ايل؟ عَل ٚالكيّيو ٌٕيٓ ه٘جو 



كه ّٛهٚي رب ك٘ٗ ٘ب كه ِيلاْ ٍوؿ كه َِىٛ  (ٍوِبيٗ كاهي غوة

كه عؼجخ ّيْٗ اي عٍٛي چُْ ّ٘ٗ ثٛك ٚ وَي ثٗ ِوكْ ٚي ٚ ٚعٛك 

كه ػٛٗ چٕليٓ رئٛهي َ٘ذ وٗ آُكٌف ٘يزٍو ه٘جو . عَل ّهّ ٔىوك

كه آٌّبْ فٛكوْي  (كٍذ ْٔبٔلح فواِبٍٛٔوي ٚ ٍوِبيٗ كاهي غوة)

ٔىوكٖ ٚ عَلُ َٔٛفزٗ ثٍىٗ ٚي ها ثٗ پٕبٖ گبٖ ٘بي ىيوىِيٕي 

.  كه لٞت عٕٛة يب ّّبي فواهي كاكٖ أل چْٛ عَلي كه وبه ٔيَذ

ٔزوٍيل ٚ عٛاة ايٓ ِغبٔيٓ ! پٌ اي كفزواْ ٚ ىٔبْ ٚٝٓ 

إٌّظو ها ثل٘يل چْٛ فلاي ثيٕبي ّٕٛا ّب٘ل ثو ّ٘ٗ چيي  وويُٗ 

ثگٛ آيب ِّٞئّٕيل اگو . اٍذ ٚ ثٗ ّّب يبك ِي ك٘ل چٗ ثگٛييل

ىيو ايٓ ؽوَ ٘ب ها ثْىبفيل ٔبگٙبْ ثب اٍىٍذ يه ّغبي يب 

ٍٍّٛبه ثوفٛهك ّٔي وٕيل؟ثگٛ آيب إالً اٍىٍزي كه وبه َ٘ذ؟ اگو 

َ٘ذ عٍٛي چُْ هٍبٔٗ ٘ب ٚ رؾذ ٔٛه ٔٛهافىٓ ٘ب كه ٍٜٚ ؽوَ، آْ 

 ثوهٍي وٕٕل ثجيٕٕل DNA يب 14ووثٓ  ها ثيوْٚ ثيبٚهٔل ثب هُٚ

إاًل  إبٌزي كاهك؟ ثگٛ آيب يميٓ كاهيل ىيو ايٓ اِبوٓ ِمّلٍٗ 

وٗ ثب فوط ىيبك ىْ ٚثّچٗ ها ِي ثويل ٚ گويٗ ٚىاهي ِي وٕيل 

اٍىٍذ االؽ ٚ يبثٛ كفٓ ْٔلٖ اٍذ؟  

 وٗ كهآْ ٚلزي ٝبٌغ ٔؾٌرّٛعٗ ّّب ها عٍت ِي وُٕ ثٗ فيٍُ 

لٙوِبْ فيٍُ ِزٛعٗ ِي ّٛك ثّچٗ اي وٗ ثٗ فوىٔلي لجٛي ووكٖ 

أل ثّچٗ ّيٞبْ اٍذ ِي هٚك ٍو لجو ِبكِه آْ ثّچٗ رب اّٝالػبري 

ثلٍذ ثيبٚهك ٚ ثب ثوكاّزٓ ٍٕگ لجو ٔبگٙبْ ِي ثيٕل اٍىٍذ يه 

. ّغبي كه آْ لجو اٍذ

 

 

كه ّٙٓ آيب ِزّٛعٗ َ٘زيل كه كٔيبيي وٗ 

يه كهة وٕٙٗ ػزيمخ اِبِياكٖ ثيقٛكي ها 

اى فالْ ك٘بد ِي َوٕٕل ِي ثؤل أگٍيٌ 

ِيٍيٛٔٙب پبٔل كه ؽّواعي ِي فوّٕٚل آيب 

ِي ّٛك پنيوفذ ثٗ فوٗ اگو ىيو ايٓ ؽوَ 

٘ب اٍىٍذ ٘بي ٚالؼي آْ ِٛعٛكاد ػغيت 

يؼٕي گٕظ ٝال ثواي )اٌقٍمٗ ِلفْٛ ثٛك 

ِّٞئّٕيل رب وْٕٛ ّ٘ٗ آٔٙب   (ؽّواعي ٘ب

ها ٔجوكٖ أل ٚ كه ؽّواعي ٘بي ِقفي كٖ 

٘ب ِيٍيْٛ پبٔل ٔفوٚفزٗ أل؟ ثوٚيل 

ثجيٕيل ثواي ِضبي فمٜ يه عؼجٗ ٍيگبه 

ِوِٕلي ها -چٛثي ِزؼٍك ثٗ ژاوٍيٓ اٚٔبٍيٌ

كه ؽّواعي چٕل ِي فؤل؟ 

 

 

 ِٓ ٚ كٍٚزبَ، :اي ثٗ ٚثالگي  ايٓ چٕل ٍٞو ها ُ٘ ثقٛأيل ثٗ ٔمً اى ٔبِٗ

ٖ، پِّٛ اعجبهی هٚ اى ٍو يً ٍبػذ پٕظ، ثٗ ِّلد پٕظ صبْأ٘ب، ه پٕظ ّٕجٗ

٘وچٕل ِی …ثؼل غوق ٌند. ِٛ٘بِْٛ هٚ يٗ ٘ٛايی ِی كيُ ثو ِی كاهيُ ٚ

اِب ثب ػٍُ ثٗ ايٓ کٗ كاهيُ للَ  …کٛچيکی ثٛكٖ  كٚٔيُ ؽوکذ فيٍی فيٍی

كه ؽبٌی کٗ رٗ لٍجّْٛ اؽَبً …ثوِی كاهيُ  ٘بی اّٚي يٗ هاٖ ٝٛالٔی هٚ

 .َاكاِٗ ِی كی غوٚه ٚ ّؼف ِی کٕيُ ثٗ هاّْ٘ٛ

 



ِژكٖ ك٘يل وٗ كيٛ ظٍّبد ٚ ٍيب٘ي ِغٍٛة ! اي َٔٛاْ آگبٖ ٚٝٓ

فواُِٛ ٔىٕيل وٗ ايٓ . ّلٖ ٚ ٍپيلۀ پيوٚىي كه افك ُِْؼْغ اٍذ

ثبٚه كاهيل اگو . پبهچٗ ٘بي ٍيبٖ ّيْۀ ػّو ايٓ كيٛ پٍْذ اٍذ

فلايي َ٘ذ آْ فلا ٘وگي ٍيبٖ ٚ وضيف ٚ پٍيل ٚ وژ أليِ ٚ 

ِّٞئٓ ثبّيل آْ وَي وٗ ٍيبٖ ٚ وضيف ٚ . ّىٕغٗ گو ٚ ظبٌُ ٔيَذ

ِوگ ثو . پٍيل ٚ وژ أليِ ٚ ّىٕغٗ گو ٚ ظبٌُ اٍذ ّيٞبْ اٍذ

ِوگ ثو عّٙٛهي اٍالِي ٚ وٍيخ ِن٘جيْٛ ٚ . ّيٞبْ پوٍزبْ

!  ِوگ ثو ّيؼخ اصٕي ػْوي ِفٍٛن پٍيل. آفٛٔل٘بي ٔٛوو ّيٞبْ

 

 

 
ٍِٞت ِب ثٗ آفو هٍيل ٌٚي چٕبٔچٗ ثٗ رٛٙيؾبد فّٕي لّٚيٗ ػاللّٕليل آْ ها كه ٕفؾۀ ثؼل 

. كٔجبي وٕيل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

جر فّىي و حقوقي قضيّة تلوكً كردن وسوان   تررسي عميق

 

اٌجّزٗ ٔيبى ثٗ گفزٓ ٔيَذ وٗ ٍِٞت رب ايٕغب ثَيبه ٝٛالٔي ّل ٚ 

ِٕظٛه ِب اى اهٍبي ٍِٞت ثواي . ثيِ اى ايٓ ِغبي ٕؾجذ ٔيَذ

أزْبه ّ٘بْ ِٞبٌت فٛق ثٛك ٌيىٓ ثواي وَبٔي وٗ ثٗ ثؾش ػّيك 

روي ػاللّٕلٔل ايٓ لَّذ اٙبفٗ ّل ٚ ِي رٛأيل اى ِٞبٌؼٗ آْ 

.  ٕوفٕظو وٕيل

كه ؽميمذ ِب كاهيُ كهثبهح يه رْىيالد ِبفيبيي ٕؾجذ ِي وٕيُ 

وٗ ثَيبه لليّي ٚ ثَيبه گَزوكٖ اٍذ ٚ ايٓ ِبفيبي فبٚهِيبٔٗ 

كه ٚالغ ِبفيبي . فمٜ ثقْي اى ثلٔٗ وٍّي آْ ها رْىيً ِي ك٘ل

ثٗ . ِيثٛه آٔمله ثبٍزبٔي اٍذ وٗ ٘يچىٌ ِزّٛعٗ ؽٚٛه آْ ٔيَذ

ىثبْ كيگو، آٔچٕبْ اى كيوثبى ثو وًّ ٍٞؼ ٍّيبهٖ ىِيٓ ٍَِّٜ 

ثٛكٖ وٗ ٚعٛكُ ّ٘چْٛ آة ٚ ٘ٛا ٚ اثو ٚ ثبك ٝجيؼي ثٗ ٔظو ِي 

.  ِي ثبّلAlienهٍل كه ؽبٌي وٗ ثَيبه غيو ػبكي ٚ 

وٗ اگو لجٛي وٕيل رؾذ )ٔىزخ كيگو ايٓ وٗ ِبفيبي ِٛهك ثؾش ِب 

اى ىِبْ ٘بي  (وٕزوي اثٍيٌ ٚ ّّيبٝيٓ اى كٚهاْ وٙٓ ّىً گوفزٗ

ثَيبه كٚه ثبفذ عّؼّيزي ٚ ثٗ ػجبهري پوٚفبيً عّؼّيزي ٍّيبهٖ ها 

 (ژٔزيىي)ٝٛهي رٕظيُ ووكٖ وٗ فمٜ الٛاَ فبّٕي ثب ٍٛاثك اهصي 

ِْقّٖي اِىبْ ثمب ٚ رٌٛيل ِضً يبفزٗ ٚ ِبثمي ها ثىٍّي ٔبثٛك ٚ 

.  هيْٗ وٓ ّٔٛكٖ اٍذ

ٚيژگي ٘بي ژٔزيه ِٛهك ػاللخ ايٓ ِبفيب كه عّؼّيذ ٘بيي عٍٖٛ ِي 

وٕل وٗ كاهاي فؼبٌّيذ ِغيي ٚ اؽَبٍي ألن ثٗ ِؼٕبي ٚعٛك 

وبهووك ٘بي فمٜ پبيخ ؽيبري ٚ ػٍّىوك ثقِ رؾزبٔي ٍبلخ ِغي، 

وّپٍىٌ ٍٍّٛبهي، ثبىاي گبٔگٍيب ٚ كه ٔٙبيذ ٔقبع ٚ ّجىٗ 

اػٖبة فٛكوبه ؛ هّل ٔبلٔ ٍٍٍَٗ اػٖبة كه ثقِ ٌيّجيه ٍيَزُ، 

فٛلبٔي ٚ ُلّلاِي ِغي؛ پوٚفبيً ُغلك ِألٚوويٓ رؾويف ّلٖ ٚ كه 

غيو ػبكي َٔجذ ثٗ  ِغّٛع يه ٍّ٘ٛزبى ٚ ٔمْٗ ووِٚٛىِٚي وبِاًل 

.  أَبْ ٔوِبي اٍزبٔلاهك َ٘زٕل

كه ّٙٓ كليمًب ثٗ ٍجت ػلَ هّل ّجىٗ اػٖبة ٚ ٔوٍيلْ ثوق ثٗ 

، ايٓ عّؼّيذ ٘ب فبلل كهن گنه ( Prefrontal)ثقِ پيِ ُلّلاِي ِغي 

رّبً ثب )ٚ ٔيي فبلل رّبً ثب ٚالؼيبد  (كهن رّپٛهاي)ىِبْ 

ٚ ّ٘چٕيٓ ػلَ رٛاْ لٚبٚد ٚ  (ٚالؼّيذ عٙبْ ِبّكي ٍٗ ثؼلي اٝواف

ثواي ).  َ٘زٕلExecutive functions رّٖيُ گيوي ٚ ِمبيَٗ ٚ ٍبيو 

كهن ٍبكح ػٍّىوك ثقِ پيِ للاِي ِغي ٚ ايٕىٗ لٞغ ثوق ايٓ 

ثقِ، فوك ها اى ولاَ اكهاوبد ِؾوَٚ ِي وٕل ثٗ ٚة ٍبيذ ٚيىي 

 (. هعٛع وٕيلBrain Prefrontal:پليب

 (Eugenics)ٚيژگي ثبهى ايٓ عّؼّيذِ رٕظيُ ّلٖ ٚ ثٗ ػجبهري يٛعِٕيه

ّلٖ، لبثٍّيذ ثؤبِٗ هييي آٍبْ رٛكح ػٖجي، لبثٍّيذ ّىً ك٘ي 

أؼىبٍبد ّوٝي غيو اهاكي فٛكوبه ثب ٌٍٙٛذ ىيبك، أغبَ كاكْ 

، رؾويه (ِْبثٗ ِىبٔييَ ٘يپٕٛرييَ)٘و وبه فمٜ ثب يه فوِبْ

 يب وٍيل ٚاژٖ ٘ب ٚ أغبَ Keywordsّلْ ِٛرٛه وٛهرىٌ ثب گفزٓ 

ؽووبد يىٕٛافذ لبثً پيِ ثيٕي ثب يه فوِبْ ، ىٔلگي كه لبٌت 



اّقبٓ ؽمٛلي ِزْىً اى چٕل ِيٍيْٛ فوك وٗ ثٗ )٘بي ؽمٛلي 

ثٗ عبي  (لجبيً ٚ ٍپٌ فبٔٛاكٖ ٘بي گَزوكٖ رمَيُ ِي ّٛٔل

ىٔلگي ثٗ ّىً اّقبٓ ؽميمي ِٕفوك ٚ َِزمً، ٚ ٝيّ ووكْ كٚهٖ 

وٗ كه ىثبْ )ىٔلگي اى گٙٛاهٖ رب گٛه ثٗ فبٝو هؤٍبي ِبفيب 

ثٗ  ( ِي گٛيٕلHandler ثب  Slaveرقّٖٖي ثٗ ايٓ گٛٔٗ هٚاثٜ هاثٞخ 

ايٓ ّيٛح ىٔلگي ها . عبي ىيَزٓ ثواي فٛك فوك ٚ غيوٖ ِي ثبّل

.   ٘بي ثَزٗ ُ٘ ثقٛثي ِْب٘لٖ ِي وٕيلCultكه فولٗ ٘ب يب 

 

يه ِضبي كهثبهح ٍٛاثك ژٔزيىي وٗ لبثٍّيذ ثؤبِٗ هييي رٛكح 

رٛكح رٛعٗ وٕيل ِي گٛئيُ )ػٖجي ها آٍبْ ِيىٕل اهائٗ ِي ّٛك 

 ٔٗ ّجىخ ػٖجي چْٛ هّل ٝجيؼي آْ كه ايٓ ِٛعٛكاد ِزٛلف ػٖجي

: (ّلٖ اٍذ

يه كفزوثّچٗ ثٗ ؽبٌذ آىاك ٚ هاؽذ َْٔزٗ ٚ پب٘بيِ ها اى ُ٘ 

 كه لبٌت ٚاٌليٓ يب ٔيكيىبْ يب Handlerيه . ثبى گناّزٗ اٍذ

 !كهٍذ ثْٕيٓ: كاك ِي وْلآفٛٔل ٚ غيوٖ ثب رّْو ٚ ػٖجبّٔيذ ٍوُ 
 عب فٛهكٖ هاٍذ ِي ْٔيٕل ٚ اگو ٍبثمخ مٕ٘ي لجٍي اى ثّچٗ وٗ

 ٚ كهٍذ ِي ْٔيٕل كاّزٗ ثبّل ِفَٙٛ كهٍذ َْٔزّٓ٘يٓ هٚيلاك ٚ 

اگو ٔلاّزٗ ثبّل ِزؾّيو ٔگبٖ ِي وٕل رب كٚثبهٖ ثب رٛپ ٚرّْو 

.  پب٘برٛ ثجٕل ٕبف ثْٕيٓ: ثٗ ٚي ثفّٙبٕٔل

ِٕظٛه اى پوٚفبيً عّؼّيزي وٗ ثٗ هاؽزي ثؤبِٗ هييي ِي ّٛك ايٓ 

اٍذ وٗ رؼلاك يب ثٗ ػجبهري فووبٌٔ يب رٛارو كفؼبري وٗ الىَ 

كه ايٓ عّؼّيذ ! كهٍذ ثْٕيٓ:  ثٗ ثچٗ ثگٛيلHandlerاٍذ وٗ 

ثٗ كيگو ٍقٓ، كه ايٓ عّؼّيذ يٛعٕيىي وبفي اٍذ . ثَيبه وُ اٍذ

ٍٗ چٙبه ثبه ايٕچٕيٓ ثٗ ثچٗ رٛپ ٚ رّْو ثئٕل رب اٌگٛ يب 

Pattern ٖػٖجي ِوثٛٝٗ فيٍي ٍبكٖ كه رٛكح ػٖجي ٚي ايغبك ّل 

يؼٕي اّرٖبالد الىَ ِيبْ أزٙب٘بي آىاك كٔلهيزي يبفزٗ ٘بي )

ٚ ثب رىواه، ايٓ  (ػٖجي وٗ ايٓ اٌگٛ ها ِي ٍبىك ثولواه ّٛك

ِي وْل وٗ ثٗ  (آِپو)اّرٖبي ػٖجي ثٗ ألاىح وبفي عويبْ ثوق 

 ثوٍل ٚ اى آْ پٌ ثّچٗ ثلْٚ ايٕىٗ وَي ثٗ ٚي آٍزبٔخ فٛكگوكأي

ثگٛيل كه ٘و ِٛلؼّيزي پب٘بيِ ثٗ ُ٘ چَجيلٖ اٍذ ٚ ايٓ لّٚيٗ رب 

كّلذ وٕيل وٗ ايٓ اٌگٛي ػٖجي وبِالً . آفو ػّو ٚي اكاِٗ كاهك

 ّلْ آْ ثب  Associate ٔبفٛكآگبٖ ثٛكٖ ٚ ثب رؾويه ِٛرٛهوٛهرىٌ ٚ

كه ايٓ ٔٛع عّؼّيذ، آِپو ىيبكي  ( Sitting behavior )هفزبه َْٔزٓ

ها كه َِيو ػٖجي رؾويه ِب٘يچٗ اي فؼبي ٍبىي ػٚالد هاْ ٚپب ٚ 

چَجبٔلْ كٚ پب ثٗ يىليگو ثٗ عويبْ ألافزٗ ٚ كه ٚالغ پب٘ب 

ثٗ ّىً غيو اهاكي رٍٜٛ ايٓ آِپو ىيبك ِؾّون ػٚالٔي ثٗ ّ٘ليگو 

كه ػيٓ ؽبي . چَجبٔلٖ ِي ّٛٔل ٚ ايٓ رب آفو ػّو اكاِٗ كاهك

كه ِمبثً  ) كهٍذثّچٗ يه رغَُّ مٕ٘ي اى كهٍذ َْٔزٓ ٚ ٔيي ٚاژح 

ثٗ كٍذ ِي آٚهك وٗ ثؼل٘ب ثب ٍبيو رّويٕبري وٗ ثٗ ٚي   (غٍٜ

  فبّٓ ثواي Character يب َِِِِٕي كٕ٘ل روويت ّلٖ ٚ كه ِغّٛع يه 

كه ايٓ ؽبٌذ ِفَٙٛ كهٍذ ٚ غٍٜ ثواي ثّچٗ ثٗ ّىً . ثّچٗ ِي ٍبىك

ايٓ كهٍذ َْٔزٓ ثواي فبٝو فٛكُ ٔيَذ فبّٕي رؼويف ِي ّٛك چْٛ 

 فٛكُ ِي فٛا٘ل هاؽذ .ثٍىٗ ثواي فبٝو ِبفيبي ِٛهك ثؾش اٍذ

وٗ ثٗ ثَزٗ ثٛكْ پب٘بي ٚي ٚ اٌجزٗ )ثْٕيٕل ٌٚي ِبفيبي ِن٘جي 

ٔؾٛح فبّٓ  (ثَزٗ ثٛكْ ثَيبهي چيي٘بي كيگو ّليلًا  ػاللّٕل اٍذ



 غٍٜ ٚ غيو آْ ها كهٍذَْٔزٓ ها ثٗ ىٚه عب ِي ألاىك ٚ آْ ها 

ثؼل٘ب ثب ٘ياهاْ كهٍذ ٚ غٍٜ كيگو يه ِِٕ ثواي ثچٗ . ِي فٛأل

ثؤبِٗ هييي ِي ّٛك وٗ ٘و چٗ ثواي فبٝو ِبفيب ثبّل كهٍذ ٚ 

ثٗ ّ٘يٓ روريت اگو كه فيبثبْ . غيو آْ غٍٜ لٍّلاك ِي ّٛك

پَوي ثجيٕل ٚ فِّٛ ثيبيل ٚ ٝجك يه ٚاوِٕ ٝجيؼي ثقٛا٘ل ثّپوك 

 فٛكُچْٛ ثٗ فبٝو )كه ثغً ٚي ٚ پَو ها ثجٍٛل غٍٜ ثيهگي ووكٖ 

ٌٚي اگو كه ثوفٛهك ثب پَو ثب ُؽغت ٚ ؽيب  (ايٓ وبه ها ووكٖ

ثوٚ فوكا ثب پلهِٚبكهد ٚ كاكاّذ ثيب ِٕيي ثب ثبثب ٚ : ثگٛيل

چْٛ ثٗ )ِبِبُٔ ٚ فبٌغْٛ ٕؾجذ وٓ؛ اِوي كهٍذ ِؾَٛة ِي ّٛك 

فبٝو ِبفيب ٚ كه هاٍزبي ٝٛيٍٗ اي وٗ لجالً ٕؾجذ ووكيُ ػًّ ِي 

. (وٕل

رّٛعٗ وٕيل وٗ ايٓ . كه ايٕغب ثٗ يه ٔىزخ ثَيبه ػّيك كّلذ وٕيل

 ٚعٛك كفزوها وبِالً ّ٘ٛيذ ؽميميٍبؽواْ چٞٛه ثب عبكٚي ٍيبٖ، 

 ِٛهك ٔظو فٛك ها وٗ ِضبٌي ّ٘ٛيذ عؼٍيِؾٛ ٚ ٔبپليل ووكٖ ٚ 

اٍذ اى فبّٝٗ ٚ ىيٕت ٚ غيوٖ كهكهْٚ ٚي ثؤبِٗ هييي ووكٖ أل 

يؼٕي فبّٝٗ ٚ ىيٕجي وٗ ّ٘يْٗ پب٘بيِ ثٗ ُ٘ چَجيلٖ، ّ٘يْٗ 

كهْٚ پبهچٗ پيچيلٖ ّلٖ،  ثلْٚ اعبىٖ كيگواْ ثيوْٚ ّٔي هٚك ٚ 

كه ايٓ ؽبٌذ، كفزو ثٗ ٘يچٛعٗ ثٗ . ثب وَي ؽوف ّٔي ىٔل ٚ غيوٖ

ػًّ ّٔي وٕل ثٍىٗ يه  (يه ِٛعٛك ٚالؼي)ّقٔ ؽميمي ّىً يه 

 يه ٍبىِبْ Reception يبفزٗ ٚ پبٍقل٘ي ٚي كهٍذ ِضً ّ٘ٛيذ ؽمٛلي

: ثٗ ايٓ ِىبٌّٗ كّلذ وٕيل! يب اكاهح كٌٚزي اٍذ

َثٗ َثٗ،  - (پَوي ثٗ كفزوي كه فيبثبْ يب پبهن ثوفٛهك ِي وٕل)

ثيب يه كليمٗ ثْٕيٕيُ هٚي ايٓ ٔيّىذ ثب ُ٘ يه ! چٞٛهي فّٛگٍٗ

! گپي ثئيُ ٚ ؽبٌي ثىٕيُ

ثٍٗ، ٔفّٙيلَ؟ ثوٚ فوكا ثب پلهِٚبكهد ٚ كاكاّذ ثيب ِٕيي - 

روعّٗ ثٗ ىثبْ ). ثب ثبثب ٚ ِبِبُٔ ٚ فبٌغْٛ ٕؾجذ وٓ

ثٍٗ، ٔفّٙيلَ؟ اگو وبهي كاهيل ٌٞفًب ِلاهوزبْ ها : آكِيياك

ثيبٚهيل ٚ ثب ٚاٌليٓ ٚ ٍبيو ثَزگبْ كهعٗ اّٚي فوكا ثوٚيل ثٗ 

ايٓ ٍبفزّبْ كه ايٓ ْٔبٔي اربق ّّبهح فالْ ثب آلبي فالْ ٚ 

 }.فبُٔ ثّٙبْ ٕؾجذ وٕيل رب ّبيل وبهربْ ها هاٖ ثيبٔلاىٔل

أگبه لواه اٍذ ثوٚٔل كاكگبٖ يب ِؾٚو، ُؽىُ أؾٖبه ٚهاصذ 

( {!ثگيؤل

چي ّل؟ يؼٕي چٗ؟ رٛ ثٗ َاَثٛي ٚ ِبكه ٚ كاكاُّ - (پبٍـ پَو)

چىبه كاهي؟ ثجيٓ عيگو، ِٓ ثب فٛك فٛكد وبه كاهَ ٔٗ ثب آْ 

ثبثبي ٍجيً وٍفزذ، ؽبٌيزٗ ٔبىٔبىي؟ 

چٗ ِي گٛيي ِگو كيٛأٗ َ٘زي، گّبُٔ وٗ ػوق - (پبٍـ كفزو)

ٚ ثي اػزٕب ِي  ). ثوٚ ٘و ٚلذ ؽبٌذ فٛة ّل ثيب. فٛهكيّ ُٚ َِزي

 (.هٚك

 وٗ پَون ثب آْ وبه كاهك كيگو ثواي فٛك فٛكدكه ايٕغب، آْ 

ّ٘يْٗ پْذ ؽٖبه اليٗ ٘بي إِّيزي ٔبپليلُٚگُ ّلٖ اٍذ ٚ يه ّقٔ 

ؽمٛلي وٗ ُوپي ثواثو إًِ پيوىٔبْ ٚ پيوِوكاْ لجيٍٗ اٍذ عبي 

اى كيلگبٖ ايٓ . آْ ها گوفزٗ ٚ اى ك٘بْ كفزوؽوف ِي ىٔل

اٌقٍِمٗ، اگو وَي ّ٘ٛيذ ؽميمي ٍٝت وٕل َِذ يب  ِٛعٛكاد فغيغُ 

! كيٛأٗ اٍذ

 



كه ِغّٛع، كفزو رب ثيهگ ّٛك يبك ِي گيوك وٗ ٘و چٗ ثواي ٌّند 

فٛكُ ٚ ثٗ فبٝو هفبٖ ٚ ّبكي ٚىٔلگي فٛكُ ثىٕل غٍٜ، ثل، 

اّزجبٖ، گٛي فٛهكْ اى ّيٞبْ، اغفبي ّلْ، ٔبكأي ٚ گٕبٖ اٍذ 

ٚ ٘و چٗ ثواي ِبفيبي ِن٘جي كه هاٍزبي رلاَٚ ؽىِٛذ ٚ ٍٍٞخ آْ 

ثٗ ّىً يه ُوٍَفذ ٚ وٕيي ؽٍمٗ ثگُٛ أغبَ ك٘ل كهٍذ، فٛة، 

كه ٔٙبيذ . ٕؾيؼ، ثٕلگي فلا، آگب٘ي، كأبيي ٚ ٕٛاة ِي ثبّل

فٛاٍذ ٚ اهاكۀ ِبفيبي ِن٘جي كيٓ ٚ ِن٘ت فوك ها رْىيً ِي ك٘ل 

ٚ ٚي ٘و گٛٔٗ فٛاٍذ ٚ فوِبْ ايٓ ِبفيب ها فٛكثقٛك فٛاٍذ ٚ 

كه ٘و ؽبي غوٗ ايٓ ثٛك وٗ ايٓ . فوِبْ فلا ٚٔيي فٛكُ ِي كأل

ِبفيب عّؼّيذ ِٛهك ثؾش ها كه ٍٞؼ ٍّيبهٖ ٝٛهي گييِٕ ژٔزيىي 

ووكٖ اٍذ وٗ ثٗ ٍبكگي ٚ ثب چٕل ثبهرىواه ثٗ هاؽزي ثؤبِٗ 

هييي ّلٖ ٚ رب آفو ػّو ٔيبىي ثٗ ٔظبهد ٚ وٕزوي ٔلاهٔل ٚ 

كه ؽبٌي وٗ . فٛكثقٛك ٝجك ثؤبِخ كاكٖ ّلٖ هفزبه ِي وٕٕل

ٔمْٗ ووِٚٛىِٚي، ٍبفزبه ژٔزيىي، پوٚفبيً ِألٚوويٓ، هّل 

كٍزگبٖ ػٖجي ٚ فّؼبي ثٛكْ وٍّيخ ثقِ ٘بي ِيبٔي، فٛلبٔي ٚ 

چٕيٓ ٔيَذ  ُلّلاِي ِغي ٚ فالٕٗ وًّ ٍّ٘ٛزبى أَبْ ٔوِبي ػبّكي إاًل 

ٚ ايٓ ٝٛه ٔيَذ وٗ يه كفزو اٍزبٔلاهك أَبْ ثب چٕل رّٛپ ٚرّْو 

ٚ رٙليل رب پبيبْ ػّو پب٘بيِ ها ثٗ ُ٘ ثچَجبٔل ٚ ثليٓ هاؽزي 

.  ثؤبِٗ هييي ّٛك ٚ ِبٕٔل هٚثبد ػّو ثگنهأل

اوْٕٛ ِي رٛاْ يه ّٔٛٔۀ . رب ايٕغب ثب اٍبً لّٚيٗ إّٓب ّليل

ثَيبه إّٓبي پيچبٔلْ پبهچٗ ثٗ ٍو ٚ رٓ كفزو ثّچٗ ٘ب ها ٔيي 

ّ٘بْ ٝٛه وٗ ِي ثيٕيل ايٓ وبه ٔيي ثب ثؤبِٗ هييي . موو ووك

ِْب٘لٖ ِي وٕيل وٗ كه . رٛكۀ ػٖجي ثٗ ّوػ فٛق ٕٛهد ِي گيوك

عٛاِؼي وٗ اِوٚىٖ ثيْزو رؾذ ٍٍٞۀ ايٓ ِبفيب َ٘زٕل اى ٍٕيٓ 

 ٍبٌگي ثٗ ثبال ثٗ فوِبْ ِبفيب پبهچٗ ها ثٗ ٍوٚرٓ 4وُ ِضً 

ثّچٗ ِي پيچبٕٔل رب ثب رىواه ِلاَٚ ٚ ػبكد ثٗ ايٓ ٚٙؼّيذ، 

اٌگٛي اّرٖبالد ػٖجي ِوثٛٛ ثٗ پّٛيلٖ ثٛكْ ّىً گوفزٗ ٚ ّ٘بْ 

ٝٛه وٗ گفزيُ ثٗ ٍبكگي لّٛد يبفزٗ ٚ آِپو ِٛهك ٔيبى ها ثىْل 

ٚ اٌگٛ ؽبٌذ فٛك گوكاْ پيلا وٕل ٚ ثچٗ ثٗ ٝٛه ٔبفٛكآگبٖ ٚ 

فٛكوبه رب پبيبْ ػّو كائُ ايٓ پبهچٗ ٘ب ها ثٗ كٍذ فٛك ثٗ ٍو 

ٚرٓ فٛيِ ِي پيچبٔل ٚ ٔيبى چٕلأي ثٗ وٕزوي ٚ ِوالجذ ثؼلي 

ثٗ ّىٍي وٗ كه ثيهگَبٌي اگو ىِبٔي ثلْٚ ايٓ پبهچٗ ٘ب . ٔيَذ

ثبّل ٔٛػي رِٕ فبّٓ ثٗ ٚي كٍذ ِي ك٘ل وٗ كليمًب ثٗ رِٕ ٚ 

فّبهي ِؼزبكاْ ثٗ ِٛاك ِقله ّجب٘ذ كاهك ٚ ثٗ ٘و ليّزي ّلٖ 

پبهچٗ اي ثلٍذ ِي آٚهك ٚ ثٗ فٛك ِي پيچل ٚ ؽزي اگو ىٔي ثلْٚ 

ِىبٔييَ . پبهچٗ ثجيٕل پيگيوي ِي وٕل رب ثٗ ٚي پبهچٗ ثپيچبٔل

ايٓ رِٕ ّ٘بْ ِىبٔييَ فّبهي كه اػزيبك ثٗ ِٛاّك ِقله ٚ 

ٔوٍيلْ ِٛاّك اٍذ ىيوا ٍيَزُ ِألٚوويٓ ٚ ٍيَزُ ػٖجي ػٍّىوك 

ثوهٍي كليمزو ايٓ . ٘بي ِْبثٙي ها كه٘و كٚ ؽبٌذ ْٔبْ ِي كٕ٘ل

ػٍّىوك اى ٔظو ثيٌٛٛژي ٚ ٔمِ ٍيَزُ ػٖجي ٚ غلك كهٚٔويي كه 

ؽّل ايٓ ٍِٞت ٔيَذ ٚ ّبيل ثؼل٘ب آْ ها ثب رفٖيً ثيْزوي ػوٙٗ 

ّ٘يٓ ٚاوِٕ كهِٛهك ِضبي اٚي ُ٘ يىَبْ اٍذ ٚ رٛكح ػٖجي . وٕيُ

كفزو ِيثٛه پٌ اى ثيهگ ّلْ ٚي، چٕبٔچٗ ثٗ كٌيٍي پب٘بيِ 

ثبىثّبٔل ٔبآگب٘بٔٗ ٚ ثالفبٍٕٗ ثٗ ٘و ليّزي ٍؼي كه ثَزٓ آٔٙب 

ِي وٕل ٚ ؽّزي اگو يه ِوك لٛي ٘يىً ُ٘ ثقٛا٘ل ثٗ ىٚه پبي 



كفزو ها اى ُ٘ ثگْبيل ّبيل ِّٛفك ْٔٛك چْٛ كه ايٓ عّؼّيذ ٘بي 

فبّٓ، آِپوي وٗ اّرٖبالد ثؤبِٗ هييي ّلح رٛكح ػٖجي ِي ِوْل 

ثَيبه ىيبك ثٛكٖ ٚ ثبيل ِملاه ژٚي وبه ىيبكي ثواي غٍجٗ ثو 

. ػٍّىوك ِٛرٛه وٛهرىٌ رؾذ آِپواژ يبك ّلٖ ثٗ وبه ثوك

 ثٗ ٘و ؽبي كّلذ وٕيل وٗ يه ِٛٙٛع ثَيبه ثَيبه ُِّٙ ايٓ اٍذ 

وٗ ٘وگي ٔجبيل پبهچٗ ها ثٗ رٕٙبيي ٚ علاگبٔٗ ثوهٍي ووك ثٍىٗ 

پبهچٗ پيچيلْ فمٜ يه اليۀ إِّيزي اى چٕليٓ اليۀ إِّيزي اٍذ وٗ  

يؼٕي ٔجبيل . ِبفيبي ِن٘جي ها ِؾبفظذ ِي وٕل« گٛ٘و گوأجٙبي»

پبهچٗ ها اِوي َِزمً فوٗ ووك ثٍىٗ ٘و ثؾش كه ِٛهك آْ ثبيل 

ايٓ اليٗ . كه هاثٞٗ ثب رّبَ اليٗ ٘بي إِّيزي كيگو ِٞوػ ّٛك

٘بي إِّيزي ّبًِ كيٛاه ٘بي لٞٛه ِٕيي ثٗ ّ٘واٖ ألهٚٔي ٚ 

پوكٖ ٘بي ؽبعت كَ كهة ِٕيي، ِّٕٛػّيذ فوٚط، اعجبه ثٗ پيچيلْ 

فمٜ چبكه ٔيَذ ٚ ِمٕؼٗ ٚ ُثولغ ٚ هٚثٕلٖ ٚ )چٕل اليٗ پبهچٗ 

وٗ كه ؽميمذ  (ٍّيزٗ ٚ پيوا٘ٓ ٚ ِبٔزٛ ٚ عٛهاة ٚ غيوٖ ُ٘ َ٘ذ

وبه ّ٘بْ كيٛاه ٘ب ها كه فبهط ِٕيي ِي وٕل، اعجبه ثٗ ّ٘وا٘ي 

يه يب چٕل اٍىٛهد، ِّٕٛػّيذ ٘و رّبً ٚ ِىبٌّٗ ٚ ِالَِٗ ٚ 

، (ىٔلأي ُِّٕٛع اٌُّاللبد)ِواٚكٖ ثب كيگواْ ثيوْٚ اى ِٕيي 

اٍزمواه ِأِٛهيٓ ِبفيبي ؽبوُ ثب يٛٔيفٛهَ ٌٚي ثلْٚ ٍالػ 

ثواي َّزْٛي ِغيي  (آفٛٔل ٚوْيِ ٚ فبفبَ ٚوب٘ٓ ٚ غيوٖ )ِوئي

ِوكَ، اٍزمواه ِأِٛهيٓ ِبفيبي ؽبوُ ثب يٛٔيفٛهَ ٚ ثب ٍالػ 

، اٍزمواه ِأِٛهيٓ (ٔگٙجبْ ٚ ٍوثبى ٚ پٍيٌ ٚ غيوٖ)ِوئي 

ِأِٛهيٓ ٌجبً )ِبفيبي ؽبوُ ثلْٚ يٛٔيفٛهَ ٚ ثب ٍالػ غيوِوئي 

كه پبهن يب فيبثبْ ىْ ٚكفزواْ رٕٙب ها آٔمله  ّقٖي وٗ ِضاًل 

ٚ ٍوأغبَ ٚ  (امّيذ ِي وٕٕل رب ثٗ فبٔٗ ثوٚٔل ٚ ثيوْٚ ٔيبيٕل

اى ّ٘ٗ ثلرو اٍزمواه ِأِٛهيٓ ِبفيبي ؽبوُ ثلْٚ يٛٔيفٛهَ ٚ 

كه كافً ِٕيي يؼٕي ٚاٌليٓ،  (ٌٚي ثب ٍالػ ٍوك)ثلْٚ ٍالػ گوَ 

ثَزگبْ كهعٗ اّٚي ٚ كَّٚ ٚ غيوٖ وٗ وبِالً ِوالت ىْ ٚكفزو ثٛكٖ 

ٚ آٔٙب ها رؾذ ٔظو كاهٔل ٚ وٕزوي ِي وٕٕل، ثبىعٛيي ٚ رفزيِ 

ِي ّٔبيٕل، ٚ كه ٕٛهد اهرىبة رقٍّف، ِوگ يب عواؽذ ِوگجبه يب 

ٍبيو اليٗ ٘بي . ؽّلالً وزه فٛهكْ ثيوؽّبٔخ ىْ ٚ كفزو لٞؼي اٍذ

إِّيزي ّبًِ لٛأيٓ ِّلْٚ ٚ ِّٖٛة، لٛأيٓ ٔبّٔٛزٗ، رٙليل 

كايّي لزً ٔبٍِٛي، فزٕٗ ووكْ، ُػوف ٚ ٍَُّذ ٚ هٚاي ػبّكي ّىٕغٗ 

فبٔٗ ٚ ٝٛيٍۀ ِيثٛه، َّ٘بيگبْ يب ّ٘ىالٍبْ يب َِئٛالْ ِلهٍٗ ٚ 

. كأْگبٖ يب ّ٘ىبهاِْ فجو چيٓ ٚ ٍبيو اليٗ ٘بي إِّيزي ِي ثبّل

پٌ ٘وگي ٔجبيل پبهچٗ ها ثٗ رٕٙبيي كه ٔظو گوفذ ٚ پبهچٗ فمٜ 

يه اليٗ اى وًّ اليٗ ٘بي إِّيزي اٍذ وٗ َٔٛاْ ها وبِاًل  رؾذ 

.  وٕزوي ٔگبٖ ِي كاهك

كه ػيٓ ؽبي كهٍذ رّٛعٗ وٕيل وٗ ايٓ پبهچٗ ٘ب وٗ إٛالً ؽبٌذ 

كاهك يه ِفَٙٛ ثَيبه  (ِضً چبكه، ِبٔزٛ ٚغيوٖ)ٌجبً يٛٔيفٛهَ 

اٍبٍي ها اٌمبء ِي وٕل ٚ آْ ايٕىٗ ِبفيبي ؽبوُ ثب پّٛبٔلْ 

 فٛك ثو آٔٙب ٚ ٚٙؼّيذ ِّزبى ِبٌىّيذيٛٔيفٛهَ ثٗ رّبِي ىٔبْ، 

فٛك كه ثٗ غٕيّذ گوفزٓ ٚ اٍيو ووكْ ِوكِبْ ِٕبٝمي ها وٗ 

ثلأغب ؽٍّٗ ووكٖ ٚ پيوٚى ّلٖ ها ثٗ ّٔبيِ ِي گناهك ٚ ّ٘بْ 

گٛٔٗ وٗ ثٗ رفٖيً رٛٙيؼ كاكيُ ؽبٌذ ثٕلگي ٚ ثوكگي ٚ ُوٍَفزي 

ثٗ . ووكْ ثواي ِبفيبي ؽبوُ ها اى ثّچگي كه آٔٙب عب ِي ألاىك



ػجبهري ايٓ ِبفيبي ِن٘جي ٘و گبٖ ثو ٍوىِيٕي ٍَِّٜ ِي ّٛك 

ثالفبٍٕٗ ىٔبْ ٚ كفزواْ آْ وْٛه ها ٍِِه ٍٝك فٛك ِي كأل ٚ 

آٔٙب ها اٍيو گوفزٗ ٚ يٛٔيفٛهَ پّٛبٔلٖ ٚ ثوايْبْ ٔگٙجبْ 

ٍَِؼ ٚ غيو ٍَِؼ گناّزٗ ٚ  ثواي ٔىبػ كائُ ٚ عفزگيوي ٚ 

رٌٛيل ٍوثبى ٚ ٔگٙجبْ ٚ روٚهيَذ ٚوٍفذ ٚ ٔٛوو آِبكٖ ِي وٕل 

كهٍذ ّ٘بْ ٝٛه وٗ اگو ٍپب٘ي ثٗ . ٚثٗ ٝٛيٍٗ اػياَ ِي كاهك

ٍوىِيٕي ؽٍّٗ وٕل ٘وچٗ گبٚ ٚ فٛن ٚ ِيِ ٚ اٍت ٚ لبٝو ٚ غيوٖ 

ثجيٕل افَبه ووكٖ ثٗ پْذ عجٙٗ اهٍبي ّٔبيل رب ثواي ثىبه 

.  گوفزٗ ّلْ كه ٝٛيٍٗ ٚ إٞجً لَٛ ِٙبعُ اػياَ ّٛٔل

كه ّ٘يٓ هاثٞٗ ثٗ ِٛٙٛع اعبىح پله ثواي اىكٚاط كفزو ٚ پله 

كفزو كأَزٓ كه لٛأيٓ ِلٔي كٚهٖ ٍٍٕٞزي ايواْ ٚ « ٌٚيّ »ها 

ِي ).  ِبفيبي ِن٘جي رٛعٗ وٕيلَِزمئُيي ّ٘يٓ كٚهٖ ؽىِٛذ 

ثٗ ٚيژٖ اى )چْٛ كه رّبَ كٚهاْ ٍٍٕٞزي ايواْ « َِزميُ»گٛييُ 

» ىِبْ ٕفّٛيٗ ٚ ثبى ّلْ پبي فواِبٍٛٔوي كه ايواْ ٚ اؽلاس 

ٍالٝيٓ عي ػوٍٚه ٘بي فيّٗ ّت ثبىي  (...ُپً إفٙبْ ٚ« ٍٚٗ  ٍي

ثواي . ايٓ ِبفيب يؼٕي وبهگياهاْ غيو َِزميُ آْ ٔجٛكٖ أل

ِضبي ِؾّّلهٙب پٍٙٛي فٛكُ اػزواف ِي وٕل ؽيٓ ِواٍُ هٍّي لجٛي 

يىي ؽفظ رّبِّيذ اهٙي ٚ : ِمبَ ٍٍٕٞذ ٍٛگٕل فٛهكٖ ثٗ كٚ چيي

  (!ؽبوّّيذ ٍِي ٚ كيگوي ؽفظ ٚ ؽواٍذ ِن٘ت ّيؼخ اصٕي ػْوي

 ايٓ ؽّمي وٗ پله ٚ عّل پلهي كه ٚالغ ِبٌه كفزو ِؾَٛة ِي ّٛٔل 

ٚ ِي رٛإٔل كفزو ها ثٗ لزً ثوٍبٕٔل ٚ ِغبىاد ْٔٛٔل اى وغب 

ٔظبَ »آِلٖ اٍذ؟ ثوفي ثب ٍبكٖ ٌٛؽي ِي پٕلاهٔل ايٓ ثٗ فبٝو 

اٍذ ٌٚي اگو اى آٔبْ « ِوكٍبالهي»يب ؽزي« پلهٍبالهي»ٚ « ٝبيفگي

چْٛ . ثپوٍيل ِؼٕي ايٓ إٞالؽبد چيَذ ّٔي رٛإٔل عٛاة ثلٕ٘ل

ٚالؼّيِذ ايٓ اٍذ وٗ كه . ٘ب ِؼٕي ٔلاهٔل كه ؽميمذ ايٓ ٚاژٖ

 ٍبي 250يؼٕي ّ٘يٓ )كٚهاْ ِبلجً كٌٚذ ِوويي ٚ ؽىِٛزٙبي ٍِّي 

وٗ رٍگواَ ٚ هاكيٛ ٚ فٛكهٚ ٚ  (پيِ ثٗ لجً رب ٕل٘ياه ٍبي

٘ٛاپيّبٚ غيوٖ ُ٘ افزواع ْٔلٖ ثٛك ٚ ؽىِٛذ ِوويي فئٛكاٌي يب 

كٍزوٍي  (٘و كٚ رؾذ ٔظو ِبفيبي ثبٍزبٔي وٗ گفزيُ )لجيٍٗ اي 

ٝٛايف ٚ فبٔٛاكٖ )فٛهي ٚ َِزميُ ثٗ اّقبٓ ؽمٛلي گّبّزخ فٛك 

وٗ ٘ويه كه ِٕٞمٗ اي ِي ىيَزٕل ٔلاّذ رب  (٘بي گَزوكٖ

ثبٔي ها عبهي  وٕزوي ٝٛيٍٗ(ِضً االْ كه فيبثبْ ٘بي ٚٝٓ)َِزميّبً 

 ثٗ هأً ّقٔ رٖويؾبً وٕل، ٚظبيف وٕزوي ىٔبْ فٛا٘ي ٔقٛا٘ي ٚ 

ؽمٛلي ٍبوٓ كه ِٕٞمٗ يؼٕي پيوِوكاْ ٝبيفٗ ٍپوكٖ ِي ّل رب ثٗ 

 (ٚ آْ ُ٘ ثٗ ٔيبثذ اى ِبفيبي ثبٍزبٔي)ٔيبثذ اى ؽىِٛذ ِوويي 

ّ٘يِبْ ثب ايٓ . اعوائيبد ايٓ ثؤبِٗ ها ػٙلٖ كاه ّٛٔل

ِىبٔييَ هٍّي اكاهي، يه ِىبٔييَ غيو هٍّي ِبفيبيي ُ٘ ػًّ ِي 

ووك ثليٓ روريت وٗ ّ٘بْ ٝٛه وٗ ثٗ فٛثي ِي كأيل اگو پلهي 

فٛك غبفً ِي ّل « ٔبًِٛ»يب ثواكهي ٚ ػّٛيي ٚ غيوٖ اى ؽواٍذ 

ٚ ًٍٙ أگبهي ِي ووك ّ٘بْ ِأِٛهيٓ ٌجبً ّقٖي ِبفيبي ثبٍزبٔي 

ثلْٚ يٛٔيفٛهَ ٚ ثب ٍالػ غيوِوئي وٗ كه ثبال اّبهٖ ّل ٚ كهْٚ 

٘و عبِؼٗ اي كه ٝٛي ربهيـ لواه كاكٖ ّلٖ أل؛ ثب رَّقو، 

ِٚؾىٗ، ٝؼٕٗ ىكْ، ٔگبٖ ٘بي ِؼٕي كاه ٚ رؾويه افواك لجبيً 

ِغبٚه ثٗ رؾويُ اىكٚاط ٚ هٚاثٜ اعزّبػي ثب فبٔٛاكح ثلٔبَ 

ّلح ِٛهك ثؾش، ثٗ ٘و وٍىي وٗ ّلٖ ِوكاْ اهّل ٚ ثٗ ٚيژٖ پله 



آٚهكٖ ٚ ػٖجبٔي ِي ووكٔل « غيود»كفزو يب ّٛ٘و ىٚعٗ ها ثو ٍو 

رب وبه يىَوٖ ّٛك ٚ كفزو ٚ ىْ ِيثٛه ٍو ُثويلٖ يب ٍٕگَبه ٚ 

.  ففٗ ّٛك

پله ثواي كاكْ اعبىح « ٚاليذ»كه ّٙٓ ِزّٛعٗ َ٘زيل وٗ ايٓ 

اىكٚاط ثٗ كفزو چٗ هاثٞٗ رٕگبرٕگي ثب هٚاي ٝٛيٍٗ گوكأي 

ِبفيبي ِن٘جي كاهك ٚ كه ٚالغ ّ٘بْ فٛاٍذ ِبفيبي ِن٘جي اٍذ 

وٗ ثٗ كاليً گفزٗ ّلٖ ثو ػٙلٖ ِوكاْ اهّل لجبيً ٚ فبٔٛاكٖ ٘ب 

گناهكٖ ّلٖ ثٛك چْٛ اگو كلذ وٕيل كه ايٓ عب پله يب عّل پلهي 

يؼٕي فمٜ )كفزو اعبىٖ ٕبكه وٕل « اىكٚاط»فمٜ ِي رٛأل ثواي 

اعبىٖ ثل٘ل كفزو ثوٚك ثب ٘و پَوي  (ٔىبػ كايُ ٔٗ ايٕىٗ ِضال ً 

يؼٕي ّٔي ّٛك وٗ پله، كفزوي ها . ٘و وبه فٛاٍذ أغبَ ك٘ل

اى يٛؽ ٚاليذ فٛيِ ه٘ب وٕل ٚ كفزو ها  (ؽزي ثب هٙبيذ ِؾٚوي)

. آىاك ثگناهك ثوٚك ثب پَواْ ِزؼّلك ٘و ثؤبِٗ اي كاّزٗ ثبّل

ِي كأيل وٗ اگو پلهي چٕيٓ وبهي ثىٕل آٔگبٖ ِبفيبي ِن٘جي ثب 

رّبَ ُلٛا اى پٌ پوكٖ ثيوْٚ عٙيلٖ ٚ َِزميًّب كفزو ها رؾذ 

يؼٕي ٔىبػ كائُ ٚ « ٕواٛ َِزميُ»وٕزوي لواه ِي ك٘ل ٚ ثٗ ٍٛي 

رٌٛيل ٚ پوٚهُ روٚهيَذ ٚ ٔگٙجبْ ٚ ٍوثبى ثواي فٛك ثٗ ٝٛيٍٗ 

پٌ ثلأيل اعبىح پله ٚ عّل پلهي فمٜ پوكح . اػياَ ِي كاهك

ٔبىن ؽيٍٗ گوأٗ اي اٍذ وٗ ِبفيبي ِن٘جي پْذ آْ پٕٙبْ ّلٖ ٚ 

اگو پله ٚ غيوٖ ٚظبيف ىٔلأجبٔي . فويت ٚ ٔيؤگي ثيِ ٔيَذ

ٚرٙليل ٚ ّىٕغخ ِوثٛٛ ثٗ فٛك ها كهٍذ أغبَ ٔلٕ٘ل، كٍذ 

ِبفيبي ِن٘جي َِزميًّب اى آٍزيٓ ثيوْٚ ِي آيل ٚ أغبَ ايٓ 

.  ٚظبيف ها ػٙلٖ كاه ِي ّٛك

كيگو ايٕىٗ ّ٘بْ ٝٛه وٗ كه ِٛهك پيچيلْ پبهچٗ ثٗ ٍو ٚ رٓ 

ها « لزً ٘بي ٔبٍِٛي»ىٔبْ ػٕٛاْ ّل، ثَيبه ُِٙ اٍذ وٗ ِٛٙٛع 

ٔجبيل ثٗ رٕٙبيي ثوهٍي ووك چْٛ هاٖ ثٗ عبيي ّٔي ثوك ثٍىٗ 

ايٓ ُ٘ يه اليخ إِّيزي اى چٕليٓ اليخ إِّيزي اٍذ وٗ ِبفيبي 

ّيٞبٔي ثبٍزبٔي اى هٚى اىي رب وْٕٛ ِغوي كاّزٗ ٚ ثبيل وٍّيذ 

ايٓ ِبفيب ٚ رّبِي اليٗ ٘بي إِّيزي آْ ها ثب ُ٘ كه ٔظو گوفذ 

.  وٗ كه ثبال ثلاْ اّبهٖ ّل

 

اّٚي . فالٕٗ ثجيٓ ػييي ِٓ، ايٓ رْىيالد ّيٞبٔي چٕيٓ ػًّ ِي وٕل

وٗ ثو ِٕٞمٗ اي ٍَِّٜ ِي ّٛك ثالفبٍٕٗ رّبَ ىْ ٚ كفزو ٘بي آْ 

ٔبؽيٗ ها رٍّّه ووكٖ، يٛٔيفٛهَ فٛك ها ثٗ آٔبْ پّٛبٔلٖ ٚ ثٗ 

يؼٕي پْذ كيٛاه، )كهْٚ فبٔٗ ٘ب ٚ گّٛخ اربق ٘ب ٍٛق ِي ك٘ل 

، ٍپٌ اليٗ ٘بي إِّيزي فٛق اى (ىٔلأي ٚ اى كٍزوً فبهط ِيىٕل

لجيً پبهچٗ، فزٕٗ، ٔگٙجبْ ٍَِّؼ ٚ غيو ٍَِّؼ، اٍىٛهد، ثبىعٛ، 

ها پْذ ٍوُ٘ ... ِفّزِ، ِوالت، ٌٚيّ، رٙليل كائّي لزً ٔبٍِٛي ٚ

لواه كاكٖ ٚ وبِالً رّبَ ىْ ٚ كفزو ٘ب ها اى ثميٗ ُِٕفًٖ ووكٖ، 

. اى ٕؾٓ اعزّبع هألٖ ٚ ِبٕٔل اٍيو كه ؽٖٓ فٛك لواه ِي ك٘ل

 كه فمٜ ثٗ ّوٛ ٔىبػ كائٍُپٌ ايٓ ىْ ٚ كفزو ٘ب ها  يه ثٗ يه 

اى عٍّٗ ثٗ ػوٍٚه )افزيبه ِوكأي وٗ كٍزْبْ ثٗ ٘يچ وغب 

ثٕل ٔيَذ لواه كاكٖ ٚ ثب أٛاع ّوٛ ٚ ّوٚٛ ٚ  (Sex dollپالٍزيىي

اٌؾيً  ِٙويٗ ٍٕگيٓ ٚ رٙليل ىٔلاْ كه ٕٛهد ػلَ پوكافذ ٚ ٌٞبيف

 كيگو ثٗ ثٕل ِي وْل ٚ ثٗ ٍّذ يه َِيو غيو لبثً اعزٕبة يؼٕي



فمٜ عفزگيوي ٚ رٌٛيل ٚ پوٚهُ ثّچٗ كه چبهچٛة ٔىبػ كائُ ثواي 

 ٍٛق ِي ك٘ل وٗ اٌجّزٗ رب پبيبْ ػّو اكاِٗ فلِذ ثٗ ؽىِٛذ

ٌّٛل رب ِوگِ ِوكَ ها وبِاًل  ثؤبِٗ . كاهك ايٓ رْىيالد عّّٕٙي اى ر

هييي ووكٖ ٚ آٔبْ ها ثٗ ٔبَ فلا ٚ پيغّجو ىيو يٛؽ فٛك ٔگبٖ 

كه َِغل ٚ ... ٘و ٘فزٗ عّؼٗ ٚ ّٕجٗ ٚ يىْٕجٗ ٚ. ِي كاهك

وٕيَٗ ٚ وٍيَب ٚ ِؼجل ٚ آرْىلٖ ٚ ثزقبٔٗ ٚ پوٍزْگبٖ ٘بي 

كيگو اى ٝويك وبهگياهاْ فٛك يؼٕي آيذ هللا ٚ آفٛٔل ٚ وْيِ ٚ 

پبٍزٛه ٚ فبفبَ ٚ وب٘ٓ ٚ غيوٖ ثٗ گُٛ ِوكَ ِي فٛأل وٗ فلا 

ايٓ ىٔلگي ٝٛيٍٗ اي ٚ ُوٍَفزي ٚ ٚ پيغّجو چٕيٓ گفزٗ أل ٚ 

 ٚ فٛا٘ي ٔٛووي ؽىِٛذ ها فلاٚٔل ثواي ايْبْ ِمّوه كاّزٗ

اي فٛإٔلح فوكِٕل، چُْ ػمً . ٔقٛا٘ي ثبيل ثلاْ گوكْ ٕٔٙل

ثگْب ٚ ايٓ پٕل ها ثپنيو ٚ ثلاْ غٖت ٚ ثٍٛوٗ ووكْ ىْ ٚ 

كفزواْ ٚ رٍّّه آٔبْ ٚ ٍپٌ اعبهٖ كاكْ آٔبْ ثواي عفزگيوي ٚ 

پوٚهُ ثّچٗ فمٜ كه لبٌت ٔىبػ كائُ، لٍت ٚ َ٘زٗ ٚ ِووي ٚ اٍبً 

ثٍٛوٗ ووكْ ىْ ٚكفزواْ، ِجٕب ٚ . ايٓ رْىيالد ا٘ويّٕي ِي ثبّل

پبيٗ ٚ ّبٌٛكٖ ٚ ثٕيبْ ٚ رىيٗ گبٖ ٚ ىيوثٕب ٚ ٔمٞٗ ػٞف ٚ 

. ّيْخ ػّو ٚ آة ؽيبد ٚ چّْخ ىٔلگبٔي ايٓ رْىيالد ّيٞبٔي اٍذ

! ّيو فُٙ ّل؟

ٚ فواُِٛ ٔىٕيل وٗ ايٓ رْىيالد ٕل٘ب ٘ياه ٍبي اٍذ ثو ...

رّبِي ٍّيبهٖ ىِيٓ ؽىّوٚايي ِي وٕل ٚ ايٓ ِبفيبي فبٚهِيبٔٗ 

فمٜ عيء وٛچىي اى گَزوكگي ايٓ رْىيالد كه ربهيـ ايٓ ٍّيبهٖ ِي 

. ثبّل

 

رٛعٗ كاهيل وٗ ايٓ ثؤبِٗ هييي ِبفيبي ِن٘جي وٗ ِضبي ىكيُ ٚ 

لٞوٖ اي اى كهيبٍذ، ثب ِٞبٌجي وٗ فٛكّبْ ُ٘ ثيبْ ِي وٕٕل كه 

رٚبك وبًِ ثٛكٖ ٚ ّ٘يٓ كٌيً ٚاٙؾي ثو ّٕؾذ اظٙبهاد ٚ رٛٙيؾبد 

ثليٓ روريت وٗ ِضالً فوٗ ثو ايٓ اٍذ وٗ فوك ثبيل . فّٕي ِبٍذ

اثزلا ثيهگ ّٛك ٚ ٍپٌ اگو ثقٛا٘ل ثٗ كيٕي ُُِزلّيٓ ّٛك يب اگو 

ٔقٛا٘ل ْٔٛك ٚ افزيبه ثب فٛك ّقٔ اٍذ كه ؽبٌي وٗ كه ايٓ 

عٛاِغ پيلاٍذ وٗ ِٛٙٛع افزيبه ٚ ايٓ ٕؾجذ ٘ب ٔيَذ ثٍىٗ 

.  رّبِي اِٛه ثب ىٚه ٚ اعجبه آْ ُ٘ اى ٍٕيٓ وُ أغبَ ِي ّٛك

يه ٔىزۀ ثَيبه عبٌت كه ايٓ ِٛهك فبّٓ ٚ كه وْٛه ايواْ ايٓ 

 ثٗ يىي اى چٕل كيٓ ثبيلاٍذ وٗ كه لبْٔٛ اٍبٍي آْ ّٙوٚٔل 

هايظ ِزلّيٓ ّٛك ٚ اِىبْ لجٛي اكيبْ كيگو ٚ ٔيي ٔلاّزٓ كيٓ 

ثٗ ػجبهد كيگو يب ثٗ يىي اى چٕل كيٓ ِزلّيٓ اٍذ يب . ُِؾبي اٍذ

ٔىزخ ثَيبه عبٌت رو ! ؽك ّٙوٚٔلي ٔلاهك ٚ ثبيل ثوٚك ثّيوك

ٚ إٛالً رمويجًب رّبَ اكيبْ  )ايٓ وٗ رّبَ ايٓ اكيبْ ٔبَ ثوكٖ 

ّ٘بْ ٝٛه وٗ كه اثزلا گفزٗ ّل ِزؼٍّك  (ِٛعٛك هٚي ٍّيبهٖ ىِيٓ

ثٗ فمٜ يه ِبفيبي ٚاؽل ثَيبه ثبٍزبٔي ٚ گَزوكٖ هٚي ايٓ 

اگو كهٍذ كّلذ وٕيل رمويجًب رّبَ اكيبْ هٚي ٍيبهٖ . ٍّيبهٖ اٍذ

ّ٘گي هٚاي  (اثوا٘يّي)ٚ ثٗ ٚيژٖ ّ٘بْ اكيبْ إٍي ونايي 

ِْزون ٝٛيٍٗ ثبىي، ٔىبػ كائُ، عفزگيوي، ىايِ ٚ پوٚهُ ثّچٗ 

٘بي ِزؼلك ٚ رؾٛيً كاكْ آٔٙب ثٗ ِبفيبي ِيثٛه ثواي ٔگٙجبٔي 

ٚ عٕگيلْ ٚ ُوٍفزي ٚ ٔٛووي عٙذ ؽفظ للهد ٚ ٍٍٞۀ ايٓ رْىيالد 

ِبفيبي لليّي ٍَِّٜ ثو . ّيٞبٔي هٚي ٍّيبهٖ ها كٔجبي ِي وٕٕل



كيٓ ِوكِبْ ٍّيبهٖ ٍّيبهٖ كه ؽميمذ يىي ثيِ ٔيَذ ٚ كه ٚالغ 

رّبَ ايٓ . ىِيٓ فمٜ يه كيٓ ٚيه ِن٘ت ثب ٔبَ ٘بي ِزفبٚد اٍذ

اكيبْ ىيو كٍذ يه رْىيالد اٍذ ٚ آْ رْىيالد ثب ؽفظ ايٓ هٚاي 

ٝٛيٍٗ ثبٔي ٚ فٛوچوأي رٛأَزٗ اٍذ ٕل ٘ب ٘ياهٍبي ثو ايٓ 

.  ٍّيبهٖ ؽىّوٚايي وٕل

كه ّٙٓ فواُِٛ ٔىٕيل وٗ كه هأً لبْٔٛ اٍبٍي ايٓ ّّيبٝيٓ ايٓ 

يؼٕي ّقٔ }كه ٔظبَ ِب فبٔٛاكٖ »:إً فٛكّٔبيي ِي وٕل وٗ

اوْٕٛ ثٗ عبي فبٔٛاكٖ وٍّٗ « .إً اٍذ{ؽمٛلي ٔٗ ّقٔ ؽميمي

كه ٔظبَ ِب ٝٛيٍٗ إً » :  ها ثگناهيل ٚ ِؼّّب ؽً ِي ّٛكٝٛيٍٗ

ٔبگفزٗ ّٔبٔل وٗ ٘يچىٌ ّٔي كأل ايٓ عٍّٗ ها چٗ وَي « .اٍذ

ّ٘بْ ٝٛه وٗ ٘يچىٌ ّٔي كأل چٗ وَي ! گفزٗ ثبيل آٔغب ثٕٛيَٕل

كاهٔلح » : ٍبي هٚي گنهٔبِٗ ٘ب چبپ وٕٕل30گفزٗ عٍّخ ىيو ها 

آيب ايٓ « .ايٓ گنهٔبِٗ ؽّك َِبفود ثٗ فٍَٞيٓ ِاّغبٌي ها ٔلاهك

لبْٔٛ اٍذ؟ آيب چٗ ٔٙبكي آْ ها رٖٛيت  (ٚعٍّخ ثباليي)عٍّٗ 

ووكٖ؟ ّبيل اّجبػ ٚ اهٚاػ آْ ها رؾويو ووكٖ أل؟ آْ فوكي وٗ 

ايٓ عّالد ها ّٔٛزٗ ويَذ ٚ ٔبَ ٚ ْٔبٔي ٚي چيَذ؟ ٔىٕل كٍذ 

اثٍيٌ ايٓ عّالد ها كهط ووكٖ ثبّل؟ 

 

اوْٕٛ وٗ ثب وٍّيبد لٚيٗ إّٓب ّليل اعبىٖ ك٘يل ثوفي ِضبي ٘بي 

يه ٔزيغۀ ثَيبه . كيگو ها ثواي رأويل ٚ هّٕٚگوي ثيبْ وٕيُ

عبٌت ايٓ گٛٔٗ ثؤبِٗ هييي رٛكح ػٖجي كه وٛكوي ٚ ِبٔلگبه 

ّلْ آْ رب پبيبْ ػّو ايٓ اٍذ وٗ فوك ثلْٚ ايٕىٗ وٛچىزويٓ 

كهن ٚ اّٝالػي كاّزٗ ثبّل كه ٍواٍو ػّو ِبٕٔل يىي اى ِأِٛهيٓ 

ؽىِٛذ ػًّ ِي وٕل ٚ كه ٚالغ ؽىِٛذ ٘بي ِبفيبيي هٚي ٍّيبهٖ 

ىِيٓ، ثٗ ٚيژٖ كه ِٕٞمٗ فبٚهِيبٔٗ رؾذ ِليويذ ّ٘بْ ِبفيبي 

ثبٍزبٔي وٗ موو ووكيُ، ٝٛهي عٛاِغ فبٓ ها اى ٔظو ژٔزيىي 

أزقبة ووكٖ ٚ كه ٝٛيٍٗ ٘بي فٛك پوٚهُ كاكٖ أل وٗ ثب 

ثؤبِٗ هييي رٛكح ػٖجي ٚ لواهكاكْ ثؤبِٗ ٘بي كٌقٛاٖ، ايٓ 

ثٗ ػٕٛاْ ِأِٛهاْ ٚ ُػّّبي، وبهگياه ٚ ّٔبيٕلح  ِٛعٛكاد ػّاًل 

كه ؽميمذ ثب ايٓ رىٕيه . كٌٚذ يب ؽىِٛذ ىيَذ ِي وٕٕل

ِيٍيٛٔٙب وٍفذ ٚ ٔٛوو ثلٍذ ِي آيل وٗ ٘ويه ثلْٚ ايٕىٗ 

َِزميًّب ِٛاعجي اى كٌٚذ ٚ ؽىِٛذ ثگيؤل ثواي آْ وبه ِي وٕٕل 

.  ٚ ا٘لاف آْ ها ثوآٚهكٖ ِي ٍبىٔل

فوٗ وٕيل ىْ ٚ ِوكي ٚاهك . يه ّٔٛٔۀ ثَيبه إّٓب ِي آٚهيُ

. َِبفوفبٔٗ اي كه َِيو عبّكٖ اي ِي ّٛٔل ٚ اربلي ِي فٛإ٘ل

فٛكوبه عٛاة ِي ك٘ل چْٛ فوك  ٕبؽت َِبفوفبٔٗ ثٗ ّىً وبِاًل 

 اٍذ ثٗ آٔٙب اربق ّٔي ك٘ل ِگو ِّٞئٓ ّٛك وٗ ِن٘جي ٚ ِزلّيٕي

كه ٔظو كاّزٗ ثبّيل ايٓ ٍٕبهيٛ ثٗ .  ووكٖ ألاىكٚاطآٔٙب  

ؽبي ؽبٙو وٗ ؽىِٛذ هًٍّب ّٔي گناهك ٘زٍلاهاْ اربق ثٗ ىْ ٚ 

ِوك ّ٘واٖ ّ٘ليگو ثلٕ٘ل ِوثٛٛ ٔيَذ ثٍىٗ ِٕظٛه ِب وٍّيذ لّٚيٗ 

ٚ ّوايٜ ػِّٛي اٍذ وٗ كه اوضو لويت ثٗ ارفبق ِٕبٝك ايٓ 

ثٕبثوايٓ ثب رٛٙيؼ . ٍّيبهٖ ٘ياهاْ ٍبي اٍذ اكاِٗ كاهك

پيْگفزٗ، چٕيٓ ِىبٌّٗ اي ها ثيٓ ىٚط َِبفو ٚ َِبفوفبٔٗ كاه 

: رّٖٛه ِي وٕيُ

.   ٔفوٖ ثواي فٛكَ ٚ ايٓ فبُٔ ِي فٛاٍز2ُيه اربق ثب رقذ -   



ِب افواك ّٔبى فٛاْ ٚ ِزلّيٕي َ٘زيُ ثٕبثوايٓ رب  ِّٞئٓ -  

يؼٕي ثٗ لٛي ). ْٔٛيُ ّّب اىكٚاط ووكٖ ايل اربق ّٔي ك٘يُ

 (. ثيٓ آٔٙب ثولواه ّٛكهاثٞخ ىٚعّيذرٛٙيؼ اٌَّبئً ثبيل 

 

اِب . ػجبهد اٚي ثٗ ألاىۀ وبفي گٛيبٍذ ٚ رٛٙيؾي الىَ ٔلاهك

ػجبهد كَّٚ ثٗ ٘يچ ٚعٗ لبثً فُٙ ٔيَذ ٚ اوْٕٛ ِي فٛا٘يُ آْ 

رّٛعٗ ِي وٕيل . ها ثٗ ىثبْ لبثً فُٙ ثواي آكِيياك روعّٗ وٕيُ

وٗ َِبفوفبٔٗ كاه ِّلػي اٍذ فوك ِن٘جي ٚ ِزلّيٕي ِي ثبّل ٚ 

اگو اى آٔٙب . ثليٓ ٍجت ثبيل اى اىكٚاط ىٚط ِيثٛه ِّٞئٓ ّٛك

 چيَذ رب ِب ّّب ها اى اىكٚاطِٕظٛه ّّب اى وٍّۀ : ٍئٛاي وٕيل

ِّٞئٓ وٕيُ ٚ فيبٌزبْ رقذ هاؽذ ّٛك، فىو  ٚلٛع ايٓ اِو وبِاًل 

ِي وٕيل چٗ پبٍقي فٛإ٘ل كاك؟ اگو آٔٙب ثقٛإ٘ل پبٍـ كهٍذ ٚ 

ٕبكلبٔٗ اي ثلٕ٘ل ثبيل ثگٛيٕل ِٕظٛه ايٓ اٍذ وٗ يىي اى 

ػبلل، كفزوكاه، وْيِ، فبفبَ، )ّٔبيٕلگبْ هٍّي رْىيالد ِن٘جي 

 ثل٘ل وٗ ثب ّ٘ليگو ؽوف اعبىٖثبيل ثٗ ّّب كٚ ٔفو  (...وب٘ٓ ٚ

ػمل ٔىبػ )ٚ ٔيي ِغبِؼذ وٕيل  (ِؾوَ ّٛيل)ثئيل ٚ هاٖ ثوٚيل 

كّلذ ِي وٕيل وٗ ِٕظٛه َِبفوفبٔٗ كاه .  (ها ثيٓ ّّب عبهي وٕل

ٚ ٌنا ٔٛػي فلاي  )ايٓ اٍذ وٗ ِي گٛيل كيٓ ٚ ِن٘ت فبّٕي كاهك 

يب رْىيالد )وٗ ٝجك آْ، رْىيالد ِن٘جي  (ثقٖٕٛي ها ِي پوٍزل

ثبيل ثٗ كٚ ٔفو اى ارجبع ؽىِٛذ  (كيٛأي ٚ اكاهي رؾذ آْ

ِي ثيٕيل .  ثل٘ل ثب ُ٘ ؽوف ثئٕل يب ٘و وبه كيگو ثىٕٕلاعبىٖ

وٗ َِبفوفبٔٗ كاه ٚ ٍبيو ِوكِبْ ثٗ ّىً فٛكوبه ثٗ ٕٛهد ُػّّبي 

ؽىِٛذ ٚ ِأِٛهيٓ كٌٚذ ػًّ ِي وٕٕل ثلْٚ ايٕىٗ ِأِٛهيذ ِيثٛه 

ثواي آٔبْ رٖويؼ ّلٖ ثبّل يب كٍزّيك ٕويؾي اى ايٓ ثبثذ 

كه ٚالغ ايٓ ِٛعٛكاد فٛكثقٛك ثٗ ٕٛهد چُْ ٘ب ٚ گُٛ . ثگيؤل

إِّيزي ايغبك ِي وٕٕل ٚ ّ٘بْ - ٘بي ؽىِٛذ، يه ِؾيٜ اّٝالػبري 

گٛٔٗ وٗ ثٗ فٛثي ِي كأيل كائُ ِْغٛي ٍون وْيلْ ٚ فٌٚٛي 

ووكْ كه وبه كيگواْ ٚ َّ٘بيگبْ ٚ غيوٖ َ٘زٕل وٗ چٗ وَي ٚاهك 

فالْ ِٕيي ّل ٚ چٗ ىْ ٚ كفزوي ثب فالٔىٌ كه وٛچٗ ؽوف ىك ٚ 

.  غيوٖ

يىي ثؤبِٗ هييي ؽىِٛذ . ايٕغب كٚ ٍِٞت علاگبٔٗ ِٞوػ اٍذ

ِبفيبيي وٗ افواك ها ٝٛهي ثؤبِٗ هييي ووكٖ وٗ ٔبفٛكآگبٖ 

يؼٕي رقّٞي ووكْ  )َٔجذ ثٗ اِٛه ؽيبري ٚ ُِّٙ ِٛهك ٔظو ؽىِٛذ 

ػىٌ اٌؼًّ ٘بي آٔي ٚ ّليل  (اى هٚاي ٝٛيٍٗ ثبٔي ٚ فٛوچوأي

ْٔبْ ِي كٕ٘ل ٚ وبه ووكْ ثواي ؽىِٛذ ها ٚظيفخ كيٕي ٚ ِن٘جي 

يؼٕي ثٗ ىثبْ ٍبكٖ، رْىيالد ِن٘جي ِبفيبيي . فٛك ِي أگبهٔل

ّ٘بٔب فلاي آٔٙب ٚ فٛاٍذ آْ رْىيالد فٛاٍذ فلا ٚ پيوٚي اى 

.  ايٓ ِبفيب كيٓ ٚ ِن٘ت آٔبْ ِي ثبّل

ٍِٞت كَٚ وٗ ثٗ ّ٘بْ ألاىٖ ُِّٙ اٍذ ايٓ اٍذ وٗ اگو اى آٔٙب 

ِگو فىو ووكي وٗ ِٓ ٚ ايٓ فبُٔ وي َ٘زيُ وٗ ثواي ؽوف : ثپوٍي

 گوفزٓ اى اعبىٖىكْ يب ٘و وبه كيگو ثب ّ٘ليگو، اؽزيبعي ثٗ 

وَي ٚ آْ ُ٘ اى رْىيالد ِن٘جي عٕبثؼبٌي كاّزٗ ثبّيُ؟ اؽزّبالً 

 ثواي اٍيو ٚ غٕيّذعٛاة ايٓ اٍذ وٗ ارجبع ايٓ وْٛه ثٗ ٔٛػي 

رْىيالد ِن٘جي ِبفيبيي َ٘زٕل وٗ ثبيل ثالفبٍٕٗ آٔٙب ها ثواي 

أغبَ هٚاي ٔىبػ كائُ ٚ عفزگيوي ٚ غيوٖ آِبكٖ وٕل رب ٘وچٗ 



ٔگٙجبْ ٚ ٍوثبى ٚ روٚهيَذ ٚ ٔٛوو ٚ ُوٍفذ ثيْزوي ىائيلٖ، 

ثٗ كيگو ٍقٓ، . پوٚهُ كاكٖ ٚ رمليُ فبٔلاْ ػّٖذ ٚ ٝٙبهد وٕٕل

ثٗ غٕيّذ ثوكٖ  گوفزٗ ّلٖ ٚ اٍيوّّب ارجبع ايٓ وْٛه ثٗ ٔٛػي 

 ٚٔٗ فمٜ كه ِٛهك ِؼبّود ىْ ٚ ِوك، ثٍىٗ كه وٍّيۀ ّلٖ ايل

اِٛه ِّّٙٗ ٚ عيئّيخ ىٔلگي ثبيل اى رْىيالد ِبفيبيي فٛق اعبىٖ 

يؼٕي كه ٘و وبه ثٗ رٛٙيؼ اٌَّبئً هعٛع ووكٖ ٚ اعبىٖ )ثگيويل 

يىي اى ٍوووكگبْ ِبفيب ها وَت وٕيل ٚ فالٕٗ ىٔلگي ثلْٚ اعبىٖ 

اى آٔغب وٗ ِبفيبي فبٚهِيبٔٗ ثٗ ايٓ وْٛه ؽٍّٗ . (ّٔي ّٛك

ووكٖ ٚ كه ٔجوك پيوٚى ّلٖ ٚ ثو ّّب غٍجٗ يبفزٗ، ٝجؼًب  ّّب  

 ِؾَٛة ِي ّٛيل ٚ ثبيل ٚظبيف چبهپبيبْ كه ٝٛيٍٗ ها اٍيو

. ثوايْبْ أغبَ ك٘يل

پٌ ٍقٓ ثلأغب هٍيل وٗ َِبفوفبٔٗ كاه فٛكثقٛك ثٗ ّىً ِأِٛه 

ِبفيب ٚ كٌٚذ ػًّ ووكٖ ٚ ثواي اربق كاكْ ثٗ ىٚط ِيثٛه ثبيل 

ِلهوي كاي ثو اعبىٖ كاكْ يىي اى ّٔبيٕلگبْ ِبفيب ها ثٗ ٚي 

ثلْٚ اعبىح ِبفيبي ِيثٛه كاكْ اربق غيوِّىٓ اٍذ .  ػوٙٗ وٕيل

. ٚ ايٓ هٚاي، كيٓ ٚ ِن٘ت َِبفوفبٔٗ كاه ها رْىيً ِي ك٘ل

كيگو رّبَ ِوى٘بي ثيٓ رْىيالد اٌٙي ٚ ّقٔ فلاٚٔل ثب ِبفيبي 

ؽبوُ ٔبپليل ِي ّٛك ٚ فلا ّ٘بْ رْىيالد ِن٘جي ؽبوُ اٍذ ٚ 

اٌجزٗ ٝجيؼي اٍذ وٗ چٕيٓ ِبفيب ٚ . كيگو رّبييي كه وبه ٔيَذ

چٕيٓ ؽىِٛزي اگو كه عٕگ وْزٗ اي ثل٘ل فوك ِمزٛي فٛكثقٛك 

اٌقٍمٗ ٍَِٛٛ   ِؾَٛة ِي ّٛك ٚ لجوٍزبْ ايٓ ِٛعٛكاد ػغيتّٙيل

٘و فوِبْ ؽىِٛذ ّ٘بْ فوِبْ فلاٍذ ٚ .  ِي ّٛكگٍياه ّٙلاءثٗ 

اگو وَي ٔقٛا٘ل كه . ٍوپيچي اى آْ، گٕبٖ ٚ َِزٛعت ؽّل ىكْ اٍذ

ايٓ ٝٛيٍٗ ٔىبػ كائُ وٕل ٚ ثواي ؽىِٛذ ثّچٗ كهٍذ وٕل ّٔيبد 

اگو وَي . ّيٞبٔي كاهك ٚ ثبيل ٍٕگَبه ّٛك يب ّالق ثقٛهك

ؽزي اگو .  ثگيوكاعبىٖثقٛا٘ل ثب وَي ؽوف ثئل ثبيل اى ؽىِٛذ 

 اى فبهط ٚاهك Sex dollِوكي ثقٛا٘ل يه ػوٍٚه پالٍزيىي ٍَِٛٛ ثٗ 

وٕل ٚ ّت ٘بي ربهها كه وٕبه ايٓ ػوٍٚه پالٍزيىي ثگنهأل 

 ٚاهك وٕل ٚ ٌؾظبد  Dildoاگو ىٔي ثقٛا٘ل يه. اػلاَ ِي ّٛك

رٕٙبئي ٍزوگ فٛك ها ثب ايٓ ٍٚيٍٗ پالٍزيىي ُپو وٕل ٔيي اػلاَ 

٘و وبهي وٗ ثٗ ٔؾٛي كٚه ىكْ، رقّٞي، ٍوپيچي ٚ ٔبكيلٖ . ِي ّٛك

أگبهي هٚاي ٔىبػ كائُ ٚ عفزگيوي ثواي ؽىِٛذ ثبّل ثالفبٍٕٗ 

أگ ّيٞبٔي ثٛكْ فٛهكٖ ٚ ثب ثيوؽّبٔٗ رويٓ ٚعٙي ثب آْ 

.   ثوفٛهك فٛٔيٕي ِي ّٛك

 

 

: ايٓ ها ُ٘ ثٗ ػٕٛاْ افززبَ ٍِٞت ِٞبٌؼٗ فوِبييل

ٍؼلثٓ »  آِلٖ وٗ ػلٖ اي اى(اى ٍٚبئً اٌْيؼٗ) كه يىي اى ايٓ هٚايبد

ٍٛاي ِي وٕٕل وٗ اگو رٛ ثٗ فبٔٗ ثوٚي ٚ ثجيٕي َّ٘ود كه وٕبه « ػجبكٖ 

 ِوكي فٛاثيلٖ، چٗ وبه ِي وٕي؟
  «.ٚهللا ِٓ ّّْيو ِي وُْ ٚ گوكْ آْ ِوك ها ِي ىُٔ» : ِي گٛيل 

 رٛ ثلْٚ ايٕىٗ :»ايٓ فجو ثٗ پيبِجو ِي هٍل ٚ پيبِجو ثٗ اٚ ِي گٛيل

چٙبه ّب٘ل كاّزٗ ثبّي وٗ فلا آْ چٙبه ّب٘ل ها فٛاٍزٗ ايٓ وبه ها 

 «وٕي؟ِي
هٍٛي هللا ٚلزي وٗ چُْ فٛكَ چييي ها ِي ثيٕل ٚ فلا ُ٘  يب»:وٗ اٚ ِي گٛيل

 «؟ثبى ُ٘ چٙبه ّب٘ل ِي فٛا٘ل ثٗ آْ ػٍُ كاهك،



 ؽزي اگو چُْ رٛ ُ٘ كيلٖ ثبّل، ثبى چٙبه ّب٘ل ، ثٍٗ:»پيبِجو ِي گٛيل

الىَ اٍذ، چوا؟ چْٛ فلاٚٔل كه ٕٛهري وٗ چٙبه ّب٘ل ٚعٛك ٔلاّزٗ ثبّل 

.« ػًّ ٚ فؼً ِنوٛه ها ثواي ٍَِّبٔبْ َِزٛه ٚ پّٛيلٖ لواه كاكٖ اٍذ

 

آلبي پيبِجو ِؾزوَ، ثٗ »:وْٕٛ يىجبه اى فٛك پوٍيلٖ ايلآيب رب

ٍٚبيوِٛاهك ِْبثٗ كه لوآْ، چوا چٙبه  ،اٍزٕبك ّ٘يٓ ؽوف فٛكد

ّب٘ل ّٔي آٚهي وٗ عٕبثؼبٌي ّجؾي ها كه غبه ٚ عب٘بي كيگو 

اي وٗ ثٗ رٛ ايٓ ِٞبٌت ها گفزٗ اٍذ؟ ثٗ لٛي فٛكد  ِْب٘لٖ ووكٖ

 ؽزي اگو چُْ رٛ ُ٘ كيلٖ ثبّل، ثبى چٙبه ّب٘ل الىَ ، ثٍٗ:

 ٕٛهري وٗ چٙبه ّب٘ل ٚعٛك ٔلاّزٗ ثبّل ػًّ  كهاٍذ، چوا؟ چْٛ

. ِي ثبّل َِزٛه ٚ پّٛيلٖ ِوكِبْٚ فؼً ِنوٛه ثواي 

 

 پبيبْ
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