
        ؛ ... باغ رعیت ملک خورد سیبی اگر ز

ُای هالی، اگش تشای هٌافغ ؽخصی تاؽذ تذ اعت، یا اگش تا  آیا دصدی، سؽٍْ، ساًت خْاسی، اختالط ّ اًْاع عْءاعتفادٍ

ُذف زوایت اص زضب، ُْاداساى، خشیاى عیاعی ّ خثَِ خْدی، زتی تشزك ّ اصْلگشا ُن تاؽذ، غیش لاًًْی، 

ًاهؾشّع ّ غیشاخاللی ّ پلیذ اعت؟ 

ُای  گشچَ ُلثر اّلی عالیاى دساصی اعت اص لاهْط تشخی دعت اًذسکاساى ها، ُوچْى کغاًی کَ دس لیغت افؾاگشی

ُا، سخت تشتغتَ، اها تشای دّهی اًْاع تْخیِات ؽشػی ّ ػشفی ّ  عای فشاسی تؼعی تاًکؤپالیضتاى تْدًذ یا س

. ؽْد کَ اهشّص ؽاُذ سؽذ عشطاًی آى دس خاهؼَ خْد ُغتین ُای ًفغاًی تشاؽیذٍ هی خْدفشیثی

ػذالت :  تش تا تودیذ اص ازوذی ًژاد، دس ُؾت عال گزؽتَ ُوَ عالَ دس ُفتَ دّلتخوِْسی اعالهیطشف سُثش  اص یک

کیذ ًوْدٍ، اص أگشائی، اختٌاب اص اعشاف ّػذم آلْدگی ُوکاساى دّلت ت هسْسی، عادٍ صیغتی، فغاد عتیضی، اصْل

ُا ّ اًْاع  ّ اسلام ًدْهی اختالط طشف دیگش تَ گْاُی دعت اًذسکاساى خِْد ًظام  ّ هطثْػات داخلی، آهاس

.  عاتمَ دس تاسیخ کؾْس اعت  ّ تی«اظِشهي الؾوظ»ُای هالی کَ دسایي هذت اًدام ؽذٍ،  عْءاعتفادٍ

 کَ هؼتشظیي سا اص کؼ دادى اًتماد ّزشام تْدى آى ُؾذاس هی دُذ، یتْاى زل کشد؟ آیا سُثش ایي تٌالط سا چگًَْ هی

عپاٍ ّ عایش هافیای ُای  خٌثَ ؽخصی ًذاؽتَ ّ ُوچْى غاستگشیادػا هی ؽْد خثش اعت، یا چْى  اص ایي خشیاًات تی

خشیاًات ّاتغتَ، تشای اُذاف اًمالتی ّ زفظ ًظام ّالیت، کَ الثتَ اّخة ّاخثات اعت، اًدام ؽذٍ، آًِا سا ًذیذٍ 

ای تا  ُا دعت ُن سا سّ کٌٌذ ّ تِاًَ تَ ظذ اًمالب تذٌُذ، ؽایذ ُن هصالسَ تیٌٌذ خْدی گیشًذ؟ ؽایذ ُن هصلست ًوی هی

اعت؟  خثش ُا ّ هطلغ اص هغائل هالی پؾت پشدٍ ؽذٍ کَ هلت اص آى تی خٌاذ ؽشیک دسخٌایت

 هیلیاسد تْهاى اص ری زغاتی ًِاد سیاعت خوِْسی ۱۶ؽْد  آلای ازوذی ًژاد دس آخشیي سّص کاسی خْد  ایٌکَ گفتَ هی

عیظ کٌذ تا پظ اص پایاى خذ هت، پایگاٍ خشیاى ّاتغتَ ؽْد، ّاسیض کشدٍ ، تیؼ اص أخْاُذ ت تَ زغاب داًؾگاُی کَ هی

تَ اعتخذام دّلت خْد دسآّسدٍ ّ  ُای آخش ؽاى تْصیغ کشدٍ، ُضاساى ًفش سا دس ُفتَ تیي اطشافیاىطال  ُضاس عکَ ۴۰

دٍ ، صذُا للن ُذایای هتؼلك تَ ًِاد سیاعت سعاىؽؼ تشاتش تَ عیاٍ لؾکش ًخغت ّصیشی سا دس دّساى سیاعتؼ 

ُا، چْى  خوِْسی سا تَ دفتشی کَ لشاس اعت پایگاٍ تؼذی ایؾاى تاؽذ هٌتمل کشدٍ ّ اهثال ایي ِػذٍ ّ ُػذٍ خوغ کشدى

لاتل اغواض اعت؟ ! خٌثَ ؽخصی ًذاؽتَ

خْساک ّ خشیذ هلک ّ هاؽیي ؽذٍ تاؽذ تا ؽخصی خْسد ّ آیا خالف ّخیاًت هالی یک همام ػالیشتثَ زتوا تایذ صشف 

ُای  ُای عیاعی دس تِتشیي ُتل ی اختصاصی ِخیل لْم ّ خْیؾاى سا تَ کٌفشاًظپیوا تا ُْا،تلمی ؽْد، یا اص کیغَ هلت

ؽْد؟ اصال هگش ُوَ توٌّیات ًفغاًی دس خْسد ّ خْساک  آهشیکا تشدى ّ خشیذُای آًچٌاًی کشدى ُن ؽخصی تلمی هی

دس هغیش توایالت  ؽْد؟ هگشخاٍ ّ خالل ّ سیاعت ّ سُثشی ّ ازغاط لذست دسخشج کشدى هیلیاسدُا دالس خالصَ هی

خْد کن توٌائی اعت؟ 

دس  ! غشتی اعت۴اص ّلتی عاصهاى تشًاهَ ّ تْدخَ، تَ پیشّی اص هٌّْیات سُثشی، تَ تِاًَ آًکَ ًطفَ ًاهؾشّع اصل 

فتْت سُثشی ّ هٌتخثیي   ثشّت هولکت دس کیغَ ُپشٍازوذی ًژاد تغتَ ؽذ، هؼلْم تْد کَ لشاس اعت پْل ًفت ّ ُندّسٍ 

اطالع اص هلت ّ تصْیة   تی، اسادٍ فشهْدًذ کَخای ػالنکایؾاى لشاس گیشد تا تَ ُشکظ ّ تَ ُشکؾْسی دسُش

. تزل ّ تخؾؼ ًوایٌذاص خیة هلت  هیلیاسد هیلیاسد ،ًوایٌذگاًؼ

: تَ لْل عؼذی ػلیَ الشزوَ

  اص تیخغالهاى دسخت  تشآّسًذ تاؽ سػیت هلک خْسد عیثی اگش ص

 ّگشًَ ًاهؾشّع اعت، پْل ًفت ّ  تاؽذ،تَ تٌفیز همام سُثشیتایذ ّلتی دس ًظام ّالیت فمیَ، هؾشّػیت دّلت ّ هدلظ 

 ،اصال تَ هلت ّ هدلظ ًوایٌذگاى چَ هشتْغ کَ زعشت ایؾاى تَ چَ کؾْسی! تمیَ تْدخَ هولکت کَ خای خْد داسد

.  هْلْف اعتُا کٌٌذ؟ دس ًظام ّالیت ایي فعْلی اُذافی، کوک تالػْض هالی هیچَ  دس هغیش  ّچَ همذاس



:  هغلن اعت ّلتی،خْب

صًٌذ لؾکشیاًؼ ُضاس هشؽ تَ عیخ    تَ پٌح تیعَ کَ علطاى عتن سّا داسد

! ُا سا تشای تسْیل تَ اهام صهاى اًذ، ایي پْل دّلتوشداى اًمالتی ها ُن، آًچٌاى کَ تشخی ادػا کشدٍ چَ خای تؼدة اگش

! اًذ، یا لشاس اعت تا آى صهیٌَ عاص ظِْس ؽًْذ اًذاص کشدٍ غشتی پظؽشلی ّ ُای  دس تاًک

ُا کَ عْاس لطاس ؽذًذ،   دس ایي عی عالَ خیلی؛تْاى تَ گشدى اص لطاس پیادٍ ؽذگاى فؼلی اًذاخت الثتَ ُوَ گٌاٍ سا ًوی

 تَ ساٍ  الثتَسا پیادٍ کٌٌذ، ّلی لطاسخشیاى عیاعی ؽاى ُای هتؼذدی سا تصازة کٌٌذ تا دیگشاى ًتْاًذ  عؼی کشدًذ کْپي

.  دُذ ّ سّال خْد اداهَ هی

 ًشدتاى خلك ایي ها ّ هٌی اعت  ػالثت صیي ًشدتاى افتادًی اعت

 ُـشکَ تـاالتـش سّد اتـلَ تشاعت  کاعتخْاى اّ تتش خْاُذ ؽکغت

ُای ؽخصی اص  ُای هالی یا عْء اعتفادٍ این کَ دس سلاتت لذست، تشخی هچ گیشی ُائی سا ُن ؽاُذ تْدٍ گِگاٍ هساکوَ

 ّلی ُوَ ایٌِا .ؽذ اًتخاتات یا تثثیت پغت ّ همام ُن اًدام هی اهکاًات دّلتی دس خِت اُذاف گشُّی تشای پیشّصی دس

َ داس تْدٍ اعت ای کاػ هذػیاى اعالِم ًاب هسوذی تَ ایي ُؾذاسلشآًی ُن ًین . هْلت ّ هصلستی، ًَ هثٌایی ّ سیؾ

 :ًگاُی هی کشدًذ

ؽوا عْگٌذُای خْیؼ  (چگًَْ؟)! هاًٌذ آى صى سیغٌذٍ  ًثاؽیذ کَ آًچَ تاتیذٍ ّ هسکن کشدٍ تْد، اصُن گغغت»

سا ّعیلَ فشیة ّ دؽوٌی هیاى خْیؼ لشاس دادٍ ایذ تا دس سلاتت  تواهیت طلثی، ُش  (دس خذهت تَ خلك خذا)

خض ایي ًیغت کَ دس هؼشض آصهْى الِی ُغتیذ ّ سّص لیاهت . گشُّی فضّى لذست تش اص گشٍّ دیگش گشدد

 (۹۲ًسل  )« دس آى اختالف هی ّسصیذ، آگاٍ تاى خْاُذ کشد (...اص لذست ّ ثشّت ّ هْلؼیت ّ)تشآًچَ 

 زغاب ّ کتاب ّ تشًاهَ هٌظوی تشای سعیذى تَ همصذی کَ هغافشیي ،افتذ کَ لطاس دس ؽشایطی اتفاق هیایي تؼاسظات 

 ! پیادٍ ؽًْذکداُشکذام اًذ ًذاؽتَ تاؽذ ّ ساًٌذٍ هصلست اًذیؾی کٌذ کَ  هغافشاى تِتش اعت  اًتخاب کشدٍ

دس هیاى هشاخغ هِش عکْت تَ لة صدٍ ّ اػعای هدلظ خثشگاى سُثشی کَ ّظیفَ اصلی ؽاى ًظاست تش سُثشی اعت 

 ّ ُوگی تا اًتغاب تَ دیي تَ ًاى ّ ًام سعیذٍ اًذ، تکلیفی تظ عٌگیي تش ًضد خذا ّ خلك اّ داسًذ، آیا تَ یاد فشدا ُن ُغتٌذ؟

ؽذ، تشخی عخي ًؾاًذٍ پشّس ایشاى  اص ّلتی ؽدشٍ خثیثَ اعتثذاد دیٌی تست ػٌْاى ّالیت هطلمَ فمیَ دس خاک هغتثذ

اعتثذاد دیٌی، ػالج تا  آصادٍ دّساى هؾشّطیت سا یادآّس ؽذًذ کَ دس همایغَ اعتثذاد عیاعی  دیٌی، ػالن«ًائیٌی»ػالهَ 

دس ؽأى آى ؽدشٍ تشاص اّلی ؽوشدٍ تْد، ّ تشخی عخي هؼشّف فشدّعی طْعی سا  ًدات اص دّهی سا تَ هشاتة صؼة

:  ُؾذاس دادًذ

اؽ تِؾت، ـسػ تشًؾاًی تَ بـگ  عشؽت سا ّی  اعت  تلخ کَ  دسختی

ًاب  ؽِِذ ّ سیضی تَ تیخ،اًگثیي  ّس اص خْی خلذػ تَ ٌُگام آب

 آّسد  تاس    تلخ   هیٍْ  ُواى    آّسد  کاس تَ   گُْش  عشاًدام

 ػثذالؼلی تاصسگاى
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