
 نهم و بيست مجلس

  اسالمي هاي آموزه در حيا جايگاه

فاضليان سيدمحمدجواد
*

  

  مقدمه

�1� ا��18�، �-� ه�� ر���3 ا�%وزه��2
 و �دی# ، �ا3��3 �ه� ارزش Eا��#��O rOا� را  ��-�� و 

8����ز�3, ��ه�اره، و ای#?%3/ �� و ا�3 4%ده �Eد  e�aE� �ـ� �ا "-Cـ� �هـ� ا��
H در را �%دم 

D�13ی ����ME Vط ه�1 و ,=ار�3 %
� �3دی�ه را اO%اد � �ـ� ��ـ?�K6 �ه� �K3$ �4 !�-O �� ,-%�3؛ 

Cb��  ا�/. "�ه �	�ی� �-#�1 و O-�! ��د$ور e#0/ از 

�ه�ی ��ی�ه ای#�6، �% �2وه �#3�� �C� ،2قF ازدواج ،�-J� � و �0#�ی/ و... �K%د� ه��ز�3,

 �Jـ/، (-ـ�، Iـ�ن واژ,ـ�3� 4ـ� و\ـ0-?� I#ـ-� در ا�ـ/.  4%ده دور اO%اد �ز�3, از را ا2Eق

h�� ،�#��Jـ�ه-1 ���ز"#��ـ ا3ـ�، ���3ه ��K6ر ... و Q-%ت دا� از »�Jـ/« و »(-ـ�« ه�1ـ�ن 

 دی#ـ� هـ�� $��زه در »(-ـ�« $�ـ�زه �%ر�ـ� �ـ� �3"ـ?�ر درایـ� �6ـ/ ه1ـ-� �� ا�/. ه� ��ی�?�

�� �%دازی!. 

                                                            

* r�  . %����R ��زه 	�"�� و دا��SD- د@��- �)� و ����� �)�ق ا���� دا



 1395رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره  �  330

  شناسي مفهوم الف)

2�/ �%س از ا��3ن �4 ا�/ �0#� ��ی� G8/ در (-�� در (-ـ� �E� .�#4١ددار �4ر� از دی&%ان، 

� ا2Meح
2Eا �-#I dا�/: "�ه �0%ی »/L-L) �-) ��+�ودی/ ا�0J3ل �3�) (ZJ3 /ا� 

�4 X����، ���3#� ا��ر ا�K3م از �Eددار� �%" ��L� ی� �O%� ا��3ن در ��  ٢.»"�د 

�E%� V-3 �3�L?0� �4 ،�-) �?Cی�E از �دار �V-I و h%� س از $ن%� D3ـ%دم �ـ%ز� 4ـ� ا�ـ/ 

3� ا�/: دو,��3��J3 و �3�، (-�� .ای3�1��J3 ��
%ار ه� ا��3ن ه�1 در را $ن �Eاو�3 �4 ا�/ "% 

� ای3�1�، (-�� و �%دم؛ �-�ن در ��رت dC4 از "%م ��3#� ا�/؛  داده��� �4 ا�/ "%v� از را 

�، ار��Bبe�0� �� X	� ا از �%س�E ��   ٣ دارد.��ز

   حيا اقسام ب) 

   مذموم حياي .1

�� Hر ی�	?�ا ����م (-�� �� را (-� ��ان =���1وح و  !-�L� .ـ� در 4ـ%دK#ـ/ ای�b3 ـ��ـ�� -) 

��م=�� ا"�ره � .!-#4  

� 9ا4%م ر��ل���ی�: %O » َُ�َ��ء
ْ
َ��ءُ  ََ��َءاِن  ا	َ  �ٍ

ْ
َ��ءُ  وَ   َ��َ  �ٍ�ْ (-�� ا�/: ,��3 دو (-� ٤؛ُ

�32
2
ـ�، Je H-3/ ه% در �J%ی� و اO%اط ».��ه�32 (-�� و ��Eـ� را $ن ا� �?Jـe �#���3ـ 

� �	�ی��
%$ن 4#�رو�. ی� ا�/ �#�رو� ,%O?�ر ی� �4 ا�/ ای� �3دان �3�C3 و �#4  V-3 Z� �4  $ن از

h�� �#��#�ن داv�� را ��Cـ%وع روا�ـ� هدر�ـ�ر �ـ?�ی�،  ���یـ�: �ـ� ز�3"ـ�ی%O » ـ�یَ�  َو
�
 ُهـْ�  ا	

ُ�وِ�ِ�ْ� 
ُ

�َن  ِ	�
ُ

��ِ��  
�
� ِإ���ْزواِ�ِ�ْ�   َ

َ
ْو  أ

َ
َ$ْ#  "� أ

َ
�"َ  �ْ�ُ

ُ
ْی&�%

َ
ُ�ْ�  أ

�
%'ِ

َ
�  �ُ(ْ

َ
) �("�

ُ
� دا�ـ�ن �4 $�63 ٥؛ َ"

� �� "�ن  $�8ده [از را �Eد� [�?J� �J) ���-Vش V-#4ا�C3ن و ه�1%ان �� �#�6 ]و�##4 [ $ � �#�ـ

2�/ $�3ن از ,-%� �6%ه در دار�3،� �13 �3�"«. �B1�� ا�/ E%� ـ� �ـ�ان، ه�� زوج�در ویـ�ه 

 �Qـ� (���E �#3د دی#� و��یd ��$وردن�� از اF%اO-�ن، از 8�KE/ د8-� �� ز�3"�ی�، �-��Q$ �3ز

(Xددار� وا��E ،�##4 ��� (-�� I#-� �% $ی� ای� ا���=� �E 2نM� �� .�C4  

                                                            

  .)(واژه ���
	ه�� ���� ،	"�+، �<= ١.

��ا!�. ٢ ، -+C�+",�، ص ٣ ، ج ���� ا����دات ،B2 .  

  .(واژه ���)����  ���. ده�+ا، ٣

٤ . ��/0 =Qا��� ا����ل ، ��ا��  .*B، ص 

  .٦ـ  ٥ ی	�����ن، �. ٥
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  Eـ�اه-! ا"ـ�ره $63ـ� از ه�ی� 3�13ـ� �� ای#�K در �4 ا�/ ر�3 �b� �?O��K (-�� از V-3 روای��� در

  4%د:

  حق بيان از شرم. 1ـ1

��د: 7��� ا��م%O »��َ ����َِل  ِ�َ�  ا��
َ
��َ  ا	َ�ِ�ّ  ا	�ُ

َ
�  �ُ�َ

َ
 (-ـ� (ـq 4ـ2م �-�ن از هZ4% ١؛ا

 رو3ـ�، JFـ%ه (q، �-�ن از و "��E� �3د����3ر د�Iر ���H �0ی اO%اد ه%,�ه».ا�/ �3دان �#4،

�� و �E%د�� O%ه#@ 6����� ,�?%ش �  .ی��� 

  الهي احكام بيان در شرم. 1ـ2

� ا(�Bم ��ی� وا�8ی�
2Eو ا �6LO %ا� را�ز�3ان %O د�E -�ن�ز از $�3ن �� 4##� �Q$ غ���و  ،dـ-�B� 

�� dد و��ی�E �َ�� ی�« $ی� ا��س �% ��"#�. دا"?� $,�ه ی*
َ
�یَ�  أ

�
�ا ا	

ُ
�ا ,َ"+

ُ
-  �ْ$ُ.َ

ُ
�

ْ
%
َ
ْه�)ُ$ْ�  َو  أ

َ
  أ

ً
 %�را

�ُدَه�
ُ

�ُس  َو-
�
... َو  ا	+

ُ
�56َِرة

ْ
�#�ن! ا� ٢؛ا	v�� از را �Eی�3�E Dاده و �Eد C�$ �4 مV-ن $ن ه�-� $د

  دار�3. ��6ه �% را �Eد O%ز�3ان �%�-/ و ��0-! و�-�J وا�8ی� »��زداری� ،ه��/ �#@ و

 روزه و 13ـ�ز ه�، �ـ�ل ���B و ه� ��ه ���غ، ه�� �3�C3 �3ا�3?� د8-� �� ��6# ����0، اO%اد از ��-�ر�

�(
 ا�ـ?�Jده، ��ء �ـ�ون و (-ـ� (Jـ� �ـ� ... و ��0ـ! و ��در و ��ر �4 (�8� در دار�3؛ ,%دن �% 

��  4##�. ذ4% ���3ا�3ن �%ا� را $ن ا(�Bم و ���غ ه�� �3�C3 ��ا�#3 

  »دانمنمي« گفتن از شرم. 1ـ3

��د: 7��� ا��م%O »�#ٌ  َی�َ���َ�ّ  َ
َ
$] ا

ُ
� َ�ّ�� ُ�ِ)� ِاذا [ِ�&%  $ُ

َ
ن َی*(

َ
  ا

َ
�ل

ُ
� َی�  $ُ

َ
)�

َ
 از �4� ٣؛ا

   ».4#� "%م دا�3، 13� را V-I �4 ]��� �63$ه�ی� در��ره دا3!" "13� ,J?� از 3	�ی� "�1

  حالل كسب در حيا. 1ـ4

� �-�Bر� ا�%وزهB0)2ت از ی� r�� $]�ر �4 ا�/ ��ا���M� ازدواج، در �Eu-% ه��1ن �3

8�، ا�?2Lل �3ا"?� ��ه�Bر�،�� XL� �,�3�� � �Eاه� د3	�ل �� را ... و ا�?�1�� و O%ه#&

� دا"/.Bاز ی ��� 4%ده، �+a-� ��ا�3ن �4 ا�/ ای� �-�Bر�، اVOایD ��اE%� �Q�C� در را 

  ��د. �Eاه� (%ام و �3�C%وع ��Q�C �� "�ن ,%O?�ر 3&%"�، O �-#I%��م دا3#�؛ 13� �Eد "uن

                                                            

� %	ر ا��"� و درر ا�"!�. �"�"� %�+-، ١��&�  .٧٠، ص

  .�2,�ی�، %ی� . ٢

  .٧B٨، ص %	ر ا��"� و درر ا�"!� . �"�"� %�+-،٣
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   ا	َ�ـ-ِل   ِ�ـ� اْ�ـَ�ْ�َ�� َ�+#ٍ  ِ�� ��« ا�ـ/: "�ه داده ه�Cار ����� ای� در��ره V-3 روای�ت در
ّ

� إ

1ُ  ا0َ�-هُ 
2
 4#ـ�، 13� Eـ�ددار� (ـ2ل X�4 از (-�] د8-� [�� �� �#�,�ن از یH ه-١f؛�0ِ	4�َام ا	(

%&�� $�8ده (%ام ���4  ای� �   »."�د 

   ممدوح حياي .2

� 93% از ه! �4 ا�/ (-�ی� ه�1ن ��1وح (-���L� 93% از ه! و ،� .دارد �16ـ� ��ی&ـ�ه �L3ـ

�32L� دن��ن اه1-/ و (-� $ %� f-ه Z4 ع ای� اه1-/ ا�2م، 93% از 3-�/. ��"-�ه�\�� �ـ� 

7���ـ ا�ـ�م 4ـ� I#�ن ا�ـ/؛ دا�3ـ?� �E-ـ% هـ% �#Cـu را ��ا�#4ـ�� و �Jـ/ �4 ا�/ �(� 

����ی�: %O » 
ُ
5

2
6*ِ

ْ
ُس  ا	

ْ
ِ�   َرأ

ُ
:   ٍ4�ْ

َ
�ـ�د ()ـ%تI#-�  ه! ٢.»;%O: » 

ُ
ـ4َة

ْ
=
َ
ُ<ـِ�  ََ�ـ�ِء  :    ا	24

ُ
  َدِ	�ـ�

� (-�� �4%ت ٣؛ ِإیَ��ِ@1�َ�ُ� « و »او�/ ای�1ن د8-� $دْ
َ
Aِ0ِ   أ

َ
یِ�   َ�- B#ـ	َ�َ�ـ�ءُ   ا

ْ
 زی	ـ��%ی� ٤؛ا	

  ».(-��/ دی� ه�� 8	�س

  حيا هاي زمينه و عوامل

   فطرى گرايش .1

2
ـ O)ـ�ی� از ���-�ر ��E?&�ه و MO%� و �#-�دی� �وی�, »(-�«Eا� �ـ	X �ـ� ا�3ـ�ن ا�ـ/. 

� ��Eددار ���3#� ��4ره� از ، �"%���ر از 4%اه/�
�X8 در رO?�ر ای� �#4 �4  »�-)« d0%یـ� 

��
�3�3 و �"%� �J-4% ای#�B ��ون �ی0# "�د؛ ��ـME Vـ�ط ��"ـ�، ا�3ـ�ن ا3?�9ر در %
 در را �

�ـ �%�ـ-! ا��3ن �63د� ���3ـ#� ا�1ـ�ل از ���ـ-�ر ار�Bـ�ب از را او 4%ی3�1ـ�، �(ـ�8? �ـ� و 4#ـ� 

� �ـ� ا�ـ/. �ا�?�1� و �O%د �ه#�Kره� از ���-�ر ��ز ز�-#� و MO%� »(-�« �#��%ای� دارد. ���ز

�-� F	r، �رو از و ��F %MOر �� زن �4 ا�/ د8-� ه1-� �� D"�� ن��د �E در ���L� 3ـ��+%م 

� ا\M%اب د�Iر ��%ه#& از و دارد� 4ـ� ایـ� از �ـZ (ـّ�ا، و $دم ()ـ%ت دا�?�ن در 
%$ن "�د. 

����ی� %O ه� $ن Xی%O ن�M-" رد�3 را�E از و /Eدر ��1#����-�ن  4%د�3، �#�ول �ـ�« �:4#ـ  �&
َ
�

َ
� 

                                                            

  .٧١٠ص  ،�+* ا�(&�)' ،. ]�یA+ه، ا�Qا�)���١

  .*B، ص ���ن ا��"� و ا���ا�, ،���t وا���، 	�� ٢.

  .٣٩٠ه��ن، ص  ٣.

  .١١٨ه��ن، ص  ٤.
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�
َ

ا-
َ
  ذ

َ
5ََ�ة

�
ُ�َ&� َ;َ:ْت  ا	8

َ
	 �&َ�ُ

ُ
� َ<ْ�َءا>

َ
�ِن  َوَ@ِ�?

َ
�Aِ

ْ
Bَی �&َ�ِ(ْ

َ
��Dِ  َوَرِق  ِ"� َ

�
+5َ

ْ
 از 4ـ� �ه#&�� و١؛ا	

 ]�ـ%�/ �ـ�[ و "ـ� $"�Bر ه� $ن �% ا�3ا��Cن �#�6ن �ه� 
�1/ و ه� �ز"? CI-��3، درE/ $ن

  ».��P"�3#� را ه� $ن �� 4%د�E �3د �% ��C6? درE?�ن �ه� �%گ دادن 
%ار �� "%وع

�رو"# �� دا�?�ن، ای� از �� �%یCـ�ن و �)ـM%ب "ـ�ن، �%ه#ـ� ه#&�م ا(ّ�  و $دم 16O �4-� ��ان 

. ��"ـ��3�3 هـ� $ن �ـ� را �Eد و $ورد�3 �#�ه درE?�ن �ه� �%گ �� ،�%ه#&� از �ره�ی ��%ا زی%ا "��3؛

��%ه#& از ای�Cن ا\M%اب د8-� �#�6 �#��%ای� ، %MO� دن��د ه� $ن در (-� ��.  

  خداباوري .2

5َْ�ـْ�  ِإْن  َو « ا�/: ر�E �b� �?Oاو�3 ��دن ��-! و �، r-1�E، %-a	-% از $ی�ت، از ��-�ر� در
َ
< 

ْ�ِل 
َ

?
ْ
	�;ِ  ُF

�
%'ِ

َ
�  �ُ

َ
�Gَْی  �� H.	َو  ا ��

ْ
I

َ
� [ی� �&�ی� $"�Bرا ��b ا,% ٢؛ أJb� [� (?ـ� و ا�ـ%ار او ،4#ـ

� V-3 را $ن از �% �#�6ن� « ؛»دا�3 
َ

ـُ�  �َر;H   -�ل
َ
�Gَْی   

َ
ـْ�ل

َ
?

ْ
ـ&�ءِ  �ِ�ـ  ا	 ْرِض  َو  ا	.�

َ ْ
Kُهـَ�  َو   ا  Lُ(&ِـ   ا	.�

�(�ِGَ
ْ
]�-��	%[ ٣؛ ا	 /J, ر ]ه%[ �%ورد,�رم�?J,و $��1ن در را ]�[ �-�� ز� دا3ـ� "ـ#�ا� او و دا3ـ� 

ُ� « ؛»ا�/
َ
�Gَْی   

َ
D

َ
+Mِ�I  �ِ(ُ�ْ

َ ْ
Kَو   ا �"  ِ�

ْ
B

ُ
<�ُ:ور  *A	او ٤؛ا !CI � و ,%د3ـ� �ـ� E-�3ـ/ �� �4 را ه�ی

� �#�6ن ه� �-#� را�I  $ن�� ،دار�3 �  ».دا�3 

K-?3� ور�� �	�
�Vه�� �E از ��-�ر� ه4##� �0--� ،ا68� �93رت �� %
 �� �ـ%ا� اV-&3ه �%ی� �6! و 

 ا"ـ�ره ��\ـ�ع ای� �� V-3 روای�ت در ا�/. $"�Bر و �63ن در �#�ار، و 4%دار ،,J?�ر در (-� و "%م

Cِ  �َ�ِ  ِ1 اْ�َ�ْ� « :ا�ـ/ "�ه
2
  ا	(

َ
  �EَCِ	ِ�  ِ�ْ�  اْ�ِ�ْ�َ��َءك

َ
F@ِن2  ِ<�4َاGِ

َ
��ـ� َ��ِ  

َ
َ�ِ�ـ�� ِزَیـ�َدة

ْ
 از ٥؛  ا	

� (-� ات ه��1ی� �6?%ی� از I �4#�ن ��ش، دا"?� (-� �Eاو�3� �� یL-� �% $ن زی%ا ؛#4�  .»اVOای� 

� 1CE&-� "�ت �� �Eد ه�1% از ا�6Jeن "6% در ��Je �	�س "�ه�� در "�د. � X(Q او، 

� �Eرج �3�E از دE?%ش�� "ـ�ه �� �4 دE?% ��زE �?C&3	% ,%دد. �13%� "X و "�د � �ـ% ،ر�ـ� 

� و(Cـ/ �� دا"/، �6%ه ا� 4##�ه E-%ه زی	�ی� از �E �4د �3��س���ران اO?ـ�. uـ� ،Zـ�K� در 

� ����B �� "6% ��1م� ،�#?Oا �  .ی��#� 13� را او و8

                                                            

  .٢٢ا��اف، �ی	  ١.

.٢ 	�  .�٧ی	 ، 

  .٤ا!���، �ی	  ٣.

  .١٤٥!$�ء، �ی	  ٤.

  .٢٠٠، ص ٧٥ ج ،ا	��ار ���ر�'&$%،  ٥.
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%?Eد �� /
� 2Fب ��ر�� وارد �Eاب و� ا�ـ?%$��د� �+1ـ���
% (Kـ%ه در �� ا��Jق از و "�د 
��� را (K%ه در ��د. �O\� و ��ان ا� �F	� �4 رود �
% و ز�3 ���1+�� �ـ�ز را در � دE?ـ% 4#ـ�. 

�� ��ون�L�� (K%ه وارد �� او �� و "�د � eـ�(X ام Eـ��3اده و "ـ6%م زاد,�ن �Vرگ از �4 ,�ی� 

�� �%ا�% در ا,% ا�3؛ 
�رت /���Lو ،�� �-��/ �� را �� #4?b� ر�Iد � از �ـ�ان �F	ـ� .#4! �ـ

� �� را او �%س،�� Q=ا دE?% ده�. �� �F	� �F	�؛ ����/ و CEH �3ن �V ,�ی�  �V-I �3ارم؛ 
��� Q=ا دE?% .�-�ور ,�ی� �� و �Eرد �  .�Eا�� 

� (��1 ��ان �F	� �� و����� �#4، �� و���� دq) rO، �� �%دن �#�ه �� او و8� .�#4 D�$ هVیـ%Q 

��0" �� Eـ���ش را Q%یـVه $�ـI Dـ%اغ، $�ـD رو� �ـ� اC&3ـ?�O%, H� H� D3?� �� او �C4؛ 

����ران �#4. u� Z�K� �� /
��ر�� �� ,=ر"�ن e	|، و �� .�?Oدن ا(?�1ل ه� $ن ا��ـ% ?Eرا د 
8� �� (K%ه X)�e �� ی�O?#� را او �Iن $��. �-%ون (K%ه از دE?% و8� ،داد�3 13� �K3$ در�� ���
 

�L?#�  . 4%د�3 


% از ��Je �	�س "�ه���1+�� �vال � �#4 XCرد در دی�E%� �� 6%ه ای�I �	زی �I و� ؟4%د� 
� �C3ن را اش ��E?� اC&3?�ن�2�/ E	% "�ه ده�. � %?Eـ%م اه� از را د) �� از Iـ�ن و ,-ـ%د 

/��r�M و� �2 ��� �E"+�ل ��-�ر ،"�د � را �F	ـ� $ن �ـ� ازدواج �-Cـ#�6د دE?ـ% �ـ� و "�د 

��
	�ل ،��د زده �6/ ��ا13%د $ن ��4� ه�1 $ن از V-3 �4 دE?% ده�.  ��� را �Vر,�ن .�#4 � �Eا�#3 

��ز�3را3� �F %-LO	� �%ا� را د %?E��L و �� �ـ� �Cـ�6ر �F	ـ�، $ن 4ـ� ا�/ ��0 �� $ن از ١.��3�# 
�-%دا��د ��  .ا�/ ��ده �Eاو�3 ��دن ��3% �� ایD3�1 د8-� �� ،�-%دا��د (-�� ای� ."�د 

  وجدان .3

�Bاز ی ��ـ/، �ـ� ��,#� 4#�ر در 
%$ن �4 ا�/ و��ان �3م �� 3-%وی� دا"?� ا��3ن، ه�� وی�,�-
 

-ِ.ُ�  � َو « ا�ـ/: 4%ده ی�د ��,#� V-3 ��ان
ُ
�Nِ  أ

�
+	�;ِ D"َا ��

�
��ـ یـ�د �ـ�,#� و ٢؛ا	� J3ـZ �ـ� 4ـ#! 

%&C3-�ار، و��ان [و �%ز��4  V-E�?ر� q) [/ا�.«   


%$ن ��1���درو3 "�ه�ان V-3 را ��ارح و ا�)�  ��َ�ُ:   َیْ�َم « دا�3: 
ْ

8
َ
<  �ْ�ِ(ْ

َ
��َ   �ْ�ُ

ُ
P

َ
+.ِ

ْ
	
َ
ْیِ:یِ�ْ�  َو   أ

َ
  أ

ُ�ْ�  َو 
ُ
�ْرُ�

َ
�ا ِ;&�  أ

ُ
%�Q ن�

ُ
�&َGْن روز، $ن در ٣؛ َی��ن و ه� د�/ و ه� ز�C% ��ه�ی��63 \� $ �� � �4 ا�8�1

XB�%� �� ،�3�" �� ,�اه�  ».ده#� 

                                                            

 .٢2١، ص٨ا�,)�)�)، ج  (�0ح ��u� x��8ح ا��Dی/� و ���wح �	
�ن ا0/�. ،ا��uری�ن، �<�=. ١

  .٢!���5، %ی� . ٢

٢��ر، %ی�  .٣B.  
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��6ر را ا��3ن ، �درو3 ��3%ان ا,% ،�##B3 �3ن �ه� د�?&�ه از�
��93ر� ، �,=ار  ، ،� �I?%هـ� 
)�ی

�?-#��I#�ا3 �4ر ��-�� و ا 13%��  $ی�. 

��د: �e7دق ا��م ا�b� �?J, .�3 درون ��زدار�3ه �3-%و از �دی&% ,� �3�� V-3 روای�ت%O » �4� 

  ١».�%د �13 �ا �6%ه ه-f دی&%ان ا�3رز از ��"�، �3ا"?� �درو3 وا�� �4

� ا��م��7 V-3 :د��%O »�4 ا�/ ای� (-� اوج ��  ٢».�E �-) �#4دش از $د

ــ�ن $ن �ــ ز ــ�ه Hی I ــ�ر  درون از �"
 

 ٣�ــ%ون از "ــ-%ی� �-+ــ�ن eــ� ز ْ�ِ�ــ
 

  اجتماعي حياي .4

�#�ن ا�?	�ر و �Vت روای�ت، و $ی�ت از ���-�رv�� �E �63$دِ  �ا�?�1� و �O%د و�-�J را � و دا3#ـ� 

 Qـ=ا، ه�1ـ�ن او8-ـ� �3-�زهـ� از �ـZ دی&ـ%، �-ـ�ن �� (-��/. Je/ دا"?� ,%و در �Vت ای�

�"��،h �B���6! 3-�ز ا�#-/، و  ��$د ، q�0� �� �0�  ا�/. ا�?	�ر و ا(?%ام از �%�Eردار� و ��

 ر��یـ/ دهـ�.�ـ� د�ـ/ از را �Eد ا�?�1�� ��ی&�ه "�د، دری�ه �%دم از ا��3ن (-�� �%ده ا,%

��-) �
�ر� �� اO%اد، در��ره �%دم داور� و ا�?�1� !6�� ر��ل �4 ا�/ � را $ن 9ا�ـ2م ,%ا

�B0-�ره�� از ی� �� $E%ت ��6ن در ا��3ن ارزی��O%0�ـ�ا«  $�ـ�ه: روایـ�ت در ا�ـ/. 4%ده 
ُ
�
2
Iا 

ُ&�َن 
ُ

J   �َ�&ِ�ِKْ�ُ
ْ
Gَِن   ا	

َ
�   َ1

2
C  ا	(

َ
	�*َ

َ
I   

َ
َ�ـَ�   َ<َ*�

ْ
ـC  ا	

َ
)�َ  $�ِ�ـَ&ِ�ِ

ْ
	
َ
�#ـ�ن هـ�� ,�1ن از ٤؛أv� �?%�ـ-�! 

�� �  ».ا�/ 4%ده ��ر� ای�Cن ه��ز��ن �% را (q �	+�ن، �Eا� �4 در�?

�#ـ�ن داریـ�، �#6ـ�ن را $ن ,%Iـ� I%ا4ـ� B3#-�؛ �3روا �4ره�� �4 ا�/ ای� �#�9رv� O%ا�ـ/ �ـ� 

��� "�1 ر��ای� ���* ای� و ی��#� در�  ,%دد.

   ورزي غيرت .5

�ا�3ـ�3 �وی�,ـ ایـ� �ـ� ��یـ� ا�/، ز�3�3 �(-� ه1B� �##4-� و �C?-	�ن �%داQ ،�3-%ت �K3$ �4 از 

D-�  %����� .ت، "�د%-Q وی�, از� $ن از �MOـ% eـ�رت �ـ� هـZ4% و ا�/ ا��3ن �F	-0 �ه� 

   ٥ا�/. �%�Eردار

                                                            

١ ،�>�S� .ر ا��1ار��  .٧٠، ص2٧ ، ج 2

٢ ،-+�% �"�"� . ���&�  . ٢٣2ص  ،%	ر ا��"� و درر ا�"!�

٣ . ،���Q+",� ،-�������� 3��4�3 5�Q ،�D0 ٣2٠٣، د���.  

٤ .+�� ،�p5 ٢٩*، ص ��+* ا�5/%ر"f� ،٣٠٩.  

ی�l، 6ی,�، ���ا�+ی=  . ٥ 	�  .٣B2، ص ٣، ج ���8 ا�5
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� ���* Je/ ای� و��د� �ـ�و $ن از �+�9Oـ/ و�-Jـ� یـ� دارد دو�ـ/�I  $ن از �$د� �4 "�د 

�%دان، در $ن 3	�دن و �#4 �3&�ه	�3 ا�/، "�ه �P%ده X��� ��� ه� $ن �3�Eاده �(-�ی �  "�د. 

�#�ن ا�-% از دی&%� (�ی* درv� �L3 �1 �4 ا�/ "�ه\ Dه�B3 � ز�C3�3ن �4 �%اق �%دم �0)

��د: دا"?#�، اE?2ط �%دان �� ا�ز3#�ه �eرت �� �#Vل �-%ون در%O » �َ*َ
َ
	  ُ1

ّ
 Eـ�ا ١؛�ُی�Mرُ  َ�ْ�  ا	(

/#08 �#4 �  ».�3ارد Q-%ت �4 را �4

� "ـ�ن �3��س و "abـ-/ �� �4 ده#� 13� ا��زه Q-%�1#� ه�� ا��3ن �#��%ای� � � eـ�رت (-ـ�ی

  ,-%د.

  حيا هاي عرصه

�d�?b ا��0د در (-� �K�� �� ه� �%eـ� ایـ� دارد. ��-Cـ?% اه1-ـ/ ه�ی� �%eـ� در ا�ـ� �#4، 

  از: ا�3 �	�رت

   سخن .1

�9-��	% ز�3ن از 
%$ن ����ن �� ,�b� �?J در �E �4اه� %+��3 Xا�ـ�� و F#ـ�ز� �ـ� و ��"ـ#� 

�1"%4 /	+e :�##B3 »R
َ

�  �َGْ
َ
S

ْ
B

َ
ْ�ِل   >

َ
?

ْ
	�;ِ   Lَ&َTْ(َ

َ
ـ�ِ   �

�
�ِ�ـ Uا	  ِFـVِ

ْ
�

َ
 ا� ,�3ـ� �ـ�  ٢؛َ"ـَ�ٌض   -

  ».r1F �##4 "�1 در �-�1ردRن �4 3&�ی-� ��b اV-&3 ه�س

�#I%ه XF�b� !-L?���	%�3، ه�1%ان $ی� �-� � ��Bـ� دا�3ـ/، $63ـ� �� �#+a% را (B! ��ان 13

� �% در را ����1ن ز�3ن ه�1�� ا
?)� (-� ,-%د. � �#4 �4 /-J-4 /	+e ـ��"ـ� ا� ,�3ـ� ��4ـ�  

X�����ده �6LO رو ازای� 3&%دد. �3�+%م �6--� و �H+%ی %O :�3ا �b� �?J, زن ��م %+� یـ� و 3ـ�

� �� ا,% �3�+%م، �� �eایD ر���3ن?-J-4 �"�� �4 �--6� ـ�ف یـ� و 4##ـ�هE ـ�#?O ،"ـ���ـ%ام ) 

  ٣ا�/.

�E�" دان%�� �a-% ا�� ا�/. دور �� (-� از V-3 ز�3ن �� ����K در ,�ی�:  ،�O�4 ¥ر ی��ـ� � � ز3ـ

� ی�د 
%$ن او �� �4� �E�"،ی#� در روز� 4%دم. دادم���ـ%ا "ـ�م، "ـ%O-�ب 7��
% ا��م ()�ر  

                                                            

  .*١١ ، ص١ج   ،ا�����Q . ،60!�، ا�"+١

  .٣٣. ا�7اب، %ی�٢

٣،�A�"R ا���0!� . ا��م 	ی 	��  .٢٣Bص  ،٢ج  ،
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D3د: و 4%د �%ز��%O Z4%ت در ه��E XB�%� از �ـ� 4#ـ�. 13ـ� ا�?#� او �� �Eاو�3 "�د، ,#�ه 

/8�KE %� �� %زی .!?Eد: ()%ت ا�3ا��%O ���� �4 دی&% و ��م، زن %+��3 �E�" .�B�١  

  نگاه .2

�%اV4 ادارات، ه�،O%و"&�ه ه�، ��hر ه�،E-���ن ا�%وز و\0-/ ،� 3-ـV و ��1ـ�� ا�ـ��4 $��ز"ـ

��Kز�... O)�ه�� دی&% و �ای#?%3? و �ا ��ه�اره ��aوی% �� �B" �?b-�,ر��Oد 3&�ه �ا ا%� زن و 

 ا�/. ��ز �%�3"/ ��-�ر 3&�ه، در (-� ر��ی/ �#��%ای� ا�/. داده 
%ار ,#�ه �0%ض در را

X« ا�/: 4%ده �a%ی| �3�+%م از O%و��?� V8 !CIوم �� 
%$ن
ُ

-  �َ(+"ِY&ُ��ا ِ	
*
S

ُ
Zِرُه� ِ"� َی�A;أ 

�ا َو 
ُ

�
َ

ُ�وَ�ُ��... َی�6
ُ

X َو  �
ُ

�ُ&Yِ"+�ِت  -	ِ  �َS
ُ
SZـ�ِرِه��  ِ"� َیA;ـَ�  َو  أ�

َ
ـ�وَ�ُ���  َی�6

ُ
 �ـ� ٢ ؛�

�#�نv� �&� !CI د ه���E 3&�ه [از را ��ن] ��%+� ایـ� 4##ـ�؛ (�J را �Eد ��Jف و ,-O �3%%و �3

� ا�K3م�I  $ن از �Eاو�3 ا�/. �% ��V-4ه $�3ن �%ا��  ».ا�/ $,�ه ده-�، 

%-��#�ن اv�7 V-3 �-) را !CI و%O �?�� ��NO  ا	َ���ءُ « دا�3:
َ
P  ـ4ِف

2
R	دا"ـ?� 3&ـ� (-ـ�، ٣؛ا 

!CI /ا� .«  

	3���د: V-3 9ا�2م �B%م %O » 
ُ
4َSِة ��ِم  ِ��  َ��ُ��مٌ   َ�ْ�ٌ$  ا	&2َ�ِ  Aَ�)ِ0ِْإ  �ْ�َ

َ
� ��َ

َ
:4َ

َ
I  

ً
ْ��ـ�

َ
 ِ�ـَ�  ;

 ِ1
2
�هُ  ا	(

َ
R�ْ

َ
  أ

ً
1ُ  َیUِ#ُ  ِإیَ��@�

َ
Iَو

َ
-َ  ِ�C 1+ِ

ْ
)
َ
V�1م ��-% 3&�ه،  ٤؛�� از هـZ4% اس. اهـ%ی�1 ��-%ه� از 

�ـ 
%ار او 
�X در را �ای�E 3�1ا �#4، ����	��E 3د 3&�ه از �ا�E 68ف� را $ن �"ـ-%ی# 4ـ� دهـ� 

   ».4#� ا(��س

 �ـ! و ا�ـ/ �-ـ% Iـ�ن دور از 93ـ% ای�
  

  /LـC� ونVـOـ ا�� 4٥ــ! �ـ� eـ	% "ــ�د 
  

  پوشش .3

 �ـ��3ان �#ـ��%ای� 4#ـ�. Eـ�د �?��ـ� را �-1ـ�ر �ه�دل و �1CI ���3hن 3	�ی� $رایD، و ��"D �3ع

���ـ%دان �دا�#ـ �hـ� 4##�ه �)ـ1-� و ��%ه-4Vـ�ر ه4##ـ� ��E �-1Bد، �#��D"�� X �� ��ا�#3  

                                                            

  .١BB، ص B، ج و�0;: ا����9 . �� 	����،١

��ر، %ی�٢ . ٣١- ٣٠.  

  .٢2ص ، ���ن ا��"� و ا���ا�, ،. ���t وا���، 	��٣

  .٢2٨، ص ١B، ج ��=�ر> ا���0;: ،. ��ر-، �<�=٤

٥ . ،���Q +",� ،-����3���� 3��4� 5�Q ،رم�Cy 2، د���B2.  
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�#ـVل، از Eـ�رج در 6Iـ%ه  $رایـD و 13ـ���ن و �3�#��X �ه���"D ���4  ای� �3 ��"#�، Xـ��� 

 ��13 �ـ�ن و ��4ـ�ه و �#@ �ه� 8	�س ا�%وزه ا8	?� "��3. $�8ده �ه� CI! و �-�1ر �ه� دل �H+%ی

�%دان V-3 �3�C3 دن دور��ا�/. (-� از $�63   

��ن ��%ا �Eد زی#/ 4%دن $"�Bر از را ز�3ن ، �ا $ی� در �Eاو�3 %+� �ُیV:یَ�  و« ا�ـ/: ��زدا"?� �3

 ّ�َ�ُ
َ
P

َ
... ا� زی+ ���ِPِ

َ
	�GVَ	ِد زی#/ و ١؛�E ر را�B"$ �3��3ز %&�  ...». "�ه%ا�C3ن �%ا� 

�?#ـ�، را�Mـ� ا�?1ـ���، ه�� "ـ	�B و �Kـ�ز� O)ـ�ه�� ,�?%ده I?% زی% در ا�%وزه � و eـ��

 و �aـ1/ �ـ%ده و "�ه ��?L-! ه��را��M ��ی&Vی� ا��، و ��Eت ��ه% �� O)�ی� در ��aی%�

#0� را�2F �Mق، ��ی�ه (?� ا�/. دری�ه را (-�� �-ـ�ا ا�?�1�� ه��"	�B در �)�ی/ �� دار�

�� ه�� �3�Eاده �% و  4%دهv�� I#-� ��ء $]�ر از را �Eد O%ز�3ان �4 ا�/ ��F�	ز�3. $,�ه ار���  

�Bاز ی qدی�a� !6��0ـ� "ـuن در و "�ه ر3@ 4! ����0 در �?�3�J�u �4 ا�/ (�Kب (-�، �� 

��� �4 ا�/ (�8� در ای� 3-�/؛ ا�2?) �E%� از ��%Q ه� V-3 ب�K) و ارزش، را �� ���K) 


��1اد ارزش \� را �%ه#&� و �� و داC3ـ&�ه ا�ـ?�د �ـ��4وو، ه#ـ%� د4?ـ% �3�13 �#�ان �� �##4. 

� �bـD $زاد� ه�� �#	D و ز�3ن ����w ��وهC&% و �3ی�#�ه� دو دO?ـ%م دیـ�ار رو�« �3ی�ـ�: 

ZB� �3ه�	�I :ام ZB� ،ی% اول�a� � ز3ـ� ��aی% 4#�رش، در و ا�/ ��(�Kب و ����1ن ز3

������L در �4 دارد 
%ار $�%ی�Bی  �B��  � �b3ـ/ زن 3ـ�ارد. �ـ� �ـ% I-ـ�V و 4%ده "%4/ زی	�ی

 ً2� ه1-� �ـ� 3-�ـ?!. ��ـ��1ن ز�3ن ����w �4ر"#�س �� �%ی�ن! �4�2ً  دی&%� و ا�/ ��"-�ه �4

 از رو �ـ�ی� و دارم دو�ـ/ را ز3ـ�ن زی	ـ�ی� و8� �3ارم؛ (�Kب از د�Oع �%ا� ا� اV-&3ه ای#�K د8-�

�E%� ارزش �� د�Oع ا�/، $ن ,�ی�� (�Kب، �4 ه�ی� .!#4 �6#� � ��ون را ����1ن زن 3��4 �4

� (�Kب������، ای� و ه�?#� او  �3�Eاده �-##�،  ��-4u� %� ـ�دن وی�ه�ـ��1ن زن �� زن .ا�ـ/ 

����1ن، �C�4 ا�/ ا� ری �� ا�?1%ار را �3�Eاده روح و ز�3,� ،�Cb� ز�3ان%O را /-�%� �� �#4 

� ز�3,� و���L���ML3  ، در ا�/. او �#�ه&�ه و ه�1%  4##�ه ی�ر� و $��زد  �B��  ��%ی�Bی� زی	�ی$ 

� ,%� ��Cه ���یVی�ن، ه�� Je+� در J3% ه� �-�-�ن �%ا�% در ا�/؛�� ا� ��Bـ� او 4#ـ�. � �1ـ�

�Vای�ه در را اش زی	�ی� ا�/!  � ارزش �0-ـ�ر $�%یBـ� در 4%ده... �%\� 
- /1���R%ی� �� ه3�&1

�� ��4?� �%�/ �� زن ارزش �0-�ره�، ای� ا��س �% ا�/. او �=ا�-/ زن، O%ه#&� Iـ�ن "�د؛ 

                                                            

��ر، %ی� ١ .٣١.  
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� �4ر �� �Eد�13ی� �%ا� را رواD3 و ا��aب و �Eد�� ادا�� در ه#%� د4?% .»,-%د ���« �3ی��:  

#4!، 13� د�Oع (�Kب از � ا�/. $ن ,�ی�� (�Kب، �4 ه�?! ه�ی� ارزش �O%Fار ا� ا�3ازه �� و8

�� �B" ،وی�ه �?
� اش �3�Eاده و ه�1% و
d را �Eد زن و�� رO?�ر ��ا\r و و
�ر �� و �#4 � ،�#4 

0� I#-� ��ی�\��  ١».��"! دا"?� او �� �3	/ 

   خانوادگي عرصه .4

Bی� �CEـ#�د �� �3�4ن ای� ��bاه-! ا,% ا�/. �3�Eاده �3�4ن ارز"1#�، �ه� �3�4ن �%ی� �6! از 

  ,-%د، "�B او د�?�ره�� ا��س �% و �ا68
ً
������w 4#-!. ر��ی/ $ن در را (-� ��ی� V8و�
	-ـ� از  

 Eـ�ص ���E&�ه� در و �0-� ه�ی� ز��ن در ��ی� �3�Eاده �3�4ن در ��در و ��ر �-�ن ��#� روا��

 ایـ� �ـ� 3ـ�ر �ـ�ره �٨ $یـ� در �3�C3. وارد $�3ن ���E&�ه �� و�� ه- f�� O%ز�3ان و �=ی%د �eرت

����� 3-ـE Vـ��3اده در �ـ�O �8%ز3ـ�ان C3ـ�ی�. وارد ���E&ـ�ه �� ا��زه ��ون �4 ا�/ "�ه ا"�ره 

d��� ه! �3���8 �4د�4ن �(? �3�C3. وارد دار�3، 
%ار $ن در ه�1% دو �4 �ا��
 �� ا��زه ��ون ا�3 

 �ـ%2Eف C3ـ��3. وارد ا�ـ�زه ��ون �4 "��3 داده $��زش ��ی� ه�?#�، ��در و ��ر V3د �-��?� �4

� ��aر ���I(0  $ن� 4ـ� ا�ـ/ "ـ�ه ]��ـ/ $ور3ـ�، �13 در �% ����w ای� از �4د�4ن �##4 �4 

  ٢دار�3. د
/ و (���-/ ا�08ده �Oق �����، ای� �� �4د�4ن

 در ,%O?ـ�، eـ�رت رادیـ� �� ��ا�3ن و ���3ا�3ن از �ار��8 �3�� �6Iر�e �%ا��س �4 ��+L-L در


ـ%ار �%یـ�ن در را ��Eدار\ـ�ی �ا�e ��/ ��ا�3ن، و ���3ا�3ن ��?�0د ��ارد �?O%ـ, �wـ��� 

 ���3=ی% �	%ان ه�� $�-X ا�%، ای� �4 �ا ,��3 �� ا�3؛ 4%ده ذ4% ��1 ای� ��Cه�ه ی� وا�8ی� �Eص

%� /�2
 و �روا2� 3Eا�٣ا�/. 4%ده وارد ه� $ن 

 

  حيايي بي مدهاياپي

�?J, �" �4 �-) ا��3ن، در �%�� و ��ـ� ا�ـ� ،ا�/ MO%� ا�� دور MOـ%� ا�ـ% ایـ� از را او �ـ�ا

��� �� �4 ��زد E%� ا"�ره $�63 از ��  "�د: 

                                                            

  http://www.tebyan.net/ =93481، در: »ا- �Qا- زی��ی� ز��ن �7ای+ه«. ه�A- ��@�وو، ١

٢�b��  . BB*، ص ١B، ج �(��	 ����� ،. ��fرم ��0از-، 

٣��0 .��p2*١، ص د���3 ����ان، ، �,"+ر.  
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   شكنى حرمت .1

�0���ار ارزش �� �0� در ا,%"ـ�د. (Jـ� ه#�Kره� و ه� (%�/ ه�، ارزش $ن، در �4 ا�/ ا� ��
�0� �ـ� "ـ�د، دی&ـ%ان (ـ%ی! وارد دهـ� ا��زه �Eد �� هZ4% و 3	�"� �0-� ه� (%ی! و �%زه� ��
� ��ری�� �� �-�ا رواج ����0 در (-�ی� ای� �% ا�/. "�ه �0%یd هZ4% &�هی�� ا�2م در �#4. 

3�#� و �%دار�3 را O%ز�3ان و �Eد �-�ن "%م �%ده 3	�ی� ��دران و ان��ر ا��س،b� �#&�ی�ارزش �4  
�1� ی� ,J?�ر از و دار�3 3&� را وا�8ی� (%�/ ��ی� O V-3%ز�3ان $ورد. ��ی-� O%ز�3ا�C3ن V3د را $�3ن� 

�4 �1) %� �� �� (-�ی� "�د، �?V8Vل ��در و ��ر ��ی&�ه ،ا� �3�Eاده در ا,% زی%ا ؛P%ه-�3V� ،"�د 
�?V8Vل V-3 $ن �ه� �#-�ن �� و ا� ��ه�اره �ه� �%ی�ل و ه� O-�! در ��10ل �Fر �� ای#�B (�ل و ,%دد 

�B	" ه�� ،�� �4ر,% �#�ان �� ��ر و $"VP �#�ان �� ��در ا�?�1�O%0� ��3� �� "�د. �� �ـ�ر 4ـ� ز
� ��ل���در و $ورد  �VP"$ ��� �%$ورده O%ز�3 3-�ز و �#4 �� ا(?%ام "�د، �
 و8� ؛ دارد و��د (�ا

�?V8Vل ��در و ��ر ��ی&�ه "�، �%$ورده 3-�ز ای� �4 ه1-� ��  .,%دد 
�3�J�u?�� 3&%ش در د"�1، ه�� ر��� �3	��G-ت E%� ز�3ان%O �� V3ـ�ن و ا�ـ/ ,=ا"ـ?� ا]ـ% 3-ـ$ 

���?q�0 وا�8ی�، �� ا(?%ام �#�ار�3  �� �0� از و
?ـ� رو ایـ� از ا�ـ/. �ّ#?� و ���3ه �XL �ه� ��
�E%� ص در ��ا�3ن�aE ا(?%ام ��ال وا�8ی� v� ��� ، "�د � 4ـ� ز��ن $ن ,="/ دی&% :,�ی#� 

� ا(?%ام وا�8ی� �� O%ز�3ان�   ١.,=ا"?#� 

   مرزها و حد نكردن رعايت .2

�3�J�u?�� در ا�%وز E%� از �3�16-� �ـ��%ی� �� ز�3ن و �%دان و "�د 13� ر��ی/ "%�� (�ود ه�، 
�B" �B1�� ی�Bی&% رودررو� و ه! 4#�ر � �##-C3 %ا� و�6! "�ه%ان � "�ن ه�1%ان 3 �4-�/ 

�3�&I و �� �I �3��4 /�C3 و /��E%� �� ز3ـ�ن �ـ� $8ـ�د ه�س ه�� 3&�ه �� را �Eد �%د، �##4! 
 ,1ـ�ن �%Eـ� 4#ـ�. �ـ� ار\ـ� 3ـ��+%م �%دان �� ار�	�ط �� را �Eد V-3 زن و ه�، $ن ��  ار�	�ط و دی&%

��� و E#�ه �##4 E�" �� ،م%+� !ا�ـ/ "�ه% و زن �-�ن �+	/ و ا�?�1�� ادب ده#�ۀ �C3ن �3
�E%� دان%� و� �+Kّـ% و ��3ـ�,� �XL از C3ـ�3� را Eـ�د ه�1ـ% (Kـ�ب و �?ـ-� رO?�رهـ�� 

��� و (�Lرت ا(��س �Eد، $"#�ی�ن و دو�?�ن �%ا�% در و ا3&�ر�3 &?�B"%� �� �##4! �� � را�?
�%دان از �0)� I%ا 0���� �� f-ه � ،ه�1ـ%ان هز3#ـ� ه�� ��"ـD و $رایـD �%ا�ـ% در (���ـ-?

�%ا
	ـ/ �Eد �1CIن از �4 �%دا3� دا�#3 13� ای#�ن $ی� �3ار�3؟ �Eد �3ا�-Z و دE?%ان � ،4##ـ� 13
�3�&I و �� �I ا� ����3ی 8=ت 3&�ه ��س ��� 3&�ه "�ن �3�   4##�؟ 

                                                            

1 .http://ch3.ir. 



  341  �  هاي اسالم مجلس بيست و نهم: جايگاه حيا در آموزه

 

  زدايي غيرت .3 

 �3�J�u?����ـX ا�، �ـ�ه�اره �%ه#ـ� 3-�1 و �%ی�ن 3-1ـ� ��aوی% ���1 از �?�0د�، ��ا�� ا�%وزه  

d-0(� ت%-Q د%�� زن (-�� و � داد 13ـ� ا�ـ�زه Q-ـ%�D ایـ�، از �ـ-D �ـ� 4ـ� �ـ%د� ."ـ�د 

�3�	�رh ورود �� �	-#�، را ه�ی� I �#+e#-� اش �3�Eاده �B	" ه�� � و �#ـVل �ـ� ��ه�اره و ا�?�1�

�?�C3 در ��� !�-O ت و ه��G-�	� ،$ن ��ـ�د (���ـ-/ �ـ�ری� E د�ـ/ از را �� ه1ـ%اه و دهـ� 

� ه� e+#� ای� � ��"�1�� �3�Eاده، ا�)��� �Eد، �3"�ی�/ �4ر ���-� در اO%اد� I#-� �%دازد. 

�� �O�-
� �� X3�� q) ا� � و 4#ـ� 13� ای�Kد �� در ا]%� ه-f ه�ی� I �#+e#-� ��1"��« :,�ی#� 

�� �%ا� ��aوی%، ای�  ً2� I#ـ-� "ـ�ن  �ـ�د� 4ـ� 3-�ـ?#� �?��ـ� اOـ%اد، ایـ� !»ا�ـ/ ��د� �4

   .ا�/ ه� $ن Q-%ت و (-� �)d-0 و MO%ت "�ن $�8ده ده#�ه �C3ن ��aوی%�،

� در Q%بE%� از �B	" ه�اره ه����� در "�ت  �� ،ا� � �d-0( ت%-Q دان%� ه� $ن �Iن ا�/؛ 

���%دان Q-%ت �� دا�#3  �"��، /J� زن (-�� و �B8 دار � 4ـ� ز��ن �Oر�ـ� ه�� "ـ	�B« ."�د 13

�LO ا�%� �  و ز���3ن �Oر�
ً
�e�aE �� �Db و ��8-� ��3%�� ه� ای%ا3���-�ر ,�?%ش ی�O?ـ� و  �##4، 

 ��در �M| ای%ان �� 3��$� /Oدری� ���
 �"��.«١  

»����ی%�� �B	" ���16ن ٢�%داh، رو�%ت وان، �Oر� ���Kـ%� و
?ـ� .�ـ�د $�%ی�e �Bا� ��3% 

��� �4ر� ،٢٠٢٠ ��ل �� ,J/: او I-�/؟ "�1 $ی#�ه ��3%�� :�%�-� او از ��3%��%ده�� #4 �4-!  

� :,Jـ/ ��3%�ـ� �Kـ%� .�J%�ـ?#� �-%ون �3�E از دادن  �13یD �%ا� را "�ن ه�� زن �Eد"�ن ای%ا3

%&� ���%ده�� "�د  ��%دا h�B##�؟ را �4ر ای� Q-%ت، ه�1 $ن �� ای%ا3 /J,: �?
 را ا� 
�ر���Q و

� �-%ون د�0O یH �-#�از�، در�� �e $ِب  در�� �Iن �%د؛ �-E ا�/؛ داغ ��� ا?

�ر��Qـ� یH و 

� �%ایD �-#�از�، H#E $ب در را�-E ب�E /و ا� �?
 �ـ� 
�ر��Qـ� �-�یـ�، ��ش $ب $رام $رام و

� و ا�/ ,%��4D  ای�� 4ـ�ر� �ـ� .3ـ�ارد �%یـ�ن �-ـ%ون �ـ%ا� �ـ�ا3� دی&% �P%د، �-%ون �Eاه� 

�� �%,C/ �%ا� راه� ��ا�E ،�#3د"�ن دی&% �4 �%وD-� �3 ��ی� �� $رام $رام ای%ا3�، ز�3ن #4 �4-! 

   ٣.»�3ار�3

                                                            

١ :��R +@ ،ز��� .٢٣/١/١٣٩B، B22٢٩٢. �8م 

. او دارا- �f�0 5u0 ���ی7ی��� �Q ��7ده ز�Qن ����} ا�5 @� روزا�� �+ا!u�� M+ �����ن ���al را R �Qـ�د ٢

�� a�8  .+A@  

٣ :��R +@ ،ز��� .٢٣/١/١٣٩B، B22٢٩٢. �8م 




