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فا گـػیؼٍ ّایي ؿْل  ًجْػ فهیٌۀ کبؿ،کبؿیبثی ّ اىتـبل ثکبؿ ُبی هٌبمت ثـای رْاًبى ّالیت ؿْؿهيکل       

ثیکبؿی اکخـیت چيوگیـ رْاًبى ؿا ّاػاؿمبعتَ امت تب تـک ّٓي ًوْػٍ ؿاُی ػیبؿ ُبی ىًْؼ کَ ػؿآى مـفهیي 

 ُب، ثْئی افکبؿ ّکبؿیبثی ّثؼمت آّؿػى ؿّفی صالل ثَ هيبم هیـمؼ ّآّافٍ ُن چٌیي امت.

ایي یک اهـ کبهالً ّاّش ُّْیؼا امت ، رْاًبى کَ ػؿُـػّؿ ّفهبى اف اػّاؿ تبؿیغی، هيـ كؼبل ، فًؼٍ ، ثبلٌؼٍ 

ّمبفًؼۀ ربهؼَ ثيوبؿ هی آیٌؼ، آیٌؼۀ کيْؿ ثؼمت ُویي رْاًبى ؿهن هیغْؿػ ُّویي ًیـّی هْی یک ربهؼَ امت 

کَ هیتْاًؼ ػؿ مبعت ّمبف، ؿىؼ، پیيـكت، ّ ایزبػ تـییـات ػوؼۀ میبمی، ارتوبػی صتی ػوـاًی ارتوبع ًوو 

 ثـرنتَ ؿا ثؼّه ثکيٌؼ ّایلبء ثؼاؿًؼ. 

اهب ثبیؼ اػتـاف کـػ کَ ػللی اف هزوْع ػلل ّػْاهل هبًٌؼ ًجْػ هؼیـیت مبلن ، اّّبع ؿا ثـای تضـک هيـ       

مبفًؼۀ ایي هـفّثْم کَ مبالًَ ٍؼُب رْاى ؿا هزجْؿ ثَ تـک ػیبؿ ىبى هینبفػ ثَ یک پـ تگبٍ هـگ آكـیي هجؼل 

مبعتَ امت. ػالّتبً کيْؿ ُبی ػیگـًیقافایي هْۀ هضـکَ، ثـای ثِجْػ اّّبع ارتوبػی ّػوـاًی فًؼگی ىبى کبؿ 

ػؿٍؼ اف هـػم اكـبًنتبى ؿا رْاًبى تيکیل هیؼُؼ  65هیگیـًؼ، ْٓؿئیکَ آگبُبى اهْؿ هیگْیٌؼ: "ػؿ صبل صبّـ 

کَ ػؿ صویوت اكـبًنتبى ثیيتـیي ًیـّی کبؿ ؿا ػاؿا هیجبىؼ ّ اگـ اف آًِب ثَْؿت ػؿمت امتلبػٍ گـػػ، اكـبًنتبى 

 ػؿ ُـ مبل، ىبُؼ پیيـكت ُبی چيوگیـی عْاُؼ ثْػ".

اهـّف ػؿ ّالیت ثبمتبًی ؿْؿ، ایي ؿّال ثَْؿت ثنیبؿ ّمیغ ػؿرـیبى ثْػٍ ّاػاهَ ػاؿػ آًِن ًجْػ فهیٌَ      

کبؿیبثی، ًجْػىـل هٌبمت ّآثـّهٌؼ، ثلٌؼ ثْػى ًـط هْاػ اّلیَ ّصتی ػؿافػّاد کوـىکي ثْػى پیيکو یب 

هِـ،اکخـیت رْاًبى ؿا هزجْؿ ثَ تـک ػیبؿ آثبیی ایيبى، ثنْی ػیبؿُبی ؿـثت ًوْػٍ امت؛ ْٓؿئیکَ اف هـاء ّ 

هَجبت گقاؿه هیيْػ، اف ُـ مَ  عبًْاػۀ ؿْؿی ُب، ػّتي افرْاًبى ایيبى، ثـای کبؿکـػى ثَ کيْؿ ایـاى 

هِبرـت کـػٍ اًؼ، آًِبئیکَ تْمٔ هبچبهچیبى ارتوبػی ّکبؿیبثی ثَ ایـاى هیـمٌؼ ّاهب هزجْؿُنتٌؼ تب هؼت یکنبل 

یب اّبكَ افایي هؼت ؿا ثغبٓـی رجـاى کـػى پْل هبچبهجـاى آػهیبى فًؼۀ ػؿتکبپْی کبؿ ثپـػافًؼ ّتؼؼاػی ُن اف 

مْی هـفثبًبى کيْؿایـاى اکخـاً ثبفػاىت ىؼٍ ّ ُیچگًَْ عجـی ػیگـی اف آًِب ثَ كبهیل ُبی ایيبى ًویيْػ ػاػ 

ّآًِبئی کَ ؿػ هـفهیيًْؼ ثیيتـثبكوـ، ثیکبؿی ّ هـّؼاؿی ػمت ّ پٌزَ ًـم هیکٌٌؼ. ْٓؿیکَ ػؿ ُویي گقاؿه 

هیجیٌیؼ، تؼؼاػی ًیقُنتٌؼکَ اف ثؼ ؿكتبؿی کبؿ كـهبیبى ایـاًی ىکبیت ػاؿًؼ ّچٌیي اكـاػ هیگْیٌؼ، ٌُگبهیکَ ثَ 

ایـاى ثغبٓـ کبؿکـػى ؿّاًَ هیيًْؼ، اف مْی کبؿكـهبیبى ایـاى هزجْؿ ثَ اًزبم کبؿُبی ىبهَ هیيًْؼ ّیب ُن اف 

 مبعتوبى ُب پبئیي اكتبػٍ ػچبؿ هؼیْثیت ّهؼلْلیت هیيًْؼ ّ یب ُن تؼؼاػی ربى ُبی ىبى ؿا اف ػمت هیؼٌُؼ. 

ػؿ ُویي ؿّال ، تؼؼاػی اف کبؿىٌبمبى مَ گقیٌَ ؿا ثـای پیيـكت ّ تؤهیي اهٌیت مـتبمـی ػؿ ٍْؿت ػولی      

 ىؼى هئحـهیؼاًٌؼ:

 گقیٌۀ اّل حجبت کبؿامت. -1

 هْرْػیت حجبت ػؿارتوبع. -2

 هْرْػیت حجبت میبمی ثـای صل هؼْالت هْرْػ ػؿ ىـایٔ کًٌْی ؿا حوـ ثغو ػٌْاى هیکٌٌؼ. -3

ْٓؿیکَ کبؿىٌبمبى تّْیش هیؼاؿًؼ، ػؿٍْؿتیکَ فهیٌۀ کبؿیبثی ّکبؿهنبػؼ ىْػ؛ ارتوبع عْػثغْػ ؿّثَ     

آؿاهو ّ پیيـكت  مْم ػاػٍ هیيْػ ٌُّگبهیکَ ػّگقیٌۀ اّل یؼٌی حجبت ػؿکبؿ ّػؿارتوبع تؤهیي گـػػ، اّّبع 

میبمی ّ اهٌیتی ػؿ کل تـییـ هی یبثؼ ّآًگبٍ هب ربهؼۀ ثبحجبتی ؿا افُـلضبظ عْاُین ػاىت. ایي آؿفّ ّكْؿهْل 

ػؿصبل ػؿٍضٌۀ ًظـ ّػول ثَ هیؼاى کيبًیؼٍ هیيْػ کَ ثیکبؿی ؿّفثـّف ػؿؿْؿ ثَ اّد ػؿرۀ عْػ هیـمؼ 

ّافایي ًبصیَ هـػم مغت ػؿ صـاك ُنتٌؼ. ْٓؿیکَ ػیؼٍ ىؼٍ امت ُویي اکٌْى ثضیج یک ثؼثغتی ػیگـ، کبؿگـاى 

ؿْؿی ربی عْػؿ ؿا ثَ کبؿگـاى عبؿری تغلیَ ًوْػٍ ّعْػ ایيبى  ثیـّى افهـفّثْم ؿْؿ ؿـُ کبؿیبثی ؿّاًَ 

 هیيًْؼ ّیبایٌکَ کبؿگـاى ایي ّالیت ىکنت عْؿػۀ هبىیي آالت ّتغٌیک ػبػی کبؿىؼٍ اًؼ.

 رّیذاد ُبی هِن هبٍ گذضتَ درغْر

  ٓی یک هبٍ گؾىتَ، ؿعؼاػ ُب ّصبػحبت هغتللۀ تـاكیکی ػؿهـکقّالیت ؿْؿ، رابى پاٌاذ تاي اف ُاواياِاـیابى

هـکقایي ّالیت ؿا گـكت ّتؼؼاػی ؿا ُن ىؼیؼاً هزـّس مبعت. ُويِـیبى هـکقّالیت ؿْؿ،هْهبًؼاًی اهیٌۀ 

 ؿْؿ ّؿیبمت تـاكیک عْاُبى ّػؿتاله ثِجْػ ثغيیؼى ّّؼیت کًٌْی تـاكیک ایي ىِـُنتٌؼ.

 ُبی ػّلیٌَ ّ ىِـک ّالیت ؿْؿ، تضات كاـهابًاؼُای راٌاـال   ػولیبت ّیژۀ "ػوبة" ثووَؼ پبکنبفی ّلنْالی

ػالّؿىبٍ عبى "ػالّؿ" هْهبًؼاى اهٌیۀ ّالیت ؿْؿ ثبىتـاک ًیـُّبی پْلیل ّاؿتو هلی ، ؿاٍ اًؼافی گـػیاؼ 

کَ ثـٓجن كـهْػۀ هْهبًؼاى اهٌیۀ ؿْؿ، ػؿ ایي ػولیبت ػّ تي اف هْهبًاؼاًابى ٓابلاجابى کياتاَ ىاؼٍ ُّيات تاي 

 ػیگـافاكـاػ تضت اهـایيبى، ًیق ثَ ُالکت ؿمیؼٍ اًؼ.

  تؼؼاػی افثبىٌؼگبى ّالیت ؿْؿاف کبؿًکـػى ػّاعبًَ ُب ػؿٌُگبم ىت، مغت ىکبیت ػاىتَ ّثغبٓـؿكاغ ایاي

 ًویََ ّکبمتی، عْامتبؿ تْرَ رؼی ؿیبمت ٍضت ػبهۀ ایي ّالیت ػؿ ایي فهیٌَ گـػیؼًؼ.

اسآًجائ٘کِ اًساى ٗک هَجَز اجتواػٖ است ٍسًسگٖ اش زرت٘ي جاهؼِ غَرت ه٘گ٘زز ٍزراٗي حالت سٗست                          

اجتواػٖ،تاٗس زارإ اذالق ٍکززار تاضس،طَرئ٘کِ زرتؼاهل تازٗگزاى، تتَاًس ضرػ٘ت ذَزرا تػَرت زرست آى                   

 تثارس زازُ ٍهؼزفٖ ًواٗس.

لَاػساذاللٖ ٍرفتارٕ اسجولٔ هْوتزٗي ارسش ّائٖ اًسکِ زٗي هث٘ي اسالم، زرساذت ضرػ٘ت فزز ػضَجاهؼِ                      

ٍتا اثزگذارٕ زرکل تاالٕ جاهؼِ، حاٗشاّو٘ت ٍٗژٓ است، تاجائ٘کِ اگزهسلواًٖ زره٘اى زضوٌاى ٍٗا زره٘اى الَام                       

زٗگزٕ ّن تاضس، ّوِ تَجَز اٍ، ذػاٗع ٗک ضرػ٘ت هوتاس را تثٌٌ٘س ٍفزاتزاسآًچ٘کِ هٖ ضٌاسٌس ٍٗاتإٍ راتطِ                      

زارًس، زررفتارٍگفتاراٍ، غسالت را هطاّسُ کٌٌسکِ زرّوِ اػوالص ًْفتِ تاضس ٍاهاًتٖ کِ تگًَٔ ػٌٖ٘ زرطزسرفتارش                

زرٗافت گززٗسُ ٍتحمك ػولٖ ٗافتِ است ٍچٌ٘ي ػول هٌ٘واٗس تاٍر تِ ٗک اًساى تا جَّز را تاستاب ه٘سّس.                                 

زرکٌاراٌٗگًَِ ضرػ٘ت ّإ هشٗي تا جَّزاذاللٖ، ٍفا تِ ػْسکِ زرلَل ٍلزارّاٗص رٗطِ زٍاً٘سُ تاستاب ٗک اغل                  

زٗي است کِ هوس ً٘زٍهٌس جالٗص ٍتثارس ٍتزجستگٖ ٗک ضرػ٘ت ه٘گززز ٍگذضتٖ کِ زرآئٌ٘ٔ ػفَ، تززٍتارٕ اش            

هٌؼکس ه٘طَز... ذالغِ اٌٗکِ اسالم زرػَاطف ، رٍاتط ، اذالق ٍپ٘زٍٕ اساحکام زٌٖٗ  زرگفتار ٍهؼاهالتص تِ ّو٘ي 

 طَرتجسن ٗافتِ ٍتاٗستٖ چٌ٘ي ّن تاضس.

ضکٖ ً٘ست کِ تزت٘ت تااستفازُ اسالگَگ٘زٕ، سزهطك ٍزػَت تسَٕ ذسا،آًْن تاجٌثٔ ػولٖ ًٍِ فمط تاگفتار ،                         

استشرگتزٗي ػَاهل اغالح ٍّساٗت اهت ّا ٍهلت ّا ٍهْن تزاسآى تؼٌَاى تشرگتزٗي ػَاهل پ٘طزفت ٍاًتطارٍگزاٗص                  

تسَٕ زٗي هث٘ي اسالم زرزٗارّإ ضزق ٍغزب تَزُ ٍٗمًٌ٘ا ذَاّس تَز. اها ػسم تٌاسة ٍتطاتك آًچٌاى ّطسارٕ است                     

کِ ذساًٍس)ج( تِ ّؤ افزاز هرلَق ذَز ه٘سّس تااٌٗکِ اػوال ضاى را تاگفتارضاى ٗکساى ساسًس ٍاٗي تس٘ارلاتل تَجِ                    

إ هؤهٌاى! چزاسرٌٖ تِ زٗگزاى هٖ گَئ٘سکِ ذَز تِ آى ػول ًو٘کٌ٘س؟ اگزسرٌٖ                   ”  است. چٌاًچ٘کِ ه٘فزهاٌٗس:     

)سَرٓ “  تگَئ٘س ٍذَز تزآى ػول ًکٌ٘س، اٗي کارهَجة تزاًگ٘رتِ ضسى ذطن ٍغضة ػظ٘ن ذساًٍس)ج( ه٘گززز.                   

 ( 3-2الػف  آِٗ : 

ّوچٌاى اهلل هتؼال زرجإ زٗگزٕ ه٘فزهاٗس:آٗاهززم را تِ ً٘کَکارٕ فزهاى ه٘سّ٘س ٍذَزرا فزاهَش ه٘کٌ٘س،                           

 (44سَرٓ الثمزُ ،آٗٔ “ )زرحال٘کِ ضوا کتاب ه٘رَاً٘س! آٗاًوٖ فْو٘س؟

اٗي ت٘سارتاش ٍّطسارٕ است، تزإ آًاً٘کِ زٗگزاى را تِ ً٘کٖ اهزه٘کٌٌس، اها ذَزتساى ػول ًوٖ کٌٌس، طَرئ٘کِ                        

 رسَائٖ ٍذَارٕ زرزًاکٖ زرل٘اهت آًْن زرحضَرگَاّاى هٌتظز آًْااست.

رٍس ل٘اهت، فززٕ را حضَره٘آٍرًس، چٌاى زرآتص هٖ           ”زررٍاٗتٖ آهسُ است کِ رسَل ذسا )ظ( فزهَزًس:                  

افگٌٌس کِ اهؼاٍاحطاٗص، ت٘زٍى ه٘زٗشز! ٍاٍرا زره٘اى آتص ّوچَى االغٖ تستِ زر زِرآس٘اب هٖ چزذاًٌس ، زٍسذ٘اى                   

تسٍر اٍجوغ ه٘طًَس ٍهٖ پزسٌس: إ فالًٖ! تزا چٖ ضسُ کِ اٌٗگًَِ ػذاب هٖ تٌٖ٘!؟ ٍاٍزرپاسد ه٘گَٗس: هي تِ ً٘کٖ                     

 “.زػَت ه٘کززم، اها ذَزم آًزا اًجام ًوٖ زازم! ، اس)تسٕ( ًْٖ ه٘کززم ٍذَزهزتکة آى ه٘طسم!

زرضة هؼزاج، اسکٌار افزازٕ گذرکززم کِ لة ّإ اٗطاى تا ل٘چٖ ّائٖ ساذتِ ضسُ               ”  رسَل ذسا)ظ( فزهَزًس:         

اٗي ّا سرٌزاًاى اهت تَّستٌس!     ”اٌْٗا چٖ کساًٖ ّستٌس!؟ ٍٕ گفت:       ”  اسآتص تزٗسُ ضسُ تَز! اسجثزئ٘ل )ع( پزس٘سم:        

 )رٍاُ الثرارٕ ٍهسلن(.“ آًْن کساً٘کِ تِ گفتِ ّإ ذَز ػول ًو٘کززًس!

اها رسَائٖ ت٘طتز زرهماتل ضاّساى زررٍسل٘اهت، آى است کِ زراٗي رٍاٗت آهسُ است: ٍرسَل ذسا)ظ( زرهَرز                  

تِ هي ذثززازُ ضسُ کِ تزذٖ اسافزازٗکِ تِ زٍسخ افگٌسُ ه٘طًَس ، چٌاى تس تَّستٌس کِ زٍسذ٘اى را             ”چٌ٘ي فزهَزُ اًس: 

تاتَٕ تِس ضاى هٖ آسارًس! ٍزٍسذ٘اى تزإ اٗطاى ه٘گٌَٗس: ٍإ تزتَ! چکاره٘کٌٖ؟ ػذاب ٍتسترتٖ ها کن تَز کِ تِ                       

 “هي ػالوٖ تَزم کِ اسػلن ٍزاًص ام تْزٓ ًثززُ ام!”تَٕ تس تَ ّن هثتال ضسُ اٗن؟  ٍاٍزرجَاب ه٘گَٗس: 

 ػالٍتاً حک٘وٖ زراٗي سهٌِ٘ ضؼزٕ سزٍزُ است کِ چٌ٘ي ه٘گَٗس:

 إ آًکِ هؼلن زٗگزاى ضسُ إ !       تَْش تاش کِ ذَزً٘اسهٌستؼل٘وٖ!

تزإ ت٘واراى ٍاّل حسس، زارٍ تجَٗش      ”اٌٗگًَِ افزازطَرػول ه٘کٌٌس ، هطاتْت تااٗي همَلِ زارًسکِ گفتِ ه٘طَز:                   

 “ه٘کٌٖ ٍذَزهزٗضٖ!

لذا تْتزآى است تازرگفتار ٍػول اسذَزضزٍع کي ٍذَزرا اسرفتي تِ گوزاّٖ تاسزار! کِ ّزگاُ زراٗي کار هؤفك                         

 ضسٕ ، حک٘وٖ ٍهززم پٌسّا ٍگفتِ ّاٗت را هٖ پذٗزًس ، اسػلن ٍزاًص تَسَز ه٘ثزًس.

“ظهیر”عبدالمنان   
“آژند” محمد یاسین  بیذاد بیکبری هرچی پىذ يوصیحت گًئی، وخست خًد برآن عمل که!  
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هنؤلَ تؼؼػفّربت، فهبًی ّـّؿت ّهزبفامات        

کَ ىـایٔ فًؼگی ّهزْفىـػی هاواتاْای آى هایاجابىاؼ 

ّایي تيـیغ رؼیؼی ًیانات کاَ كاوأ اماالم آًاـا آّؿػٍ 

ّّیژۀ ػیي امالم ثبىؼ. ُاٌاگابهای کاَ اماالم آهاؼ، آًاـا 

ثؼّى هیؼّصؼّػّثيکل ؿیـاًنبًی آى ػیؼ، ثاٌابثاـآى، ثاَ 

تٌظین ّاػاؿۀ آى پاـػاعات ّآًاـا ثاضایاج یاک ثایاوابؿی 

ػاؿّّػؿهاابى ًااوااْػ ّكااواأ ثااـای ثااؼااْاای افصاابالت 

اّطـاؿی هزبفهاـاؿػاػ کاَ اػْابی رابهاؼاَ افػاؼم 

رْافهطلن آى ؿًذ هایاجاـػ. ُاٌاگابهای کاَ اماالم آهاؼ، 

هاـػاى ثاب ػٍ فى ّیابثایااياتاـّیابکاوااتاـ افآى ، افػّاد 

هیکـػًؼ ّهجل افآًکَ هـآى ًبفل ىْػ، صاؼ اکاخاـ تاؼاؼػ 

افّاد هاضااؼّػ ًااجاْػ ّیاک هاـػ چاٌااؼیاي فى ّفّرااَ 

ػاىاات، صااؼّهاایااؼی، ثااـای آى ّرااْػ ًااؼاىاات. ثااؼااؼ 

ثاَ هاـػاى ” افظِْؿامالم، عؼاًّاؼجدج اهاـكاـهاْػًاؼ: 

ثگْئیؼ کَ ایٌزب صاؼّػی ّراْػ ػاؿػ کاَ تازابّفافآى، 

صالل ًینت ّامالم صؼ اکخـ تؼؼاػ افّاد ؿا تؼیي کاـػ.                  

امالم ثَ یک هـػ رْاف افػّاد ثب ػّ، مَ ّچاِابؿ فى 

ؿا ػاػ. اهبامالم هیؼّىـٓی ُن ثـای اثبصۀ آى ّـّؿتبً 

ّّغ کـػ کَ آى ػجبؿت افؿػبیت ػؼالت ػؿثیي فًابى 

ّمبیـىـّٓ ّـّؿی امت ػؿؿیـآى اٍل ػؿایي آیت 

 ىـیق، یک فّرَ امت.

 چٌبًچَ عؼاًّؼ )دج هیلـهبیؼ: 

اگـتـمیؼیؼ کَ ًویتْاًیؼ ػؿثبؿۀ یتایاوابى ” تـروَ:         

ػاػگـی کٌیؼ، ثب فًبى ػیگـی کَ ثـای ىاواب صاالل اًاؼ 

ّػّمت ػاؿیؼ، ثب ػّیبماَ ّیابچاِابؿ فى افػّاد کاٌایاؼ 

اگـُن تـمیؼیؼ کَ ًویتْاًیؼ هیبى فًبى ػاػگـی ّػؼالات 

)ماْؿۀ ًنابء  “   ؿا ؿػبیت کٌیؼ ثَ یک فى اکتلبء کٌیاؼ.

 ج3آیۀ: 

پل تؼؼػ افّاد،اهاـی ثاْػ کاَ ؿیياَ ػؿفًاؼگای        

ػـٍۀ ارتوبػی هؼیان ػاىات کاَ ػؿّاهاغ، اهاـی ثاْػ 

ثـپب،اهب آىلتَ ّثی ًاظان ّاماالم ثاَ آى ًاظان ثاغايایاؼ، 

افاهـتبثغ ثْػى ثَ ُْا ُّْك ّلاؾت راْئای ثایاـًّاو 

ؿاًااؼ ّآًااـا ثااـای فًااؼگاای مااـىاابؿ افػاػ، كْاایاالاات 

ّکـاهت هـاؿػاػ، آًِن  صویوتی کَ ُـاًنبى ثبیاؼ ثاؼاًاؼ. 

ایي امت هَؼؿاٍْلای اثابصاۀ تاؼاؼػ افّاد کاَ یاکای 

افاكااتااغاابؿات هااؼاایاابؿی ثاابىااـٓ ُاابی پااـافػاػ ّػااؼل 

ىـػی، فیـا امالم یکی افمغت تـیي ّپیازایاؼٍ تاـیاي 

هيکالت رْاهغ ػیـیي ّهؼیوی ؿا کَ هلت ُب ّراْاهاغ 

اهـّفی ًیقثب آى ػمت ّپٌزَ ًـم هایاکاٌاٌاؼ صال کاـػ، 

هيکلی کَ رق ؿرْع ثَ صاکان ػیاي اماالم، ؿاٍ صالای 

ثـای آى ّرْػًؼاؿػ ّگبُی امجبة ّػلل عبؿد افاؿاػۀ 

اًنبى ػؿتؼؼػ افّاد ثَ یک ّاـّؿت تاجاؼیال هایاياْػ 

هبًٌؼ ػوین ثاْػى فّراۀ اّلای، هاـیاِ ثاْػى فى ثاَ 

ًضْی کَ هـػ هبػؿ ثَ امتوتبع هيـّع ثاب صالاع ػالات 

 عْػه ًيْػ.

ػؿایٌزب ثَ یک ًکتۀ هِن اىبؿٍ هیکٌین ّآى ایاٌاکاَ        

 اًنبى ثَ مبػگی هبػؿ ثَ ػؿک آى امت:

ربهؼَ افػیؼگبٍ امالم ثنبى یک تـافّئی امت کاَ       

ثبیؼ) ثـای صلع تؼبػلج ػّکلۀ آى ثاـاثاـ ثابىاؼ ّثاـای 

صلع ایي تْافى، الفم امت تب تؼؼاػ هـػاى ّفًبى ثب ُان 

هنبّی ثبىٌؼ. اهب اگاـ تاؼاؼاػ هاـػاى ّیابفًابى ثایاياتاـ 

افػیگـی ثبىؼ ، ؿاٍ صل ایي هيکل چیاناته ُاٌاگابهای 

کَ ایي تْافى هغتل ىْػ، تؼؼاػ فًبى چٌؼ ثـاثـ هاـػاى 

هیيْػ چی کبؿی ثبیؼاًزبم ىاْػه آیاب فى ؿا افًاؼاوات 

ػاىتي ىُْـّهبػؿىؼى هضـّم مبفین ّاربفٍ ثؼُین کاَ 

ثـاٍ ؿیـافافػّاد ؿكاتاَ ّهاـتاکات اػاوابل ًابهياـّع 

ىْػه آًچٌبًکَ ػؿاؿّپب ثؼؼ افرٌگ راِابًای ػّم پایاو 

آهؼ ّتؼؼاػ فًبى چٌؼ ثـاثـهـػاى ىؼًاؼ ّیاب ایاٌاکاَ ایاي 

هيکل ؿا ثب یک ؿّه ىـیلبًۀ ، تْأم ثاب كْایالات صال 

کٌین کَ ثاب آى کاـاهات فى، پابکای عابًاْاػٍ ّماالهات 

ربهؼَ صلع ىْػه ػؿایي هیبى، كـػ ػبهل کؼام یاکای ؿا 

ثِتـ ًّیکْتـ هیؼاًؼه ایٌکَ فى ؿا ثب یک پیاًْاؼ هاواؼك 

یکزب ثبفى ػیگـی ّثَ یک ٓـیوۀ ىـػی ّىـیالابًاَ ، 

تضت مـپـمتی یاک هاـػ هاـاؿػُایان ّیاب ایاٌاکاَ اّؿا 

ػّمت ّهؼيْهۀ آى هـػ هـاؿ ػُین، ؿاثطۀ هیبى آًِابؿا 

 آگٌؼٍ افگٌبٍ ثبىؼ ؿاٍ صل ؿا ػؿىـػیت رنتزْکٌیؼ.

آلااواابى کيااْؿهناایااضاای اماات کااَ ػؿ ػیااي هااؾُاات       

اًتنبعی ّهْاًیي ّّؼی ایيابى، تاؼاؼػ فّرابت صاـام 

ثْػ، اهب ّهتی ػیؼًؼ کَ ثی ػؼالتی ّثی صـهاتای ػؿصان 

فى فیبػ ىؼ ّػول ًبهيـّع ثب هْـات افصؼ گاؾىات، 

ّفایو آلبل ًبهيـّع فیبػ گـػیؼ، ثاـای رالاْگایاـی 

افایي پیبهؼ ُبی فىت چبؿۀ رقایٌکاَ اماالم ثاـگاقیاؼٍ 

امت ًؼیؼًؼ ّثَ ًبچبؿ تؼؼػ فّربت ؿا ثب ُؼف صاوابیات 

اففى آلوبًی ّرلْگیـی افآحابؿ فیابًاجابؿ آى، افراوالاَ 

کبُاو کاخاـت تاؼاؼاػ فایاو آالابل ًابهياـّع، تاؼاؼػ 

 فّربت ؿا ربیق ػاًنتٌؼ.

یک فى افرولۀ امبتیؼ ػاًيگبٍ ُبی آلوبًی ػؿایي         

صل هيکل فى آلاوابًای ػؿارابفٍ ػاػى ” فهیٌَ هیگْیؼ: 

تؼؼػ فّربت امت. هي تـریش هیؼُان کاَ ُاواـاٍ ثاب ػٍ 

فى ػیگـ، فى هبًًْی یک هـػ هئكن ثبىن، ًَ فى یاک 

هـػ ىکنت عْؿػٍ ّایي تٌِب ًظاـ هاي ًایانات، ثالاکاَ 

 “.ًظـُوۀ فًبى آلوبى امت

یک کيْؿهنیضی ثاؼاؼ افگاؾىات چاٌاؼ هاؼتای کاَ       

تؼؼػفّربت ؿا صـام هـاؿػاػٍ ثْػ ّػْاهت فىات آًاـا 

ػیؼ، پل ػؿفهبًی کَ تؼؼاػ فًبى مَ ثـاثاـ هاـػاى ىاؼ 

ًبگقیـ آًچی ؿا کَ امالم آّؿػٍ امت ، آًاـا پاؾیاـكات. 

لِؾا ثـای هبًْى گؾاؿػؿچٌیاي کياْؿی ، ماَ ؿاٍ صال 

 فیـیي ّرْػ ػاؿػ: 

ُـهاـػ ثاب یاک فى افػّاد کاٌاؼ ّػّفى ػیاگاـ        

ُـگقػؿفًؼگی عْػ ىُْـ، عبًْاػٍ ، كـفًؼاى ّکبًْى  

 هيتـک عبًْاػگی ؿا ًؼاىتَ ثبىٌؼ.

ُـهـػ ثب یاک فى افػّاد کاٌاؼ ّثاب اّهاؼابىاـت       

فّریت ػاىاتاَ ثابىاؼ ّػاالٍّ ثاـآى ثابیاک ّیاب ػّفى 

ػیگـُن هجبىـت ػاىتَ ّثاـّػ تابایاي ػّ فى ًایاقهاـػ 

ػاىتَ ثبىٌؼ، اهب عبًَ یبكـفًؼی هيـّع عْػؿاًيٌبمٌاؼ 

ُّـگبٍ ُن ثچَ ػاؿىؼ، افٓـین راـم ّعاالف هابًاْى 

 ثبىؼ آى رـم، ػبؿ، ًٌگ ّتلق صن ؿاثؼّه اّثگؾاؿػ.

اگاـهااـػ ثاابثاایاو افیااک فى افػّاد کاـػ، ىااـف      

فّریت ّاهٌیت عبًَ، تؼِاؼ عابًاْاػٍ ؿا ثاَ اّثاغايایاؼ 

ّػؿّى اّؿا افلْث، راـم ّاّاطاـاة ًابىای افگاٌابٍ 

ّػؾاة ػؿّى ربهؼَ ؿاافلاْث ُاـد ّهاـد ّاعاتاالٓ 

 ًنل ًّنجِب، پبک ًوبیؼ.

کؼام ؿاٍ صل ثـای اًنبًیت ىبینتَ تاـّثاـای هاـػ       

 فیجٌؼٍ تـ ّثـای عْػ فى پـاصتـام تـّمْػهٌؼ تـامت.

هحزٍم هاًذى هزدم اساضتزاک در اًتخاتات ت٘طتز اس عزف ٗک ػذُ اضخاظ استفادُ جَ ٍتاعل ًظزدر                             

تسا ًقاط ٍالٗات افغاًستاى چطوگ٘زاست عَرئ٘کِ هزدم در ٍقت اًتخاتات ّ٘چگًَِ آگاّٖ اسچگًَگٖ دادى رإ                 

تْزٓ ًذارًذٍاسهؼلَهات السهِ ّن تزخَردارً٘ستٌذ تذٗي تزت٘ة ًو٘تَاًٌذ تا ػالقِ هٌذٕ توام خَد ، تزإ                                

اضخاظ کِ ػالقِ هٌذ ّستٌذ ٍٗا اضخاغ٘کِ در حق٘قت ل٘اقت ٍ ضاٗستگٖ دارًذ، تأًْا رؤٕ تذٌّذ اگزچِ اٗي                       

ٗک حق هسلن ٍ ٍج٘ثٔ هزدم است تا اٌٗکِ خَد اٗطاى اٍلَاالهزٗؼٌٖ رئ٘س جوَْر ٍ ٍکالٕ ًواٌٗذٓ خَدرا                               

درارگاى ّإ اًتخاتٖ ٍتوث٘لٖ تؼ٘ي ًواٌٗذ. هتإسفاًِ کِ درػول چٌ٘ي ً٘ست،تلکِ ّزکس درغحٌٔ ػول تِ                                  

ّزًحَٕ کِ خَاستِ تاضذ اس هزدم استفادُ ه٘ثزد ٍلَ اٌٗکِ ًاهطزٍع ّن تاضذ ٍٗا اٌٗکِ ػذم هطزٍػ٘ت آًْا                             

 ٍتثث٘ت ٍسپس تااستفادُ جَئٖ ّا ّوزاُ ه٘طَد.

ًقغِ قاتل ٗادآٍرٕ دراٗي سهٌِ٘ اٗي است کِ هزدم تاٗذ تا اًذاسٓ الشاه٘ت ٍظ٘فِ ٍٍج٘ثِ ضٌاسٖ دراٗي                                 

غحٌِ تاضٌذ ًٍثاٗذ تزإ چٌ٘ي اضخاظ سَدجَئٖ اجاسُ دادُ ضَد تا آًْا را هَردتْزُ گ٘زٕ ٍثوزُ تزدارٕ                        

قزاردٌّذ، عَرػول ٍتزخَردًواٌٗذ چٌاًچِ در ٍقت خلفإ راضذٗي دراًتخاب حاکن ٍٗا خل٘فِ کِ دردست هزدم                 

تَداضتزاک تٌواٌٗذ ٍاگز درآى سهاى استذالل هزدم ًوٖ تَد تجإ حضزت ػوز )رؼ( کسٖ دٗگزٕ کزسٖ                           

خالفت را در دست ه٘گزفت. پس تاٗذ هزدم هکلف٘ت خَدرا تطٌاسٌذ ٍتزإ تؼ٘ي سزًَضت خَٗص خ٘لٖ ػادالًِ                   

ٍتذٍى کذام ق٘ذٍضزعٖ اٗجادضذُ اس عزف اضخاظ استفادُ جَ، ًواٌٗذگاى خَٗص را اًتخاب ًواٌٗذ. در ٗکٖ                    

ٗاد “  غلو٘ي”اس رخػتٖ ّإ سهستاًٖ ّوزاُ دٍستاى خَدم، سفزٕ تِ ٗکٖ اس دّکذُ ّإ ٍالٗت غَر کِ تٌام                         

ه٘طَد داضتن ٍدراٗي سفزتا ًظز ٍافکارتؼضٖ اساضخاظ اٗي هٌغقِ آضٌائٖ ٍهؼزفت پ٘ذاکزدم کِ در راتغِ تا                      

دادى رإ ٍاًتخاب حاکن )رئ٘س دٍلت( تا آًْا غحثت کزدٗن، درًت٘جِ ٍقت٘کِ ًظزٗات آًْا را ضٌ٘ذٗن درًْاٗت  

آى سهاى چٌ٘ي احساس را درٗافت٘ن کِ ٍاقؼًا تؼضٖ هزدم اسآسادٕ کِ ٗک اًساى تاٗذ تزخَردار تاضذ هحزٍم                          

ها در سهاى اًتخاتات، تغَرداٍعلثاًِ حاضز      ”هاًذى اسآى است ٍهي اس ستاى خَد اٗطاى ضٌ٘ذم کِ ه٘گفتٌذ کِ :             

تِ غحٌٔ رؤٗذّٖ ًوٖ ضَٗن، چَى اضخاظ سَدجَ هٖ آٌٗذ ٍکارت ّإ رؤٗذّٖ ها را جوغ  ًوَدُ تا خَد ه٘ثزًذ   

ٍاٌْٗا ّواى ػذُ اضخاغٖ ّستٌذ کِ ٗا اس قَم ٍٗا اسقث٘لٔ ّستٌذ ٍٗا ها تِ آًْا ٍػذُ دادُ اٗن تا اٌٗکِ رؤٕ ها                            

اس آى آًْا تاضذ. ٗؼٌٖ اٌٗکِ ػْذ ٍپ٘واى ت٘ي ها ٍآًْا غَرت گزفتِ کِ ّن تِ فاٗذُ ها است ٍ ّن تِ فاٗذٓ آى                             

 “. اضخاغٖ کِ آرإ ها را خزٗذُ اًذ ٍٗا تخاعز اٌٗکِ اس قَم ٍقث٘لٔ هاتَدًذ

چٌ٘ي هَضَػٖ، تس٘ار پ٘چ٘ذُ است ٗؼٌٖ اٌٗکِ تؼضٖ اختالفات تقػ٘ز آه٘شاس عزف هزدم است                                         

ٍتؼضٖ اس عزف اضخاغ٘کِ ه٘خَاٌّذ آراء غ٘زقاًًَٖ تذست آٍرًذ ٍػذُ اضخاغٖ ً٘شّستٌذ کِ دارإ ل٘اقت                   

ٍضاٗستگٖ اًذ ٍضوًٌا خَاّاى ٍعزفذارتذست آٍردى آراء اسراُ قاًًَٖ ه٘ثاضٌذ کِ هتإسفاًِ رؤٕ قاًًَٖ                                

درچٌ٘ي جاهؼٔ هحذٍد ه٘ثاضذ ٍاضخاغ٘کِ ضاٗستگٖ دارًذ تٖ ًت٘جِ ٍحتٖ تذٍى سزًَضت تاقٖ ه٘واًٌذ. پس                      

آًؼذُ اضخاغٖ ، تزإ کاًذٗذارؤٕ ه٘ذٌّذٍرؤٕ گ٘زًذگاى را در رؤس تزًذگاى آراء قزاره٘ذٌّذ کِ تَسظ پَل 

ٍٗا سٍرخَدرا در جاهؼِ آراء خَد را تِ فزٍش هٖ رساًٌذ ًٍواٌٗذگاى پ٘زٍس خزٗذارآراء اًذ تٌاًء اس چٌ٘ي                                

اضخاظ تزًذٓ ، چٖ تَقؼٖ درآٌٗذُ داضتِ تاض٘ن. حق٘قت اٗي است کِ ًثاٗذ اس چٌ٘ي دستِ هزدهٖ، اه٘ذٍار                              

خ٘زٍ خذهتٖ تاض٘ن، چزا کِ ها آى اضخاظ تزًذُ را اًتخاب ًکزدُ اٗن، تلکِ خَد ضخع تزًذُ تِ ّزًحَٕ کِ                         

تَدُ، خَدرا تِ ارٗکٔ قذرت ٍکالت ٍحکوزٍائٖ رساً٘ذُ است ٍٗا اٌٗکِ چٌ٘ي اضخاغٖ در حق٘قت تاالٕ اٗي                           

“ حکوزٍا ضذى “ٍ“  ٍکالت”کزسٖ ّا دست تِ سَداگزٕ ٍتجارت خزٗذٍفزٍش آراء تزإ تذست آٍردى کزسٖ               

دست ٗاسٗذُ اًذ ٗؼٌٖ پَل خَدرا توػزف رساً٘ذُ، آرإ هزدم را خزٗذارٕ ًوَدُ ٍتخاعزّو٘ي رٍس هَػَد                          

حکوزٍائٖ ٍٍکالت ًاضٖ اسجؼل،تذٍٗز ًٍ٘زًگ تِ قذرت رس٘ذُ ٍتاس ه٘خَاٌّذ کِ جثزاى هػارف خَٗص را                      

هجذدًا حاغل ًوَدُ ٍدٍتارُ تِ دٍراى سَداگزٕ پزسَد  خَد اداهِ تذٌّذ. اٗي چٌٌٖ٘ اضخاغٖ کِ تقذرت                             

تزسٌذ، در حق٘قت ًثاٗذ اسآًْا تَقغ داضتِ تاض٘ن کِ تزإ ها ٍٗا در جاهؼٔ ها، خذهت ٍّوکارٕ را تِ اًجام                                

ه٘زساًٌذ. ًْاٗت اٌٗکِ ها آًْا را اًتخاب ًکزدُ اٗن تلکِ پَل اٗطاى را اًتخاب کزدُ است ٍ تَقغ داضتي خذهت                        

 ٍخ٘ز اس چٌ٘ي اضخاغٖ ًادرٍدٍراساًتظاراست. 

پ٘ام هي تِ ّوَعٌاى گزاى ٍػشٗشم اٗي است کِ اگز ه٘خَاّ٘ذ در اٗي کزٓ خاکٖ، خطتٖ راتاالٕ                                         

دَٗار آرسٍٕ خَد تگذارٗذ، تزإ تؼ٘ي سزًَضت خَدتاى، ضخػٖ را اًتخاب ًوائ٘ذ کِ ػادل ،ػاقل، ضاٗستِ،                          

هزدم دٍست ٍاه٘ي ٍدارإ حة ٍعي ٍخالغِ کسٖ تاضذ کِ سزًَضت جاهؼِ را رقن سدُ ٍتاػث کاّص اختالف  

 ٍرضذ جاهؼِ گزدد.

 فلسفۀ تعدد زوجات دراسالم      
“موحذ” عبذالظاهر   هحزّم هبًذى هزدم اساًتخبببت 

“حبیبی”عبدالصمد   

ىِـُبی یًْبى ثبمتبى  -اٍطالس ػهْکـامی ػؿاٍل ػؿػّلت      

هؼوْل ّهـّد گـػیؼ کَ هـاػ افآى هـػم ثوؼٌبی " ػیوْ" ّمبالؿی 

ثوؼٌبی "کـامی" آهؼٍ امت، یؼٌی صن ُوگبى ثـای ىـکت 

ػؿتَوین گیـی ُبی هـثْٓ ثبهْؿُوگبًی ربهؼَ کَ ػؿایي ٍْؿت 

ػهْکـامی هیتْاًؼ ثيکل " ػهْکـامی هنتوین" ثبىؼ ، ّلی ػؿرْاهغ 

کًٌْی ّػؿ ػّلت ُبی هؼبٍـ،مِوگیـی هـػم ػؿصکْهت 

ّصکوـّائی، كؼالً اىتـاک هـػم ػؿتَوین گیـی ُبی هـثْٓ ثَ 

اهْؿی ػّلت ، صکْهت ّکيْؿػاؿی ثَْؿت هنتوین ّیبؿیـهنتوین 

ثْػٍ کَ ػؿًتیزۀ ًِبئی، هـاػ ُوبى صن اىتـاک میبمی، اهتَبػی 

ّكـٌُگی ىِـًّؼاى ّاتجبع کيْؿ امت. هخالً: صن اًتغبة ؿئیل 

روِْؿ، ّکالی ػْْىْؿی هلی "یؼٌی پبؿلوبى" ٍـف ًظـافتؼلن 

ارتوبػی ثَ اهلیت ّاکخـیت اهْام هغتلق ّثؼّى ػؿًظـ ػاىت تٌْع 

هْهی ّثبػؿًظـػاىت اًؼیيۀ ثـتـتوخیلی تضون هی پؾیـػ، یؼٌی ّهتی 

افػهْکـامی هیگْئین هٌظْؿُوبى صکْهت هـػم تْمٔ هـػم امت 

کَ ثـای اػوبل ٍالصیت ُبی  ًبىی اف صبکویت هلی ، صکْهت 

ّصکْهتؼاؿی یؼٌی صکْهت ُوَ ثـای ُوَ ّیب اػوبل هؼؿت تْمٔ 

هـػم، ثَ ٍْؿت هنتوین ّیب ؿیـ هنتوین ػؿتَوین گیـی ُبی 

کيْؿػاؿی ایيبى ّثَ یک ًضْی مِین مبعتي هـػم ػؿهنبیل ّاهْؿ 

هـثْٓ ثَ اػاؿۀ کيْؿّػّلت امت. هخالً: هْاؿػصکْهت، 

صکْهتؼاؿی ػؿفهیٌَ ُبی كـٌُگی ، اهتَبػی ّتْمؼْی  ّاهخبل آى 

امت. ایي یک هجضج پیو 

ػؿآهؼ ثـاٍطالس ّّرَ 

تنویۀ ػهْکـامی ّیب اهت 

مبالؿی امت، اهب ثضج 

کبهل  ػلوی ّصوْهی آى 

ػؿاًتيبؿات ثؼؼی 

افػیؼگبٍ هبًْى الِی ، 

ثـای ىوب ػقیقاى هطـس 

 عْاُین مبعت.

دانشجوی صنف دوم دانشکذۀ “ رازقی”روح هللا  ّاژۀ دهْکزاسی ّیب هزدم سبالری
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ج ػؿهـؿبى Mallophagaچٌؼیي ًْع ىپو،هتؼلن ثَ ًْع هبلْكبگب )

یبٓیْؿثوالصظَ هیـمؼ. هيغَۀ اًْاع یبػ ىؼٍ ؿا، مـ ثقؿگ ّپِي 

ّاػْبی هْی ثـای ًیو فػى تيکیل هیؼُؼ. اف هیبى اًْاع کَ اؿلجبً 

ج کَ مـ ثیْْی Manoponػؿفًؼگی ثوالصظَ هیـمؼ، هٌْپْى )

ج ّرْػ عویؼٍ ّاًْاع گًْی Lipeurusّاػْبی رٌل لیپْؿّك)

ج ػاؿای ىکل Goniocotesج ّگًْیْکْتل )Goniodesاّػیل )

ثل اًؼ. ثغو اػظن ىپو ُب، توبم ػوـ عْػؿا  کْتبٍ ّ رنن کللت ّػ

ػؿػیي ّرْػیک پـًؼٍ مپـی هیٌوبیٌؼ ، ثبیي تـتیت، رٌل هبػۀ آى، 

ػؿثؼى پـًؼٍ هیقثبى تغن گؾاؿی کـػٍ ّ تضت ىـایٔ عـاة صلع 

 الَضَ ّثِؼاىتی، ثبًؼافۀ هبثل تْرَ تکخـیب تغن گؾاؿی هیکٌٌؼ. 

ىپو ًیق هبًٌؼ مبیـ صيـات، اف ثغو  (:Life Cycleدّرۀ سًذگی )

ُبی رؼاگبًۀ کلَ ، میٌَ ّىکن تيکیل گـػیؼٍ امت . ىپو ُبی ثبلؾ، 

ثؼّى ثبل، ػاؿای ىو پب ّمـ ثقؿگ ّهؼّؿ اًؼ. ثغو کَ ثـای ًیو 

ج یب ػوجی  مـآى Ventralفػى ّ رْیؼى ثکبؿ هیـّػ، ثطـف ًّتـال )

 هْهؼیت ػاؿػ . 

 

ىپو ُبی هبػٍ، تغوِبی عْػ ؿا ػؿ ثیظ پـُبربثزب کـػٍ ّتغن 

 2هیگؾاؿًؼ . ایي تغوِب ػؿرـیبى چٌؼ ؿّف، ّ گبُی ُن، ػؿ هؼت 

ُلتَ، ثَ تيکیل الؿّا هیپـػافًؼ . ًیوق ُبی ػّؿۀ ًْفاػی)

Nymphs  ج ّرْاى ثَ ىپو ُبی ثبلؾ ىجبُت فیبػی ػاؿًؼ . ًیوق ُب

ّیب ًْفاػُبػؿرـیبى چٌؼ ُلتَ، چٌؼ یي هـصلَ ؿىؼ عْػؿا، مپـی 

هیکٌٌؼ تب ایٌکَ ؿًگ ، ىکل ّاًؼافۀ ىپو ثبلؾ ؿا، پیؼا هیٌوبیٌؼ. 

ثقّػی ثيکل ىپو ُبی رْاى ظبُـ گـػیؼٍ ثضـکت ػؿآهؼٍ ّثطْؿ 

كؼبل ثَ تـؾیَ عْػ ىـّع هیکٌٌؼ . ایي ىپو ُب تب چٌؼیي هبٍ فًؼگی 

کـػٍ هیتْاًٌؼ. تؼؼاػ ىپو ُب ػؿتبثنتبى ثطْؿ هبثل هالصظَ ثیيتـ امت 

 ، ّلی ػؿتوبم مبل كؼبل ثْػٍ هیتْاًٌؼ.

           عالین کلیٌیکی ّ آفبت پتْلْژیکی)عالین بیوبری یب ًبجْری( :
ػؿٍْؿت ىپو فػگی ىؼیؼ یک هـؽ ىپو ُب ؿا ثَ آمبًی ػؿهیبى 

پـُبی آى هیتْاى ػیؼ . اُویت پبؿافیت ُب یب هلت عْؿُبی  یبػ ىؼٍ، 

ػؿآى امت کَ ثطْؿ ػّاهؼاؿ، اف یک رب، ثزبی ػیگـی، ػؿصـکت اًؼ 

ثبیي تـتیت ثـای پـًؼٍ ُب تغـیو ًّب آؿاهی ؿا علن هیکٌٌؼ ّ 

ثغبٓـؿكغ ایي عبؿه ُب پـًؼٍ ُب ّرْػ عْػ ؿا هیغبؿًؼ. تؼؼاػ فیبػ 

ىپو ُب، ٍـف اف صزـات اپیتل)ػجبؿت افصزـات امت کَ مطش 

ّیب ؿّی ّرْػ ؿا هیپْىبًؼج، رؼا ىؼٍ تـؾیَ هیٌوبیٌؼ. اًْاع اف آًِب ُن 

ّرْ ػاؿػ کَ پـُب ؿا رْیؼٍ ّثؼویؼۀ ثـعی ُب، ىپو ُبی عْى چْه 

 هتبً ىپو ُبی عْى چْه ًیق، ثوالصظَ هیـمؼ.هئّیبثطْؿ 

ىپو فػگی ىؼیؼ، ّظبیق ػبػی رلؼ )پْمتج ؿا اعالل کـػٍ ّ       

اكقّى ثـ ایي اف ٓـین رْیؼى پـُب یب گؾاىتي تغن ػؿ ثیظ آًِب، 

ّظبیق كقیْلْژیکی پـ ُب ؿا هبًغ هیگـػًؼ . ػؿ احـ ىپو فػگی ػؿ 

ثؼْی مبصَ ُب، پـ ُب ثکلی ؿیغتَ ّ ثبیي تـتیت ػؿ تْافى صـاؿت 

ّرْػ اعتالل ؿًّوب هیيْػ. ػؿ هبکیبى ُبی تغن ػٍ، هیقاى تْلیؼ تغن، 

کبُو یبكتَ ، پـًؼٍ ُبّهـؽ ُبی ىپو فػگی ّفى ثبعتَ ّ ػؿثـاثـ 

 ػْاهل ثیوبؿیقا، صنبك هیگـػًؼ. 

ثـای اف ثیي  ( :Treatment & Preventionتذاّی ّ جلْگیزی )

ثـػى ّکٌتـّل ثـىیْع ىپو ُب، ثبیؼ اف صيـٍ کو ُب کبؿگـكت . ثب 

ّرْػ ایٌکَ ىپو ُب ػؿ ثـاثـ ثنیبؿی صيـٍ کو ُب صنبك اًؼ، ّلی 

كؤ یک تؼؼاػ هْاػ یبػ ىؼٍ، ثـای امتلبػٍ ػؿ هـؿؼاؿی هنبػؼ اًؼ. 

صيـٍ کو ُبی کَ ثـای ایي هٌظْؿ ثَ کبؿ هیـًّؼ ثَ هنن پْػؿ  

عبکی )گـػج پْػؿُبی تـىًْؼٍ ّیب تـکـػًی ثـای اكيبًؼى تْمٔ االت 

جُبی ؿلیع یب تیـٍ  یؼٌی Emulsionج ّایوليي )Sprayكيبؿی )

هضلْل هبیغ ػؿهبیغ ثـای اكيبًؼى یب فػى كـاُن هیجبىٌؼ. تؼاّی ىپو 

فػگی اف ٓـین ّؼ ػلًْی کـػى، اكيبًؼى هْاػ ػؿثیظ پـُبی پـًؼٍ 

ُب ، ربثزب کـػى صيـٍ کو ُب ػؿ هضل ثْػ ّثبه ّ یب ثْمیلۀ ربثزب 

کـػى هْاػ کیویبّی ػؿ كـه، ػوین )تَ ػاؿج ٍْؿت هیگـػ تب ثبیي 

تـتیت پـًؼٍ ُب، عْػ ؿا اف ٓـین عبک ثبلک ّؼ ػلًْی ًوبیٌؼ. 

ُوچٌبى ثـای تؼاّی، اف هـُن ُبّیب ثبٍطالس هـػم هلِن ًیق امتلبػٍ 

ثؼول هیآیؼ. صيـٍ کو ُبئیکَ ػؿ ثـاثـ ىپو ُب ثکب هیـًّؼ، ػجبؿت 

 (Malathionهبالتیْى )،(Rabonربْى)،(sevinسی ّیي )اًؼاف: 

. چْى ىپو فػگی هؼوْالً  (Ravapراّپ  )ّ  (Coralکْرال )،

تضت ىـایٔ صلع الَضْی ّ ًگِؼاؿی عـاة ثَ پیوبًۀ ّمیغ ظِْؿ 

هیٌوبیؼ ثٌبًء تؤهیي ىـایٔ هٌبمت صلع الَضَ ّثِؼاىتی ، عبک ثبلک 

حـ هیجبىؼ. إج ػؿ رلْگیـی اف آى مbath-Dustّایزبػ صُْ عبکی )

ثَ ُویي گًَْ، ؿكغ افػصبم)فیبػیج ػؿ گلَ ًیق اف تْمؼۀ ىپو فػگی 

رلْگیـی هیکٌؼ . اف ػاعل ىؼى پـًؼۀ ىپيی ػؿهیبى گلَ ُبی ػبؿی

)هـؿبى ثؼّى ىپوج هوبًؼت ثَ ػول آیؼ . ثَ ُویي تـتیت کـیت ُب، 

مجؼُبی ؿبل هـؿی  ُب، ٌٍؼّم ُبیب ّّمبیل تـاًنپْؿتی یب صول 

ًّول کَ ثـای اًتوبل هـؿِب ثَ کبؿ هیـًّؼ، ثبیؼ پبک،متـٍ ّّؼ 

 ػلًْی گـػًؼ.

 "الونلن هي ملن الونلوْى هي لنبًَ ّیؼیَ".)ؿّاٍ هنلنج

تـروَ: "ثِتـیي هنلوبى کنی امت کَ هنلوبًبى افّـؿػمت ّفثبى 

 ّی ػؿاهبى ثبىٌؼ".

َٔ کَ اهـّفػؿآى فینت هیٌوبیین ػًّْع         ثبیؼ یبػ آّؿىؼ ، ػؿربهؼ

هنلوبى ؿا افلضبظ ػول ّثـعْؿػ هيبُؼٍ هیکٌین کَ ارتوبع آًِبؿا  

 پـّؿاًیؼٍ امت.

َٔ هَـّف فًؼگی ػؿربهؼَ هسلوبى جشئی : ایي ًْع هنلوبًبى ثگًْ

هیجبىٌؼ کَ پل افایوبى آّؿػى ثَ عؼای یکتب)دج ّهجْل ًوْػى ؿمْل 

هللا )ًج ثؼٌْاى آعـیي پیبهجـ، ْٓؿی ػول هیٌوبیٌؼ کَ  ػیي ؿاكؤ 

 َٔ رقء یب هنوتی کْچکی اففًؼگی عْػهـاؿهیؼٌُؼ. ػؿایي رقء ّىؼج

َٔ ثب امالم اؿاػت هیْؿفًؼ ّػجبػت ُن هیکٌٌؼ  هغًَْ ، چٌیي ػمت

ثبتنجیش ّمزبػٍ )ربی ًوبفج ًیق مـّکبؿػاؿًؼ ، امن عؼاؿاًیق فیبػ 

ثقثبى هیآّؿًؼ، ػؿعْؿػى ، ًْىیؼى ّاًزبم ثؼْی کبؿُبی ػیگـ 

َٔ ثغْػ  افهْاؿػ ارتوبػی ًیقهتوی ّپـُیقگبؿهیجبىٌؼ، ّظبُـاً هیبك

هیگیـًؼ کَ آى ؿا ٓـفالؼول ػیي ػاؿاًَ هیگْیٌؼ. ّلی ثَ رقء ػؿایي 

ثغو افثغو ُبی ػیگـی فًؼگی ، اٍالً ثؼٌْاى یک هنلوبى ؿكتبؿ 

ًویکٌٌؼ ّاگـ ثبکنی اثـاف هضجت کٌٌؼ ثـای هطوئي مبعتي ًلل ّیب 

ثـای تؤهیي هٌبكغ ىغَی عْػ ایيبى ّیب صَْل  هلک ّیبثـای تؤهیي 

 هٌبكغ هلی ّیبثب اًگیقٍ ُبئی ػیگـی امت.

ایي ػمتَ افهنلوبًبى اگـثبکنی ػىوٌی هیکٌٌؼ یب ثب ّی ّاؿػ رٌگ      

َٔ ػًیْی ّیبًلنبًی عْػ ، کنت  هیيًْؼ آًِن ًظـثَ ػالهَ ّؿاثط

ّکبؿػاػ ّمتؼ آًِب، هؼبهالت ّتؼلوبت آًِب ، ؿكتبؿ آًِب ثبفى 

ّكـفًؼاى،اػْبی عبًْاػٍ،اكـاػػْْربهؼَ ّثبُوکبؿاى ایيبى تبصؼ 

آفاػ ّهنتول ، افصؼّػ تؼییي ىؼٍٔ  ػیٌی ّثیيتـهجتٌی ثـاؿـاُ 

ّثـآّؿػٍ ىؼى اهیبل ػًیْی هیجبىؼ. اگـكـهبًـّا،صکوـاى ، مـثبف ّ 

َٔ ثب هنلوبى  پیيْؿهـاؿگیـًؼ ،  ثبفُن کبؿکـػایيبى ، کْچکتـیي ؿاثط

ثْػى آًِب ًؼاؿػ ُّویٌطْؿایي چٌیي اكـاػی ، اگـثب تيـیک هنبػی 

ّثطْؿارتوبػی مبفهبًِبی كـٌُگی ، آهْفىی ، ػاًيزْئی ّمیبمی 

ُن ثـپب مبفًؼ ، هوکي امت ثطْؿرقئی ّتب اًؼافٍٔ تضت تؤحیـ امالم 

هـاؿگیـًؼ ّیباًزبم چٌیي کبؿُبئی ، ًنجت رقئی ثب امالم ػاىتَ ثبىٌؼ 

َٔ اٍلی ثب امالم ًغْاٌُؼ ػاىت ٍّـف تضت ًبم  ، ّلی ػؿّاهغ ؿاثط

امالم ، هیغْاٌُؼػلیَ ػیي تْٓئَ ًوْػٍ ّامالم ؿا ثؼ ًبم مبفًؼ کَ 

افایي ػمتَ هنلوبًبى  هـآى ثٌبم هٌبكن یبػ هیکٌؼ. چٌبًچَ عؼ اًّؼ )دج 

ج مْؿح الجوـٍ چٌیي 14ػؿهْؿػایي ػمتَ اكـاػ هنلوبى  ػؿآیَ)

هیلـهبیٌؼ: ّهتیکَ هالهبت هیکٌٌؼ ثب اُل ایوبى ، هیگْیٌؼ ایوبى آّؿػٍ 

این ّچْى تٌِب ىًْؼ ثب ىیطبى عْػ )ؿئینبى عْػج گْیٌؼ ُـآئیٌَ هب ثب 

 ىوب این ، رقایي ًینت کَ هب تونغـ هیکٌین.

َٔ ػیگـی افهنلوبًبى ْٓؿی ُنتٌؼ کَ مـامـ  هسلوبى کلی: ػمت

ىغَیت ُّوَ ؽات عْػؿا ػاعل ػایـٍٔ امالم هـاؿهیؼٌُؼ، ُوَ رٌجَ 

ُبی ىغَیت آًِب ػؿهوبثل پـتْامالم ؽّة ، هضْ ّگن هیيْػ، اگـ 

 َٔ عْػؿا ثضیج   آًِب پؼؿثبىٌؼ افصیج پؼؿهنلوبى هیجبىٌؼ، کَ ّظیل

ؿئیل عبًْاػٍ ػؿتوبهی اثؼبػ فًؼگی كبهیلی ، اًزبم هیؼٌُؼ.          

اگـپنـثبىٌؼ افصیج پنـثْػى آًچٌبى هنلوبًی هیجبىٌؼ کَ هطبثن 

ػمتْؿات هـآى ػؿثـاثـ ّالؼیي ّػیگـ اهبؿة اه هطیغ ّثَ آبػت 

افآًِب اؿد هیگؾاؿًؼ. اگـىُْـ ّفى ثبىٌؼ افایي صیج آًچٌبى 

هنلوبًبًی هیجبىٌؼ کَ ػؿاػای صوْم، عؼهت گقاؿی ربًجیي افهـآى 

ّمٌت هين هیگیـًؼ. اگـمْػاگـّتبرـ، ثـفگـ ّفهیٌؼاؿ، کبؿگـ، 

هؤهْؿػّلتی ّیبپیيْؿثبىٌؼ ، هطبثن امالم ػیبؿهیجبىٌؼ ، اصنبمبت ، 

عْاُيبت ، ًظـیبت ، آؿاء ّعیبالت ، ًلـت ّهضجت ، پنٌؼ ًّبپنٌؼ 

آًِب عالٍَ ُـچی کَ ُنت ، ُوَ اه تبثغ امالم هیجبىٌؼ ، ػؿهلت 

ّؽُي ، ػؿچين ّگْه ، ػؿاىکن ّىـهگبٍ ُب، ثـػمت ّپبُب ، ػؿثؼى 

ّؿّس آًِب ثبیؼ ّكؤ امالم هنلٔ ّصکولـهب ثبىؼ، ًَ هضجت ّاللت آًِب 

آفاػ ّهنتول، عبؿد افامالم ثبىؼ ًَّ ػٌبػ ًّلـت آًِب، اگـثبکنی 

َٔ امالم امت ّاگـثب کنی هغبلق هیجبىٌؼ  هْاكن هیجبىٌؼ ثْامط

ثغبٓـامالم امت ، اگـچیقی ؿا ثَ کنی هیؼٌُؼ ثٌب ثـایي هیؼٌُؼ کَ 

اهتْبی امالم ایي چٌیي امت کَ ثـای چٌیي کنی ثبیؼثؼٌُؼ ّاگـچیقی 

ؿا افکنی ثبفػاؿًؼ ثـای آى ثبفهیؼاؿًؼ کَ امالم ُویي ؿا هیگْیؼ کَ 

 افاّثبفػاؿًؼ.

ثـآهؼى ایٌگًَْ ؿكتبؿافآى چٌبًی ُبئی ًجبیؼ ػؿمطش ىغَی ثبىؼ ، 

ثلکَ فًؼگی ارتوبػی ایي ػمتَ هنلوبًبى ًیق مـتبمـ ثـهجٌبی امالم 

 امتْاؿّثـهـاؿهیجبىؼ.

هنلوبًبى ػقیق! ایي هجیل ػمتَ ُبی افهنلوبًبًی کَ ػؿثبؿٍٔ آًِب       

تؾکـػاػٍ ىؼ کبهالً ّؼ یکؼیگـ ُنتٌؼ ثب ّرْػیکَ افلضبظ هبًًْی 

 َٔ هنلوبى ثطْؿیکنبى   ّصوْهی ىبهل اهت ّاصؼٍ ُنتٌؼ ّثـُـػّ، کلو

آالم هیيْػ ، ُیچ کبؿی ىبینتَ ّالیوی ػؿتبؿیظ امالم ، حجت ًيؼٍ 

امت کَ هنلوبًبى رقئی )ًْع اّلج اًزبم ػاػٍ ثبىٌؼ ، ػؿصویوت ایي 

ػمتَ کبؿی اًزبم ًؼاػٍ اًؼ کَ ًوو امالم ؿاػؿتبؿیظ ػبلن ثيکل 

ثـرنتَ ، ربی ػاػٍ  ثبىٌؼ ، فهیي مٌگیٌی ایٌگًَْ هنلوبًبى ؿا ُیچ 

ّهت صل ًکـػٍ امت. اگـ امالم ثَ تٌقل ّاًضطبٓ ؿّثـّ ىؼٍ 

 َٔ َٔ ؿكتبؿًّیبت ایٌگًَْ هنلوبًبى امت، چی ًتیز ّهیيْػ ، ثْامط

َٔ امالهی ، ایٌـا ثَ ثبؿ آّؿػٍ امت   کخـت ایي چٌیي هنلوبًبًی ػؿربهؼ

کَ لزبم ُبی ًظبم فًؼگی ػؿایي ػًیب ، ثؼمت کبكـاى اكتبػ ّهنلوبًبى 

َٔ آًِب ػؿآهؼٍ اًؼ ّكؤ ثَ آفاػی ُبی هضؼّػی ػؿفًؼگی  تضت ملط

ػیٌی عْػ ثنٌؼٍ گلتَ ّهبًغ گيتَ اًؼ. ایٌگًَْ هنلوبًبى ثَ پیيگبٍ 

عؼاًّؼ)دج ُیچ اؿفىی ًؼاؿًؼ ّهْؿػىلوت عؼاًّؼ )دج هـاؿًغْاٌُؼ 

گـكت. هنلوبًبًی ؿا کَ هـآى ُویيَ ثيبؿت ثِيت ًّؼوت ُبی ًب 

هضؼّػ هیؼُؼ ، آًبًی اًؼ کَ ثطْؿکبهل ّػؿتوبهی اثؼبػ فًؼگی ،  

افهـآى ّمٌت ػمتْؿگـكتَ ّگبم ُبی عْػؿا ثؼّى كـهبى ُبی هنزل 

 ػؿ هَبػؿّهٌبثغ امالهی ، ثـًویؼاؿًؼ.

صبل ػّمتبى گـاى ّگـاهی عْػؿا ػؿایي ػّهیقاى ّفى ًوبئیؼ       

ّعْیيتي ؿا ًیقهوبینَ کٌیؼ کَ تبچی اًؼافٍٔ ػؿفًؼگی عْػ ، هْاكن 

ىـیؼت امالهی ػؿصـکت ُنتیؼ. ثٌبًء افعْاًٌؼگبى هضتـم عْاُيوٌؼم 

َٔ ایي ًْىتبؿ، اًؼکی ثبعْػ تلکـ ًوْػٍ ّػؿهؼت فهبًی  تبثؼؼ افهطبلؼ

َٔ عْػی  کَ افعؼاًّؼ)دج ثوبی ػوـگـكتَ ایؼ ، عْػؿا ػؿهضبمج

هـاؿػُیؼ ّ امتٌتبد ثٌوبئیؼ کَ تبچی صؼی ، فًؼگی تبى ، هطبثن امالم 

ػیبؿهیجبىؼ ّػؿًتیزَ افکبمتی ُبی عْیو تْثَ ًوْػٍ ّثـای ثِتـىؼى 

 ّّغ فًؼگی عْػ ، کْىو كی مجیل هللا  اؿفاًی كـهبئیؼ.

“فیصل”عبدالقدیر  اًْاع هسلوبًبى  

دانشرجروی صرنرف “  فخررزاد” احمذ طاهر  (Mallophagosisضپطک سدگی هزغ ُب)طیْر( )

 دوم دانشکذۀ علوم وترنری دانشگاه کابل 
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 حکبیت ًخستیي

یک ؿّف ىیطبى ثَ ًقػ صْـت هْمی )عج ؿكت ّػؿ صبل، آى صْـت اف ىیطبى پـمیؼ کَ آى 

چی ّهتی امت کَ تْ، ای! ىیطبى ثـ ًْع اًنبى فّؿآّؿ ّ ؿبلت هیيْیه ىیطبى ػؿ پبمظ چٌیي 

ّهتیکَ اًنبى ثَ ؽات عْػ هی اًؼیيؼ ّعْػؿا ثِتـّثـتـ اف ػیگـاى كکـهیکٌؼ ّػؿ الثالی »گلت: 

عیبالت ّعیبل ثبكی ُبی عْػ، عْیيتي ؿا ثنیبؿ ثقؿگ ّ کالى كکـ هیکٌؼ ّ ػؿ ّوي  توبهی 

ّ آًگبٍ هي )ىیطبىج ثـ مـ چٌیي آػهی فّؿ ّ  «گٌبُبى ّکبمتی ُبی عْػ ؿا كـاهْه هیکٌؼ

ؿبلت هیيْم ّمپل ىیطبى صْـت هْمی ؿا هغبٓت هـاؿ ػاػٍ ّ گلت ای هْمی! هي ىوبؿا اف 

 مَ مغي ّ گپ هِن ثبعجـ ّآگبٍ هیکٌن تب ایٌکَ ىوب ػؿ تـك ّ افآًِب ثـصؾؿثبىیؼ ّآى ایٌکَ:

القج اّال ُوـاٍ فى ًبهضـم ثَ تٌِبئی تٌِب هٌيیٌیؼ، چی ّهتیکَ ًينتي یک ىغٌ ثَ تٌِبئی ّ 

ػؿ هیبى آى ػّ ثضیج ٓـف مْم   «هي یؼٌی ىیطبى »ػّثؼّ ثب یک فى ًب هضـم ٍْؿت هیگیـػ 

ّ حبلج ػؿ آى ٌُگبم ّرْػ ػاؿم ّ صْْؿ هی یبثن تب ثبىؼ کَ چٌیي فًی ؿا ثَ تٌبفی ّ كتٌَ گـی 

 ؛»ّاػاؿ ّ ثکيبًن

ةج ػّم ایٌکَ، ٌُگبهی کَ ُوـاٍ عؼاًّؼ )دج ػِؼ هیکٌی، آى ػِؼ ؿا پْؿٍ کـػٍ ّ ثزب آّؿ! 

چـاه ّهتیکَ کنی ثب عبًّؼگبؿ )دج ػِؼ هیکٌؼ، هي ثزبى ػِؼ کٌٌؼٍ ُب هی اكتن ّ ُوبًوؼؿ ثب ّی 

 ُوؼم گوـاٍ کٌٌؼٍ اه هیيْم کَ ػؿهیبى ّی ّ عؼاًّؼ )دجا ثضیج هبًغ هـاؿ گیـم ّػؿ آین؛

دج مْم ایٌکَ ػؿ ٌُگبهی کَ عیـّعیـات هیکٌی ّ ثَ کنبًی ایي عیـات ؿا تونین هیکٌیؼ  کَ 

ؿـیت ًّبػاؿ امت ّهي )ثضیج ىیطبىج ػؿهیبى عیـات ّىغٌ ٍؼهَ ػٌُؼٍ ػؿ هی آین تب ثبىؼ 

کَ افٍؼهَ ػاػٍ ىؼٍ اه ًبػم ّپيیوبى ىْػ: اهب ثب ایٌِن ىیطبى ایي ًکبت مَ گبًَ ؿا ثَ صْـت 

هْمی )عج ثگلت ّؿاٍ عْػ ؿا ثگـكت ّ ثـكت ّ ػؿ آعـ اف گلتي ایي ؿافُبی كـیت آهیق عْیو 

کَ هي ثیزب ایي مَ گپ ؿاف آهیق عْػؿا ثَ صْـت هْمی  »پيیوبى گـػیؼٍ ّ اكنْك کٌبى گلت 

گلتن، چـاکَ آى صْـت ؿٌُوبی ثٌی آػم امت ّ آػهیبى ؿا اف ایي مَ گپ هکـ آهیق اثلینبًۀ هي 

 «ثبعجـ هینبفػ

 حکایت دومین

وقتی که خداوند )ج( شیطان را ازدرگاه خود بیرون 

راند و برایش خطاب کرد و فرمود! برو لعین 

ومردود! بعد ازآن شیطان از حضور خداوند )ج( 

چنین تقاضا کرد که هللا تعالی برای شیطان مهلت بدهد 

تا زمان  فرارسیدن روز قیامت تا باشد که وی برنامه 

های شیطانی خود را عملی سازد. در مقابل خاوندگار 

عالم برای شیطان همان وقت تقاضا شده را قبول کرد 

وپس از آن شیطان قسم یاد کرد و گفت که برسر 

چهار راهی نشسته و اوالد آدم را از چهارسو 

گرداگرد میگیرم، طوریکه هم ازسوی پیشروی ، هم 

از پشت سر ، هم ازطرف راست وهم ازسوی چپ  

حمله میکنم و آنها را نمی گذارم تا اینکه بندۀ شکر 

 گزار خداوند )ج( باشند.

درمقابل خاوندگار جهان فرمودند که ای شیطان 

ملعون! تواز اینجا برون شده راهت را پیش بگیر ومن 

هم اعالم میکنم که هر آن بندۀ من که مطابق گفتار تو 

رفتار و کردار داشته باشد ، من چنین بندۀ را همراه 

 توشیطان به جهنم داخل میکنم.

 حکایت سومین

هنگامیکه خداوند )ج( شیطان را از درگاه خود مردود دانست و 

 اورا راند، پس شیطان رو بخداوند گار جهان کرد پرسید:

الهی! توبرای بنی آدم پیغمبران گسیل داشتی و فرستادی ، کتاب 

های آسمانی نازل کردی و نازل مینمایی ، بناًء من هم بحیث 

شیطان میخواهم پیغمبرو کتاب داشته باشم ، اما خداوند هردو 

 جهان ، شیطان راخطاب قرار داده چنین فرمودند:

کاهن ونجومی درمقام پیغمبر تواست ، بعداً شیطان پرسید که  -1

 کتاب من چیست؟

خداوند در پاسخ گفت که خیال بنده واشعار دروغ کتاب  -2

 تواست.

 بعدخداوند فرمود که ای شیطان راگ وآهنگ مؤذن تو است. -3

 سپس خاوندگار عالم فرمود  که بازار فتنه ها مسجد تو است. -4

بعداً خاوندگار هردو عالم فرمودند که ای شیطان چیزهای  -5

 نشۀ ، مواد خوردن ونوشیدن تو است.

پس ازآن هللا تعالی فرمودند که ای شیطان ، جال دردام  -6

 افتیدن تو، خاتم ها اند.

 حاکاییت ازافسانه های فسونگری ش یطان

اف رولۀ اهْؿی کَ الفم امت تبُـ كـػ هنلوبى ٍبصت اًزبم       

آًـا ثغْثی ثؼاًؼ ، ایي امت کَ آى ًويَ ُبئیکَ اف ربًت ٍِیًْینت 

ُب ، هبمًْی ُب، ٍلیجی ُب ّ کوًْینت ُب ٓـس ّ ثوـصلۀ ارـا ػؿ 

هیآیؼ ، ُوگی ُؼف ّاصؼی ػاؿًؼ ّ آى ثَ كنبػ کيبًیؼى ّ ًبثْػی 

رْاهغ امالهی افٓـین تـّیذ ًْىو ىـاة ، گـایو ُبی 

ًبهيـّع رٌنی ّؿُب کـػى ػٌبى )لگبمج ؿـایق ّ ىِْات ، ػًجبلَ 

ؿّی افهظبُـ ؿیـ عْػی ، تولیؼ کْؿکْؿاًَ ّ.... ػؿهـصلۀ ًغنت، 

ّهـػاى منت “  فًبى”  ایٌگًَْ ػػْت ُب ؿا ثَ ثبّؿ آًِب هیتْاى اف 

ایوبى ىـّع کـػّکبؿ گـكت. ایي ػمتَ ُبی ػىوٌبى امالم ػؿهیؼاى 

ػول ّمبیل ًیـًگ ّ كـیت ؿا آهبػٍ هیکٌٌؼّثیيتـافُوَ 

افّرْػهْرْػی کَ افًظـ آًِب ثنیبؿ ػبٓلی امت ّػٌَـ ّؼیق 

ثيوبؿهیآیؼ، ثؼّى تلکـ، تؤهل ّ اًؼیيَ ثَ ػًجبل تجلیـبت كتٌَ ثـاًگیق 

ػؿهی اكتؼ ، ُویيَ  ، ًوو ثقؿگ  ّ تؤحیـ هنتویوی ثَ تجبُی 

کيبًیؼى اعالهی ػؿرْاهغ ػاؿػ ّایي ػیؼ آًِب ّ ًضْۀ ًگـینتي آًِب ثَ 

کَ ٍضٌۀ ػول ًیبت ىْم “  فى اهـّفی ّهـػًبپبیؼاؿثبّؿی امت”

هب ثبیؼ «هـاؿهیگیـػ. چٌبًچَ یکی اف ثقؿگبى كـهبمًْی هیگْیؼ: 

ػٌبى )لگبمج اعتیبؿ فى ؿا ثؼمت ثگیـین ّاّ ؿا تضت میطـۀ عْػ 

هـاؿ ػُین! ُّـ فهبى اّ ػمت یبؿی ثَ هب ػاػ ، ثَ فّػی ثَ ؿّاثٔ 

ًب هيـّع ّ صـام تي هیؼُؼ، ليکـصبهیبى ػیي ّاعالم ؿا ػؿُن 

 هیکْثؼ ّ هٌِؼم هیٌوبیؼ.ج

پیبلَ ّتـاًَ! »یکی ػیگـ افؿإمبی  امتؼوبؿ گـاى هیگْیؼ:     

ػّػبهل هِن ُنتٌؼ کَ ثـای ًبثْػی اهت هضوؼ ، ثیيتـ اف ُقاؿاى 

تْپ ّ تلٌگ ػول عْاٌُؼ کـػ! آًِب ؿا ػؿ صت هبػیبت ّىِْات 

 .ؿـم کٌیؼ تب ثَ اُؼاف تبى ثـمیؼ

ػؿکٌگـۀ ُیئت ُبی تجيیـی کَ “  فّیوـ”یک کيو ػیگـی ثٌبم      

هؼك تيکیل ىؼ ، هطبلت هِوی ثَ اُل تزوغ ”  رجل فیتْى ه “  ػؿ

ىوب ثبیؼ ػؿ هیبى »ّایي کٌگـٍ الوب کـػ ّافرولَ عطبة ثَ آًِب گلت: 

هنلوبًبى، ًنلی ؿا پـّؿه ػُیؼ کَ ؿاٍ اؿتجبٓ ثب عؼا ؿا ًؼاًٌؼ 

ّػالهۀ ُن ثَ ػاًنتي آى ًؼاىتَ ثبىٌؼ! هنلوبًبى ؿا افػیي امالم ػّؿ 

کٌیؼ ، ّالجتَ ًگؾاؿیؼ کَ هنیضی ُن ىًْؼ! ثؼیي تـتیت ًنل آًِب 

آًگًَْ کَ امتؼوبؿ هیغْاُؼ ، پـّؿه هی یبثؼ ، ثَ اهْؿ هِن اُویت 

ُن ّؿن عْػؿا ػؿػًیب    ّتْرَ ًؼاؿًؼ ، آمبیو ّتٌجلی پیيَ هیکٌٌؼ ،

تٌِب ػؿىِْات ٍـف هیکٌٌؼ، آهْعتي آًِب روغ آّؿی حـّت 

ًّينتي آًِب ػؿهِن تـیي ربُب، ُوَ ُّوَ ثـای ىِْات هغتلق 

 "ّاؿّبء عْامتَ ُبی هبػی عْاُؼ  ثْػ

 ػؿپـتکْل ُبی ؿإمبی ٍِیًْینت ُب آهؼٍ امت کَ:  

ىوب ثبیؼ ثـای كـّپبىی ًّبثْػی اعالم ػؿُـربی تاله کٌیؼ،  -1

 ػؿایي ٍْؿت امت کَ چیـگی هب ثـآًِب مِل ّآمبى هیيْػ.

ؿّاثٔ رٌنی ؿا ػؿثیي هنلوبًبى فهیٌَ مبفی کٌیؼ، ػؿایي  -2

 ٍْؿت اٍْل اعالهی ثَ ًبثْػی ُّالکت هی اكتؼ.

افُـًْع تلکـ، اًؼیيۀ ًبػؿمت ّىیطبًی صوبیت کـػٍ، فهیٌۀ  -3

 ؿىؼ آًـا ػؿرْاهغ هنلوبًبى كـاُن مبفیؼ.

ثـای ًبثْػی ُـًْع اؿفه ػیٌی، ؿیـافعْامتَ ُبی یِْػی!  -4

تاله گنتـػۀ ؿا ثـاٍ اًؼاعتَ؛ ْٓؿیکَ رِبى ؿا ػؿ اػتوبػات ، 

اكکبؿّاعالم ایيبى ثَ ىک ّتـػیؼ هی اًؼافػ تبافایي ؿاٍ 

 عْػثـاؿیکۀ میبػت ّهؼؿت تکیَ ثقًیؼ.

ػویؼٍ الُْیت ؿا افآًِب ػّؿکٌیؼ ّایي کبؿ ؿاهیتْاًیؼ ػؿرْاًبى  -5

ًّْرْاًبى ایزبػکٌیؼ،آًِبؿا ػؿٍضٌَ ُبی ًوبیيی ، میٌوب ّکبؿُبی 

 ثیِْػٍ هيـْل ًوبئیؼتب افالُْیت ّػیي ػاؿی ػمت ثـػاؿًؼ.

افُوۀ ایي ُب ثؼتـ،کبؿیِْػثآًزبؿمیؼٍ امت کَ ثـای ثَ تجبُی        

کيبًیؼى اعالم ّاًنبًیت ؛ ٓـس ّثـًبهۀ ػؿپیو گـكتَ اًؼ ّآًـا 

افٓـین ّمبیل اؿتجبٓبت روؼی ، افٓـین ٍضٌَ ُبی ًوبیيی ، 

میٌوب ، ثـًبهَ ُبی ؿاػیْئی ، تلْیقیًْی ًّیقافٓـین کبؿگقاؿاى 

ّػوبل عبئي عْػایي رْاهغ ًّْینٌؼگبى هقػّؿثَ ارـاهیگؾاؿًؼ، 

ثبًیـًگ ّعجبحتی کَ ػاؿًؼ، تْاًنتَ اًؼ کَ هلت ُبؿا افٓـین تـّیذ 

آػاة ، ؿمْم، كـٌُگ ُبی ُوگبًی ّػوْهی رِبًی عْیو افٓـین 

ٌُـ ّمـگـهی ُبی هغتلق ّکيبًیؼى آًِب ثَ عبًَ ُبی كنبػ ، 

كضيبء ّ....ثَ ربًت ًبثْػی ّتجبُی مْم ػٌُؼ... ُوچٌبى ثب فیـکی 

ّهْؽی گـی ؽاتی عْػ ّثب ثـاٍ اًؼاعتي ثبفی ُبی میبمی، تْاًنتَ  

اًؼ ثـکـمی ُبی هغتلق ػلوی هبًٌؼ ؿّاًيٌبمی ّربهؼَ ىٌبمی 

ػؿػاًيگبٍ ُبی اؿّپب ّاهـیکب ّثنیبؿی افػاًيگبٍ ُبی ىـم ػمت 

یبثٌؼ ّآًِبؿا تَبصت کـػٍ ّػؿعؼهت عْػثگیـًؼ تبافٓـین ایي ػّ 

ػاًو، ػوبیؼ ، اكکبؿ ّاعالم هـػهبى ؿاثَ ًبثْػی ّتجبُی ثکيبًٌؼ 

ّػؿارـای ُویي ًويَ ُب ّثـًبهَ ُبی ىْم امت کَ ایٌک ؛ آًِب ثَ 

ثَ ایي کـمی ُبی ػلوی ػمت یبكتَ اًؼ، ؿُجـی  %   09ثیو اف

كکـی ، ؿّصی ّكلنلی رِبى ؿا ثؼمت گـكتَ ّتبصؼ فیبػی ُن ثَ 

عْامتَ ُبی عْػ ػمت یبكتَ اًؼ. ثـای رلْگیـی افػولی ىؼى ایي 

ًويَ ُبی ىْم ثـهبامت کَ كـٌُگ اٍیل امالهی عْػؿا ػؿثیي 

ربهؼَ تـّیذ ػاػٍ ، هـػم ؿا افاصکبم ّاعالم امالهی ثبعجـًوْػٍ ، 

ثـػاػیبى الفم امت تب ایٌکَ عْػؿا ثب كـٌُگ امالم هقیي ّهنتلقم 

مبعتَ تبػیگـاى افآًِب پیـّی ًوْػٍ ًّیق ربهؼَ ؿا افعطـات 

كـٌُگ ُبی ثیگبًگبى ثبعجـمبعتَ تبثبىؼ کَ یک ربهؼۀ ثباعالم 

صویؼٍ ،هتؼیي ، ًظیق ّثبِْٓؿ،اهیي، کبؿپنٌؼّصالل عْؿ، هـكَ ، 

 هتـهی ّهنتول ػاىتَ ثبىین. ثَ اهیؼ ُوبى ؿّف.
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