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 &زارش !%!ود $ر#"!� از � �را�� ��دا��ر�م �روش
 

	�زده  دا�ت *	 #دا !ن را ���ت» %�1	 د�د&"ه �و/�رای &�ت و ��ود«ای در  ای *	 &ذ�ت د*(ر ��دا�)ر�م �روش � �را�' ��
او��ن �"ر �ود از ا�ن طر�ق  *رد. ا�ن � �را�' *	 ھ!�' از طر�ق �1(�رم زوم در آن �ر*ت *رد�م �4 �1�1	 &�(�و ا�ت ا!" !ن

  ....���(م �"ی %9�ت �روش !'
   

�	 �"م ��دا�)ر�م �روش �"آ��" ��ودم و�' وا;:" � �را�' ا �ر ا��"ن ���ت ')�9 � "�  .ام *رد زده  >9	 ا��)	 
 


"ی ا��"ن �	 زودی �!')�!�(�ر �ود. ا���در   واھم &زار�' از � �را�' ��و��م و ا%(!"ل !' دھم $"�ل و�د�و�' �" 9و(' %9
� ش �ظ�!' از !�1!�ن ر� ت و  <' ر%!"�' ھ�ت *	 ��و�م �روش در ا�ن � �را�' آب �"*' را روی د�ت ا�>م 	(1�ھ"، و 

ا&ر *�1ت ;رآن و ��ره را در ». ا;(دار«&�ت ا�>م د�ن ر%!ت و ���ت ا�ن <�زھ" ���ت؛ د�ن �1ط	 ا�ت و #�A و ا�(�"م و 
*	 ھ�D ر�ط' �	 ��ق و !%�ت و �رد�"ری ���' و !��%�ت (%(' ���' و !��%�(' *	 در ;رآن �"��م  �ظر ���ر�م در!'

*رد، ھر #" *	  �ود) �دارد و !%!د %(' ز!"�' *	 در !)	 �ود و ظ"ھرا *"ری ��1	 !�ر*"ن و ! "��"�ش �!' (9و�ر !'
'! '! "
 .داد (وا��ت و�ده ا�(�"م و �ذاب �	 آ�
 

�	 » �)�#	«�ت !:�' �ذاب در ;رآن �:دھ" و  9و9" در (ر#!	 $"ر�' (�ر��" (%ر�ف �ده و از د*(ر �روش در ا�ن را�ط	 &
َوت ا�ت و ا&ر در  &ری در %د �ل <�ن �وی (���	 �د�د ر$(	. ا&ر در (ورات <�دان اGری از #
�م ���ت و ا&ر در زر(�('

*�د و و;(' &و�(�"ن �و ت �"ز  #
�!�"ن �"زل !' ر�A ا�ت، در ا�>م و ;رآن  دا <�"ن ا�ت *	 آ(ش �ر !��%�ت ھم #
�م *م

' را �<��د«رو�"�د ("  &و�ت �و !'�  .« وب ط:م �)�#	 ا

 
�ر !
رورزی و �طو$ت و !دارا <�"ن در ;رآن و ��ره *م، #ز�' و !وردی ھ�(�د  '�)��	 ���ده او آ�"ت و ا%"د�ث و روا�ت !

ا�ت و !%!د، <�"ن *	  ود &�ت، آ!ده �ود (" �)�د، �	 » �"!	  ��ت«و » *("ب  وف«(وان �" ;"ط:�ت &�ت *> ;رآن  *	 !'
  !ا��)	 !Gل ���' ��و�د طرف د��ر 9ور(م را ھم ��1' �زن

�را�م #"�ب �ود *	 د*(ر �روش �	 �)' از دا�("�
"ی 9در ا�>م ھم *	 !ن ���(ر (در �4 � �را�' در ھ!�ن #!J) ا�"ره  ')%
آور (رور ز�' *	 !%!د را ھ#و *رده �ود؛ در %"�' *	 در !�"ن  د !G"ل [!"#رای درد�"ک و �رم*رده �ودم ا�"ره *رد �:�وان �"ھ

�	 روا�ت !%!د روز �:د �	 ;"(ل *	 د<"ر �ذاب و#دان �ده �ود د�داری  "��$رز�دا�ش �ود و ��("�ش در دھ"ن ط�ل ��ر وارش/ 
 .(داد
 

�ود�د *	 !�
وم ا�ن (9وف و �ر$"ن �ود *	 �:دا (وا��ت (" %دودی ��ق و ! "
�ت و رواداری را �	 ا�>م (زر�ق *�د. آ�%
'�
�!�"ن *	 در ;رآن �	 آن (9ر�M �ده را (1ط�ف �" (%ر�ف *رد�د»  1ود«ر%!"�	  #. 
 

&�ت �"�د (��1م �"��د و ز�ر �1ط	، %"N ا&ر  �روش ("*�د *رد *	 ��"!�ر ا�>م ��ش و ��ش از ا�!"ن، د�د�	 ا�>م را دا�ت و !'

(را�!� ."ن آورد�د <	 
 

&ذارد از ھ!�ن  *�د و !��M را در *"�()�ت ا >ق �رد&"ن !' ا&ر ��<	 !%!د را در *"�()�ت ا >ق ;
ر!"�"ن �("�ش !'
 .#و�' ا�ت ا;(دار&را�' و �1ط	

 
�ود و  راO' �!'»  �ت«�" » #ز�	 دادن«�روش &�ت ;رآن %(' در !�"�ل اھل *("ب ھم ھ!�ن !وJO را دارد و �	 *!(ر از 

�ر�'،  ("*�د *رد *	 *�1ت ا�ن !�"ھ�م و ر$("رھ" (" ھ!�ن اوا ر !ورد ("��د �ر$" و دا��!�دان و $>��	 !�1!"ن ھم �وده ا�ت. ا�ن
�ود�د *	 �"م �رد���" و ط�"ط�"�' از  !و�وی، ا�ن '�"�*.  

 
�روش &�ت �"�د � "طر دا�(	 �"��م *	 %(' در آG"ر �"رف و 9و$' �زر&' !Gل !و�وی ھم ھ�D !�)1' در *�(ن *�"ر و#ود 

�ود، در ا�!�زان <�"ن از » !Gل %ر�ر«اش ���"ر !>�م و  �دارد.  9و9" در�"ره ط�"ط�"�' &�ت آد!' *	 در �1وک � 9'
دارد. �روش �	 ��ل از ط�"ط�"�'  *�د *	 آد!' را �	 %�رت وا!' �1د و �)�#	 و #
"د ا�(دا�' %!"�ت !' 'ا%)"م �ر�ر�دن و ��

�و�د و  ھ"��"ن !�1!"ن *��د ��1
"ی �:دی  ود�"ن �	 (��1د !�1!"ن !' &�ت: �4 ��ل را *	 �	 زور و  �و�ت و �وزا�دن  "�	
 .!�)1' ���ت

 
�ودن !و�'  Aرر�� -'��� "�&را و  ر ;رآن را �روش در ھ!�ن را�(" ارز�"�' *رد. �	 ���ده او ا�ن !و�' *	 ;درتد -در ;�"س 

 (ا�دا (	 !ط1وب !%!د �وده... ($("!ل #و �وده و ��#	 در ��#	 ;درت !' �(�زه
 (!�روش &�ت  !��' ھم �	 !��ر ��"!�ری ا$("د... (�("!ل

 
	 *رد، <	 ر�د �	 #!:' *	 ا*Gرا د��دار و !دا$J د��داری را�(ش %ر$
"ی ا��"ن در آن #�1	 طوری �ود *	 !ن را ھم �و*

&رد�' ھم *	  ا�)"Nت از $�و!�و�وژی (" $>ن آ�	 ;رآن و %(' ا�#�ل �"ر�دن &ر$ت (" !د�' �" �س - �	 روال !:!ول-�ود�د. و;(' 



&�ر�د&"ن  ری �ود *	 �رای ا�)"ل�ده �	 ر%!"��ت ا�>م و ;رآن و !%!د !�ر ��"�د، �"� 
"ی $رو(�"�	 و !ود�"�	 د*(ر �روش طو
 �" !ن ا��طور $)ر *ردم - &ذا�ت  ای #ز �ذ�رش �" �)وت �!' <"ره

 


