
 راز داری

 سایز اس ا٘ساٖ تٕایش ٔالن زرّی چٖٛ اذالق ٚ ٕ٘ٛزٜ تجّی تطز س٘سٌی آغاس ِحظات اِٚیٗ اس اذالق تٝ تٛجٝ

 زرٖٚ زر ٕٞٛارٜ تطز ضزٚری ٘یاسٞای اس یىی ػٙٛاٖ تٝ اذالق. آزٔیت ٔماْ ٌاٜ تجّی ٚ است تٛزٜ ٔٛجٛزات

 جٛیی ذسا زٚستی، سیثایی عّثی، وٕاَ: ٔا٘ٙس. رٚز ٕ٘ی ٔیاٖ اس ٔىاٖ تغییز ٚ سٔاٖ ٌذضت تا ٚ است تالی اٚ

 ٚ اتٕاْ تزای ٔٗ ٕٞا٘ا: »فزٔٛز٘س( آِٝ ٚ ػّیٝ اهلل غّی) ٔحٕس حضزت اسالْ تشري پیأثز وٝ آ٘جایی تا... ٚ

 ساسٌاری ٚ اجتٕاػی ٚ اذاللی ٔطىالت رفغ ٚ حُ ٚ جٌّٛیزی تزای(1.«)ضسْ ٔثؼٛث اذالق وأُ آٔٛسش

 جأؼٝ افزاز اجتٕاػی ٚ رٚا٘ی سالٔت تأیٗ ٚ س٘سٌی ٌٛ٘اٌٖٛ ٞای ٔٛلؼیت تا ٔٙغمی ٚ ٔٛثز تزذٛرز ٚ

 رسا٘ی اعالع ٚ ساسی فزًٞٙ تا ٚ زاضت وافی تٛجٝ جأؼٝ اذاللیات ٚ ٔؼاضزت آزاب ٔٛضٛػات تٝ تایستی

 ٚ اذاللی ٔفاسس ٌٛ٘ٝ ٞز اس ذاِی ای جأؼٝ ٘تیجٝ زر ٚ ٕ٘ٛزٜ جٌّٛیزی اذاللیات ضس تزٚس اس جأؼٝ، افزاز

 اس اسزار حفظ وٝ تاضیٓ ٔی ٔغّة ایٗ تیاٍ٘ز زاری راس ٔٛضٛع تٝ تٛجٝ تا ترص ایٗ زر. آٚرز ارٔغاٖ تٝ را... 

 .تاضس ٔی آٖ حفظ ٌزٚ زر جأؼٝ اجتٕاػی ٚ رٚا٘ی سالٔت وٝ است ٔٛارزی

 اس زیٍزاٖ ضسٖ آٌاٜ ٘تیجٝ، زر ٚ آٟ٘ا ضسٖ فاش وٝ زارز ٚجٛز أٛری ا٘ساٖ اجتٕاػی ٚ فززی س٘سٌی زر

 اضراظ است ٕٔىٗ تّىٝ آٚرز، ٔی ٕٞزاٜ تٝ تزایص ٔراعزاتی ٚ ا٘ساسز ٔی ذغز تٝ را فزز ٔٙافغ تٟٙا ٘ٝ آٟ٘ا

 ذٛز ضٛز، ٔی تززٜ ٘اْ راس ػٙٛاٖ تٝ آٟ٘ا اس وٝ أٛر ایٗ ضسٖ فاش ٘یش ٌاٞی. وٙس ٔتأثز ٘یش را ٚی تا ٔزتثظ

 ٔا٘سٖ پٛضیسٜ یؼٙی -راس ٔاٞیت ضسٖ حفظ. ٌذارز ٔی تأثیز زیٍزاٖ رٚی غزفاً ٚ وٙس ٕ٘ی زرٌیز را ضرع

 .ضٛز ٔی ضٙاذتٝ راسزاری ٘اْ تا ٞا ا٘ساٖ زر وٝ است غفتی ٘یاسٔٙس ـ آٖ

 ٚیژٌی سٝ زارای وٝ ا٘س وززٜ تؼزیف زیٍزاٖ اس اعالػات ػٕسی وززٖ ٔرفی را راسزاری ضٙاساٖ رٚاٖ

 وٝ است ٔٛضٛػی راس وٝ آیس ٔی تز چٙیٗ تؼزیف ایٗ اس. است تٛزٖ فؼاال٘ٝ ٚ تٛزٖ آٌاٞا٘ٝ تٛزٖ، اجتٕاػی

 وٝ است اجتٕاػی ای پسیسٜ راسزاری تٙاتزایٗ،. وٙس  پٟٙاٖ زیٍز ٘فز یه حسالُ اس را آٖ آٌاٞا٘ٝ ٘فز یه حسالُ

 آٌاٜ آٖ اس تٛا٘ٙس ٔی افزاز اس ذاغی ٌزٜٚ تٟٙا ٚ ضٛز ٔی پٟٙاٖ افزاز اس ای ػسٜ اس ذاغی اعالػات آٖ ٚاسغٝ تٝ

 ضرػی ٟ٘ایت، زر. ٌیزز ٔی تػٕیٓ زا٘س ٔی وٝ راسی ٘ىززٖ فاش ٔٛرز زر آٌاٞا٘ٝ راسزار فزز عزفی، اس. ضٛ٘س

 ٞای ٔحیظ ٔتٗ زر ٔؼٕٛالً وٝ وٙس ٔی ٞایی تالش آٖ زاضتٗ ٍ٘ٝ پٛضیسٜ تزای زارز آٌاٞی راسی اس وٝ

: اس ػثارتٙس زٞٙس، ٔی رخ فزز زرٚ٘ی یا تیزٚ٘ی ػٛأُ حٛسٜ زر وٝ ٞا تالش ایٗ اس تزذی. زٞس ٔی رخ اجتٕاػی

 ٔٛجة است ٕٔىٗ وٝ افزازی تا رٚیارٚیی اس اجتٙاب غحثت، ٔٛضٛع وززٖ ػٛؼ ٞا، سز٘د وززٖ پٟٙاٖ

 .راس افطای تٝ ٔیُ تز غّثٝ ٚ راس، تٝ ٔزتٛط ٚاحساسات افىار ٚاپسزا٘ی ضٛ٘س، راس ضسٖ فاش

 را آٖ فزز وٝ است ٔغّثی ضرػی راس. ٔطتزن ٚ ضرػی: ا٘س وززٜ تمسیٓ زستٝ زٚ تٝ را راسٞا ضٙاساٖ رٚاٖ

 اس را آٖ أا ٔغّؼٙس آٖ اس ٘فز چٙس وٝ است ٔغّثی ٔطتزن راس أا وٙس، ٔی پٟٙاٖ زیٍزی ضرع ٞز اس

 ٞیچ ایٗ زر. ضس ٕ٘ی راس ٌز٘ٝ ٚ تٕا٘س پٛضیسٜ ٚ پٟٙاٖ تایس حزٔتص التضای تٝ راس، .وٙٙس ٔی ٔرفی زیٍزاٖ

 .٘یست تززیسی



 زر افزاز، اس یىی. رفت ٔی راٞی زر غسا تی ٚ ذأٛش ٚ زاضت سز تز ای سزپٛضیسٜ عَثٓك غالٔی: ا٘س ٌفتٝ

 سیز تسا٘س تا پزسیس اغزار تٝ ضرع آٖ. ٍ٘فت چیشی غالْ چیست؟ عَثٓك ایٗ زر: پزسیس ٚ تزذٛرز اٚ تٝ راٜ

 عثك زر تسا٘ٙس افزاز ٕٞٝ وٝ تٛز لزار اٌز! فال٘ی: ٌفت غالْ چیست؟ ا٘س وطیسٜ عثك رٚی وٝ سزپٛش آٖ

 !وطیس٘س ٕ٘ی آٖ رٚی سزپٛش زیٍز چیست،

 .افتس ٔی تٛزٖ، «راس» اس تٍٛییس، آٖ ٚ ایٗ تٝ را آٖ اٌز. است ٌٛ٘ٝ ٕٞیٗ ٘یش افزاز زرٚ٘ی راسٞای

 ٘سارز ٍٟ٘سار راس زَ تیٍا٘ٝ،         ذٛیص زَ راس ٍٔٛ تیٍا٘ٝ ٔززْ تا

 .است زضٛار تسیار تاسزاضتٍاٜ تٝ تاسٌززا٘س٘ص وٝ است ٔحثس اس ٌزیرتٝ س٘سا٘یِ یه ٔثُ ضسٜ، فاش راس

 ،«راس. »ٌززز تزٕ٘ی سالح ٚ وٕاٖ تٝ زیٍز ضس، ضّیه سالح اس وٝ ای ٌِّٛٝ ٚ ٌطت رٞا وٕاٖ اس وٝ تیزی

 ٔا٘ٙس ٚ وٕاٖ چّّٝ ٔا٘ٙس. س٘ساٖ ٕٞچٖٛ تٛ، سیٙٝ ٚ زٞاٖ، ٚ است ٌِّٛٝ ٚ تیز ٕٞاٖ است، س٘سا٘ی ٕٞاٖ

 ضّیه تفٍٙت اس ٚ ٌزیرت چٍٙت اس وٝ ٕٞیٗ. است پٟٙاٖ ٚ ٔػٖٛ ٘طسٜ، رٞا وٝ ٚلتی تا اسّحٝ، ذطاب

 .آ٘ی ٌزٚ زر تٛ ایٙه تٛز، تٛ ٌزٌٚاٖ زر راس ِحظٝ، آٖ تا اٌز. است رفتٝ تیزٖٚ تٛ اذتیار اس زیٍز ٌطت،

 (:ع)أیزإِؤٔٙیٗ سیثای تؼثیز تٝ

 (2)«اسیزَٜٔ غِزْتٓ اَفْطَیٕتَٝٔ فَاِْٖ اَسیزُنٓ، سِزُّنٓ»

 .ای ضسٜ آٖ اسیز تٛ ساذتی، آضىارش اٌز تٛست، اسیز تٛ راس

  

 :سؼسی لَٛ تٝ

 ٍٔٛی: وٝ ٌٛیی ٚ ٌٛیی وسی تٝ     ذٛیص زَ ضٕیز وٝ تٝ ذأطی

 جٛی تٝ تست ٘تٛاٖ پزضس، چٛ وٝ    تثٙس سزچطٕٝ س آب! سّیٓ ای


