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فافع باجح و 

باتک تاصخشم 

نآرق داینب  نارهت : رشن :  تاصخشم  يداجس . دمحا  فیلات  / فافع باجح و  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1343 دمحا ، يداجس ، هسانشرس : 
تروص هب  همانباتک  تشاددای :  اپیف  یسیون :  تسرهف  تیعضو   9789649941363 کباش :  83 ص . يرهاظ :  تاصخشم  ترتع 1386 . و 

 : ییوـید يدـنب  هدر  BP230/17/س3ح3  هرگنک :  يدــنب  هدر  ترتـع . نآرق و  داـینب  هدوزفا :  هسانــش  باــجح . عوـضوم :  سیوـنریز .
1096764 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/636

همدقم

نیِدُبی َالَو  َّنِِهبُویُج  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َنبِرضَیل  َو  اهنِم  َرَهَظ  اَم  ّاِلا  َّنُهَتَنیِز  نیِدُبی  َالَو  َّنهَجوُرف  َنظَفحَی  َو  َّنِهِرَصبَأ  نِم  َنضُـضغَی  ِتنِمؤملل  ُلقَو  ) 
ام َوأ  َّنِِهئاِسن  َوأ  َّنِِهتوخَأ  یَنب  َوأ  َّنِِهنوِخا  یَنب  َوأ  َّنِِهنَوِخا  َوأ  َّنِِهَتلوُعب  ِءانبَأ  َوأ  َّنِِهئانبَأ  َوأ  َّنِهَتلوُُعب  ِءَابا  َء  َؤا  َّنِِهئَاباَء  َؤا  َّنِهَتلوُُعِبل  اـِّلا  َّنُهَتَنیِز 

ُي ام  َمَلُعِیل  َّنِهلُجرَأـِب  َنبِرـضَی  ـالَو  ِءاـِسنلا  ِتروَع  یلَع  اورَهظَی  َمل  َنیذَّلا  ِلـفِطلا  َوأ  لاـجِّرلا ِ  َنِم  ِۀـَبرالا  یلُأ  ِریَغ  َنیِعبَّلا  َوأ  َّنُُهنمیَأ  تکَلَم 
نارگید ياه  هاگمرش  زا  ار  دوخ  نامشچ  وگب  زین  نمؤم  نانز  هب  و  نوُِحلُفت )  مکلََعل  نُونِموُملا  َهُّیأ  ًاعیمَج  ِهللا  یلِإ  اوبوتَو  َّنهتَنیز  نِم  َنیفخ 
فارطا دنزاسن و  راکـشآ  تسا  نایامن  دوخ  هچنآ  زج  ار  ناشیاه  ییابیز  دنناشوپب ، نارگید  دـید  زا  زین  ار  دوخ  ياه  هاگمرـش  دـندنب ، ورف 

ار دوخ  ياه  ییابیز  درک و  دـنهاوخ  نینچ  ًاعطق  ییوگب  نانآ  هب  رگا  دـنناشوپب  ار  ناـش  هنیـس  اـت  دـنرادنیب  شیوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  هعنقم 
نارـسپ ای  ناشناردارب  ای  ناشنارهوش  نارـسپ  ای  ناشنارـسپ  ای  ناـشنارهوش  ناردـپ  اـی  ناشناردـپ  اـی  ناـشنارهوش  يارب  رج  دـنزاسن  راکـشآ 

دـنراد و یتسرپرـس  هک  یهیفـس  نادرم  ای  دـنا  هدـش  اهنآ  کلام  هک  یناگدرب  ای  دوخ  شیکمه  نانز  ای  ناشنارهاوخ  نارـسپ  ای  ناشناردارب 
ات دـنبوکب  نیمز  رب  ار  ناشیاهاپ  دـیابن  نانز  و  دـنا . هتفاین  یگریچ  نانز  صاـخ  مادـنا  رب  هک  یغلاـبان  ناـکدوک  اـی  دـنرادن  یـسنج  توهش 

. دیوش دنمتداعـس  هک  دـشاب  دـیدرگ ، زاب  وا  يوس  هب  ادـخ  هار  ندومیپ  اب  یگمه  نانمؤم ، يا  دوش . مولعم  دـنراد  یم  ناهنپ  هک  ییاهرویز 
 - رون 19ص121 هفیحص  هر .)  ) ینیمخ مام  تسا 0 ا  امش  ياهشزرا  ظفح  يارب  تسا  هداد  رارق  مالـسا  هک  یباجح  هیآ 31 -  رون / هروس 

نیئآ نیرت  یقرتـم  ناوـنعب  مالـسا  . 1377 / 04/2 یلاـعلا ) هلظدـم   ) يربهر مظعم  ماـقم  ناـسنا 0  تعیبط  اـب  قبطنم  تسا  یـشزرا  باـجح 
يا همانرب  دیامن ؛  یم  یفرعم  دوخ  فده  ار  تیونعم  تیناسنا و  يالعا  دح  هب  یکاخ  رـشب  ندناسر  تلیـضف و  ياه  هلق  حتف  هک  ینامـسآ 

اب هتـسج ، ییاهر  تافارحنا  دسافم و  دنزگ  زا  هعماج  درف و  نآ  راس  هیاس - رد  ات  تسا  هدومن  نییبت  ناسنا  يدوجو  داعبا  مامت  رد  ار  عماج 
هب سکره  زا  تسا و  ناسنا  قلاخ  هک  تسا  هتـشگ  لزان  یمیکح  يوس  زا  همانرب  نیا  دیآ 0  لیان  دوصقم  لزنمرس  هب  نآ  تاروتسد  ماجنا 

نیا رگید  يوـس  زا  تسا 0 و  ناسنا  مسج  حور و  دـعب  ود  اب  قبطنم  ًالماک  شیاه  هماـنرب  اذـل  تسا و  رت  انـشآ  وا  ياهفعـض  اهیدـنمزاین و 
ددنسپ و یم  ار  اهنآ  تسا  رادروخرب  میلـس  لقع  زا  هک  یـسک  هک  يوحن  هب  دنراگزاس  دمهف  یم  دبای و  یم  میلـس  لقع  هچنآ  اب  اه  همانرب 

تمارک هک  تسوا  یناسفن  لایما  یناوهـش و  تاـکیرحت  ناـسنا  ياهتفـص  زا  یکی  دروآ 0  یم  ورف  تاروتـسد  نیا  لـباقم  رد  تعاـطا  رس 
هاگ زا  ره  هک  یثداوح  اهرامآ و  دنا ، هدش  عقاو  رطخ  ضرعم  رد  نادرم  زا  شیب  نانز  نایم  نیا  رد  تسا و  هتفر  هناشن  ار  درم  نز و  یناسنا 

يرازبا ياه  هدافتسا  هژیوب  دروآ  یم  درد  هب  ار  ییانیب  رادیب و  ناسنا  ره  بلق  ددرگ  یم  رشتنم  ناهج  رـسارس  رد  اه  همانزور  تالجم و  رد 
دـسافم هدومن و  لدـبم  شزرا  مک  ییالاک  هب  ار  تسا  هدوب  راـگزور  ناحلـصم  هدـننک  تیبرت  هک  یفیرـش  دوجوم  نیا  نز ، زا  یتاـغیلبت  و 

دنب و یب  زا  یشان  تارطخ  هک  تسی  ریذپ  تیلوئـسم  رادیب و  درف  مادک  تسا . هدناشک  تیناویح  يارقهق  هب  ار  یناسنا  هعماج  نآ  زا  یـشان 
ار سیلبا  ناتسود  ياههاگن  هک  تسا  ینیب  زیت  مشچ  مادک  دشاب !؟ توافت  یب  شیوخ  مسج  حور و  هب  تبـسن  یلو  دنک ، هدهاشم  ار  يراب 

یلقع رـسارس  همانرب  هعماج  درف و  فارحنا  زا  يریگولج  لیدعت و  تهج  نابرهم  دنوادخ  دنک ؟ زارد  اهنآ  يوس  هب  یتسود  تسد  دـنیبب و 
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هعماج درف و  هب  شخب  تایح  يا  هتشرف  یناطیـش  شکرـس و  هوق  نیا  زا  نآ  هب  لمع  اب  ات  تسا  هدومن  نیودت  ار  فافع  باجح و  يرطف  و 
زا میزادرپب . فافع  باجح و  تیمها  هاگیاج و  نییبت  هب  لاعتم  دنوادخ  يرای  اب  میا  هدومن  شالت  ترتع  نآرق و  داینب  رد  ام  دـیامن . هیدـه 

میتسه امش  دنمدوس  تارظن  تفای  رد  راظتنا  رد  هنامیمص  هدناوخارف و  يور  شیپ  باتک  قیقد  هعلاطم  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  امـش  ور  نیا 
دیلوت ا ت هسسؤم  ترتع - نآرق و  داینب   0

راتفگشیپ

تـسد هچیزاب  نادـنمتردق و  ياهـسوه  لاـیما و  شوختـسد  هشیمه  وا  دراد . ارجاـمرپ  بیجع و  یتشذگرـس  رـشب  یگدـنز  خـیرات  رد  نز 
هک تسا  راوگان  تخس و  نانچنآ  هدرک  لمحت  ءایبنا  بتکم  زا  ناگداتفا  رود  زا  یهلا  یلاع  دوجوم  نیا  هک  يرازآ  تسا . هدوب  ناسوهلاوب 
يا هلیسو  نز  هک : دندوب  داقتعا  نیا  رب  نز  دروم  رد  نانآ  دراد . یماو  هزرل  هب  مرـش  فسأت و  تدش  زا  ار  ینادجو  اب  ناسنا  ره  نآ  هعلاطم 

درم و ینارـسوه  یـشوخ و  بابـسا  هیهت  وا  هفیظو  هدش ؛  هتـشاذگ  نادرم  رایتخا  رد  لئاسو  رگید  نوچ  هک  تسا  درم  یگدـنز  هرادا  يارب 
یم كاـنرطخ  نز  يارب  ار  ندـیمهف  مّلعت و  مـیلعت و  و  دنتـسناد ؛ یم  عوـنمم  وا  يارب  ار  نتـشون  ندـناوخ و  تـسوا . يارب  دـنزرف  ندـیئاز 
دنب هنهد  گس  ناهد  دننام  دیاب  ار  نز  دنتفگ « : یم  هک  دوب  هدیـسر  یئاج  هب  اهرواب  نیا  رد  طیرفت  راک  کلامم  زا  یـضعب  رد  دنتـشادنپ .
واـگ هـلزنمب  درم  يارب  تـشاد و  ار  تورث  ـالاک و  مـکح  نز  اـقیرفآ  رد  تسادـج .»  ادـخ  یتوـکلم  حور  زا  وا  حور  دـنتفگ « : یم  و  دز »
نیمز ندز  مخـش  يارب  وا  نتفرگراـک  هب  نز و  شورف  دـیرخ و  دوب . رتدـنمتورث  تقیقح  رد  تشاد  يرتـشیب  نز  سکره  دوب ، دنفـسوگو 

نـس هب  نارتخد  هک  دنتـشاد  راک  نیا  يارب  يرازاب  لاـس  ره  دـنتخو و  رف  یم  اـهالاکریاس  دـننام  ار  نز  لـباب  هدـلکرد و  دوب . يداـع  يرما 
نآ زا  و  دنداد ؛ یم  رهوش  یگلاس  جـنپ  نس  زا  ار  رتخد  ناتـسودنه  رد  دنتـشا . ذـگ  یم  شورف  ضرعم  هب  رازاب  نآ  رد  ار  هدیـسر  جاودزا 
قح ناتساب  ناریارد  دندنازوس . یم  اجکی  شا  هدرمرهوش  دسج  اب  ار  وا  یهاگو  دنتـسناد ، یم  درم  تایح  لیفط  ار  وا  یتسه  تایح و  سپ 
رگا تسا -  هدش  هدناوخ  يرشب  ندمت  دهم  هک  میدق -  نانوی  رد  تشادن . يرگید  قح  چیه  دوب و  وج  نم  تسیب  لداعم  اهنت  نز  تیکلام 

نز مالـسازا ، شیپ  ناتـسبرع  رد  دش . یم  هتخیوآ  راد  هبوچ  هب  و  دـش ، یم  موکحم  مادـعا  هب  دـیئاز ، یم  رتخد  مه  رـس  تشپ  راب  هس  ینز 
ای دشک ، شود  هب  ار  گنن  نیا  نیگنـس  راب  تسناد  یمن  هک  دـش ؛ یم  ردـپ  ریگنماد  هک  دوب  یگنن  رتخد  ًالوصا  و  دوب ، قولخم  نیرت  تسپ 

و دیـسر ؛ یم  ثرا  هب  لاوما  ریاس  دـننام  شرهوش  گرم  اب  دوب و  مورحم  قوقح  مامت  ثرا و  زا  تیلهاج  رد  نز  دـنکروگ . هب  هدـنز  ار  وا 
زا شیپ  يایند  رد  نز  عضو  زا  يا  هشوگ  لئاسم  نیا  دشخبب . يرگید  هب  ای  دراد  هگن  دوخ  يارب  ار  ردپ  نز  هک  تشاد  رایتخا  گرزب  رـسپ 

نمض زیزع  مالسا  و  دش . یفرعم  هعماج  هب  وا  يونعم  لامکو  نز  یناسنا  تیوه  یهلا  فراعم  رشن  مالـسا و  دیـشروخ  عولط  اب  دوب . مالـسا 
يارب ار  يا  همانرب  و  تخانش ، تیمسر  هب  و  درک ، تیبثت  ار  نز  قوقح  دش ، یم  هتـشاد  اور  نز  هب  هک  یئاهملظ  تافارخ و  یمامت  اب  هزرابم 
ناهج نانز  يارب  مالـسا  ددرگالاو . كاپ و  ياهناسنا  تیبرت  دهم  شنماد  و  هتفایزاب ، ار  دوخ  يالاو  ياه  شزرا  ات  دومن  هئارا  نز  یگدـنز 

یم دوخ  هوسا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  يا  هنوگ  هب  تسا -؛ ناهج  نادرم  مشچ  يایتوت  شیاپ  ریز  كاخ  هک  دومن  یفرعم  یئوگلا 
هب ار  نز  ّتیناسنا  یعقاو  يانعم  شیاهبنارگرمع  هیامرـس  اب  دوب - هناگی  تمظع  تزع و  فرـش و  رد  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دناد .-
دح و  تخومآ ،  ناهج  نانز  هب  ار  نتسیز  ناسنا  ندوب و  ناسنا  يانعم  و  تخاس ؛  اهر  نادرم  رامعتسا  دنب  زا  ار  نز  مالـسا  دیـشکری . وصت 
نیا وترپ  رد  دشابن . ناگزره  نایوجدوس و  لایما  شوختـسد  شفیرـش ، دادعتـسا  نآ ، وترپ  رد  ات  درک ، میـسرت  وا  یگدنز  يارب  یمیرح  و 

نمادـکاپ و نانز  سفن  ياوه  تراسا  ریجنز  زا  مه  و  دـندوب ، اهر  نادرم  تراسا  دـنب  زا  مه  هک  دـندش - تیبرت  ینانز  شخب ، حور  میلاعت 
رد ار  ینادـنزرف  ناشیا  هتـسیاش ، يراتفر  قالخا و  اب  ماوت  تبالـص و  تعاجـش و  اب  هارمه  يوقت ، رویز  هب  هتـسارآ  یگدولآ و  ره  زا  هزنم 
زا سپ   ) نرق دـنچ  ات  و  دنـشاب ؛ شیوخ  طیحم  رد  ّتیناسنا  موهفم  هدـننک  میـسرت  دنتـسناوت  مادـکره  هک  دـنداد  شرورپ  دوخ  كاپ  نماد 
اب یتعنص - بالقنا  زا  سپ  ریخا - نورق  رد  و  دوب . یمالسا  ياهتلم  دئاع  یهلا  حیحص  تیبرت  نیا  نیریـش  تارمث  اه و  هویم  مالـسا ) روهظ 
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اهدـعب نید و  اب  هناگیب  نادرم  ياهیئوجدوس  دـش ، هتفرگرـس  زا  طوقـس  ریـس  هرابود  و  تشگ ؛ فقوتم  يدوعـص  ریـس  نآ  دـیدش  فسأـت 
، مالـسا زا  شیپ  رگا  تسا . رتراب  فسأـت  بتارمب  شا  هیلوا  طوقـس  زا  هک  داد  قوس  يریـسم  هب  ار  نز  ناربکتـسم ، يرامعتـسا  ياهتـسایس 

زیرگ نید  ياهرادنپ  ریخا ، نورق  رد  دنداد ؛ یم  رارق  دوخ  ياهملظ  راشف  تحت  ار  وا  مسج  و  دندرامگ ، یم  یگدرب  هب  ار  نز  نایوگروز ،
اب و - دـن . داد ه ا  را  رق  فدـه  ار  وا  تیناسنا  تیثیح و  دـنتفر و  هناشن  ار  وا  ناور  حور و  ندـمتم ، فورعم - لوقب  ياهراتفر - ارگایند و  و 
ار نز  دوخ  تاغیلبت ، حالـس  اب  ریخا  نورق  رد  دندیـسر و  یم  اـه  هتـساوخ  نیا  هب  هبلغ  رهق و  تردـق  اـب  هتـشذگ  نورق  رد  هک  تواـفت  نیا 

نانآ ياهألخ  هدننکرپ  نایوجدوس و  ناربکتـسم و  تسد  رد  يرازبا  ناونع  هب  اهنت  نو  رق  نیا  رد  نز  دـن .- دیـشک ه ا  نادـیم  هب  هنابلطواد 
تیناسنا و ات  دوش ، یم  یئامندوخ  شیارآ و  هبرومأم  یتلم ، مکحتـسم  فوفـص  نایم  رد  هنخر  داجیا  يارب  یهاـگ  دوش . یم  هتفرگ  راـکب 
ات دـبای  یم  تیرومام  حول  هداس  دارفا  بیرف  يارب  هاگ  دهد 0  رارق  یشایع  ینارت و  وهـش  عاعـشلا  تحت  عامتجا  نآ  رد  ار  سّدقم  میهافم 

؛ دیامن ءالما  ار  نارمعتـسم  هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها  هاگنآ  و  دراذگ ؛ مدق  وا  هناخ  رد  هتفای و  هار  وا  لد  هب  يزانط  يرگ و  هوشع  نمض 
رد نایرع  همین  نایرع و  ات  دبای  یم  تیرومأم  هاگ  دیامن 0  سیسأت  نیملسم  راوتسا  فوفص  ندز  مه  رب  يا  رب  دیدج ، یبتکم  به و  ذم  و 

یهاگ دـشخب . قنورار  یبرغ  يراجت  گرزب  ياهتکرـش  ياهملیف  رازاب  ات  دـنک ؛ افیا  شقن  نویزیولت  امنیـس و  رتائت و  كرحم  ياـه  هنحص 
، نز راقو  یکاپ و  تفع ، فرـش ، ندـش  لامیاپ  ياهب  هب  و  دـشاب . نآ  تیبوغرم  ناشن  و  ـالاک ، غیلبت  هلیـسو  هنهرب  يریوصت  دوش  یم  ررقم 

ياه هرود  زا  هرود  نیا  زیامت  هجو  ددرگ . نیمأت  ناسوهلاوب ، نانارتوهش و  هرخالاب  اهتکرش و  نابحاص  ناراکمتس و  نارگرامعتـسا و  عفانم 
وا دنیوج  یم  هرهب  وا  زا  نارگمتس  رگا  تسا . هتفرگ  هدهع  هب  اتسار  نیا  رد  ار  یگرزب  شقن  نز  دوخ  هک ، تسا  نیا  نانز ، رب  متس  نیـشیپ 

هنیمز هداد و  نت  نآ  هب  هنامیمـص  هتفریذـپ و  هنارواب  وخ ش  ار  نز  يرازبا  شقن  وا  دروآ . یم  مهارف  نانآ  يارب  ار  هنیمز  متـس ، لوبق  اب  زین 
ياه یگژیو  زا  نیا  تسا  یبجع  ندیود  دایص  یپ  زا  دیـص  تسین  یبجع  ندیود  دیـص  یپ  دایـص  تسا . هدومن  مهارف  ار  اه  هدافتـسا  ءوس 

روظنم نیدب  شخب  جنپ  رد  رـضاح  هتـش  ون  تشاد . دهاوخن  ینایاپ  وا  يرگرادیب  اب  زج  هک  تسا  هیلع ز ن  رب  متـس  دروم  رد  رـضاح  هرود 
و دننک ؛ یم  رواب  ار  یلاخوت  ياهراعـش  هنامیمـص  هک  نانآ  دشاب ، نالفاغ  نالهاج و  يارب  يا  هدنهد  رادشه  هدننک و  هاگآ  هک  هدـش  هیهت 
زا لفاغ  دـنا ، هتـشادنپ  بولطم  لامک  ار  یئاـمند  وخ  یئا و  رآ  دوخ  شیارآ و  و  دـنزادرپ ، یم  اـگتخابدوخ ن  زا  تیعبت  هب  هناـحول  هداـس 

. تشاد دهاوخن  شیپ  رد  هعماج  نز و  يارب  یناملظ  رات و  هریت و  یبشزج  هار  نیا  هکنیا 

یباجح یب  هچخیرات  لوا :  شخب 

هراشا

شیوخ ترطف  يادن  هب  یخـساپ  ار  باجح  شنیرفآ  ودـب  زا  اهنآ  تسا ، هدوب  نانز  ترطف  ياضتقم  یعیبط و  همزال  شـشوپ ،  هک  اجنآ  زا 
ترضح ناتساد  رد  دیجم  نآرق  دن . درمـش ه ا  یم  مزال  ار  شـشوپ  زا  يا  هنوگ  شیوخ  تقلخ  ياضتقا  هب  نادرم  هکنانچ  دنا ، هتـسناد  یم 

کش یب  اما  تسا ، هدشن  داریا  ینخس  شـشوپ ، یگنوگچ  زا  دنچره  ناتـساد  نیا  رد  دراد . هراشا  شـشوپ  هلئـسم  ندوب  يرورـض  هب  مدآ 
ورف ناشمادنا  زا  ششوپ  ینامرفان  زا  سپ  هک  تسا  نآ  بلطم  لیلد  تسا .  هدمآ  باسح  هب  اوح  مدآ و  مارتحا  تیصخش و  يارب  يا  هناشن 

ناتساد نیا  دندرک . هدافتسا  دوخ  مادنا  ندناشوپ  يارب  یتشهب  ناتخرد  ياهگربزا  هلـصافالب  دنتفای ، هنهرب  ار  دوخ  هک  یماگنه  و  دنتخیر ،
هب تسا و  هتـسناد  یم  دوخ  یگدـنز  رد  ریذـپان  بانتجا  يرما  ار  شـشوپ  هک  دـنک  یم  نشور  ار  ناسنا  یعیبط  تیعـضو  یبوخ  هب  ینآرق 
َمَدا یَنب  اَـی  دـیوگ : یم  هک  تسا  فارعا  هروـس  هیآ 27  نخـس  نیا  دـهاش  تسا . هتـسج  یم  هرهب  نآ  زا  دوخ ، تعیبـط  ترطف و  ياـضتقم 

ردپ و هک  نانچ  نآ  دهدن ، بی  رفار  امش  ناطیش  مدآ ! نادنزرف  يا  اَمُهَساَِبل « . اَمُْهنَع  ُعِزنَی  ِۀَّنَْجلا  َنِّم  مُْکیََوبا  َجَرْخَا  اَمَک  ُناْطیَّشلا  ُمکَّنَِنتفَیال 
هچخیرات نراقم  ار  شـشوپ  هچخیراـت  نا  وت  یم  نیارباـنب  تخاـس .»  ادـج  ناـشنت  زا  ار  اـهنآ  ساـبل  و  درک ، نوریب  تشهب ، زا  ار  ناـتردام 
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هیحان زا  و  تسا ، هدوب  وا  يرطف  یعیبط و  ریـسم  فالخرب  هکار  یباجح  یب  یگنهرب و  ادـبم  دـیاب  ساسا  نیا  رب  تسناد . ناسنا  تیدوجوم 
وا یئامن  ندب  هک  میوش  یم  هجوتم  نز  خیرات  هعلاطم  اب  دومن . نایب  نآ  زا  يا  هچخیرات  درک و  وجتسج  ار  تسا ، هدش  لیمحت  وا  رب  ناطیش 
هاپس تسکش  تلع  دروم  رد  هکروطنامه  تسا . هتشاد  دوجو  موش  ياهفده  روظنم  هب  زین  رود  رایـسب  ياهنامز  رد  دودحم  یعطقم و  روطب 

يارب ار  بلاکو  عشوی  ترضح  نآ  دیسر  ناعنک  هب  یـسوم  هاپـس  یتقو  هک  تسا -؛ هدمآ  هیکاطنا  رهـش  رد  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  ترـضح 
هک يا  هلیح  نیرخآ  دندرک . یئامنهار  بلط  وا  زا  هدمآ و  اروعاب  معلب  دزن  نارگمتس  نایوگ و  روز  داتـس - رف  نادنمروز  دزن  گنج  مالعا 
ات دیتسرفب  یسوم  هاپـس  لخادب  سانجا  هدنـشورف  ناونعب  ار  نانآ  دینک و  شیارآ  ار  دوخ  نارتخد  نانز و  هکدوب « : نیا  درک  داهنـشیپ  معلب 

هشقن نانآ  دوب .» دهاوخ  یمتح  نانآ  تسکش  دیدرگانز  بکترم  نانآ  زا  رفن  کی  رگا  درک « :  هفاضا  و  دننک » هض  رع  نایهاپس  هب  ار  دوخ 
تسکش ناتساد  رد  بلطم  نیا  ریظن  دندروخ 1 . تسکش  دوب  هدش  التبم  ینارتوهش  یشایع و  هب  هک  یسوم  میظع  هاپس  و  دندرک ؛ یلمع  ار 
يارجا و  دندرک ، یحارط  ار  نز  یگنهرب  هشقن  ناناملـسم ، فوفـص  رد  ذوفن  يارب  مالـسا  نانمـشد  تسا  هدش  هدهاشم  سلدنا  ناناملـسم 

جراخ ناناملسم  رایتخا  زا  مالسا  هطلس  رق ن  تشه  زا  سپ  ار  اجنآ  دنتـسناوت  هلیـسو  نیمه  هب  و  دنتـشاذگوا ؛ هدهع  هب  ار  دوخ  ياه  همانرب 
هک ینامز  دوب و  ناناملـسم  رایتخا  رد  نرق  تشه  دوش  یم  هدیمان  ایناپـسا  زورما  هک  سلدنا  ( 2 ص308 . ج 1 ، يربط ، خـی  رات  ( 1 دننک 2 .

نیرت یقرتـم  هب  ار  اـجنآ  دـندناسر و  شناد  ندـمت و  جوا  هب  ار  ایناپـسا  ناناملـسم ، تسیز ، یم  یئاطـسو  نورق  شحوـت  تلاـح  رد  اـپورا 
ناناملـسم فرـصت  زا  ار  ایناپـسا  دنتـساوخ  نایحیـسم  هک  ینامز  دندرک .  مهارف  ار  اپورا  یملع  دشر  هنیمز  دـندرک و  لیدـبت  ایند  ياهرهش 

زوریپ ناناملسم  رب  دنتسناوت  تهج  نیمه  هب  هتسناد و  هار  نیرتهب  ار  يراب  دنب و  یب  یلکلا و  تابورـشم  جاور  داسف و  راشتنا  دنزاس  جراخ 
ار نامل  لباقم آ  رد  هسنا  رف  تسکـش  مهم  ياهتلع  زا  یکی  هک  هنوگنامه  دـننک . نک  هشیر  ایناپـسا  زا  ار  هلاـس  دصتـشه  مالـسا  دـندرگ و 

یعطقم نامز و  رد  ناهج  رانکو  هشوگرد  اهنیا  ریظن  يدراوم  دراوم و  نیا  دنا 1 . هتسناد  ینا  رتوهش  يراب و  دنب و  یب  داسف و  شرتسگزین 
ییاف وکـش  لاجم  زورب و  تصرف  هرابود  نز  كاپ  ترطف  راب ، ره  رد  یلو  تسا . هداد  یم  خر  يا  هژیو  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  صاخ و 
کی ناونعب  هچنآ  اّما  تفرگ . یم  شیپ  داسف  یگدولآ و  هنوگره  زا  رود  یگدـنز  بلاق  رد  ار  دوخ  تمظع  راـقو و  ًاددـجم  و  تفاـی ؛ یم 
هتشاد هارمه  تیرشب  يارب  ار  یخلت  ياه  هویم  هک  دراد - همادا  زونه  هداد و  خر  عماوج  رد  یباجح  یب  نوماریپ  رمتسم  راد و  هنماد  تکرح 

69  . ص باجح ، هفسلف  ( 1 درذگ ------------------------- . یمن  نآ  زا  نرق  دنچ  زا  شیب  و  درادن ؛ ینادنچ  هقباس  تسا -

برغ رد 

تـسا نرق  حنپ  دودح  هک  یبرغ  دیدج  ندمت  رد  دـش . هتـشادرب  هسنا  رفرد  سناسنر و  رـصع  رد  نانز  یباجح  یب  رد  مدـق  نیلوا  اپورا  رد 
رثا رب  تیونعم  هب  داقتعا  ياه  هیاپ  هرود  نیا  رد  تسا ؛ هدـیزگ  تلزع  اسیلکرد  هدـش و  بیاغ  یگدـنز  هنحـص  زا  ادـخ  هدرک - یئامندوخ 

. تسا هدش  يدام  يدنب  ناوختـسا  کی  یبرغ ، ندمت  گنهرف و  يدنب  ناوختـسا  و  هدیدرگ ، ینوگرگد  شوختـسد  یئاسیلکدـض  بالقنا 
رگید ناسنا  دراد  تموکح  راـید  نآ  رب  نونکا  هک  یگنهرفرد  تسا ؛ یلاـعتم  يونعم  ياهـشزرا  یفن  خـیرات  برغ ، ریخا  نرق  جـنپ  خـیرات 

یگژیو یناوـیح  ره  هتبلا  درادـن . ناوـیح  اـب  يداـینب  قرف  چـیه  ناـسنا  ندـمت  نـیا  رد  دـشاب . یهلا »  حور  لـماح «  هـک  تـسین  يدوـجوم 
و هدرک ؛ ادـیپ  تسد  يژولونکت  ملع و  هب  دوخ  شوه  اب  و  هتفای ؛ یگژیو  ندوب »  شوهاب  رد «  مه  ناسنا  و  تساراد ، ار  دوخ  هب  صوصخم 

دنک یم  یگدنز  تعیبط  رد  یلاس  دنچ  مه  وا  درادن . تاناویح  ریاس  اب  یقرف  چیه  وا  راک  ماجنا  زاغآ و  اما  تسا . هتـشگ  ّطلـسم  تعیبط  رب 
ارف زا  لبق  دـیاب  راچان  وا  و  تسا ؛ گرم  ات  دـلوت  زا  هاتوک  هلـصاف  نیمه  ناسنا  تصرف  مامت  یگنهرف ، نینچ  رد  چـیه . رگید  دریم و  یم  و 
نت دیامن «  نیمأت  ار  وا  یناویح  تذل  دناوت  یم  هک  یئاهزیچ  زا  یکی  و  دنک . بسک  تیدام  هدودحم  رد  ار  اهتذل  نیرتشیب  گرم ، ندیسر 

یگتـسارآ و نیمأت  ياتـسار  رد  مرـش و  تفع و  تهج  رد  امرگو و  امرـس  زا  ظفح  يارب  نآ  زا  شیپ  هک  سابل  تهج  نیدب  تسا . ناسنا » 
. دمآ رازاب  هب  هاتوکو  نابـسچ  گنت ؛ ياهـسابل  دعب  هب  نآ  زا  و  دش ؛ یقلت  نارگید  رظن  بلج  جربت و  يارب  يا  هلیـسو  تفر ، یم  راکب  راقو 
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، سابل دننک . یبایزرا  يرا  دیرخ  هاگن  اب  ار  وا  دننیبب و  ار  وا  هک  تسنیا  وا  تیدوجوم  همه  درادن ، نت  زج  یشزرا  گنهرف ، نیا  رد  هک  نز 
مـسج يور  یکزاـن  باـعل  نوـچمه  اـت  دـشاب ؛ گـنت  وا  ساـبل  دـیاب  نیارباـنب  تسوا . شیارآ  يارب  هکلب  تسین ؛ نـت  شـشوپ  يارب  رگید 

بلج دوخ  هب  ار  يرذگهر  ره  هاگن  ات  دشاب ؛ هجوت  بلاج  ياهگنر  اب  هاتوکدیاب و  دنکوحم . ار  وا  ینامسج  تایصوصخ  دوش و  هدیشکوا 
نیا رگید  يوس  زا  دشخب . میکحت  ار  مشچو »  مسج  هطبار «  دناوتب  ات  تسا  یسنج  یـسانشناور  دنک  یم  نییعت  ار  سابل  لدم  هچنآ  دیامن .
دنچ ره  بالقنا  نیا  درک . نایامن  ار  دوخ  یئاسیلکدض  بالقنا  رد  هدش  عمج  ياه  هدقع  هطلـس و  تردـق و  اب  هارمه  یگنهرف  ینوگرگد 

تشز زور  نآ  ات  هچنآ  و  داتفا ، هعماج  دوجوم  ياهشزرا  مامت  ناج  هب  نک  ناینب  لیـس  نوچمه  ادتبا  رد  یلو  دش ، راهم  يا  هزادنا  ات  اهدعب 
هکنیا مرج  هب  ار  اهدابآ  لقعت ، رکفت و  نودب  هتشذگ  ياهتیمورحمزا  یـشان  هتخیـسگ ، ماجل  یبالقنا  تفای . جاور  دش ، یم  یقلت  دنـسپان  و 

یگنهرف و تاحالـصا  رد  ار  دوخ  هبنج  نیرت  یبالقنا  ریپ ، سبور  تسایر  هب  یبالقنا  تم  وکح  درک . ناریو  هتـشاد  دوجو  اسیلک  نامز  رد 
نیـشناج ار  يروهمج  تازجعم  لئاضف و  مامت  میهاوخ  یم  دوخ  روشکرد  ام  درک « : مـالعا  ریپ  سبور  تخاـس . رادومن  دـیدش  یعاـمتجا 

میوقت و حـیرفت ، رنه ، سابل ، دوب -، یمامت »  شر «  وظنم  یم » امت  تفگ «  یمریپ  سبور  یتقو  مینک . »  تنطلـس  ياهیبارخ  صئاقن و  مامت 
 » و اقآ »  ینعی «  باطخ  میدـق  روص  یتح  تشادـن ؛ ار  تشاد  میدـق  میژر  زا  یئوب  هکار  زیچ  چـیه  لمحت  تلیـضف ، يروهمج  به .- ذـم 

يدوبان هب  موکحم  ندوب ، یئاسیلک  مرج  هب  زین  دوب ، مارتحا  راقو و  رگناـشن  هک  شـشوپ  و  . 1 داد ... يرهـشمه »  هب «  ار  دوخ  ياج  مناخ » 
و تسا ؛ نت  همه  ناسنا  هک  دنک  یم  ءاقلا  هدننیب  هب  ار  ساسحا  نیا  زیچ  همه  زا  شیب  هک  دمآ  نوریب  هنهرب  یئاه  همـسجم  سپ  نآ  زا  دـش ؛
ص 102. ج 2 ، شویراد ، زیورپ  همجرت  ولاچوا  وکیلزنآ - ارف  برغ - ندمت  خـیرات  لیبق 1 ) نیا  ياه  هنومن  نت . یئابیز  هب  رـصحنم  یئابیز 

تروص هب  نیمز  هب  ینامـسآ  دواد  دشاب . رتروهـشم  همه  زا  دواد »  همـسجم «  دیاش  اما  تسا ، ناوارف  اه  سیدنت  انیـس .  نبا  هناخباتکرـشان 
تسد و هنیس و  رس و  تالضع  اهنت  هن  و  تسا ، دازردام  تخل  هک  يدنمورب  یئابیز و  تیاهن  رد  ناوج  يدرم  همـسجم  دوش و  یم  هدیـشک 

لبق راثآ  هرود و  نیا  راثآ  نایم  يراکـشآ  توافت  زین  یـشاقن  رد  تسا . هدـش  يراجح  تقد  هب  زین  وا  ياضعا  لفاسا  تایئزج  هکلب  وا  ياپ 
نشور ار  میدق  دیدج و  شنیب  ود  توافت  دنا ، دیشک ه  سدقم  میرم  زا  دوخ  لیخت  هب  ناشاقن  هک  یئاهتروص  هسیاقم  تسا . دوهشم  نآ  زا 

وا تروص  رد  تسین ، رازاب  هچوک و  یلومعم  نانز  خنس  زا  یئوگ  هکداد  یم  ناشن  ینز  ار  میرم  سناسنر ، زا  شیپ  ياهریوصت  دزاس . یم 
کی ریوصت  هب  اـت  درب  یم  راـک  هب  ار  دوخ  رنه  همه  دـنمرنه ، دیـشخب .  یم  ینامـسآ  یتوـکلم و  یتلاـح  وا  هب  هکدوـب  هتفخ  اـیح  بجح و 
نایم زا  ریوصت  يارب  دوخ ر ا  لدـم  و  دروآ ؛ نیمز  هب  نامـسآ  زا  ار  میرم  نآ  زا  دـعب  سناسنر و  هرود  یـشاقن  اما  دـشخبب . يونعم  یئابیز 

. درک یم  هریخ  تروص  یئابیز  هب  اهنت  دزادنیب ، يونعم  ياهشزرا  دای  هب  هکنآ  زا  شیب  ار  هدننیب  و  درک ؛ باختنا  رازاب  هچوک و  يابیز  نانز 
نآ ياج  لقعت  و  درک ؛ شکورف  نامز  رتسب  رد  اهمـشخ  هکنآ  زا  سپ  دوش . یم  رـصحنم  وا  يرهاظ  یئابیز  يور و  نت و  هب  میرم  شزرا  و 

- اهنآ زا  یضعب  و  دش ؛ ناربج  لرتنک و  دوب - یبالقنا  ياه  تنوشخ  يرگن و  يدام  هدیئاز  هک  شوخان - ياهدمایپ  زا  یضعب  تفرگارف ، ار 
نیرتهب تسکـش و  ار  میرح ز ن »  تلاهج «  هرود ، نیا  رد  تفای . تدـش  غیلبت ، رثا  رب  هکلب  دـنام . یقاب  دوب - نانارمکح  هقیلـس  قفاوم  هک 

 . درک مهارف  نای  وج  هطلس  نانارمکح و  يارب  ار  تصرف 

باجح يراد و  هیامرس 

تعیبط و زا  معا  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ره  ناهج و  تفای - ققحت  يویند  يدام و  شنیب  نامه  ساسا  رب  هک  يراد - هیامرـس  يداـصتقا  ماـظن 
زیارغ اهورین و  همه  ناهج و  تاناکما  اوق و  همه  زا  و  درک ، هناور  ندـش  فرـصم  ندرک و  فرـصم  رتشیب  هچره  يوسب  ار  ناسنا  ناویح و 
بلط ینوزف  ماظن  نیا  مادختـسا  رد  زین  ار  دوب - یعیبط  يورین  هک  تیـسنج - و  دزاس . رت  غاد  ار  فرـصم  دیلوت و  رازاب  ات  تسج ؛ هدافتـسا 

هک هعماج  نیا  رد  نز  دش .  يراد  هیامرس  داصتقا  ناکد  قنور  رازاب و  یمرگ  هیام  درم  نز و  یـسنج  فالتخا  هک  تساجنیا  زا  و  داد ؛ رارق 
ات تشاذـگ ، یم  اپ  دـیلوت »  هصرع «  هب  دـیاب  مه  دـش . هتفرگراـکب  رازبا  تروص  هب  تسا  يراد  هیامرـس  داـصتقا  تمدـخ  رد  شزیچ  همه 
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ار دیلوت  هکدـش -: نیا  هب  موکحم  ددرگرازاب . قنور  ببـس  ات  درک ؛ یم  شقن  يافیا  دـیاب  الاک »  هضرع  رد «  مهو  دوش ، نازرا  راک  يورین 
همین ریوصت  دیاب  دسرب ، شورف  هب  رتشیب  روتکارت  کیتسال  هکنیا  يارب  دوش .- فرصم  دنک و  فرصم  دنک ، غاد  ار  فرـصم  رازاب  نازرا و 

یمرگرازاب هب  ات  دنوش  باختنا  ناوج  نانز  نایم  زا  دیاب  گرزب  ياهه  اگشو  رفرد  ناگدنـشورف  همه  دشاب و  نآ  رانکرد  نز ، کی  نایرع 
. ددرگ یم  ینابرق  لوپ ، خلسم  نیا  رد  و  دوش ؛ یم  هتفرگ  راکب  ناراد  هیامرس  داصتقا  تمدخ  رد  هبترم ، نیا  نز  و  دنشخب .

باجح مسیدیورف و 

تارکفت دیدرگ . یباجح  یب  رازاب  یمرگ  ببس  هک  تسا  يروما  زا  رگید  یکی  برغ ، دیدج  یـسانشناور  یفـسلف و  ياهرادنپ  زا  یـضعب 
تروص هب  شناد و  ملع و  سابل  رد  يراب  دـنب و  یب  یباجح و  یب  راب  نیا  دـش .  زاغآ  دوب ، مسیدـیورف  نآ ، هولج  نیرتزراـب  هک  يدـیدج 

هب وا  تائالتبا  تاداقتعا و  شنیب و  يانبم  أشنم و  یمدآ و  تیـصخش  هشیر  لصا و  ار  یـسنج  هزیرغ  هک - یبتکم  درکروهظ .  بتکم  کی 
رد ار  یعامتجا  یناور و  تالکشم  همه  جالع  دناد -، یم  یسنج  هزیرغ  یبوکرس  زا  یشان  ار  اهیراتفرگ  همه  نوچ  و  دروآ -، یم  باسح 

هناوتـشپ و نیرتـهب  تروص  نیدـب  و  دـنک -. یم  یفرعم  ریذـپان  يریـس  رگناـیغط و  شکرـس و  بسا  نیا  زا  تیعونمم  تیدودـحم و  عـفر 
زین هنایمرواخ  رد  یباجح  یب  هناـیمرواخ  رد  دـنک . یم  ادـیپ  روهظ  گـنهرف  ملع و  تروص  هب  يراـب  دـنب و  یب  یگنهرب و  يارب  یناـبیتشپ 
یم رفنت  هب  لیامت  نیا  یمومع ، راـکفا  راـشف  رطاـخب  و  دروآ ؛ یمن  ماود  حابـص  دـنچ  زا  شیب  یلو  درک ؛ یم  زورب  تقوم ، یعطقم و  روطب 

هورگ نیا  هب  تیئاهب  کلسم  باب و  یلعدمحم  ندش  ادیپ  اب  و  دمآ ؛ ایندب  نیوزق  رهـش  رد  نیعلا  ةرق  مانب  ینز  لاس 1223  رد  ًالثم  دییارگ .
هقرف نیا  نارـس  رگید  اـب  وا  تخادرپ 1 . یم  تیئاـهب  جـیورت  هب  و  تشگ ، یم  رهاـظ  لـماک  شیارآ  اـب  باـجح و  فشک  اـب  يو  دـیورگ .

ص ج3 ، خیراوتلا ، خسان  ( 1 2 دنتشاد . یگنهرب  یباجح و  یب  جیورت  رد  یعس  و  دنتفر ؛ یم  هبامرگ  هب  فراعتم  ششوپ  نودب  يرامعتـسا 
و تفرگالاب ؛ یمومع  راکفا  راشف  یلو  ص 16 .. لوا ، پاچ  رنه  هناخپاچ  تاراشتنا  ناطلسلا ) لظ  ازریم  دوعسم   ) يدوعسم خیرات  ( 2 . 129

شیپ لاس  داتـشه  دودـح  ینعی  یـسمش  يرجه  مهدراهچ  نرق  لئاوا  زا  دـیدرگ . متخ  هلئاق  نیا  و  موکحم ، مادـعا  هب  نیعلا  ةرق  ماـجنارس ،
؛ دوب لیخد  قافتا  نیا  رد  یفلتخم  لماوع  دـنچره  تسا . هقطنم  نیا  ریگنماد  نونکات  داتفا و  قاـفتا  هناـیمرواخ  رد  راد  هنماد  تکرح  کـی 

يزیر همانرب  مود  و  درک . یم  تیارـس  زین  اهتلم  هب  مک  مک  هک  اهروشک ، نارـس  یگتخاـبدوخ  یکی  تشاد .  یـساسا  ریثأـت  لـماع  ود  یلو 
تفرشیپ تعنص و  شرتسگ  یگنهرف  یگتخابدوخ  فلا ) اهر . وشک  نیا  رب  یبای  هطلس  روظنم  هب  یئادز ، نید  يارب  نارگرامعتـسا  هدرتسگ 

نیا دـش . یم  هدینـش  هتفگ و  برغ  ریگمـشچ  دـشر  زا  نخـس  اـج  همه  درک . بلج  دوخ  هب  ار  همه  هجوت  برغ  رد  يژولونکت  هجوت  لـباق 
، دروآ مهارف  هعسوت  دشر و  يارب  يا  هزیگنا  و  ددرگ ؛ نانآ  دادعتـسا  ییافوکـش  و  اهتلم ، يرادیب  بجوم  هکنیا  ياج  هب  یملع  ياهتفرـشیپ 

برغ يرهاظ  هرهچ  رد  ار  اهتفرـشیپ  همه  هک  تفرگ ؛ ناشیا  زا  ار  لقعت  رکفت و  تردق  تخاس و  دوخ  هتفیرف  بوذجم و  نانچ  ار  يا  هدع 
ياـهروشک نارـس  ناـهاشداپ و  زا  یکی  يارب  يرفـس  هاـگره  دـننک . لـقتنم  دوخ  ياـهروشک  هب  ار  نآ  دـندومن  یعـس  و  دندرکوجتـسج ؛

، تشادـن یتعنـص  تفرـشیپ  هب  یطبر  چـیه  هک  اـه  یبرغ  موس  بادآ و ر  زا  يرایـسب  دـیاب  نآ  زا  سپ  داـتفا ؛ یم  قاـفتا  برغ  هب  ناملـسم 
یگتخابدوخ قمع  نانآ  ياه  همانرفـس  هعلاطم  يولهپ و  راجاق و  ناهاش  ددـعتم  ياهرفـس  نوماریپ  قیقحت  دـنکادیپ . عویـش  ناـشروشکرد 

انب دنبای ، طلست  یمالسا  کلامم  رب  دنناوتب  رتهب  هکنیا  يارب  نارگرامعتسا  يرگرامعتـسا  ب) دزاس . یم  راکـشآ  ادیوه و  یبوخ  هب  ار  نانآ 
ناگن اگیب  ذوفن  زا  تسناوت  یم  هک  یلماع  اـهنت  هکارچ  دـننکادج ؛ ناشبهذـم  نید و  هب  خـسار  داـقتعا  زا  ار  اـهتلم  اـت  دنتـشاذگ  نیا  رب  ار 

هکوکابنت میرحت  رب  ینبم  يزاریـش  يازریم  ياوتف  نوچمه  یئاه  هنومن  هدهاشم  زا  دـعب  ًاصوصخ  دوب . یبهذـم  تاداقتعا  دـنک ، يریگولج 
يرامعتـسا ياه  همانرب  نیرت  یـساسا  زا  یکی  ناملـسم ،»  مدرم  یگدـنز  زا  یئادز  نید  تهج «  نیدـب  دروآرد . هزرل  هب  ار  رامعتـسا  ناینب 

نآ لابندبو  یباجح ، یب  گنهرف  هعاشا  دنتفرگ  شیپ  دوصقم  نیا  يارب  هک  یئاهشور  نیرت  نشور  زا  یکی  و  دش ، یمالـسا  ياهروشکرد 
ام رب  میناوخ « : یم  نویهـص  يامکح  ياه 1 لکتورپ  رد  لاـثم  يارب  دوب . یهلا  يونعم و  گـنهرف  ندودز  و  تارکنم ، ءاـشحف و  شرتسگ 
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داژن موق و  زا  دـیورف  دوش . راومه  ام  ذوفن  طلـست و  هار  ات  میـشوکب  اج  همه  رد  قالخا  یناـبم  نتخاـس  ناریو  رد  هک  تسا  مزـال  بجاو و 
یقاب سّدقم  یعوضوم  تروصب  ناناوج  رظن  رد  طباور  نیا  ات  درکدهاوخ ، هضرع  المرب  هدرپ و  یب  ار  یـسنج  طباور  نانچمه  وا  تسام و 

یناریو هب  ور  قـالخا  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  و  دـیآرد ؛ ناوج  لـسن  فدـه  نیرتمهم  تروصب  یـسنج  هزیرغ  نتخاـس  باریـس  دـنامن و 
هب تسد  نوریب  زا  يرگید  نورد و  زا  یکی  هک  دنتسه ، یلماع  ود  نارگرامعتسا  رمتـسم  شالت  نارادمامز و  یگتخابدوخ  . 2« داهن دهاوخ 

ياهشزرا هب  نتفرورف  ياه  هولج  زا  یکی  هک  ار -  یباجح  یب  و  هدرک ، لزلزتم  عماوج  رد  ار  يونعم  ياهـشزرا  تیعقوم  و  هداد ، مه  تسد 
تاسلج سلجم  تروص  ( 1 درب .  دای  زا  دـیابن  ار  ماوع  ینادان  تلاهج و  شقن  هتبلا  دـنا ، هدومن  دراو  یمالـسا  ياهروشک  هب  تسا - يدام 

ص لوا ، پاچ  یغالب ، نیدـلاردص  فیلأت  متـسیب  نرق  تیلهاج  ( 2 ددرگدقعنم . يرما  رد  هرکاذـم  قیقحت و  یـسررب و  يارب  هک  یـسایس 
.234

ناتسناغفا رد 

هب لاس 1306  رد  ناتـسناغفا  هاشداپ  ناخ  هّللا  ناما  دوب . ناتـسناغفا  درک ؛ ناملـسم  ناوناب  زا  باجح  فشک  هب  مادـقا  هک  يروشک  نیتسخن 
هب تشگزاب  ضحم  هب  يژولونکت ، شناد و  ملع و  لاقتنا  ياج  هب  یگنهرف »  یگتخاـبدوخ  هب «  ندـش  ـالتبم  رثا  رب  درک و  ترفاـسم  اـپورا 

. دندش رهاظ  لفاحم  عماجم و  رد  شباجح  یب  رسمه  دوخ و  تسخن  و  دنشاب ؛ » باجح  نودب  یتسیاب  نانز  دومن « : مالعا  تختیاپ ،

هیکرترد

ناغمرا نیا  تفرگ و  یپ  ار  نآ  و  درکرداـص ، هیکرت  رد  ار  باـجح  عنم  ناـمرف  یناـمثع  تلود  طوقـس  زا  سپ  لاس 1313  رد  كروتاـتآ 
. دنام یقاب  نونک  ات  روشک  نآ  رد  یگدزبرغ  راعش  رامعتسا و 

ناریا رد 

تقو فراعم  ریزو  دـش . زاغآ  هاشاضر  طسوت  ناریا  رد  باجح  فشک  يارب  يزاس  هنیمز  كروتاتآ  تامادـقا  اب  ناـمزمه  لاس 1313  رد 
شیپ زا  هک  ینـشج  سلجم  مدرم ، تاقبط  هدرتسگروضح  اب  یتبـسانم  هب  و  دنک ؛ یم  زاریـش  هب  یترفاسم  تمکح ) ناخرغـصا  یلع  ازریم  )

زا باقن  ناهگان  و  دـنوش ، یم  نایامن  نِس )  ) هنحـص يور  رب  ناگزیـشود  سلجم  نآ  همتاخ  رد  دـیامن . یم  اپرب  دوب  هدـش  هدـید  كرادـت 
راـکفا راـشف  ضارتعا و  تدـش  یلو  دـنزادرپ . یم  صقر  یبوکیاـپ و  هب  نارتـخد  و  دـنزاون ، یم  صقر  اـهرتسکرا  و  دـنریگ ، یمرب  هرهچ 

زا سپ  هاـشاضر ؛ لاس 1314  رد  دوش . یم  ناـخاضر  يدـعب  ياـه  هماـنرب  نداـتفا  ریخأـت  هب  ببـس  رهـش ، رد  سلجم و  ناـمه  رد  یمومع 
لمع دراو  نشخ  يدـج و  تروص  هب  یمالـسا ، ياـهروشک  رد  باـجح  فـشک  تیقفوـم  ناـکما  زا  ناـنیمطا  بسکو  هیکرت  هب  ترفاـسم 

تفلاخم اب  یلو  دش ؛ رارقرب  ینارنخس  نشج و  سلاجم  اهرهش  ریاس  رد  جیردتب  سپس  و  ناریا ، لامش  ياهرهـش  نارهت و  رد  ادتبا  دیدرگ .
رد نآ ، یمـسر  مـالعا  زا  میژر  ندرک  فرـصنم  يارب  باـجح و  فشک  هیلع  مادـقا  رد  زین  دهـشم  مدرم  دـیدرگوربور ، مدرم  تمواـقم  و 

هدیشک نوخ  كاخ و  هب  نت  رازه  جنپ  ات  ود  زا  شیب  هعقاو ، نیا  رد  میخژد ؛ ناقازق  دیدش  دروخرب  اب  هک  دندرک ؛ عامتجا  داشرهوگدجسم 
یباجح یب  يرامعتسا  هشقن  تمدخ  رد  زین  ار  اه  هناسر  تاعوبطم و  و  دیشخب ؛ تعسو  دوخ  تاغیلبت  هنماد  هب  سپ  نآ  زا  ناخاضر  دندش .

ندرک یلمع  هب  هزینرس  روز و  اب  هرخالاب  هکنیا  ات  دشاب . هتشاد  باجح  فشکرد  ینادنچ  ریثأت  تسناوتن  مادک  چیه  اهنیا  یلو  تفرگراکب .
هراپ اه  يرـسور  دشکب . اهنز  رـس  زا  يرـسور  تفای  روتـسد  سیلپ  : » دسیون یم  دروم  نیا  رد  تیادـه  یلقیدـهم  تخادرپ . موش  هشقن  نیا 
عقاو رثوم  شتنوشخ  مامت  اـب  زین  مادـقا  نیا  یلو  تشاد . ماود  اـهنز  سیلپ و  نیب  دروخ  دز و  یتدـم  بحاـصت ؛ تشاد  شزرا  رگا  و  دـش ،

هاش اضردمحم  طسوت  تامادقا  نیا  هاش  اضر  گرم  زا  سپ  دـندمآ » یمن  نوریب  اه  هناخ  زا  باجح  ظفح  يارب  نانز  زا  يرایـسب  و  دـشن ،
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يزیر همانرب  تاسلج  زا  یکی  رد  اهنت  دـش . لابند  تفارظ  تمیـالم و  اـب  هتبلا  هدرتسگ ، يزیر  هماـنرب  اـب  دـیدج  يا  هرهچ  اـب  يدـج  روطب 
ریغ شزومآ  هلاـقم ، راـشتنا  امیـس ، ادـص و  هدرتسگ  تاـغیلبت  زا  هدافتـسا  ریظن  باـجح  نتـشادرب  يارب  یئارجا  هماـنرب  باـجح 31  فشک 

. دش هتشاذگارجا  هلحرم  هب  جیردتب  و  دیسر ؛ بیوصت  هب  نادنمراکو ، نایوجـشناد  يارب  باجح  تیعونمم  سرادم ، رد  ناکدوک  میقتـسم 
ان یهورگزج  نکل -  دـندوب ؛ يولهپ  نادـناخ  درکلمع  تاغیلبت و  هبناج  همه  راـشف  ریز  هچ  رگا  یناریا  ناملـسم  بیجن و  فیرـش و  ناـنز 

دنمه وکـش  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـند . وزفا  شی  وخ  تاراختفا  رب  رگید  یگرب  و  دـندرک ، ظـفح  ار  شیوخ  تیوه  تلاـصا و  هاـگآ -
نیا نالک  ياهتورث  ندروآرد  تراسا  هب  يارب  بالقنا  یلصا  نانمـشد  ور ، رد  ور  ياه  ههبج  رد  نانمـشد  روآ  تهب  تسکـش  یمالـسا و 

هدرتسگ تامادقا  و  دنهد ، رارق  دوخ  هدنیازف  مجاهت  دروم  نانچمه  ار  موب  زرم و  نیا  رب  مکاح  يونعم  ياهـشزرا  دـنتفرگ ، میمـصت  روشک 
مان هب  یئاکیرما  نز  کی  تسا . تامادقا  نیا  نیرتزراب  زا  یکی  نانز  یگنهرب  هلئسم  کش  یب  دنریگراکب ؛ ناریا  جراخ  لخاد و  رد  ار  يا 
اهک راپ  رد  اهلاس  هدمآ و  نارهت  هب  یناریا  ناناوج  ندیـشک  فارحنا  هب  فده  اب  لاس 61  رد  هک  درک -: فارتعا  هاـگداد  رد  زنوج » يرم  » 

تشهبیدرا 73.  15 ناهیک ، ( 1 تسا 1 . هدرک  یم  لافغا  ار  ناناوج  صوصخم ، ياه  هناخ  و 

درم نز و  ياهتوافت 

هراشا

هدش و هدیسوپ  هنهک و  اهفرح  نیا  رگید  هک  دینک -. موکحم  ار  هدنسیون  هنالوجع  مکح  عیرس و  تواضق  کی  اب  الاب  ناونع  ندید  اب  دیاش 
حور هدـییاز  یهاو و  لاـیخ  کـی  دنـشاب ، هتـشاد  تواـفت  مه  اـب  درم  نز و  هکنیا  رّوـصت  تسا - هتـشگ  يرپـس  نانخـس  هنوـگ  نیا  نارود 

دیق هتشا و  ذگ  نوریب  هناخ  زا  ار  اپ  هک  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  رصع  نیا  نز  تسا . درم  نز و  يواست  رـصع  ام  نامز  تسا . نادرم  یئوگروز 
هک تسا  نیا  رد  هنالوجع  تواـضق  نیا  هشیر  دـشاب . روشحم  طولخم و  نادرم  اـب  ددرگ و  عاـمتجا  دراو  هنادازآ  هدرک و  اـهر  ار  اهدـنب  و 

نیا دشاب ، هتـشاد  دوجو  یتوافت  رگا  هک  تسا  نیا  روصت  دنناد . یم  نز  ندوب  رت  تسپ  درم و  ندوب  رترب  ینعم  هب  ار  درم  نز و  نیب  توافت 
دوجو زا  زیرگ  يارب  اذـل  تسا . قـالخ و ...  رکفتم ، دـنمورین ، يوق ، يدوجوم  درم  و  تسا ؛ اوتحم  یب  فیعـض و  يدوـجوم  هک  تسا  نز 
ندـب ءاضعا  زا  مادـکچیه  هک  هنوگنامه  تسین ؛ يرترب  بجوم  توافت ، دوجو  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دوش . یم  راکنا  اـه  یگنوگود 

هک تسا ، لماک  مسج  کی  لیکشت  يارب  مزال  یئزج  مادکره  هکلب  دشاب ؛ يرگید  رب  يرترب  یعدم  دناوت  یمن  راکشآ  ياهتوافت  نیع  رد 
 «. دوب دـهاوخ  ءاضعا  همه  دـنمزاین  ملاس  هعومجم  کی  دـمآ « . دـهاوخ  دراو  مسج  هرکیپ  رب  لـمحت  لـباق  ریغ  یجنر  مادـکره  ندوبن  اـب 

 » تسا هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  تسین ؛ يرگید  ندوب  لماکو  یکی  ندوب  صقان  ینعم  هب  درم  نز و  نایم  ياهتوافت  زا  نخس  نیاربانب 
اهتواـفت نیا  زا  شنیرفآ  هاگتـسد  داد .»  يرترب  یئاـه  هبنج  هب  يرگید  رب  ار  مادـکره  دـنوادخ  ینعی «  ٍضَْعب »  یَلَع  ْمُکَـضَْعب  ِِهب  ُهـّللا  َلَّضَف 

تیانع بسانم  یئورین  کی  ره  هب  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  نیا  يارب  ار  اـه  یگژیو  نیا  میکح  قلاـخ  تسا . هتـشاد  يا  هناـمیکح  روظنم 
حور ساـسحا ، نـیا  رثا  رب  و  تـسا ؛ هداد  رارق  ود  ره  ندــش  لــماک  هلیــسو  تساــهورین - نـیا  بـیکرت  قـیفلت و  هـک  ار - جاودزا  دــنک .

درم نز و  اهتوافت ، نیا  نداد  رارق  اب  تقلخ  نوناق  تسا . هدینادرگ  لدـبم  راثیا  نواعت و  تمدـخ و  حور  هب  ار  یبلط  تعفنم  یهاوخدوخ و 
هتخیر ار  اهنآ  تدحو  هدولاش  و  هدومن ، مهارف  ار  نانآ  یگداوناخ  مکحتـسم  دنویپ  تابجوم  هداد و  رارق  رگیدکی  هب  دـنمقالع  بلاط و  ار 
يارب ار  درم  نز و  زا  مادکره  اهنآ  هلیسو  هب  میکح  هدننیرفآ  هک  تسا ،  لسن  ءاقب  نماض  ناهج و  نیا  رد  تسیز  همزال  اهتوافت  نیا  تسا .

هن و  دنک ، یگدنز  نادرم  دننام  دهاوخب  دشاب و  هدنمرش  دوخ  ندوب  نز  زا  دیاب  نز  هن  نیاربانب  دیشخب . یگدامآ  ریطخ  صاخ و  یتیلوئسم 
. تسا ندرک  یگدنز  هنوگ  نز  ندوب و  نز  هب  نز  لامک  وا و  نتـسیز  هنادرم  ندوب و  درم  هب  درم  لامک  دشاب . هتـشاد  ابا  ندوب  درم  زا  درم 
یناـسنا و هبنج  نآ  و  تسا ؛ هداد  رارق  عوـن  کـی  زا  ار  ود  نآ  هک  دراد ، دوـجو  فیرـش  دوـجوم  ود  نیا  نیب  یمهم  رایـسب  كارتـشا  هطقن 
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هبنج هب  طوبرم  یگمه  دـنا ، هدرک  ناـیب  یـسانشناور  يژولویزیف و  مولع  ناـققحم  نادنمـشناد و  هک  ار  یئاـهتوافت  ماـمت  . تساـهنآ يونعم 
حور ندوب «  اراد  ینامـسآ و  هبنج  رد  درم  نز و  درادن . وا  يونعم  دُعب  اب  یطبر  چیه  و  تسا ؛ یمدآ  لسن  ءاقب  همزال  ناسنا و  ندوب  یکاخ 
عیفر هلق  يونعم و  یلاع  تاجرد  هب  ار  اهنآ  ات  دنرگتیاده ؛ ینوریب  لماوع  بلط و  لماکت  ینورد  ياهورین  ياراد  ود  ره  دـنکرتشم ؛ یهلا » 

؛ یگدنکفارـس یگتـسکشرس و  بجوم  هن  تسا ؛ هنامیکح  يریبدـت  درم  نز و  نایم  دوجوم  ياهتوافت  نیارباـنب ، دـناسرب . یهللا »  ۀـفیلخ  » 
دش ه یگتخابدوخ  یعون  هب  التبم  دنزیرگ ، لاح  رد  دوخ  سنج  زا  دننک و  يوق  رگید  سنج  هب  ار  دوخ  تهابـش  دـنراد  یعـس  هک  یناسک 
هک میزاس - هاگآ  ار  اهنآ  و  میزاس ؛ ربخاب  ناشدوخ  يونعم  ینورد و  میظع  ياه  هیامرـس  زا  ار  ناـشیا  هک  تسنیا  هب  اـهنآ  جـالع  هار  دـنا .

هطقن مه  توافت و  تاـهج  ياراد  مه  درم  نز و  هکدـش - هتـسناد  هک  لاـح  تسا . دوخ  سنج  يارب  يزاـیتما  اـه  یگژیو  نیا  زا  مادـکره 
لئاق یتاکرتشم  اهتوافت و  درم  نز و  نیب  ینید  تاروتسد  نیناوق و  رد  لاعتم  دنوادخ  ارچ  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخب  دنتسه ،- كارتشا 

هب هک  یماکحا  رد  دـنکرتشم ؟  ماکحا  رئاس  رد  لیلد  هچ  هب  تسا و  هتـشاذگ  توافت  درم  نز و  ناـیم  ماـکحا  یـضعب  رد  ارچ  تسا . هدـش 
هچنآره  . میباـی یمن  یتواـفت  چـیه  درم  نز و  نـیب  دـنک ، یم  مـهارف  ار  ناـسنا  لـماکت  یقرت و  تاـبجوم  تـسا و  ندوـب  ناـسنا  ياـضتقم 

اراد فیرـش  سنج  ود  نیا  زا  مادـک  ره  هک  تسا  یئاـه  یگژیو  تاـهج  رد  همه  مینیب ، یم  یمالـسا  تار  وتـسد  نینا و  وق  رد  یگنوگود 
میظنت ناـسنا  يدوجو  ياـضتقم  قبط  هک  تسا  ینیناوق  نیرت  یقرتم  نیرتـهب و  مالـسا  نیناوق  میئوگ «  یم  هک  تساـج  نیمه  زا  و  دنتـسه .
یقرتم لماک و  ینوناق  نوچ  دنک .» تیادـه  تداعـس  ریـسم  رد  ار  ناسنا  دـناوت  یم  و  تسا ، هدومن  یفاک  هجوت  وا  داعبا  مامت  هب  و  هتـشگ ؛ 
نوناق درم  نز و  هب  عجار  دـهاوخ ، یم  هک  يرا  ذـگنوناق  و  ددرگ . عضو  هیلاع  فادـها  هب  لین  ياتـسار  رد  اـهتیعقاو و  ساـسارب  هک  تسا ،
يرـشب يالاو  تایّقرت  تالامک و  هب  یبایتسد  روظنم  هب  هاگنآ  دشاب ، هتـشاد  هجوت  توافتم  كرتشم و  ياه  هبنج  همه  هب  دیاب  دنک ، نیودت 

درم و هکنانچمه  ینعی  تسا . یـسنج  ود  مالـسا ، رد  اهتازاجم  فیلاکت و  قوقح و  دیوگ « : یم  يرهطم ، دیهـش  داتـسا  دنک . يراذگنوناق 
صاخ یعرف  تاصتخم  اب  سنج  ود  تروص  هب  ار  اهنآ  اهنآ ، ّتیـسنج  یلو  دـنراد ، یعون  لیـصا  تاکرتشم  دـنکرتشم و  تیناـسنا  رد  نز 
تسا یـسنج  کی  يواستم و  كرتشم و  تسا ، طوبرم  سنج  ود  تاکرتشم  هب  هک  اجنآ  ات  اهتازاجم  فیلاکت و  قوقح و  تسا . هدروآرد 

هک اجنآ  و  اهنیا ؛ لاثما  کلمیام و  رد  فرصت  قح  تیکلام ، قح  رسمه ، باختنا  قح  شتسرپ ، تدابع و  قح  ملع ، لیصحت  قح  لیبق  زا   ؛
مدع . 1  « تسا یـسنج  ود  دراد و  یهباـشتمان  ناـسمهان و  یلو  يواـستم  ربارب و  عضو  تسا ، طوبرم  اـهنآ  یعرف  تاـصتخم  تّیـسنج و  هب 

نز هکدـنراد  رواـب  هدرک و  هجوت  درم  نز و  ياـهتوافت  هب  طـقف  تسا . هدـش  يرگن  هیوـس  کـی  ببـس  نآ  راـکنا  میهاـفم و  نیا  هب  هجوـت 
زا و  هدرک ، عنم  شناد  ملع و  لیـصحت  زا  ار  وا  و  ۀیعوا ) سانلا و  تاهما  امنا  . ) تسا هدـش  هداد  رارق  نادـنزرف  دـلوت  يارب  یفرظ  ًارـصحنم 
یم راکنا  ار  درم  نز و  ياهتوافت  هتخود و  مشچ  تاکرتشم  هب  طقف  زین  یهورگو  دـنراد . یم  زاـب  یعاـمتجا  یـصخش و  روما  رد  فرـصت 

یبوخ هب  الاب ، بلطم  رد  تقد  دنـشاب و  هتـشاد  ناسکی  یماکحا  دـیاب  لاح  همه  اـج و  همه  هشیمه ، درم  نز و  هکدـننامگ  نیا  رب  و  دـننک .
نز و اب «  هطبار  رد  مالـسا  یقرتم  ياه  هزومآ  رد  یـشاکنکاب  دنک . یم  راکـشآ  ار  دـیدج  میدـق و  رد  نز  تیمولظم  عون  ود  نایم  توافت 
هب و  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یثونا  مزال  تهج  یناـسنا و  يـالاو  دـُعب  ینعی  تهج  ود  ره  تاروتـسد  نیا  رد  هکدـید  میهاوخ  هعماـج » 
رد ار  یناوارف  ياه  هدنرادزاب  روشکره ، اگبخن ن  تسا . هدش  نییعت  وا  تداعـس  نیمأت  تهج  رد  ییاهتیدودحم  یثونا  ياه  یگژیو  رطاخ 
زا یکی  هدنرادزاب  ياهرادشه  نیا  يارجا  تقیقح  رد  و  دنیامن . یم  بیوصت  يدنورهش  قوقح  ظفح  يارب  يرارطضا ، یعیبط و  تیعـضو 
زین مالـسا  یفیلکت  ماـکحا  رد  تسا . هدـش  ماـجنا  دوجوم  ياـهتیعقاو  هب  هجوت  اـب  هکارچ  تسا ؛ روشک  نآ  نادنورهـش  هب  اهتمدـخ  نیرتهب 

تیناسنا يارب  دراوم  نیا  باکترا  هداد ، رارق  بطاـخم  ار  درم  مه  نز و  مه  اـهنآ  زا  یخرب  رد  مینک ؛ یم  هدـهاشم  ار  يا  هدـنرادزاب  دراوم 
اهنیا و  تسا ؛ هداد  رارق  نادرم  صوصخم  ار  یـضعب  هک  هنوگنامه  هدرک ، باطخار  ناـنز  طـقف  اـهنآ  زا  یخرب  و  تسا . شخبناـیز  ناـسنا 

ص 250. ج 2 ، داتسا ، راثآ  هعومجم  ( 1 تسا . هتخادرپ  کیره  هژیو  ياه  هبنج  هب  هک  تسا  يدراوم 

باجح نآرق و 
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هب ربماـیپ  يا  َنیَذؤی 10  الَف  َنفرُعی  نَا  یندأ  َِکلذ  ّنِهبِیبـالَج  نِم  َّنهیَلَع  َنینْدـُی  َنینِمؤُملا  ِءاـِسن  َو  َکـِتاَنب  َو  َکِـجاوزِأل  لـُق  یبّنلا  اـهّیا  اـی 
و دنوش ، هتخانش  تیرح  فافع و  هب  هکدننکفا  ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  ياهششوپ )  ) ياهبابلج وگب  نامیا  اب  ناوناب  هب  نارتخد و  نارسمه و 
دش و دهاوخ  نشور  یبوخ  هب  یمالسا  ششوپ  هفـسلف  تیمها و  دعب ، ياهلـصف  هعلاطم  اب  دن . ریگن  رارق  نانارـسوه )  ) ضرعت رازآ و  دروم 

درف هب  تبـسن  عامتجا  دـید »  » کش نودـب  تسا . باجح  تایآ  زا  یکی  هب  عجار  هاتوک  يریـسفت  همجرت و  تسا  رظن  دروم  اجنیا  رد  هچنآ 
زا هعماــج  راــظتنا » 059 و «  بازحا / (1 هورگاــی ---------------------------------------------------------- 

الاو و ناشدنزرف  هب  تبـسن  يا  داوناخ ه  راظتنا » دـید و  رگا «  دراد . ناوارف  ریثأت  هورگای  درف  تیـصخش  يریگ  لکـش  تیبرت و  رد  ناشیا ،
هاتوک و يدید  دنزرف  هب  تبسن  هداوناخ  رگا  و  دریگ ؛ یم  لکش  یگتـسیاش  هب  اهراظتنا  نآ  اب  بسانتم  زین  دنزرف  تیـصخش  دشاب ، بسانم 

نیا هتفرگرارق  تیانع  دروم  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هچنآ  تسا . هتفرگ  لکـش  دنز  رف  لماکت  دـشر و  عنام  نیلوا  دـشاب ، هتـشاد  تسپ  يراظتنا 
یب دزاس . مهارف  ار  وا  یلاعت  دشر و  هنیمز  ات  دشاب ؛ سدقم  يراظتنا  كاپ و  يدید  دیاب  نز ،»  » زا يرـشب  عامتجا  راظتنا » دید و  هک «  تسا 

بـسانم شـشوپ  سابل و  عون  دروآ ، دـیدپ  عامتجا  رد  ار  ناوناب  زا  بسانم »  عقوت  تخانـش و  نیا «  دـناوت  یم  هک  یلماوع  زا  یکی  کـش 
هاوخ دشکب ، هعماج  خر  هب  ار  دوخ  مادنا  ياهتفارظ  و  دـیایب ، نادرم  نایم  هب  بسانمان  یـششوپ  اب  ای  نایرع و  هنهرب و  نز  رگا  تسا . ناشیا 

، مالسا دوب . دهاوخ  وا  نایز  ررـض و  هب  نیا  و  تشاد ؛ دهاوخ  وا  زا  دنیاشوخان  يراظتنا »  هتفای و «  لزنت  وا  هب  تبـسن  هعماج  دید » هاوخان « 
مه و  هتـشاد ، ار  یملاس  یگدنز  یـشزرا ، شرگن  نیا  وترپ  رد  دناوتب  ات  دشاب  حرطم  هعماج  رد  تیناسنا »  رایعم «  اب  نز  هک  تسا  هتـساوخ 

هتفهن وا  شود  رب  تعیبط  هک  ار  یمیظع  تلاسر  و  دزاس ، مهارف  ار  عاـمتجا  یلاـعت  دـشر و  هنیمز  مه  و  دـنک ، یط  ار  لـم  اـکت  ریـسم  دوخ 
هن دجنسب  تیناسنا » رایعم «  اب  ار  نز  هک  دزومایب  دیاب  زین  هعماج  دناسرب . جارعم  هب  دوخ  نماد  زا  ار  درم  و  دربب ؛ دوصقم  لزنم  رس  هب  تسا ،
 « یهللا ۀفیلخ   » راد مچرپ  و  یهلا »  حور   » لماح هاگدـید  نیا  رد  نز  دوش ، هدـید  یناسنا  رایعم  اب  نز  هک  يا  هعماج  رد  یـسنج .»  » رایعم اب 
اب ار  نز  هک  يا  هعماج  رد  اـما  دـیآ . یم  رامـشب  یمدآ  هعماـج  ياـضعا  زا  كاـپ  يوضع  تیوه و  تیـصخش و  ياراد  يدوجوم  و  تسا .
اب و  دوب ؛ دهاوخ  یفرصم  يالاک  کی  مکح  رد  و  هدرک ، لزنت  یناسنا  يالاو  ماقم  زا  نز  دنسانشب ، وا  صاخ  ياهتفارظ  و  یگنانز »  رایعم « 

نانچ نز  ياپ  هنیـس و  رـس و  ندوب  یـسکس  زا  ددرگ و  یم  تشز  تسپ و  نز  هب  تبـسن  عامتجا  دـید  دوش . یم  راتفر  الاک  کـی  دـننام  وا 
نامه تسالاکدـیرخ ، زا  نخـس  یئ  وگ  جاودزا ، اـگنه م  رد  دنفـس 0  وگ  نار  هاـگ و  هولق  ندرگ و  تشوگ  هزمزا  هکدـننک  یم  وـگتفگ 
يالاو تیـصخش  زا  نخـس  ياج  هب  دوش . یم  هدرب  راکب  نز  باختنا  يارب  دـنرب ، یم  راکب  سابل  شفک و  کی  باختنا  رد  هک  یئاـهکالم 

نآ زا  رگید  و  دوش ؛ یم  نز  دوخ  هجوتم  هبرض  نیرت  نیگنس  نیلوا و  عامتجا  رد  یتخانش  نینچ  داجیا  اب  تسوا . ندب  يازجا  زا  نخـس  وا ،
رد : » دـسیون یم  نانز »  هیلع  گنج  باتکرد «  چـنرف  نیلراـم  مناـخ  تسین . يربخ  كاـپ  قشع  سدـقم و  ّبُح  عبط ، تعاـنم  سفن ، تزع 

متسیب رق ن  یعازتنا  يزاس  همـسجم  رنه  هلمح  دروم  مدرک  ساسحا  سیراپ ) رد  ودیپمپ  زکرم  هژیو  هب   ) اه هزوم  اه و  هاگـشیامن  زا  دیدزاب 
رترب ماقم  رد  فلاخم  سنج  و  دـنریگرارق ؛ دنـسپ  دروم  ات  دـنوش  یم  هداد  ناشن  زیگنارب  هجوت  ریواـصت ، هک  تسنیا  تیعقاو  ما . هتفرگرارق 
لکـش رییغت  نینچ  ًاصاصتخا  هک  دوخ  ياهندـب  ندـید  زا  اهنز  تسا . هدـننک  تحاران  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ددرگـالاک . نیا  رادـیرخ 

يا هدع  دنهد . یم  تروق  ار  دوخ  یتحاران  بلغا  و  دننک ؛ یم  رفنت  راجزنا و  ساسحا  تسا ، هدش  يراجت  رنه  رد  یئالاک  هب  لدـبم  هتفای و 
هکالردنیـس ياهرهاوخ  لثم  تسرد  دنروآرد ؛ ریواصت  نیا  لکـش  هب  ار  دوخ  دننک  یم  یعـس  دننیبب »  » نینچ نیا  دنا  هدش  هتخومآ  هک  مه 

مهس هب  سکره  یعامتجا  نینچ  رد  .1 دریگب » رارق  الردنیس  شفکرد  ات  دننک  کچوک  ار  دوخ  ياپ  هدش  يا  هلیـسو  ره  هب  دنتـسا  وخ  یم 
نیلدام هتـشون  نانز  هیلع  گـنج  ( 1 یپ ----------------------------------------------------------  رد  دوــخ 

تاغیلبت و رازبا  ناونع  هب  نازودنارز  ناراد و  هیامرـس  تسا . نز  زا  یئوجدوس  ص 267 . لوا 73 ، پاچ  ندمت  تخدناروت  همجرت  چـنرف ،
نارادمتسایس سانجا ، رتشیب  هضرع  نایرتشم و  بذج  يارب  يراجت ، ياه  هطساو  الاک ، ند  وب  فرصم  رپ  تیبوغرم و  نایب  يارب  يا  هلیسو 
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بعر و داجیا  اب  ای  گنرین  بیرف و  اب  اهدرگلو  توهش ، شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  نانارتوهش  اهتلم ، رامثتسا  يارب  يراجت ، ياه  هطـساو 
هب سکره  هرخالاب  نهذ ، هحفص  رد  راوید  رد و  رب  ینز  ندیشکریوصت  هب  اب  اه  دقع ه ا ي  و  اهرتخد ، تفع  تمـصع و  نیمکرد  تشحو 

، هتخاب فکزا  ار  دوخ  تیوه  تیصخش و  یتسه و  نادیم ، نیا  رد  هک  تسا  نز  نیا  و  درب . یم  هرهب  هتـسج و  دوس  وا  زا  دوخ  ناوت  هزادنا 
تلاصا و دهاوخب  نز  رگا  دشاب ، مکاح  هعماج  رب  يراظتنا » دید و   » نینچ هک  یطیارش  رد  تسا . هتشگ  لیدبت  تیصاخ  یب  يدوجوم  هب  و 

دنک هدامآ  نآ  ریغ  ینابایخ و  ياهتمحازم  عاونا  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  دیاب  ددرگن ، دوجوم  تیعـضو  میلـست  و  دنک ، ظفح  ار  دوخ  تیوه 
دوخ تیونعم  تیناسنا و  زا  یلک  هب  دـیاب  دوش  دوجوم  عضو  میلـست  دـهاوخب  رگا  و  دریگ . یم  هناشن  ار  وا  وس  ره  زا  ناـمز و  ره  رد  هک   0

ضحم هب  شرمع و  زا  یحابـص  دنچ  تش  ذگزا  سپ  و  دروایبرد . ارجا  هب  ار  نازابـسوه  دیدج  همانرب  يا  هویـش  اب  زور  ره  دشوپب و  مشچ 
اب و  دشاب ؛ عامتجا  رابرس  هدش  فرـصم  هلابز  نوچ  دییارگ . يدوبان  هب  وا  توارط  تشا و  ذگ  لاوز  هب  ور  شا  یمـسج  ياه  تفارظ  هکنیا 

؛ تسوا دوخ  مرجم  نیرتگرزب  يداو  نیا  رد  دـیامن . يرپس  گرم  كانتـشحو  يالویه  راظتنا  رد  ار  راگزور  یگدـنز ، زا  یچوپ  ساـسحا 
ءاقلا هعماج  هب  ار  نیا  بسانمان ، شـشوپ  ای  یگنهرب و  اب  هکدوب  وا  دوخ  دروآ ؛ دوجوب  عامتجا  رد  ار  تشز  يراظتنا  كاـپان و  يدـید  هک 

هن درک ، هضرع  هعماـج  هب  ار  دوـخ  تفارظ  یگناـنز و  و  یقرت . يارب  هن  هدـش ، هدـیرفآ  فرـصم  يارب  هـک  تـسا ، يدوـجوم  نز  هـک  درک 
تامدـقم هکلب  دوخ ، تکاله  تابجوم  اهنت  هن  و  دومن ؛ عمج  دوخ  درگ  هب  یباـیماک  يارب  ار  ناـیوجماک  هک  تسا  یهیدـب  و  ار ، تیناـسنا 

نانز هب  ربمایپ  يا  هکدـهد  یم  ناشن  ار  دوخ  یئابیز  ملاع ، راگدرورپ  هتفگ  نیا  هک  تساجنیا  رد  تخاس . مهارف  ار  عامتجا  یهابت  داـسف و 
هتبلا تسا . رت  بسانم  عاـمتجا  نز و  يارب  تفع  یکاـپ و  هب  ندـش  هتخانـش  هک  دـننکفا ، ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  ياهـششوپ  وگب  ناـمیا  اـب 

راتـشون نیا  هلـصوح  زا  و  نییبت ، ریـسفت و  دـنمزاین  کی  ره  هک  دراد  دوجو  ناوناب  شـشوپ  تمکح  نایب  دروم  رد  يرگید  ینارون  تاـیآ 
. تسا جراخ 

باجح كرت  ياه  هزیگنا 

هراشا

تـسا یلماوع  لولعم  فلتخم ، عماوج  رد  ریـسم  نیا  زا  ندش  ادج  و  تسا ، نز  تشرـس  تقلخ و  ياضتقم  باجح  شـشوپ و  هک  اجنآ  زا 
لیدـبت يونعم و  ياهرواب  رییغت  هلئـسم  نیا  يارب  لـماع  نیرت  یلـصا  هک - میرواـب  نیا  رب  اـم  دریگ . رارق  لـیلحت  یـسررب و  دروم  دـیاب  هک 

، قالخا دـشاب ؛ یناسنا  تیوه  تیونعم و  شزرا ، يانب  و  شجنـس ؛ راـیعم  هک  يا  هعماـج  رد  تسا .- يداـم  ياـهرایعم  هب  یهلا  ياـهرایعم 
همه و  دشاب ، هدش  یهت  تیونعم  زا  لیلد  ره  هب  هک  يا  هعماج  و  تشاد . دـهاوخ  يونعم  هولج  هعماج  نآ  یگدـنز  مامت  ترـشاعم و  راتفر ،

تسین یمادنا  زج  زین ، تیونعم  زا  یلاخ  ناسنا  و  دریگ . یم  دوخ  هب  تیدام  گنر  زیچ  همه  دوش ، یبایزرا  هدیجنـس و  تیدام  رایعم  اب  زیچ 
يا هشوگ  هب  هعماج  زا  حیحص ، موسر  بادآ و  زا  يرایسب  رکفت ، نیاربانب  درادن . ندش »  ندوب و   » يارب گرم »  ات  دلوتزا  زجب «  یتصرف  و 

رد يدام  ینیب  ناهج  عویـش  اب  هک  تسا  تهج  نیدب  و  درکدـهاوخ . رپ  ارنآ  ياج  يدام ، شرگن  اب  بسانتم  ییاه  همانرب  دـیزخ و  دـهاوخ 
اهینوگرگد زا  یکی  دهد . یم  یتیوه  یب  هب  ار  دوخ  ياج  و  هدش ، ینوگرگد  شوختـسد  یلم  لیـصا  بادآ  یبهذم و  ياه  تنـس  هعماج ،

اب ار  اهنآ  ام  هک  هدوب  لیخد  ناوناب  ششوپ  رییغت  رد  زین  يرگید  لماوع  لاح  نیا  اب  یلو  تسا . هدوب  نادرم  نانز و  رد  شـشوپ  عضو  رییغت 
. درک میه  وخ ا  رکذ  یلیلحت  رصتخم 

نادرم یسنج  تیساسح  هب  یهجوت  یب  - 1

هداس تقادص و   » نارگید هب  شیوخ  مادنا  ياهتفارظ  هئارا  رد  اهنآ  یئاورپ  یب  ناوناب و  ششوپ  سابل و  رییغت  لماوع  نیرت  یساسا  زا  یکی 
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دوخ هب  تبسن  درم  یـسنج  كرد  دید و  زا  نز  هک  ینعم  نیدب  تسا . فلاخم »  سنج  تیـساسح  نازیم  هب  نتـشادن  هجوت  نانز و  يراگنا 
یم وا  هب  درم  هک  دـنک ؛ هاگن  روطنامه  درم  هب  هک  تسا  هتخوماین  زونه  نز  هک  تسا  نیا  درکراکنا ، ناوت  یمن  هکار  یتیعقاو  تسین . هاگآ 
یم نایم  رد  هناگیب  نادرم  اب  ار  ینتفگان  ياهزار  هدرکزاب و  لد  هرفـس  هناحول  هداس  ناـنز ، هکدوش  یم  هدـهاشم  رایـسب  تهجنیدـب  درگن .

شـشوپ یگنوگچ  نادرم ، لباقم  رد  ندـش  رهاظ  هوحن  دـنزادرپ . یم  یـشیدنا  داس ه  ياهب  هب  ار  يدـنیاشوخان  خـلت و  تبقاـع  دـنراذگ و 
رگا هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وا  هب  درم  هاگن  هکنآ  زا  لفاغ  تسا . ماخ  ياهرواب  نیا  زا  یشان  عقاوم  زا  يرایسب  رد  نتفگ و ... نخـس  تیفیکو 
یتح ناگزیـشود و  ناـنز و  هب  زواـجت  كانتـشحو  ياـهرامآ  درک . یم  رظن  دـیدجت  دوخ  تانکـس  تاـکرح و  رد  دومن ؛ یم  هجوت  نادـب 

نازیم عون و  دـهاش  هدـمآرد ، درم  نز و  لوقعمان  سنا  تروص  هب  هدرک و  ادـیپ  عویـش  یباجح  یب  هک  یبرغ  ياهروشکرد  غلابان  نارتخد 
رارق مه  رانکرد  ظافح  نودب  ار  ود  نآ  تسا  نکمم  ایآ  دنادب ، ار  نیزنب  شتآ و  تیـساسح  هک  یـسک  تسا . نادرم  یناوهـش  تیـساسح 

يرابنا رانکار  شتآ  زا  يا  هلعش  تافراعت ، اب  ناوت  یم  ایآ  دنک .  مکاح  اهنآ  رب  ار  تیمیمـص  افـص و  یتسود »  تقافر و   » راعـش اب  و  دهد .
لیـس زا  هکدی  دیـشیدنا ه ا  دوخ  اب  نونکات  ایآ  دـنزیهرپب . كانرطخ  طباور  زا  هکدرک  شهاوخ  ود  نآ  زا  هنامیمـص  و  داد ؛ رارق  توراب  زا 

رب روما  نیا  ندوب  هنادرخ  یب  دزوسن . هکدیئامن  تساوخرد  هقرتحم  داوم  زا  ای  دنازوسن ؛ هکدـیهاوخب  شتآ  زا  ای  و  دـنکن ، ناریو  دـیهاوخب 
و تسا ؛ اهنآ  تاذ  ءزج  نتخوس  ندنازوس و  هک  دنناد  یم  و  دنهاگآ ؛ نیزنب  شتآ و  تیـساسح  زا  همه  هکارچ  تسین ؛ هدیـشوپ  سکچیه 

ینز مه  رب  مشچ  ات  هک  تخورف  دیاشن  شتآ  هبنپ  َِرب  تف . رگ  اهن  زا آ  ار  یتاذ  تیصاخ  ناوت  یمن  انمت  شهاوخ و  تافراعتو و  تاغیلبت  اب 
ندب هدیشوپ  مجح  هب  هاگن  ای  شفک و  يادص  ندینش  هکدنتـسناد  یم  دندوب و  نادرم  تیـساسح  هجوتم  ام  ناوناب  رگا  يرآ  تخوس  هناخ 

رد یعرـش  ینالقع و  ياهتیدودحم  نودب  هکدـنداد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  هاگچیه  تسا 1 ، نادرم  هسوسو  يریذپ و  کیرحت  هناتـسآ  نانز 
مامت هشیر  ار  نآ  دیورف  هک  ییاج  ات  تسا  يوق  هداعلا  قوف  نادرم  رد  یـسنج  هزیرغ  هکدـندوب  هجوتم  رگا  و  دـنوش . رـضاح  نادرم  لباقم 

یـسنج ياه  هزیگنا  تالیامت و  نازیم  ناوناب  هاگره  دـنتخادرپ . یمن  يزانط  يرگ و  هولج  هب  اهنآ  ربارب  رد  زگره  دـناد ، یم  وا  ياـهتیلاعف 
هاگره و  دریگن . رارق  درم  دید  ضرعم  رد  هک  تسا  نآ  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  هک  درکدنهاوخ  فارتعا  ار  درم  تیـساسح  دننادب ؛ ار  نادرم 

يا هدـنرادزاب  لـماوع  هب  گرزب  هعجاـف  نیا  زا  يریگوـلج  يارب  نیقی  هب  دـنوش ؛ هاـگآ  مهم  نیا  هب  تبـسن  یتـالابم  یب  ریطخ  بقاوـع  هـب 
غولش ياهناکم  نورد  ياهرازآ  اهسامت و  ینفلت ، ياهتمحازم  ینابایخ ، ياه  یئوگ  کلتم  دروآ . دنهاوخ  يور  بسانتم  شـشوپ  نوچمه 

ار دراوم  نیا  مامت  نوناق  هچرگ  دشاب . نامادکاپ  ناوناب  يارب  يدج  يرادشه  دیاب  هزره و ... نارـسپ  فرط  زا  هنارتخد  سرادـم  کیدزن  و 
يالاب هجرد  هدـنهد  ناشن  بلطم  نیا  هب  هجوت  یلو  دـنکادیپ ؛ عویـش  یـسوهلاوب  یگزره و  دـهد  یمن  هزاـجا  دـنک و  یم  موکحم  ًادـیدش 
ملسی نا  هرکی  ناکءاسنلا  یلع  ملسی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناک  (- 1 دنامب . رود  اهرطاخ  زا  دیابن  هک  تسا ؛ نادرم  رد  یـسنج  توهش 

یلا رظنن  موسق ال  انا  ص 464 - . ج 4 ، یفاکرجالا ، نم  تبلط  امم  رثکا  ّیلع  لخدیف  اهتوص  ینبجعی  نا  فوختا  لوقی  نهنم و  ۀباشلا  یلع 
ح 2. ص 145 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ءاسنلا ، رابدا 

یتالابم یب  يرصنع و  تسس  - 2

، دنناد یمن  لماک  شـشوپ  تیاعر  هب  مزلم  ار  دوخ  و  دنرادن ، یئابا  نامرحمان  هب  شیوخ  ندب  زا  یـشخب  شیامن  زا  هک  یناوناب  زا  يرایـسب 
یم رذـع  لمع  اـگنه م  رد  یلو  دـنراد ؛ یهاـگآ  نآ  هفـسلف  زا  و  دـنناد ؛ یم  ار  شـشوپ  موزل  باـجح و  ترورـض  هکدنتـسه  ییاـهمناخ 

مینیـشنب و يرانکرد  هک  میناوت  یمن  میراد ، تساخرب  تسـشن و  مدرم  نیا  اـب  اـم  تسا ، هنوگنیا  طـیحم  درک !؟  ناوت  یم  هچ  : » هکدـنروآ
هدـید دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین ؛ باجح  هلئـسم  هب  رـصحنم  يداقتعا  ینید و  ماکحا  اب  دروخرب  زرط  نیا  و »... مینک . رایتخا  تلزع 

مظن و دروم  رد  ًالثم  دـننک . یم  یتسـس  یهاو ، ياه  هناهب  هب  لـمع  ماـگنه  رد  دـنرادن ؛ یلکـشم  چـیه  یملع  رظن  زا  هک  يدارفا  دوش ، یم 
؛ دننز یم  مد  نآ  زا  اسب  هچ  و  دنناد ، یم  هاگآ  نآ  موزل  هب  ار  دوخ  همه  هکلب  دشاب ، نآ  تیمها  رکنم  هکدـیبای  یمن  ار  سکچیه  طابـضنا 
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تسس رد  هشیر  هک  اهدروخرب  هنوگ  نیا  جالع  هار  دوش . یم  هدید  نانآ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رـسارس  رد  یمظن  یب  لاح  نیا  اب  یلو 
یب رثا  رب  هک  یتالکشم  تفگ . نخس  یمظن  یب  خلت  بقاوع  مظن و  تیمها  زا  مه  زاب  دیاب  تسا  هزیگنا  تخانش و  تیوقت  دراد ، يرـصنع 

هک نآ  ریغ  یناسنا و  نالک  ياه  هیامرـس  دوش و  یم  فلت  یمظن  یب  رثا  رب  هکار  یئاهزور  هکلب  اهتعاس  میدرگ و  یم  هجاوم  نآ  اـب  یمظن 
رد دـنمورین  يا  هزیگنا  هب  و  دـیآرد ، ینورد  رواب  کی  تروص  هب  یحطـس  هتـسناد  کی  زا  مظن  تیمها  اـت  دومن  ناـیب  ار  دور  یم  ردـه  هب 

دیاب زین  دوخ  مادـنا  شیامن  رد  نانآ  یئاورپ  یب  و  باجح ، هلئـسم  رد  ناوناب  زا  یـضعب  یتالابم  یب  دروم  رد  ددرگ .  لیدـبت  لـمع  نادـیم 
داصتقا و خرچ  هک  يا  هعماج  مرتحم - مناخ  يا  تفگدیاب : ددرگ . نایب  دیآ  یم  دراو  عامتجا  صخـش و  رب  شور  نیا  زا  هک  یموش  هجیتن 

یب دکار و  يا  هعماج  هب  لیدبت  اهورین  ندش  هدیشک  فا  رحنا  هب  رثا  رب  دیآرد  شخرچ  هب  شناناوج  طسوت  دیاب  لالقتـسا و ...  گنهرف و 
یب يرصنع  هب  زین  ناناوج  هکلب  داد ؛ دنهاوخ  تسد  زا  ار  شیوخ  تینما  ناوناب  اهنت  هن  یعامتجا  نینچ  رد  ددرگ ؛ یم  فلختم  تیـصاخ و 

. داد دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  لالقتسا  تیثیح و  عامتجا  هدش و  تسس  هداوناخ  ناینب  تهج  نیمه  هب  هدش و  لیدبت  رّـضم  هکلب  تیـصاخ ،
ناعذا ناوت  یم  نیقی  هب  یلو  دـشاب  هتـشادن  ار  هدـننک  کیرحت  صخـش  هب  یبای  تسد  تردـق  تسا  نکمم  هچرگ  هدـش  کـیرحت  ناوج 

هداس رما  کی  هکدـینکن  رواب  ادـتبا  رد  دـیاش  و  درکدـهاوخ ؛ لیمحت  نارگید  رب  اهتمحازم و ...  هلیـسو  هب  ار  دوخ  یلاـیخ  ياهـسوه  درک ،
دوجوم ياهرامآ  ناگتشذگ و  خیرات  هب  هعجارمو  رکفت  لمات و  اب  یلو  دشاب . هتـشاد  یپ  رد  ار  میظع  ياهرطخ  همه  نیا  دناوت  یم  هنوگچ 

 . تسا یلاخ  قارغا  هغلابم و  هنوگ  ره  زا  هدش  نایب  هچنآ  هکدید  دیهاوخ  یبرغ ، ياهروشکرد 

یهاوخ يدازآ  - 3

تافانم تساهناسنا ؛ همه  نامرآ  هک  يدازآ » اب «  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، دـیفم  یتاهج  زا  دـنچره  باجح  هکدـننکروصت  یـضعب  دـیاش 
شیب باجح  هلئسم  رد  يدازآ »  هژاو «  مینک  یم  رکف  ام  درادن .  دوجو  يا  هلئـسم  نینچ  نتفریذپ  نداد و  نت  يارب  یلیلد  نیاربانب  و  دراد ،
بذـج يارب  اـههورگو  دوـخ ، لاـمعا  هیجوـت  يارب  صاخـشا  هـکدراد  یتاـغیلبت  هـبنج  دـشاب ، هتـشاد  يا  هزیگنا  ینورد و  هـبنج  هـکنآ  زا 
يدازآ میزاد « . رپ  یم  نآ  لیلحت  هب  دنامن  خساپ  نودب  نامگ  نیا  هکنیا  يا  رب  لاح  نیا  اب  دنا . درب ه  راکب  هلئسم  نیا  رد  رتشیب ؛ نارادفرط 
تکرح لماکت  ریـسم  رد  رایتخا  اب  ات  هدش  تمحرم  رـشب  هب  لاعتم  دـنوادخ  هیحان  زا  هک  دراد ؛ یلاع  یم  وهفم  و  تسا ؛ سدـقم  يا  هژاو  « 

هک تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دـنک .  مورحم  یهلا  تمعن  نیا  زا  ار  وا  درادـن  قح  سک  چـیه  هدروآ ، مها  رف  ار  شیوخ  یلاعت  تابجوم  دـنک 
هدنبیرف ظافلا  هب  اهنآ  نیریـش  ياوتحم  انعم و  رد  لمأت  ياج  هب  و  هتفرگرا ، رق  هدافتـسا  ءوس  دروم  سدـقم  ياه  هژاو  زا  يرایـسب  هنافـسأتم 

كاـپ و يرگید  دنـسپان و  مومذـم و  یکی  دـشاب  هتـشاد  ینعم  ود  دـناوت  یم  هک  تـسا  یتاـملکزا  زین  يدازآ »  هـملک «  دوـش . یم  هدنـسب 
راگزاسان يدازآ »  اب «  ددرگ ، تیلاعف  ندـش  دودـحم  بجوم  هکزیچ  ره  انبم  نیا  رب  دـنب : دـیق و  هنوگره  زا  یئاـهر  لوا : ینعم  هدیدنـسپ .

ناـیم رد  مهنآ  لـگنج ، رد  دـیاب  ار  يدازآ  عون  نیا  نوـچ  دری ؛ ذـپ  یمن  يدازآ  يارب  ار  فـیرعت  نیا  سک  چـیه  هک  تسا  یهیدـب  تسا .
 » دیاب هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دنک ، یم  یگدنز  یتیدودحم  چـیه  نودـب  يدوجومره  هک  تسا  طیحم  نآ  رد  درکوجتـسج . تاناویح 

یـصخش و تداعـس  نیمات  يارب  ناسنا  هّجوم : ریغ  ياـه  تیدودـحم  دویق و  زا  یئاـهر  مود : ینعم  تسناد . شحوت »  » فد ارم  ار  يدازآ » 
، تسا اهتیدودحم  نیمه  هب  نداد  نت  ناویح  رب  ناسنا  زایتما  هوجو  زا  یکی  هکلب  دریذـپب  ار  ییاه  تیدودـحم  تسا  ریزگان  دوخ  یعامتجا 
اب ملاس  عامتجا  کی  رد  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  لقع  و  تساهنآ . هب  هتـسباو  یعامتجا  تداعـس  نیمأت  هک  ییاه  تیدودـحم 

. ددرگ هارمه  روکذم  ياهتیدودحم  تیاعر  اب  هک  تسا ، هدیدنـسپ  سدقم و  يا  هژاو  هاگنآ  يدازآ »  دناد « . یم  مزال  دـننک  یگدـنز  مه 
نایز و بجوم  ًالوا  هک - تسا ، بولطم  هدیدنسپ و  یتروص  رد  تسا ؛ ناسنا  ره  مّلـسم  قح  هک  یندروخ  عون  باختنا  رد  ندوب  دازآ  ًالثم 

یملظ چیه  نآ  فرـصم  ندروآ و  تسدب  رد  دشاب و  هدش  تیاعر  عامتجا  دارفا  ریاس  قوقح  ًایناث  و  ددرگن ، وا  دوخ  يارب  يرامیب  ررض و 
نیا و  تسا . دازآ  دوخ  يارب  یندروخ  كاروـخ و  عوـن  باـختنا  رد  ناـسنا  هک  تسا  تروـص  نیا  رد  دـشاب .  هدـشن  دراو  یـسک  چـیه  هب 
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نیمه ساـسا  رب  دـنک ، یم  عـنم  اـهیندروخ  زا  یـضعب  زا  ار  دوـخ  راـمیب  دـنزرف  هـک  یناـبرهم  رداـم  تـسا .  هدیدنــسپ  بوـلطم و  يدازآ 
تـسا ساسا  نیمه  رب  درادن . یتافانم  چـیه  نآ  یقیقح  يانعم  اب  يداز » آ  اب «  و  دراد . ناعذا  نآ  هب  لقع  هک  تسا  بولطم  ياهتیدودـحم 
حیحـص يانعم  هب  يدازآ »  اب «  تسا  عامتجا  تداعـس  نماض  ناوناب و  تینما  ظفح  بجوم  هک  اجنآ  زا  شـشوپ  باـجح و  مییوگ  یم  هک 

 . تسا هتشاذگ  دازآ  دشاب  الاب  هتکن  ود  هدنرادرب  رد  هک  ششوپ  هنوگره  باختنا  رد  ار  نانز  مالسا  و  درادن ؛ یتافانم  چیه  نآ 

تسا شالت  راک و  عنام  باجح  هکنیا  روصت  - 4

نیا دیاب  نیاربانب  تسا »  لیصحت  یقرت و  تیلاعف و  عنام  باجح   » هک دنشاب ؛ هدروخ  ار  راعـش  نیا  بیرف  ام  ناوناب  زا  يا  هدع  تسا  نکمم 
رگ تیاور  هک  ناینیـشیپ  خیرات  هب  هعجارم  ًالوا : تفگدـیاب : باوج  رد  تساخرب . تیلاعف  هب  هنادازآ  دروآ و  نوریب  ياپ  زا  ار  ریجنز  دـنب و 

نیا نالطب  رب  لیلد  نیرتهب  تساسرف ، تقاط  ياهراکو  یعامتجا  یگداوناـخ و  ياـهتیلاعف  زا  ناـشیا  میظع  مهـس  هتخیهرف و  ناـنز  روضح 
لوبق لیصحت و  شالت ، هصرع  رد  هک  يرایسب  نانز  تسا . روکذم  ياعدا  ندوب  یهاو  رب  يرگید  لیلد  ینونک  یمالـسا  هعماج  تسا . اعدا 

، يرآ دنا .  هدیـشک  هیرظن  نیا  رب  ینالطب  طخ  دنا ، هدیـشخرد  اهنآ  زا  رتولج  یهاگ  هکلب  نادرم  شوداشود  یعامتجا  ریطخ  ياهتیلوئـسم 
شالت راک و  نادـیم  رد  دـناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  یگنهرب  همین  ای  یگنهرب  هکدـید  میهاوخ  مینک ، هعجارم  دوخ  ریمـض  نادـجو و  هب  رگا 

!؟ هن امناپ ، باروج  اما  تسا  لیـصحت  شالت و  عنام  شوپاپ ، میخـض  باروج  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  اـیآ  دـشاب . هتـشاد  شـشوپ  رب  یتیزم 
نیئزت شیامن و  يارب  يرسور  نامه  رگا  اما  تسا ، تیلاعف  دشر و  عنام  دوش  هتسب  یمالسا  طباوض  اب  قباطم  رگا  رداچ  يرسور و  هعنقم و 

اب هک ، یئاهـسابل  اما  تسا  یقرت  لـماکت و  عناـم  ریگارف  هداـس و  یـششوپ  هن !؟  دـنامب ؛ نوریب  اـهوم  زا  یتمـسق  هکدوش  هتـسب  يا  هنوگ  هب 
تسین و راکنا  لباق  درم  نز و  زا  معا  ناسنا  يارب  سابل  شـشوپ و  هب  ندب  زاین  لصا  ًایناث : هن !؟  دـشاب ، يرـسارس  دـنچره  هدـننز  ياهگنر 

هکلب تسین  شـشوپ  لصا  رد  نخـس  نیاربانب  دننک .  یگدنز  ضحم  یگنهرب  اب  تاناویح  دننامه  اهناسنا  هکدریذپب  دناوت  یمن  سک  چـیه 
یماگنه دینکروصت ، ار  يدرس  ناتـسمز  دراد . ینوریب  لماوع  ینورد و  تایـضتقم  هب  یگتـسب  مهنآ  هک  تسا ، نآ  یگنوگچ  رادقم و  رد 

ینامسج و تیعـضو  هب  هجوت  اب  هکدینک  یم  باختنا  ار  یـسابل  هک  تسا  یعیبط  دیورب ، راک  لحم  هب  هدش  جراخ  لزنم  زا  دیراد  دصق  هک 
ششوپ تیفیک  باختنا  رد  اوه ) يامرس   ) ینوریب و  ینامـسج ) تیعـضو   ) ینورد لماع  ود  نیاربانب  دنک .  تظفاحم  ار  ناتندب  اوه  يامرس 

لباق دصرد  شـشوپ  نیمه  هک  اجنآ  زا  یلو  ددرگ ، اهتیلاعف  تیدودحم  بجوم  باختنا  نیا  هچرگ  تسا ؛  رثوم  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  رد 
رکنم سک  چـیه  دـشاب ؛ یمن  نکمم  زین  تیلاـعف  زا  رادـقم  نـیمه  دوـشن ، هدافتـسا  نآ  زا  رگا  و  دزاـس ؛ یم  نـکمم  ار  شـالت  زا  یهجوـت 

ياضف داـجیا  نآ  دـنک و  یمن  دودـحم  ار  اـهتیلاعف  زا  رادـقم  چـیه  هکدراد  دوجو  زین  يرگید  هار  هتبلا  دوب . دـهاوخن  اهـسابل  نآ  ترورض 
طیحم دنک ، یم  دودحم  ار  اهتیلاعف  هکراک  لحم  رد  دایز  ششوپ  زا  هدافتسا  ياجب  یناتسمز  درـس  ياوه  رد  ناوت  یم  ینعی  تسا ، بسانم 

دروم رد  تخادرپ .  شالت  راک و  هب  مامت  تیدج  اب  یتیدودحم  چیه  نودـب  بسانم  طیحم  نآ  رد  ات  دومن ، بسانم  مرگار و  راک  ياضف  و 
و یفرط ، زا  نآ  صاخ  تیبا  ذج  ینامسج و  تیعضو  هب  هجوت  اب  نوچ  تسا . يرورـض  قوف  شور  ود  زا  یکی  باختنا  زین  ناوناب  شـشوپ 
صخش و یتمالس  نماض  مه  هکدیامن  باختنا  ار  یبسانم  ششوپ  ای  هک  تسا  ریزگان  رگید ، فرط  زا  فلاخم  سنج  يوق  یناوهش  هزیرغ 
اب لماک  تمالـس  رد  هک  دیامن  باختنا  ار  یطیحم  هکنیا  ای  و  دزاس . نکمم  ار  اهتیلاعف  زا  یهجوت  لباق  رادقم  دـناوتب  مه  و  دـشاب ، عامتجا 

شور ؛ رظن هب  دیامن . مهارف  ار  دوخ  دشر  یقرت و  تابجوم  دزادرپب و  شالت  تیلاعف و  هب  یناسنا  تیوه  ظفح  نمـض  رد  اهتیدودحم و  عفر 
نودب یتح  اهمناخ  هاگنآ  تخاس ؛  یلاخ  نادرم  زا  ار  یهاگشناد  یشزومآ و  ياهطیحم  ناوت  یم  ًالثم  تسا . رت  تبسانم  ناوناب  يارب  مود 

هتـشادن یطابترا  عوجر  بابرا  اب  هکدـنیامن  باختنا  ار  یلغـش  يرادا  راک  طیحم  رد  اـی  و  دـنزادرپب . شناد  لیـصحت  هب  اـجنآ  رد  يرـسور 
. دنزادرپب راکو  شالت  هب  یتیدودحم  چیه  نودب  ملاس  ياضف  نیا  وترپ  رد  اگنآ ه  و  دنشاب ؛ اهمناخ  اهنآ  نیعجارم  ای  و  دنشاب ؛
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« یگدزبرغ  » هناروکروک دیلقت  - 5

هدش نآ  ثعاب  هتفای  تسد  یهجوت  لباق  جیاتن  هب  هکرضاح  رصع  رد  برغ  رد  يژولونکت  یملع و  عیرـس  ياهتفرـشیپ  تعنـص و  شرتسگ 
نانچنآ نآ ، ناربج  ياههار  و  دوخ ، یگدنام  بقع  لیالد  نانآ و  یقرت  بابسا  رد  رکفت  ياج  هب  دنوش و  لفاغ  دوخ  تلاصا  زا  یهورگات 

وخ د گنهرف  ياه  شزرا  و  دندرگرام . نوسفا  شوگرخ ، دننامه  و  دنهدب . تسد  زا  زین  ار  دوخ  ردـقنارگ  ياهـشزرا  هک  دـنوش  بوعرم 
كاشوپ و هناخ ، نیـشام ، عون  مسا ، باختنا  رد  یتح  دـنیامن و  تردابم  هناگیب  گـنهرف  لاـقتنا  هب  ون  نونف  شزومآ  ياـج  هب  و  دـننیبن . ار 
تسا و یگناـگیب »  دوخ  زا  و «  یگتخاـبدوخ »  هنادرخباـن «  دـیلقت  نیا  هشیر  دـنهدب . رارق  دوخ  یگدـنز  قشمرـس  ار  برغ  كاروخ و ... 

عبات راوطا  راتفگو و  راتفر  رد  ار  دوخ  هکدنک  یم  یعـس  و  دوش ؛ یم  نارگید  هتخابلد  ددرگراچد ، يرامیب  نیدب  هک  يا  هعماج  ای  صخش 
زا یئادز  تنس  ار «  یگدزبرغ »  مان «  دیاب  هک  ير  وط  هب  دنشاب ؛ دنمشزرا  ینغ و  دنچره  دزیخرب ، دوخ  ياهتنـس  اب  دربن  زیتس و  هب  هدرک و 
هک كانرطخ -، يرامیب  نیا  جالع  تشاد . دهاوخ  شیپ  رد  یناملظ  هایـس و  یماجنا  هک  تسا  يزاغآ  نیا  و  دیمان . یگدـنز »  نوئـش  مامت 

دشر بابسا  هب  هنالقاع  هنارکفتم و  هجوت  دوش ،- یم  رجنم  تاهج  همه  رد  لالقتـسا  يدوبان  هب  نآ  زا  سپ  یگنهرف و  لالقتـسا  يدوبان  هب 
گنهرف ياه  هیامرـس  هوالعب  تسا . یتعنـص  دـشر  لماوع  زا  نانآ ، موسر  بادآ و  تخانـشزاب  يژولونکت و  تعنـص و  رد  نایبرغ  یقرت  و 

لابقا هچنانچ  دریگرارق . هجوت  دروم  يژولونکت  لاقتنا  يارب  یلـصا  تخاسریز  ناونع  هب  یتسیاب  نانآ  یملع  ياـه  هتخودـنا  قرـش و  لـلم 
ین قاس و  نایرع  ین ز  تسود  هلال  نارحاس  رحـس  ین ز  باجح  یب  نارتخد  صقر  ین ز  بابر  گنچ و  زا  ین  برغم  تّوق  تسا : هدورس 

ملع و عنام  تسین  هماـج  دـیرب  عطق و  زا  تمکح  تسا  نشور  شغارچ  شتآ  نیمه  زا  تسا  نف  ملع و  زا  گـنرفا  تردـق  تسوم  عطق  زا 
يراگزاسان اهمناخ و  زا  يا  هدع  یباجحدب  لیلد  گنرف  سوبلم  هن  دـیاب  یم  زغم  گنـش  خوش و  ناوج  يا  ار  نف  ملع و  تسین  همامع  رنه 

عالطا ندینـش و  ای  یئاپورا و  یبرغ و  ياهروشک  هب  ترفاسم  رثا  رب  ناـنیا  هک -، تسنیا  یمالـسا ، یلم و  ینغ  گـنهرفو  طـیحم  اـب  ناـنآ 
هدش نایبرغ  روحسم  دوجو  مامت  اب  اهنآ ، تایقرت  دروم  رد  یبای  هشیر  لیلحت و  تردق  نتشادن  و  اجنآ ، رد  تعنـص  شناد و  دشر  زا  نتفای 
یم تیعبت  نانآ  زا  هدیدرگاهنآ و  نوسفا  ندیـشوپ و ... سابل  ندروخ ، اذـغ  نتفر ، هار  نتفگ ، نخـس  رد  هّجوت ) نودـب  ای  هّجوت  اب   ) و دـنا ؛

ار نآ  دـیاب  و  میا ، هداتفا  بقع  اهنآ  زا  شناد  تعنـص و  دـشر  تهج  زا  يدایز  لیالد  هب  هچ  رگا  ام  هکدـندرگ  هجوتم  دـیاب  اـهنیا  دـننک . 
اهگنـسرف اهنآ  هک  میئوگ  یم  یعطق  لیالد  اب  هکلب  میتسین ؛ بقع  نانآ  زا  هجو  چـیه  هب  قالخا  دـیاقع و  گـنهرف و  رد  یلو  مینک ، ناربج 

 --------------------- دیزخ يو  ردنا  دید و  ملاع  برغ  دیدن  ار  ملاع  دید و  ار  قح  قرش   1 دنسرب . ام  هب  ات  دنیامیپب  دیاب  ار  هار 
ص 4.8. درکدیاب ، هچ  سپ  ( 1 ------------------------------------- 

یسانشرس یئامندوخ و  سح  - 6

یم نارادـناج  همه  رد  شیب  مکار و  دریگ  یم  همـشچرس  تاذ » بح  زا «  هک  دـییأت » هجوت و  بلج  و «  تیلوبقم »  سح «  روـهظ  یلجت و 
دننامه نز 2  رد  هژیو  هب  ناسنا  رد  هجوت  بلج  یئامندوخ و  هب  لیم  نیا  ناسنا . ات  هتفرگ  سوواط  بات و  بش  مرکزا  درک ، هظحـالم  ناوت 

یف وــه  هـیلحلا و  یف  اوَّشَُنی  نـَـمَوأ  ( 2 ياـهزاین -------------------------------------------------------  ریاـس 
حیحص شور  هار و  زا  سپس  و  دوش ، لیدعت  لرتنک و  تسخن  دیاب  شیناور ، یمـسج و  . 18 فرخز / هکرابم  هروس -- نیبم ، ریغ  ماصخلا 
نارود رد  هچنانچ  تسا . هدش  هداهن  وا  دوجو  رد  لامک  يوسب  ریـس  روظنم  هب  یمدآ  ياهزاین  ریاس  دـننامه  زاین  نیا  هکارچ  ددرگ . عابـشا 

راچد تراقح »  هدقع  و «  ینیب »  مک  دوخ  يرامیب «  هب  صخـش  ددرگ ، تلفغ  هزیرغ  نیا  زا  یکد  وک  نینـس  رد  تیـصخش  يریذـپ  لکش 
يزادرپ لایخ  هب  یهاگ  دیامن . ناربج »   » ار یتساک  نیا  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  یعس  التبم  صخش  هک  تسا  تروص  نیا  رد  ددرگ 1 و  یم 

نیا نارگید  نیـسحت  هاـگن و  اـب  و  دـیامن ؛ بلج  دوخ  هب  ار  طـیحم  هجوت  يا  هنوگ  هب  هکدـنک  یم  شـالت  زین  یهاـگو  دوـش . یم  لـسوتم 
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هارمگ یهاگ  یتح  عونتم و  دننز  یم  هرهچ  رب  هکار  یئاهکـسام  دنیامیپ و  یم  روظنم  نیدب  دارفا  هک  یهار  هتبلا  دـهد . نیکـست  ار  يرامیب 
... نتفر و هار  ندروخ ، اذـغ  نتفگ ، نخـس  تلاح  نکـسم ، نیـشام و  یگناچرپ ، شاخرپ ، لادـج و  تیاکـش ، هلان و  یه  اگ  تسا . هدـننک 

ياه هزادـنا  رد  فارحنا  ياه  هنوگ  ضعب  دـنک . یم  هولج  یعامتجا  رگید  ياـهیراجنهان  اـی  یئاـمن و  مادـنا  یئارآدوخ و  رد  زین  یهاـگو 
يوگتفگ دروم  هک  دـنک . یم  زورب  یئامن »  ناـیرع  دوخ   «، » يرگ هنهرب  » نونج اـی  مسینویـس »  یب  یه  سکا  يراـمیب « تروص  هب  یطارفا 

مادنا شیامن  رد  ناوناب  یئاورپ  یب  لماوع  زا  یکی  کش  یب  دراد 2 . يدایز  نایالتبم  یبرغ  ياهر  وشکزا  یخرب  رد  و  تسا ، ناسانشناور 
و هدقع »  نیا «  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . يرامیب  نیا  هب  ءالتبا  هدننک ، هجوت  بلج  بسانمان و  ياهششوپ  زا  هدافتسا  یمـسج و  ياهتفارظ  و 

يرامیب نیا  دوجو  هب  راثآ  اه و  هناشن  زا  ناوت  یم  یلو  دهد  صیخشت  دوخ  رد  ارنآ  دناوتن  التبم  صخـش  هکدشاب  فیرظ  ردقنآ  نآ  لماع 
هزات هک  دننک ، یم  هدافتسا  اهسابل  يارب  یلدم  گنر و  زا  دنشاب ، امن  تشگنا  یگدنز  راک و  طیحم  رد  ات  دنراد  یعـس  هک  یناوناب  درب . یپ 
تسد زا  ار  دوخ  تیباذج  تفرگ و  رارق  نارگید  هدافتـسا  دروم  سابل  عون  نآ  رگا  دیامن و  بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  دناوتب  دشاب و 
عویش شنایانشآ  ناتسود و  نیب  رد  هکدروآ  یم  يور  يرگید  لدم  گنر و  هب  راچان  و  دوش .  یمن  عابشا  وا  يرگ  هولج  سح  رگید  داد ،

هداس و نامرحمان  ياه  هدید  لباقم  رد  ار  اهنآ  هک  یـششوپ  هجو  چـیه  هب  هورگ  نیا  دـیامن . بلج  دوخ  هب  ار  دارفا  هجوت  دـناوتب  هتـشادن و 
اهنآ يارب  ناوت  یمن  دنهاوخن  دوخ  ات  تسین و  یناسآ  راک  نارامیب  نیا  جالع  دـنری . ذـپ  یمن  دـهد  ناشن  ناوناب  ریاس  اب  گنرمه  راقواب و 

هب دیاب  ار  يرامیب  نیا  هب  نایالتبم  دنـشاب .  جالع  رکف  رد  نآ  زا  دعب  دنتـسه و  تراقح »  هدقع  هب «  التبم  هکدـننادب  دـیاب  لوا  درک . يراک 
اب ناوناـب  زا  ییاـه  هنومن  و  تخاـس ؛ هجوتم  لـماکت ، یقرت و  يارب  يدادادـخ  بساـنم  ياـه  هنیمز  یناـسنا و  تیوه  يوـنعم و  ياهـشزرا 

اهنآ يارب  دنا  هدیـسر  الاو  ياهتمظع  هب  يونعم ، دـننام  یب  ياهجنگو  نورد  ياهبنارگرهوگرواب  اب  هک  ار  ناهج  قرـش  برغ و  تیـصخش 
. -------- دنزاس ءاضرا  ار  یعیبط  زاین  نیا  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  ظفح  نمض  هتسناد و  ار  هزیرغ  نیا  عابشا  حیحـص  هار  ات  درک ، نایب 

یهاگ تراقح  ساسحا  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  ( 1 ---------------------------------------------------------- 
فعـض ساسحا  دننامه  یحور  لماوع  زا  یـشان  یهاگو  ندب و ... ءاضعا  ندوب  نوزومان  دنلب ، ای  هاتوکدق  دننامه  یندـب  لماوع  زا  یـشان 

هتسیاش و یتیبرت  وترپ  رد  اهنیا  همه  یلو  تسا . قافن و ... قالط ، یگداوناخ ، تافالتخا  ردارب ، رهاوخ و  ای  نادرگاشمه  لباقم  رد  یـسرد 
نآ لاثما  هداوناخ و  طیحم  رد  یتیبرت  یئاسران  دروآ  یمرد  يا »  دقع ه  تروص «  هب  ار  اه  یتساک  نیا  هچنآ  و  تسا . ناربج  لباق  حـیحص 

208  . ص جنررپ ، یناوج  (2 تسا .

ییامندوخ یئارآ و  دوخ  راوگان  ياهدمایپ 

هراشا

دهاوخ هتـشاد و  لابندـب  تیرـشب  يارب  ار  يراوگان  ياهدـمآ  یپ  تارثا و  اـهنآ  لوقعماـن  طـالتخا  درم و  نز و  ناـیم  زرم  ندـش  هتـشادرب 
. میراد ارذگو  هات  وک  يا  هراشا  نآ  هنومن  دنچ  هب  راتشون  نیا  رد  ام  تشاد .

ناوناب یناسنا  تیوه  نتفر  نیب  زا  - 1

طـالتخا رثا  رب  هک  تسا  نز  تسا . هدـش  ناوناـب  ریگنماد  ناـیز  ررـض و  نیرتـشیب  عاـمتجا  هنحـص  هب  یـسنج  لـئاسم  ندـش  هدیـشکرثا  رب 
مامت و  دوش ؛ یم  هدرپس  یـشومارف  هب  وا  یعامتجا  یناسنا و  تیـصخش  هتـشگ ؛ حرطم  درم  ياه  ینارتوهـش  هدـننک  نیمأت  ناونعب  لوقعمان ،
هکنیا ياج  هب  وا  ددرگ .  یم  ناوارف  ياهرازآ  لمحتم  تهج  نیدب  و  دریگ . یم  رارق  وا  یـسنج  هبنج  عاعـشلا  تحت  وا  تالامکو  تانوئش 

سوواط ناتـساد  يولوم  دوش . یم  لیدـبت  هزره  درگلو و  ياهمـشچ  يارب  یهاگارچ  هب  دـیآ ، باسح  هب  يونعم  تـالامک  ياراد  یناـسنا 
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هـشیر زا  ار  دوخ  گنـشق  رپ  لاب و  ارچ  تفگو : تفر  شدزن  یمیکح  دـنک . یم  ار  شیابیز  رپ  لاب و  هک  دـنک . یم  تیاکح  ار  دازآ ه ا ي 
، نآرق ناظفاح  هک  یناد  یم  چـیه  يزادـنیب !؟ نیمز  رب  ار  دوخ  گنر  اگنر  ابیز و  ياـهرپ  نیا  هکدوش  یم  یـضار  تلد  روطچ  ینک !؟ یم 
ار ياـمیپ  هر  ّرپ  نآ  نـکم  رپ  ار  يارآ  دـلخ  ّرپ  نآ  نـکَم  رَپ  دـنراذگ ؟ یم  نآرق  يـالبالار  اـهنآ  هکدـنراد  تـسود  ردـق  نآ  ار  تیاـهرپ 

سوواط دـن . درک  هی  رگ  نارـض  اح  همه  هک  دوب  زوس  رگج  شا  هیرگ  يردـق  هب  داـتفا و  هحون  هیرگ و  هب  میکح ، نآ  حـیاصن  زا  سوواـط 
هب محر ، یب  یچراکـش  تسا . هدـش  مناج  يالب  نم ؛ گنراگنر  ابیز و  رپ  لاب و  نیا  داد : نینچ  نیا  ار  میکح  باوج  و  دـش ، غراف  هیرگزا 

. دـنهد رارق  دوخ  ریت  فدـه  ارم  ات  دـنا ؛ هدرک  هطاحا  ارم  وس  ره  زا  نازادـناریت  و  تسا ؛ هداـهن  یماد  نم  يارب  وس  ره  رد  اـهرپ  نیا  رطاـخ 

. دننک اهر  ارم  ات  مدرگرظنم ؛ تشز  و  مشاب ؛ هتـشادن  یلاب  رپ و  هک  مدید  رتهب  مرادن ؛ جنر  همه  نآ  تردق  هدـش و  زیربل  مربص  هساک  نوچ 
موب ات  هیرگو  تشز  موش  هکدیآ  هب  نآ  دنام . یم  یقاب  هک  تسا  ناج  دور و  یم  نیب  زا  نت  تسا . رپ  لاب و  زا  رتهب  ناج  تسا . ناج  لصا ،
یقاب دنامب  ناج  تسا  رپ  لاب و  زا  رتهب  ناج  نمدزن  کلکره  ممادب  دزادنین  ات  کیب  کی  ار  دوخ  ياهرپ  منکرپ  هیت  راسهک و  نیا  رد  نمیا 

يورین زغم و  تسا ، نم  دوخ  يارب  هچنآ  نم . يارب  باذـع  هیاـم  تسا و  ناـهاوخابیز  یگدـنز  عابـشا  يارب  نم  لاـب  رپ و  تسا  رتـبا  نت  و 
سوحنم نیا  خـیب  زا  منکرب  مراذـگب .  نارگید  رایتخا  رد  ار  مزیزع  حور  یتیراع ؛ ییابیز  رطاخ  هب  ارچ  دـشاب . یم  مدوخ  ییاـنیب  ییاونش و 

گنج باتکرد  چنرف  نیلرام  مناخ  باتم .  رب  ور  وجتـسج  رد  نک  مهف  باوج  نیا  متفگوت  مهف  روخ  رد  ماک  خـلت  مشابن  یماک  یپ  زا  ماد 
ییاهن هدننک  فرـصم  دـنک . یم  بلج  ار  درم  رادـیرخ  هجوت  هک  تسا  ییاهزیچ  برغ  يرنه  راثآ  رثکا  عوض  وم  دـسیون « : یم  نانز  هیلع 

بلاج و يالاک  اهنآ  زا  تیاهن  رد  هکدننک  يرادیرخ  ییاهزیچ  دنروبجم  اهنز  دنتسه . اهدرم  هشیمه  دنشاب ، اهمناخ  غیلبت  فرط  رگا  یتح 
وا  1 . « دوـش هضرع  درم  نارادـیرخ  هب  دـیاب  اـیند  رد  هکدنتـسه  یئـالاک  نیرتـمهم  اـهنآ  دزاـس ، یم  درم  ياهرادـیرخ  رظن  رد  يا  هدـنبیرف 

نانچ ییامنیس  ياهملیف  رد  اهنز  تسا ، مکاح  مه  ییامنیس  ریواصت  رب  یتاغیلبت  ياهراکو  يرنه  راثآ  رد  نانز  ریقحت  : » دیوگ یم  نینچمه 
شـضارتعا يادـص  تسین ، درم  نز و  قوقح  يواست  رادـفرط  مه  دایز  هکزمیاـت  كروی  وین  ییامنیـس  دـقتنم  هکدـنوش  یم  هدرمـش  تسپ 

ار نز  لوا  هشیپرنه  ًالومعم  ملیف  غیلبت  ياه  یهگآ  دنک . یم  ضارتعا  یسنج  روما  هب  تبسن  اه  هشیپرنه  زا  یضعب  يدیق  یب  هب  هتـساخرب و 
يالاو ياهشزرا  ظفح  يارب  يراوتسا  ژد  نز ، شـشوپ  يرآ ،  2 دوشن » . رهاظ  مه  روطنآ  ملیف  رد  هچ  رگا  دـنهد ، یم  ناـشن  تخل  ًاـبیرقت 

ظفح ار  دوخ  یناسنا  تّیوه  دـناوت  یم  مکحم  رپس  نیا  اب  نز  تسا . یعامتجا  یقالخا و  نیزاوم  هب  يدـنبیاپ  فاـفع و  راعـش  وا و  يونعم 
 . دیامن نیمضت  ار  عامتجا  دوخ و  تمالـس  نآ  وترپ  رد  و  دزاس . ناما  رد  هدولآ  ياه  هاگدید  هزره و  ياه  هاگن  جامآ  زا  ار  دوخ  هدومن و 

لماک تینما  اب  هلـضاف  هنیدم  نیا  شخب  تذل  ياه  هویم  زا  و  دنک . حـتف  ار  تیناسنا  عیفر  هّلق  هتـشادرب و  ار  لماکت  یقرت و  دـنلب  ياهماگو 
، نانز هیلع  گنج  (1 3 تسا » . رتهب  شلاح ، هب  نز  یگدیشوپ  دومرف « : هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  هکنانچ  دیامن . هدافتـسا 

70  . باب ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  اهلاحل ... معنأ  ةأرملا  ۀنایص  ( 3 ص 265 و 268 . نانز ، هیلع  گنج  ( 2 ص 265 و 268 .

ناناوج يورین  لالحمضا  - 2

توهش يوق  يورین  دوجو  تسا . هعماج  ناوج  يورین  لالحمضا  يدوبان و  عامتجا  هنحـص  هب  یـسنج  لئاسم  یبایهار  موش  تارثا  زا  یکی 
ياه هنحـص  زیگنا و  توهـش  ياه  هرظنم  هلیـسو  هب  رگا  تسین ، راـکنا  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  یناوج  نینـس  رد  ًاـصوصخ  درم  رد  یـسنج 
يوق يورین  نینچ  لرتنک  یتلاح  نینچ  رد  و  درب ؛ دهاوخ  نیب  زا  ار  رکفت  لقع و  يورین  ددرگرادیب ، کیرحت و  هنالقاع  ریغ  روطب  هدـنبیرف 

زا ار  دوخ  یلبق  شمارآ  جّیهم ، ملیف  کی  ياشامت  ای  كرحم ، هرظنم  کی  اب  دروخرب  رثا  رب  هک  یکاپ  ناناوج  رایـسب  هچ  دـیامن . یم  لاحم 
یگزره و يوس  هب  یعامتجا ، یـصخش و  يونعم  يدام و  یقرت  لامک و  يوسب  ریـس  ياج  هب  هداد و  ریـسم  رییغت  یلکروطب  و  هداد ، تسد 

یکانرطخ ياهیرامیب  و  دنوش ، یم  هداد  قوس  ءاشحف  زکارم  هب  یـسنج ، هزیرغ  راشف  رثا  رب  نانآ  زا  یـضعب  دنا . دـمآرد ه  تکرح  هب  داسف 
هچوک و نانز  محازم  یسنج ، دیدش  کیرحت  رثا  رب  رگید  یضعب  داد . دنهاوخ  ینازرا  هعماج  هب  ار  زدیا و ...  كازوس و  سیلفـس و  نوچ 
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هچ و  دز . دـنهاوخ  فـالخ  لاـمعا  زا  يرایـسب  هـب  تـسد  یناـجم ) ًاـبیرقت  و   ) نازرا هار  زا  توهـش  عابـشا  یباـیماک و  يارب  هدـش و  رازاـب 
رب دنیآ و  یمرب  موصعم  نارتخد  بیرف  ددصرد  هکدننانیا  و  تشاد . دنهاوخن  اور  تفعاب  نارتخد  نمادـکاپ و  نانز  رب  نانیا  هک  یئاهرازآ 

هایـس و فوخم ، یمنهج  هب  ار  كاـپ  يرتخد  هناـقداص  یگدـنز  نیریـش ، ظاـفلا  اـب  نیغورد و  ياـه  هدـعو  هلیـسو  هب  بیرف و  ءاوغا و  رثا 
یئاضرادوخ ءانمتسا و  هب  التبم  یـسنج  تیمورحم  رثا  رب  ناناوج  زا  رگید  یـضعب  دننک . یم  هابت  ار  وا  یگدنز  هدرک و  لیدبت  كانتـشحو 

هب یـسنج  يورین  ءاـضرا  مدـع  رثا  رب  ناـنآ  زا  رگید  یــضعب  و  دـندرگ . یم  راـچد  نآ  زا  یــشان  زوـس  ناـمناخ  ضارما  هـب  و  دـنوش ؛ یم 
تیلاعف هب  لیدبت  هک  یسنج  هفطاع  دیدش  يورین  فارحنا  زا  یمسج  ياهیرامیب  دندرگ . یم  التبم  یناور  ياه  هدقع  یمـسج و  ياهیرامیب 

یگنت نوخ ، راشف  یبلق ، ياهیرامیب  هب  یهتنم  دریگ و  یم  لکـش  اجنآ ، رد  ندش  زکرمتم  ندب و  یلخاد  ياضعا  فرطب  هدیدرگن  یجراخ 
و ددرگ . یم  یگدرـسفا  هودـنا و  نزح و  هب  ـالتبا  بجوـم  تدـمزارد  رد  زین  اـهیرامیب  نیا  ددرگ 1 و  یم  درد  لد  هدــعم و  مـخز  سفن ،
هب دنتـسه - دـعب  ياهلـسن  يارب  یلـسن  زا  یمالـسا  یلم و  گنهرف  رادـتناما  تلم و  کی  يارب  یهلا  میظع  هیامرـس  هک  ار - ناناوج  هرخالاب 

تهج رد  شـشوکو  شالت  ياـج  هب  هک  هدرک ، لیدـبت  نآ  ياـه  هیامرـس  روشک و  تلم ، هب  هجوت  یب  تـالابم و  یب  دـیق و  یب  یتادوجوم 
ریسم رد  ار  یناوج  ياهبنارگ  هیامرس  و  درب ؛ یم  رسب  یلایخ  ياه  هقوشعم  رکف  رد  ار  دوخ  زور  هنابش  شناد ، دادعتسا و  یئافوکـش  دشر و 
يروآ ماسرس  ياهرامآ  ارچ  هکدیا  هدیـشیدنا  دوخ  اب  نونکات  ایآ  دنک .  فرـص  اهـشزرا  همه  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  اوتحم و  یب  چوپ و 

ارچ تساه !؟ يرگنایـصع  فنع و  هب  زواـجت  اـهتنوشخ ، تاـیانج ، ندوب  نوزفازور  زا  یکاـح  ددرگ ، یم  مـالعا  یبرغ  ياـهروشکرد  هک 
. ددرگ یم  فرصدوخ  یلایخ  چوپ و  ياه  هقوشعم  لابندب  اه  هچوکو  اهنابایخ  رد  نادرگرس ، ناناوج  رمع  لاس و  هام و  اه و  هتفه  اهتعاس ،

ینیب شیپ  یناملظ  کیرات و  ار  هدنیآ  110 و   . ص همه ، يارب  یسانشناور  هدرکرطخ 1 ) ساسحا  اهروشک  نآ  ریبدتاب  نارس  هک  يروط  هب 
رد اکی  رما  هک  تخاس -، ناشنرطاخ  لاس 1962 م  هب  دوخ  ریطخ  حیرـصت  رد  اکیرما  هدحتم  تالایا  دیقف  روهمج  سیئر  يدنک  دننک . یم 

یتیلوئـسم راب  لمحت  تردق  و  تسا ؛  تاوهـش  هباق  رغرد  قرغتـسم  دـساف و  لبنت و  تسـس و  نیمزرـس  نیا  ناوج  لسن  اریز  تسا ؛- رطخ 
. دنتیحالـص دقاف  اهنآ  نت  شـش  دنوش ، یم  مازعا  يزابرـس  يارب  هک  یناوج  رفن  تفه  ره  نایم  رد  و  درادن ، ار  دنا  هداهن  وا  شود  رب  هکار 

مـشچ رثا  رد  لیبموتا  فداـصت  كروـیوین 2766  رد  لاـس  نآ  رد   1 تسا . هدرک  هاـبت  ار  ناـشیا  یحور  یجازم و  تقاـیل  ینارتوهـش  اریز 
تـسا هدوب  ینارچ  مشچ  رثا  رب  اهلتق  اهعازن و  اهیریگرد و  هدنورپ  دروم  و 5000  هدیدرگ . لتق  هب  رجنم  نآ  هرقف  هک 38  هداد ؛ خر  ینارچ 

يا هلیـسو  هب  دهد ، رارق  یهلا  يایلوا  جورع  لحم  زاس و  هدـنیآ  دنمـشناد و  يوق و  نادرم  هاگـشرورپ  ار  شنماد  تسناوت  یم  هک  نز  .2 و 
ص 234. متسیب ، نرق  تیلهاج  ( 1 تسا . هتشگ  لدبم  الاو  ياهشزرا  ندرکدوبان  يارب  يرازبا  اهلقع و  ریدخت  اه  هدارا  ندرک  تسـس  يارب 

ص 127. یمالسا ، باجح  (2

قالط دایدزا  هداوناخ و  ناینب  ندش  تسس  - 3

هک تسا  یعیبط  زاین  اضاقت و  نامه  جاودزا  لـماوع  نیرت  یـساسا  زا  یکی  هک  تسا  هتکن  نیا  درکدـیدرت  نآ  رد  ناوت  یمن  هکار  یتقیقح 
نیمه ددرگ .  یم  ناـیامن  غولب  نارود  تاجنـشت  یناوج و  رورغ  تروصب  هدـش و  ناوج  رـسپ  رتـخد و  ریگنماد  یناوج  ینارحب  نارود  رد 

كرتشم یگدنز  تیلوئـسم  نتفریذپ  یعامتجا و  هب  يدرف  یگدنز  لیدـبت  هداوناخ و  لیکـشت  ببـس  لماوع  ریاس  رانکرد  یعیبط  ياضاقت 
یعوضوم دشاب ؛ یم  رثوم  زین  نآ  يرادـهگن  ءاقب و  رد  تسا ، لیخد  يزیچ  شیادـیپ  رد  هچنانچ  یلماع  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  ددرگ . یم 

يدرم یتقو  همدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تسا . یـسنج  هزیرغ  عابـشا  عوضوم  دریگرارق ، درم  نز و  هجوت  ماـمتها و  دروم  تسیاـب  یم  هک 
شرسمه تفارظ  تفاطل و  یجیردت  ندش  هتـساک  هب  هجوت  اب  زین  و  هرود ، نآ  صاخ  تاناجیه  یگدنز و  هیلوا  نارود  ندش  يرپس  زا  سپ 

ناوج نارتخد  نانز و  هناخ  نوریب  رد  هکلب  دنک ؛ هدهاشم  ناسکی  نآ  نوریب  هناخ و  رد  ار  دوخ  رسمه  رگا  اهنآ ، نیب  طباور  ندش  يداع  و 
نیکـست زا  نونکا  و  هدشن ، عفترم  زونه  هک  تسا  دوخ  یعیبط  زاین  عفر  لابند  هب  هاگآدوخان  ای  هناهاگآ  دـنیبب ؛ دوخ ، رـسمه  زا  رتباذـج  ار 
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نآ لمعلا  سکع  هتشاذگریثأت و  وا  قالخا  هیحور و  رد  عوضوم  نیمه  دبای . یمن  يرثا  دنتـشاد ، هداوناخ  لیکـشت  يادتبا  رد  هک  يرطاخ 
؛ هداد قالخا  رییغت  ناشرسمه  هکدنرادنپ  یم  یحطس  يرهاظ و  دید  اب  نانز  تسادیپ 1 . نآ  لاثما  اه و  يریگداریا  اهدروخرب و  هوحن  رد 

هلحرم رد  ینوگرگد  نیا  هانگ  هکنآ  زا  لفاغ  دشاب ) لفاغ  ینوگرگد  نیا  ببس  زا  زین  درم  دوخ  اسب  هچ  و   . ) تسا هدش  ینابـصع  وخدب و 
عفترم ار  رهوش  یعیبـط  زاـین  هک  تهج  نآ  زا  وا  دوخ  دـنا . هدرک  یهجوت  یب  هلئـسم  نیا  هب  هک  تسا  یناـنز  ریاـس  نز و  دوخ  هجوتم  لوا 

ار اضف  درم  ِراک  طیحم  رد  هکلب  هناـخ  نوریب  رد  هک  تهج  نآ  زا  رگید  ناـنز  .2 و  هداد هولج  ناسکی  نوریب  هناخ و  رد  ار  دوخ  هتخاـسن و 
صخش يوخ  قلخ و  ناوارف  یگنسرگای  دیدش  شطع  هک  هنوگنامه  ( 1 دن . هد ا  رک  مه  ارف  درم  یسنج  هزیرغ  رتشیب  هچره  کیرحت  يارب 

رد نز  يزاسابیز  شیارآ و  رب  یناوارف  تاشرافس  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیدب  ( 2 دنک .  یم  قالخادـب  ریگ و  هناهب  ار  وا  هداد و  رییغت  ار 
اهبایث نسحا  سبلی  اهبیط و  بیطأب  بیطت  نا  اهیلع  مینک . یم  افتکا  تیاور  نیا  رکذ  هب  هنومن  يارب  هکدراد  رهوش  لباقم  رد  هناخ و  طیحم 
تنیز نیرتابیز  اهـسابل و  نیرت  بلاج  اه - هحیار  نیرتهب  اب  نز ، تسا ، مزال  ۀیـشع . ةودـغ و  هیلع  اهـسفن  ضرعت  اهتنیز و  نسحأـب  نیزت  و 
هناهب رب  هنانیبرهاظ  يدید  اب  هچرگ  هداوناخ  یگدیـشاپ  مه  زا  قالط و  دنک .  تولخ  شیوخ  درم  اب  ماش  حبـصو و  دـیارایب  ار  دوخ  شیاه 

يراگزاسان یناور  للع  رد  دیاب  ار  نآ  لیلد  رتقیمع  يدید  اب  یلو  درادن .  رگید  یلیلد  یحابـص  دـنچ  رد  يراگزاسان  هرجاشم و  يریگ و 
هب ار  عامتجا  هنحـص  هب  یـسنج  لئاسم  ندـش  هدیـشکو  درم  نز و  لوقعمان  طالتخا  نانز و  يرگ  هولج  و  درک ،  وجتـسج  تارجاشم  اـه و 

تافارحنا رثا  رب  اهقالط  زا   ? 44 هدرک « : مالعا  هسنارف  يریگرامآ  هسسوم  کی  هچنانچ  تسناد . جراخ  لماوع  نیا  زا  ناوت  یمن  هجو  چیه 
یم اه  یـشوخ  طاشن و  يرادیاپ  اه و  تذل  يراگدنام  هب  دماجنیب ، اهتذل  تیدودحم  هب  هکنآ  زا  شیب  یهلا ، ماکحا  . 1 تسا »  درم  نز و 
جوا رگید  يوس  زا  اما  دشاب ، یم  تمحز  یگتـسخ و  بجوم  تیدودحم و  اه  مناخ  يارب  وس  کی  زا  باجح  هچ  رگا  ور  نیا  زا  دماجنا . 

هداوناـخ ناـینب  یـشاپورف  زا  و  دزاـس ، یم  زکرمتم  هداوناـخ  نوناـکرد  ار  اـه  تـبحم  اـه و  هفطاـع  و  دراد ، یم  هـگن  ملاـس  ار  تاـساسحا 
68  . ص ، 1 هرامش .  لاس 7 ، مالسا  بتکم  ( 1 دنک . یم  يریگولج 

كاندرد ياه  تبوقع  راب و  نایز  بقاوع  - 4

هوالع اه  یگدولآ  رد  ندیزخ  يرشب و  یگدنز  رد  تایدام  نتفرگرارق  رایعم  يویند و  رهاظم  رد  ندش  رو  هطوغ  تایونعم و  نتفر  نیب  زا 
ار يورخا  كاندرد  ياهتبوقع  يویند و  سوسحمان  ياهدمایپ  دنک ، یم  دراو  عامتجا  صخش و  رب  ار  یسوسحم  رهاظ و  تابرـض  هکنیا  رب 
اهیراتفرگزا و یـضعب  ياه  هشیر  للع و  ناوت  یمن  يدام ، ینیب  ناهج  کی  اب  هک  تسنیا  سوسحمان  زا  اـم  روظنم  تشاد . دـهاوخ  لابندـب 
مکحم و تاداقتعا  قبط  یلو  دننک . یم  هیج  وت  لابقا »  و «  سناش »  تش « »  ونرس  نوچمه «  یتاملکاب  ار  نآ  اذل  دومن ؛ ادیپ  ار  تالکـشم 

ماظن رد  ار  اهتلع  زا  مهم  یشخب  و  تسا ؛ را  ذگریثأت  عامتجا  صخش و  تشونرس  رب  یمدآ  دب  بوخ و  لامعا  همه  هکلب  ناهانگ  ام ، ملسم 
 » نیا یلو  میبایب ، راوگان  دـمایپ  نیا  هانگ و  نیا  نیب  يرهاظ  يا  هطبار  میناوتن  ام  هچرگ  تسا . هداد  صاصتخا  دوخب  ناهج  یلولعم  تلع و 

يداـم لـماوع  رد  ار  تالکـشم  تلع  اـهیراتفرگ و  هشیر  اـت  دراد  یم  نآ  رب  ار  اـم  و  دراد ؛ یمرب  تقیقح  نـیا  زا  هدرپ  هـک  تـسا  یحو » 
رد مینک . عوجر  شیوخ  لامعا  هب  تلع ، يوجتـسج  رد  هکلب  میهدن ، تبـسن  لابقا  سناش و  هب  ار  دوخ  ياهیراتفرگ  ای  هتـسنادن و  رـصحنم 

یلامعا رطاخ  هب  دسر ، یم  امش  هب  تامیالمان  بئاصم و  زا  هچنآ  مُکیدیأ »  ْتبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیصُم  ْنِم  مَُکباصا  ام  میناوخ «  یم  يروش  هروس 
نآرق رد  هیآ  نیرتهب  هیآ  نیا  دومرف : هک  تسا  هدمآ  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگربمایپ  زا  یتیاور  رد  دیا . هداد  ماجنا  دوخ  هک  تسا 

تایآ و تسا . هدز  رـس  وا  زا  هک  تسا  یهانگرثا  رب  یمدق  شزغل  ره  و  دوش ؛ یم  دراو  ناسنا  نت  رب  بوچ  زا  هک  یـشارخ  ره  تسا . دیجم 
. دریگ یم  ار  وا  نماد  هک  تسوا  لامعا  ینیوکت  یعیبط و  باتزاب  رشب  ياهیراتفرگزا  یـشخب  هکدنک  یم  راکـشآ  ار  تقیقح  نیا  تایاور 

مهللا میئوگ : یم  ملاع  راگدرورپ  اب  زاین  زار و  تاجانم و  نمـض  رد  لیمک  فیرـش  ياعد  رد  دـنک . یم  نایب  نینچ  ار  تیعقاو  نیا  يولوم 
ياشخبب نم  رب  اهلاراب ! ءالبلا  لزنت  یتلا  بونذلا  یلرفغا  مهللا  ءاعدلا  سبحت  یتلا  بونذـلا  یلرفغا  مهللا  معنلا  رّیغت  یتلا  بونذـلا  یلرفغا 
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 . ددرگ یم  میاهاعد  ندیـسر  تباجا  هب  عنام  هک  ار  یناهانگ  ياـشخبب  نم  رب  اـهلاراب !  دـنادرگ .  یم  نم  زا  ار  تیاـهتمعن  هک  ار  یناـهانگ 
زا ادص  دشاب  لعف  رب  وت  يازج  ادـن  دـمآ  وت  لعف  هوک و  ناهج  دزیر . یمورف  نم  رب  يراتفرگو  ءالب  هک  ار  یناهانگ  ياشخبب  نم  رب  اهلاراب !
نآ زج  يراـک  هچنآ  كاـخ  هب  يونـشن  نآ  زج  ییوگ  هچنآ  هوک  هب  تساوخن  رب  ادـن  قفو  هب  زج  ادـص  تسادـن  رپ  وـت  لـعف  زک  هوـک  نیا 
زا هیآ  نیدـنچ  رد  هک  ادـخ  نامرف  نیا  نداهن  اپ  ریز  و  تسا ، مالـسا  نید  رد  ملـسم  تاـبجاو  زا  یکی  هک  باـجح  هب  یهجوت  یب  يوردـن 

اهمغ جنر و  اهیراتفرگزا و  يرایسب  بجوم  روتـسد  نیا  زا  ینامرفان  و  تسین ؛ ینثتـسم  نوناق  نیا  زا  کش  یب  هتخادرپ ، نآ  هب  دیجم  نآرق 
رد یهلا  نارکیب  ياهتمعن  زا  تیمورحم  يویند ، ياهیراتفرگو  تالکـشم  داجیا  رب  هوالع  ، هاـنگ دـشاب . یم  عاـمتجا  هداوناـخ و  طـیحم  رد 

نیا زا  هنومن  کی  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار  نآ  ياـسرف  تقاـط  كاـندرد و  ياهباذـع  هب  ـالتبا  هنادواـج و  ملاـع 
ردپ رب  دی : وگ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مینک . یم  هدنـسب  هدش ، يراج  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  كاپ  نابز  رب  هک  اهباذع 

خزود و زا  كاندرد  يا  هنحص  هب  ترضح  مدیسرپ . هی  رگ  تلع  زا  مدید و  هیرگ  لاح  رد  ار  ترـضح  نآ  مدش و  دراو  شیوخ  راوگرزب 
مرحمان زا  ار  دوخ  ياهوم  هک  ینز  دروم  رد  هلمج  نآ  زا  درک ؛ نایب  ار  نآ  ببـس  و  دومرف ؛ هراشا  دوخ  تما  زا  یهورگ  باذع  یگنوگچ 

تنیز هناگیب  نادرم  يارب  ار  دوخ  هک  یمناخ  دروم  رد  و  دـننک . یم  نازیوآ  شتآ  رد  دوخ  ياهوم  هب  خزود  رد  ار  وا  دومرف  دـناشوپ  یمن 
ص 245. ج 103 ، راونالاراحب ، ( 1 1 دوش . یم  راچد  دوخ  نت  تشوگ  ندروخ  هب  خزود  رد  دومرف : دنک  یم 

هدیدنسپ ششوپ 

هراشا

یم رظن  هب  لاح  نیا  اب  نکل  دنراد . رظن  قافتا  نآ  رب  ینس  هعیش و  و  دیآ ، یم  رامش  هب  مالـسا  يرورـض  اکحا م  زا  دنچ  ره  باجح  هلئـسم 
یم مزال  يرورـض و  يرما  ار  باجح  هک  ینامیا  اب  نانز  رایـسب  هچ  تسین ؛ هدش  هتخانـش  یبوخ  هب  مدرم  نایم  رد  نآ  قیقد  دودـح  دـسر ،

دنتسه یهلا  تیاضر  بلج  ددصرد  هک  يراکزیهرپ  ناوناب  رایسب  هچ  و  دنرادن . ار  یمالسا  هدش  فیرعت  ششوپ  دوخ  هک  یلاح  رد  دنناد ،
تهج نیمه  هب  دنناد . یمن  یبوخ  هب  ار  یعرـش  باجح  موهفم  یلو  دننک ؛ یم  لابند  ار  اهنآ  تقد  اب  دندنبیاپ و  مالـسا  ماکحا  یمامت  هب  و 

يدراوم دوش ، یم  طوبرم  شـشوپ  هب  هچنآ  رب  هفاضا  شخب  نیا  رد  ام  مینک .  نایب  هلئـسم  نیا  تایئزج  دروم  رد  ار  مالـسا  رظن  تسا  مزال 
. میوش یم  رکذتم  زین  ار  دیلقت  مظعم  عجارم  ياواتف  اتسار  نیا  رد  و  مینک . یم  رکذ  تسا ، يرورـض  نادرم  اب  ترـشاعم  رد  نآ  تیاعر  هک 
، ساسا نیا  رب  دنک . یم  افیا  رگ  هراظن  ناگدید  يزاس  رود  رد  يرتدنمورین  شقن  دشاب ، رت  هدیـشوپ  ندـب  هزادـنا  ره  شـشوپ : دودـح  - 1

نیمه هب  و  تسا . هدـش  شرافـس  دـنک ، ظفح  ار  مادـنا  ياهیگتـسجرب  دـناشوپب و  ار  اپ  يور  ات  رـس  يوم  زا  ندـب  مامت  هک  يریگارف  سابل 
سابل یگدنشوپ  ششوپ : تیفیک  - 2 دراد . هارمه  هب  ار  تینوصم  نیرت  نئمطم  شـشوپ و  نیرتشیب  اریز  تسا . رترب  باـجح  رداـچ  تهج 

یمن هدـننک  هجوت  بلج  ییاهلدـم  ياراد  ای  امن  ندـب  كزان و  ياهـسابل  دـهد . یم  لیکـشت  ار  باجح  زا  یمهم  شخب  تخود ، تیفیکو 
. درادب ناما  رد  هدولآ  هزره و  ياه  اگن ه  زا  ار  صخش  هکدشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  باجح  دشاب . یعرـش  بولطم  باجح  قیداصم  زا  دناوت 

دوجو یصاخ  یمازلا  روتـسد  دنچره  سابل ، گنر  دروم  رد  اه : گنر  - 3 دیآ .  باسح  هب  جربت  یعون  دوخ  دیابن  شـشوپ  هملک  کی  رد 
ار یکـشم  سابل  دوخ ، لیم  هب  ناملـسم  نانز  ور  نیا  زا  ددرگ . اه  هدید  ندش  هریخ  بجوم  دـیابن  سابل  گنر  ملـسم  روط  هب  یلو  درادـن ،

عقاو رد  و  دـنک . یم  اـفیا  نز  شـشوپ  هباـثم  هب  یـشقن  تناـتم ، راـقو و  تـکرح : وـگتفگ و  هویـش  - 4 دـنداد . حـیجرت  دوخ  باجح  يارب 
وا راقو  ایح و  رگناشن  و  یبهذم ، ششوپ  اب  گنهامه  دیاب  درم  ربارب  رد  وا  نتفگ  نخـس  زرط  ناملـسم و  مناخ  کی  تاکرح  تفگدیاب « :

لباقم رد  و  تسا .  هدش  دراو  رسمه  يارب  شیارآ  تیمها  رد  يددعتم  تایاور  ینید  ماکحا  رد  تروص : تسد و  ندوب  یعیبط  - 5 دشاب .»
، تسا ینثتسم  ششوپ  نوناق  زا  هک  اهتسد  تروص و  زا  يرادقم  دراد . دوجو  مرحمان  نادرم  ربارب  رد  شیارآ  زا  بانتجا  رب  یناوارف  دیکأت 
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هاـگن رود  مرحماـن  دـید  زا  ار  وضع  نآ  دـیاب  یـشیارآ  مزاول  زا  هدافتـسا  تروص  رد  اـما  تسا . تروص  تسد و  یعیبط  تلاـح  هب  طوبرم 
. دراد ار  مکح  نیمه  زین  رطع  زا  هدافتسا  تشاد .

1 ءاتفتسادنچ

يدرگزج هب   ) ار دوخ  يوم  ندب و  مامت  دیاب  نز  یفاص :) هّللا  ۀـیآ  زج  هب   ) عجارم همه  دـشاب ؟ هنوگچ  دـیاب ، نانز  يارب  ندـب  شـشوپ  - 1
ربانب دناشوپب و  مرحمان  ربارب  رد  ار  دوخ  يوم  ندب و  مامت  دیاب  نز  یفاص : هّللا  ۀیآ  دناشوپب . مرحمان  درم  ربارب  رد  چم ) ات  اهتسد  تروص و 

هّللا ۀـیآ  زج  هب   ) عجارم همه  دوش ؟ هدـناشوپ  مرحمان  زا  دـیاب  زین  هناچ  ریز  اـیآ  - 2 دـناشوپب . زین  ار  تروص  تسد و  دـیاب  بجاو ، طایتحا 
ریز هناچ و  زا  تمـسق  نآ  یناتـسیس : هّللا  ۀیآ  دوش . هدناشوپ  مرحمان  ربارب  رد  دـیاب  تسین و  هرهچ  يدرگ  ءزج  هناچ  ریز  يرآ ، یناتـسیس )

اپ يور  تشپ و  ندناشوپ  ایآ  - 3 دراد . ار  تروص  يدرگ  مکح  دوش ، یمن  هدـناشوپ  لومعم  روط  هب  هعنقم  ندیـشوپ  ماگنه  رد  هک  هناـچ 
هّللا ۀـیآ  دـناشوپب . مرحمان  زا  ار  نآ  دـیاب  يرآ ، مراکم ) هّللا  ۀـیآ  يزیربت و  هّللا  ۀـیآ  زج  هب  : ) عجارم همه  تسا ؟ بجاو  مرحمان  لباقم  رد 

-4 تسا . بجاو  طایتحا  ربانب  چـم  اـت  اـپ  يور  ندـناشوپ  يزیربت : هللا  ۀـیآ  دـناشوپب .  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  تسین ، بجاو  ریخ ، مراـکم :
هّللا ۀـیآ  ياوتف  قبط  . ) تسین زیاج  نآ  ندیـشوپ  دـشاب ، ادـیپ  نآ  رد  اپ  رهاظ  رگا  عجارم : همه  دراد ؟ یمکح  هچ  كزان  باروج  ندیـشوپ 
رتخد هلاخ و  رتخد  همع ، رتخد  ییادرتخد ، ششوپ  مدع  ایآ  - 5 تسین ) زیاج  دوش  بوسحم  تنیز  هک  یتروص  رد  كزان  باروج  مراکم 

دنرادن و یتوافت  نامرحمان  ریاس  اب  دناشوپب و  ار  دوخ  دیاب  تسا و  هانگ  يرآ ، عجارم : همه  تسا ؟ هانگ  درادـن - نم  رد  يریثأت  هک  ومع -
- تسا ادیپ  نآ  رد  نز  ندب  ياه  یگتسجرب  هک  هدننک - کیرحت  گنت و  ياهسابل  ندیشوپ  - 6 تسین . زیاج  نانآ  ندب  وم و  رب  امش  اگن ه 

داشگو بسانم  يوتنام  ای  رداچ  اب  ار  نانآ  دیاب  تسین و  زیاج  روکذم ) ضرفرد   ) اهسابل عون  نیا  ندیش  وپ  عجارم : همه  دراد ؟ یمکح  هچ 
ربارب رد  یبسانم ، سابل  ره  اب  ار  یعرـش )   ) لماک باجح  هک  تسا  یفاـک  نز  يارب  عجارم : همه  وتناـم ؟ اـی  تسا  رتهب  رداـچ  - 7 دناشوپب .

-8 تسا . رادر  وخرب  ییالاو  شزرا  زا  یبهذـم ) نکاما  رد  هژیو  هب   ) رترب باجح  ناونع  هب  رداچ  کش  یب  یلو  دـنک ، تیاعر  مرحمان  درم 
، یفاص يزیربت ، تجهب ، ماما ، ماظع  تایآ  تسا ؟ هورکم  مالـسا  رد  یکـشم  سابل  ندیـشوپ  هکنیا  اـب  تسا ، یکـشم  ناوناـب  شـشوپ  ارچ 
تسا و ابع  ناونع  لخاد  زین  یکشم  رداچ  هدش و  انثتسا  نآ  زا  ابع  یلو  تسا ، هورکم  دنچره  هایـس  سابل  ندیـشوپ  دیحو : يرون و  لضاف ،

ناونع لخاد  یکشم  رداچ  هکنیا  رب  نوزفا  تسین ؛ هورکم  هایس  سابل  ندیشوپ  یلکروط  هب  مراکم : یناتـسیس و  ماظع  تایآ  تسین . هورکم 
درم هجوت  بلج  ثعاب  رگا  عجارم : همه  دراد ؟ لاکشا  ناوناب  يارب  رادادص  ياه  شفک  ندیشوپ  ایآ  - 9 تسا . هدش  انثتسا  ابع  تسا و  ابع 

تایآ دراد ؟ یمکح  هچ  دـشاب ، مرحمان  دـید  ضرعم  رد  رگا  نز ، تـالآرویز  - 10 دراد .  لاکـشا  نآ  ندیـشوپ  دوش ، هدـسفم  مرحمان و 
ندـناشوپ يرون : مراکم و  ماظع  تایآ  دوش .  هدـناشوپ  مرحماـن  دـید  زا  دـیاب  دـیحو : لـضاف و  يا ، هنماـخ  یفاـص ، تجهب ، ماـما ، ماـظع 

. تسین بجاو  رتشگنا ، جاودزا و  هقلح  ندناشوپ  یلو  تسا ، بجاو  مرحمان  دید  زا  دـنبندرگو ) وگنلا  دنبتـسد ، دـننام   ) یناهنپ تالآرویز 

. تسین بجاو  رتشگنا  جاودزا و  هقلح  دنبتـسد ، وگنلا ، ندناشوپ  یلو  تسا ؛ بجاو  مرحمان  دید  زا  دنبندرگ  ندناشوپ  یناتـسیس : هّللا  ۀـیآ 
نز هب  درم  ندرک  مالـس  اـیآ  - 12 تسین . زیاـج  ریخ ، عـجارم : همه  دور ؟ نوریب  لزنم  زا  دـنزب و  رطع  هـک  تـسا  زیاـج  نز  يارب  اـیآ  - 11

. --------- درادن لاکـشا  دشاب ، مارح  هب  نداتفا  سرت  تذل و  دصق  نودب  رگا  عجارم : همه  تسا ؟ زیاج  مرحمان ، درم  هب  نز  مرحمان و 
هدش ذخا  وجشناد  ياهخساپ  اهشسرپ و  دلج 18 و 16  زا  تاءاتفتسا  ( 1 -------------------------------------------- 

. تسا

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

www.noorfatemah.org
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