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اه یکاپ  میرح  باجح 

باتک تاصخشم 

یناهج هسـسوم  مق : رـشن :  تاصخـشم  مالـسلاامهیلع .  نیطبـس  یناهج  هسـسوم  فیلات : / اه یکاپ  میرح  باجح  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
: مود پاـچ  تشادداـی :  مود 28-8716-964-978  پاـچ   : لاـیر  33000 کـباش :  201ص . يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1386 نـیطبس ع )
 : ییوید يدنب  هدر  BP230/17/ح3 1386  هرگنک :  يدنب  هدر  ع )  ) نیطبس یناهج  هسسوم  هدوزفا :  هسانش  باجح  عوضوم :  اپیف .) )1389

1581176 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/636

باجح موهفم  انعم و  لوا : لصف 

خیرات رد  باجح 

نانوی نیرهنلا و  نیب  نیمزرـس  رد  باجح  هب  تمـسق  نیا  رد  دزادرپ .  یم  فلتخم  ياهنامز  اهناکم و  رد  باجح  خـیرات  هب  روکذـم  هلاـقم 
هچ هب  باجح  خـیرات  تخادرپ .  میهاوخ  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  نایمور و  نایم  رد  باـجح  خـیرات  هب  یتآ  ياـه  هلاـقم  رد  میزادرپ و  یم 

باجح شـشوپ و  اریز  تسین  نکمم  تالاوس  نیا  هب  نداد  خساپ  درک ؟  هدافتـسا  هدنبور  زا  راب  نیتسخن  یـسک  هچ  ددرگ ؟  یم  رب  ینامز 
یم رب  سرتسد  رد  عبانم  زا  هچنآ  لاح  نیا  اب  تسا .  راوشد  نآ  صوصخرد  یتاعالطا  هب  یبای  تسد  دراد و  یتمدق  نوگانوگ  لاکشا  رد 
يا هچراپ  ًاساسا  باجح ،  ناونع  اب  یفافل  هکنآ  اب  تسا . باجح  لکـش  نیرت  یمیدـق  دنـشوپب  ار  ندـب  مامت  هک  یفافل  شوپـالاب و  دـیآ . 

لکـش مینیب  یم  هچنانچ  دراد  ینوگانوگ  ياه  لکـش  اما  دـهد  یم  لیکـشت  ار  ندـب  يرهاظ  شـشوپ  هک  تسا  شوگ  هس  ای  شوگ  راهچ 
ششوپ و زا  هدافتسا  نیرهنلا  نیب  تسا .  توافتم  دراد  دوجو  یلامش  ياقیرفآ  رد  هچنآ  اب  هنارتیدم  یقرش  لحاوس  رد  باجح  زا  هدافتـسا 

نیب هقطنم  رد  هنایم .  رواخ  هنارتیدـم و  لـحاوس  رد  صوصخ  هب  دراد  ینـالوط  یتمدـق  دـناشوپب  ار  نآ  ماـمت  اـی  ندـب  زا  یمین  هک  یـسابل 
نانز هک  تسادوجوم  یفیعـض  رایـسب  لیالد  ددرگ .  یم  زاب  نآ  زا  لبق  دـیاش  دالیم و  زا  لـبق  هرازه  نیمود  هب  تنـس  نیا  تمدـق  نیرهنلا 
رصق ای  هناخ  ینوردنا  رد  ار  اهنآ  هک  هدنام  یقاب  نانز  نیا  زا  یمک  رایسب  یشوقن  اما  دنتـشاد  شـشوپ  زین  دالیم  زا  لبق  مود  هرازه  زا  شیپ 

ار شرـس  یکچوک  هچراپ  هکت  اب  هک  هدش  ادیپ  دالیم  زا  لبق  مراهچ  هرازه  هب  عجار  قارع  رد  ینز  شقن  زا  هنومن  کی  اهنت  دهدیم .  ناشن 
ریز زا  ار  یهاتوک  هچراپ  وا  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا .  هدش  هدنک  دیفس  رمرم  زا  ینادلگ  يور  رب  هکلم  ای  ههلا  نیا  شقن  تسا .  هدناشوپ 

کیراب هداس و  يراون  اب  ای  ششوپ و  نودب  ار  اهنآ  هدنام  ياج  هب  نانز  زا  ینامز  هرود  نیا  زا  هک  ییاهشقن  ًالومعم  اما  هتـشاذگرس  رب  جات 
ار دوخ  ینوگانوگ  ياه  شور  هب  نانز  هقطنم  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  دالیم  زا  لبق   ???? لاس  زا  ًابیرقت  دـهد  یم  ناشن  رـس  رب 

نیا دندناشوپ .  یمن  ار  دوخ  ياهوم  هدرب  نانز  هک  یلاح  رد  دنتـشاد .  باجح  ارـسمرح  لهاو  نارـسمه  مارتحا  لباق  نانز   . دـندناشوپ یم 
هیروس قارع و  دح  رـس  نونکا  هک  يا  هقطنم  زا  دالیم  زا  لبق   ???? ات   ???? نیب  ياه  لاس  رد  یتنطلـس  ياه  همان  هعومجم  زا  تاعالطا 

رد دوخ  نارسمه  زا  یکی  هب  میل  يرمیز  هاشداپ  هقطنم  نیا  زا  هدمآ  تسد  هب  ياه  همانزا  یکی  رد  تسا .  هدمآ  تسد  هب  دیآ  یم  رامش  هب 
زا هک  ییاهنآ  نک  باختنا  دـنرت  هدـننک  نوتفم  هک  ار  ییاهنآ  ریـسا ،  نز   ?? نیب  زا  دـسیون :  یم  ثنوم  ناریـسا  زا  یخرب  تشونرـس  هراب 
هب يدـعب  همان  رد  دـناشوپب .  باجح  ار  نانآ  ات  راپـسب  راد  هماج  هب  ار  اهنآ  دـشاب  هتـشادن  یـصقن  چـیه  ناشرـس  يوم  ات  اـپ  تشگنا  كون 

رهوش نانز  نایروشآ  نامز  رد  متـسرف .  یم  وت  يوس  هب  منیزگ و  یم  رب  ار  باجح  اب  ینارتخد  میانغ ،  نیا  نیب  زا  دـسیون :  یم  شرـسمه 
یهارمه ماگنه  هب  زین  نامیدن  ارسمرح و  لها  دنتـشاد .  شـشوپ  دلوت  ودب  نامه  زا  رابرد  گرزب  نانز  ًاساسا  يروشآ و  رابرد  نانز  راد ، 
تازاجم لباق  یهانگ  هدرب  نانزای  هراکدب و  نانز  يارب  باجح  ششوپ و  رگید ،  يوس  زا  دندوب . ششوپ  نتـشاد  هب  فظوم  دوخ ،  ناوناب 
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یم قالش  هبرض  هاجنپ  دندرک ،  یم  نت  هب  لیصا  نانز  نوچ  هدیشوپ  یـسابل  دندش و  یم  بکترم  ار  یهانگ  نینچ  هراکدب  نانز  رگا  دوب . 
ناشنت زا  سابل  دنشاپب  ناشیور  ورس  هب  ریق  هکنیا  ياج  هب  اما  دندروخ  یم  قالش  زین  ناگدرب  دندیشاپ .  یم  ناشیور  ورس  هب  ریق  دندروخ و 

رد ار  يا  هراکدب  هک  سک  ره  تسا :  ریز  حرـش  هب  هدمآ  تسد  هب  نایروشآ  نوناق  زا  هچنآ  دـندیرب .  یم  ار  ناشیاه  شوگ  دـندنک و  یم 
فیقوت ار  وا  هک  يدرم  اما  دریگب  ار  شتالآ  رویز  درادن  قح  یـسک  دهد  لیوحت  نارومام  هب  ار  واو  دنک  ریگتـسد  ار  وا  دیاب  دنیبب  باجح 

اب هراکدب  نز  يدرم  هچنانچ  دوش  هدیشاپ  ریق  زین  شرـس  رب  دروخب و  قالـش  هبرـض  هاجنپ  دیاب  دنک  جراخ  شنت  زا  ار  شا  هسبلا  دیاب  هدرک 
اهنآ زا  یبانط  خاروس و  ار  شیاه  شوگ  دیاب  دروخب  قالش  هبرـض  هاجنپ  دوش و  تازاجم  دیاب  دوخ  دهدن  لیوحت  ار  وا  دنیبب و  ار  یباجح 

رد اه و  نابایخ  رد  لهات  تروص  رد  نانز  همه  دـنک . راـک  يرگید  يارب  دـننک  راداو  ار  وا  هاـم  کـیو  دـننزب  هرگ  شتـشپ  رد  دـننک و  در 
یهارمه ماگنه  هب  اهنآ  ناکزینک  دنتـسه و  مزلم  باجح  نتـشاد  هب  دـلوت  ماگنه  زا  رابرد  ناوناب  دـنناشوپب  ار  ناشیاهوم  دـیاب  ماع  عماـجم 

دیاب دوش و  یم  بوسحم  راد  رهوش  نانز  زا  زینک  نآ  دروآرد .  دوخ  جاودزا  هب  ار  شزینک  يدرم  رگا  دـننک .  باجح  ظفح  دـیاب  ناوناـب 
هب باجح  قحدهاوخب  يدرم  رگا  دوش .  رـضاح  مدرم  نایم  رد  باجح  یب  دیاب  ًامتح  دشاب  هدرکن  جاودزا  هک  یـسک  دنک .  باجح  ظفح 

عمج رد  درم  سپـس  دناشوپب .  ار  دوخ  دیاب  زینک  اهنآ  ندمآ  زا  لبق  دناوخارف و  ار  شناگیاسمه  زا  نت  شـش  ای  جـنپ  دـیاب  دـهدب  شزینک 
هبترم دنلب  نانز  هراب  رد  یبلطم  زین  یمیدق  ياه  هبیتک  رد  دـشدهاوخ .  شرـسمه  وا  نیا  ربانب  تسا  نم  رـسمه  وا  دـیوگب  دـیاب  ناگیاسمه 

نایلباب زا  ماقتنا  يارب  هک  تسا  ییاـهنامرف  اـه  هبیتک  نیا  رد  ددرگ .  یم  رب  حیـسم  دـالیم  زا  لـبق  هرازه  لوا  همین  هب  هک  دراد  دوجو  یلباـب 
رتخد يا  دننک .  هنهرب  ار  ناشیاهاپ  دنرادب و  رس  زا  ار  ناشباجح  دیاب  دنتسه  تسپ  ياهراک  يارجا  هب  مزلم  یلباب  نانز  تسا .  هدش  رداص 

ياه گنـس  دنناوخ .  یمن  فیطل  كزان و  ار  وت  رگید  هدلک  رتخد  يا  يریرـس  تخت و  چـیه  یب  نیـشن .  كاخ  ربو  يآ  دورف  لباب  هرکاب 
ود رب  ناوت  یم  ار  ناـمز  نآ  رد  شـشوپ  عون  نک .  هنهرب  ار  تیاـهاپ  نکربار  تیادر  رآ  رد  نت  زا  ار  تباـجح  راذـگب  هناـش  رب  ار  نیگنس 
زا یکی  تسا .  دوجوم  ندنل  يایناتیرب  هزوم  رد  نونکا  هتـسجرب  شقن  ود  نیا  درک  هدهاشم  نیرهنلا  نیب  زا  هدـمآ  تسد  هب  هتـسجرب  شقن 

صخشمار نانز  زاک  یهورگ  مود  هبیتک  دهد  یم  ناشن  شیچال  هدز  تبیصم  رهش  كرت  لاحرد  ار  نارتخد  نانز و  زا  یهورگ  اهشقن  نیا 
اه هتـسجرب  شقن  رد  تسا .  هدـمآ  تسد  هب  دالیم  زا  لبق   ???  – ??? ياه  لاس  زا  اه  هبیتک  نیا  دـننک .  یم  تبحـص  مه  اـب  هک  دـنکیم 

هورگ نانز  نت  رب  هک  ییاه  شوپالاب  رد  دوش .  یم  هدید  ناشیناشیپ  رـس و  رب  دازآ  مرن و  یـششوپ  دنراد و  نت  رب  دنلب  ییاه  شوپالاب  نانز 
نوفونزگا دالیم –  زا  لبق  مراهچ  نرق  دنک .  یم  تیاکح  ندرگ  لامتسد  یعون  هدافتسا  زا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يا  هیـشاح  تسا .  مود 

روتـسد قبط  ام  هک  ینامز  و  دـنک .  یم  فیـصوت  درک  ریـسا  ار  وا  یـشنماخه  هاش  سوریـس  هک  یماگنه  ار  ازوس  سوتاداربا  رـسمه  رهاـظ 
رب شنازینک  دوـب و  هتـسشن  سلجم  ردـص  رب  وا  میهد  صیخـشت  نارگید  زا  ار  وا  میتـسناوت  یمن  ادـتبا  رد  میتـفر  اـهنآ  همیخ  هـب  ناـمقوفام 

يوناب هک  مینادـب  میتشاد  وزرآ  همه  میتخود  رظناهنآ  هب  هکیماـگنه  دوب  هدیـشوپ  شناراکتمدـخدننام  یـسابل  دـندوب و  هدز  هقلح  شدرگ 
وا دوب .  هدرک  هدجـس  نیمز  رب  تشاد و  باجح  اریز  دوب  حـضاو  رایـسب  نارگید  نیب  رد  وناب  تخانـش  لوا  هاگن  نامهرد  تسیک .  سلجم 

ناینانوی دوب .  نتورف  عضاوتم و  رایسب  نیا  رب  هوالع  دیشخرد  یم  نانآ  نایم  رد  فطل  تباجن و  بجوم  هب  مه  تلزنم  ماقم و  ببـس  هب  مه 
یم یعادـت  ار  باجح  يانعم  یلک  روط  هب  مهو  تسا  رـس  شـشوپ  يانعم  هب  مه  هک  دـنا .  هدرک  فیـصوت  امولاک  هژاو  اب  ار  نانز  باجح 

هچنانچ تسا .  هتشاد  دوجو  هدنبور  شوپالاب و  هکلم  هسبلا  رد  هکدرک  ریـسفت  نینچ  نیا  ناوت  یم  اما  دنتـسه  مهبم  تاحیـضوت  نیا  دنک . 
 . تسیرگ دـنلب  يادـص  اـب  دـنکرب و  اـپ  اـت  رـس  زا  ار  دوخ  يرهاـظ  هسبلا  وا  دـندرب .  سوریـس  دزن  ار  هکلم  یتـقو  تسا  هتـشون  نوـفونزگا 

نودب اما  دازآ  نادرم  ای  ناگدرب  اب  و  میدید .  ار  ناشناوزاب  ندرگ و  نانآ ،  هرهچ  ام  سپس  دنتـسیرگ و  دنلب  ییادص  هب  زین  شناراکتمدخ 
زا يدرم  نوچ  دـندش –  ممـصم  دـندوب  رادروخرب  یگداوناخ  تلاصا  زا  هک  راگزیهرپ  ینارهاوخ  ناـیم  نیا  رد  دـنا  هدرک  جاودزا  تلزنم 
رد يا  هماج  دندش  یم  ور  هبور  نادنمتلود  ریاس  ای  ناسرداد و  اب  رابجا  هب  یتقو  اهنآ  دنیاین  رد  یـسک  دقع  هب  دوب  هدنامن  یقاب  ناشنادناخ 

عوضوم نیا  دندرک و  يوریپ  تنس  نیا  زا  دندوب .  هدرک  جاودزا  هک  ینانز  ریاس  دناشوپ  یم  ًالماکار  ناشندب  تروص و  هک  دندرک  یم  رب 
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 . تسا هتفگ  نخـس  نانز  مامت  نیب  تنـس  کی  ناونع  هب  تروص  زا  یـشخب  ندناشوپ  زا  وا  اریز  دوش  یم  صخـشم  شراتولپ  فیـصوت  زا 
نرق زا  هدنامیقاب  هزوک  کی  يور  رب  ناوت  یم  دنا .  هدناشوپ  ار  دوخ  ًالماک  هک  نانز  نیا  زا  هدمآ  تسد  هب  ياهـشقن  نیرت  یمیدق  زا  یکی 

دنتسه و صقر  لاح  رد  اهنآ  رفن  جنپ  هک  دراد  رارق  هزوک  نیا  يور  رب  نانز  زا  هرفن  شـش  یهورگ  شقن  درک  هدهاشم  دالیم  زا  لبق  مجنپ 
هدـناشوپ ار  ناشتروص  ورـس  ندـب  مامت  هک  يروط  هب  دـنا  هدـیچیپ  دوخ  رود  هب  يا  هچراپ  ناصاقر  همه  دزاون  یم  تولف  ناشرفن  نیمـشش 

شندب مامت  زین  وا  هک  هدمآ  تسد  هب  نانوی  كاخ  رد  ایتئوب  زا  کچوک  يا  همـسجم  تسا .  تیور  لباق  اهنآ  یناشیپ  مشچ و  اهنت  تسا و 
دیلکاره فیـصوت  هب  همـسجم  نیا  شـشوپ  عوـن  تسا .  صخـشم  شا  ینیب  زا  یکچوـک  یـشخب  مشچ و  اـهنت  هک  يروـط  هب  هدـناشوپ  ار 
دناشوپ یم  زین  ار  ناشرس  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهنآ  هماج  دسیون :  یم  وا  دراد  رایسب  تهابش  دالیم  زا  لبق   ??? لاس  رد  ینانوی  هدنسیون 

ییادر هلیسو  هب  تروص  ياهتمسق  رگید  دشخرد .  یم  نایم  نیا  رد  ناشیاهمـشچ  اهنت  دریگ .  یم  رب  رد  یباقن  دننام  ار  ناشتروص  مامت  و 
هنومن دندنب .  یم  ناشرـس  يالاب  رب  ار  اهنآ  تسا و  درز  ناشیاهوم  دنـشوپ .  یم  دیفـس  ًالماک  ییاه  هماج  اهنآ  همه  تسا .  هدـش  هدیـشوپ 

اریز هدروآ  ناغمرا  هب  مالـسا  گنهرف  ار  تروص  باجح  زا  هدافتـسا  هک  تسا  نیا  روهـشم  طلغ  تروص  شـشوپ  دربراـک  نیتسخن  ياـه 
 ، میدـید نیا  زا  شیپ  زین  ناـیروشآ  نوناـق  رد  هچناـنچ  تسا .  جـیار  شـشوپ  نیا  زا  هدافتـسا  نیـشن  ناملـسم  قطاـنم  زا  یخرب  رد  نونکا 

نیا رد  دـهد  ناشن  هک  تسین  تسد  رد  یقیقد  هاوگ  نیا ،  دوجو  اب  دوش .  یم  طوبرم  مالـسا  زا  لبق  نارود  هب  نآ  ماـع  لکـش  هب  باـجح 
زا ملـسم ،  هاوگ  ناونع  هب  هچنآ  ره  نونک  ات  تسا .  هدـناشوپ  یم  ار  تروص  هک  هتـشاد  دوجو  هناگادـج  يا  هچراپ  هکت  باـجح ،  لـکش 
زا تروص  باـجح  رب  دـهاش  نیتسخن  هکنیا  روآ  بجعت  هدـناشوپ  یم  ار  ندـب  ماـمت  هک  هدوب  يا  هقرخ  ادر و  تسا  هدـش  یفرعم  باـجح 

دوش و یم  هدـیمان  باقن  هزورما  هک  تسا  يا  هنوگ  نامه  هب  دراد  تروص  رب  وا  هک  یباـجح  لکـش  تسا .  هدـمآ  تسد  هب  یناـنوی  عباـنم 
نییاپ شخب  رود  هب  ار  نآ  هک  هدوب  يا  هچراپ  تروص  باجح  رگید  لکش  دوش .  یم  هدافتسا  نا  زا  هنارتیدم  یقرـش  لحاوس  رد  زین  زونه 

هدید هرود  نآ  زا  يا  همسجم  رد  تروص  شـشوپ  هنوگنیا  تسا .  هدناشوپ  یم  ار  هناچ  اهبل و  ینیب ،  زا  یتمـسق  دنا و  هدیچیپ  یم  تروص 
حیـسم دالیم  زا  لبق  نرق  هس  هب  نآ  تمدـق  هدـش و  فشک  هیکرت  یبرغ  ردـنب  رد  هک  دراد  رارق  سیراـپ  روول  هزوم  رد  نونکا  هکدوش  یم 
دربراک حیسم  دالیم  زا  لبق  نرق  هس  رد  تروص  باجح  هک  تسا  نآ  رگنایب  ناوناب  ششوپ  زا  همانسانش  نیا  هئارا  تسا .  هدش  هدز  نیمخت 

زا هدنبور  زا  هدافتسا  هک  تسا  نیا  یلصا  هتکن  دوب .  هتفای  شرتسگ  زین  رصم  هیردنکسا  ات  ینانوی  ناوناب  طسوت  هدنبور  زا  هدافتسا  هتـشاد . 
یلامـش و ياقیرفآ  رد  ناـنچمه  زین  تروص  شـشوپ  عون  نیا  زا  هدافتـسا  هتفاـی و  راـشتنا  ایـسآ  یبرغ  بونج  هنارتیدـم و  یقرـش  لـحاوس 
نادرم و یگدنز  ياضف  تیعقوم و  شقن  يزاسادج  يارب  ینوگانوگ  ياه  هویش  ناهج  رسارس  رد  تسا .  لومعم  هنارتیدم  یقرـش  لحاوس 

يانبم رب  عماوج  زا  یضعب  راتخاس  لاثم  يارب  تسا . يداصتقا  تایرورـض  ثحب  زا  جراخ  طیارـش  نیا  زا  یخرب  تسا .  هتـشاد  دوجو  نانز 
باجح گنهرف  صوصخ  هب  هک  یعماوج  نینچ  زا  هنومن  کی  هدـش و  يزیر  هیاپ  رگید  يا  هدـع  ذوفن  هبلغ و  لباقم  رد  یهورگ  يرابدرب 

ذوفن هلوـقم  هب  هکنآ  زا  شیپ  تسا .  رـالاسدرم  هعماـج  هتفاـی ،  وـمن  دـشر و  نا  رد  تلزع  اوزنا و  ياـنعم  هب  هکلب  فاـفع  ياـنعم  هب  هن  مه 
نینچ رد  طباور  یگنوگچ  حیضوت  حرش و  موزل  رب  میزادرپب  نآ  یقیقح  هاگیاج  فیرحت  باجح و  زا  هدافتسا  ءوس  رد  رالاسدرم  گنهرف 

زا يرایـسب  هک  روطنامه  تسین و  هداس  دسر  یم  رظن  هب  هک  هنوگ  نآ  يا  هعماج  نینچ  رب  مکاح  طباور  اریز  مینک  یم  دیکات  يا  هدودـحم 
درم شرگن  رد  ًامومع  دراذگ .  یم  ریثات  ناسنا  یعیبط  زیارغ  یسایس و  یعامتجا  ياه  هصرع  مامت  رب  دنا  هتخادرپ  نآ  حرش  هب  زین  نارسفم 
نیا یگداوناخ  نوناـک  رد  دـشاب .  لوبق  لـباق  زین  شدـیاقع  هک  تسا  يدرم  نیرتریپ  هب  قلعتم  يریگ  میمـصت  رد  مکاـح  تردـق  يروحم 
لوح تیکلام  تیمکاح و  تردـق  رالاس  ردـپ  هداوناـخ  نینچ  رد  دـنک  یم  اـفیا  گرزب  ردـپ  اـی  ردـپ  ار  هدـنریگ  میمـصت  مکاـح و  شقن 

ای ومع  ردپ  ینعم  نیا  زین  عقاوم  یـضعب  رد  دنک و  یم  تیادـه  ار  نآ  هداوناخ  رکذـم  درف  نیرتریپ  ًالومعم  هک  دـخرچ  یم  هنادرم  يروحم 
هناخ ياضعا  زا  دـشاب  دوخ  قبـسا  هداوناخ  زا  يوضع  هکنآ  زا  شیپ  دراذـگ  یم  تخب  هناخ  هب  اـپ  هک  یـسورعون  دریگ  یم  رب  رد  ار  ییاد 

هک تسا  یعماوج  نینچ  عیاش  صوصخ  هب  ناوناب  يارب  باجح  زا  تسردان  ياهریـسفت  یفنم و  ياه  هزیگنا  دیآ  یم  باسح  هب  شرـسمه 
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عماوج هنوگ  نیا  يارب  يدیدهت  دنزرف  دلوم  نیـشام  هلزنم  هب  نز  دـنا و  هدوناخ  رکذـم  ياضعا  يارچ  نوچ  یب  ذوفن  طلـست و  تحت  نانز 
ردـپ تخانـش  هک  دریگب  الاب  یتقو  تیعـضو  نیا  دوش  یم  بجوم  عماوج  یـضعب  رب  مکاح  يدامتعا  یب  دـیآ  یم  باـسح  هب  رـالاس  ردـپ 

ياه هیاپ  نتخاسن  تسـس  يارب  يا  هداوناـخ  نینچ  رتخد  دراد  شیوخ  دـنزرف  تیناـقح  تخانـش  رب  رارـصا  زین  ردـپ  تسا و  حرطم  دـنزرف 
دراو زین  ون  لزنم  هب  هک  ینامز  دوش و  یم  جراخ  هناخ  دارفا  نایم  زا  دـنک  یم  نت  رب  سورع  سابل  هک  ینامز  اهنت  شا  یگداوناخ  یگدـنز 

فافع و اـیارب  یـششوپ  اـهنت  ینینچ  نیا  یگنهرف  رد  باـجح  دوش .  یم  راـتفر  وا  اـب  رگید  یعمج  هورگ و  زا  هبیرغ  يدرف  نوچ  دوش  یم 
ناهنپ یگداس و  زا  یفیـصوت  دراد .  یم  هاگن  رود  هعماج  يروحم  ياه  هنحـص  زا  ار  نز  هک  تسا  تراسا  یعون  هکلب  تسین ،  ینمادـکاپ 

دوخ شـشوپ  تیامح و  تحت  ار  وا  دراذـگب و  مارتحا  ینز  نینچ  هب  هکدـناد  یم  فظوم  ار  دوخ  درم  تسا و  یـسنج  ياه  هبذاج  نتـشاد 
هاگن رود  نوگانوگ  ياه  هصرع  زا  ار  وا  یقیقح  باجح  تسین و  تلزع  ینیـشن و  هشوگ  يانعم  هب  نز  باجح  هکنیا  زا  لـفاغ  دـهد . رارق 

دنک یم  تظافح  يا  هدرپ  سپ  رد  ار  هنانز  ییابیز  هک  تسا  باجح  ناونع  اب  شـشوپ  يارب  لیلد  نیرت  مهم  فافع  یگداس و  دراد .  یمن 
ییاتـسور و لباقم  رد  نیـشن  رهـش  لاثم  يارب  دریگ .  رارق  تاقبط  زا  کیمادـک  رد  هکنیا  هب  هتـسب  نز  دـنک .  یمن  بلـس  ار  وا  يدازآ  اـما 

تسا سرتن  كاب و  یب  لقتـسم  يدوجوم  زین  درم  دناشوپ و  یم  سابل  رد  ار  دوخ  توافتم  ياه  هنوگ  هب  نیـشن  چوک  لباقم  رد  ییاتـسور 
صتخم رتشیب  عمج  نیب  رد  صوصخ  هبایح  سح  يراد و  نتـشیوخ  نیا  اما  دـشاب .  هتـشاد  ار  شیوخ  اساسحا ت  لرتنک  تردـق  دـیاب  هک 

دوخ ساسحا  رب  دنـشاب و  ایح  هب  ذوخاـم  هماـع  ناـیم  رد  ًاـمازلا  اـهنآ  طـقف  هک  دور  یم  ناـنز  زا  راـظتنا  نیا  یطیحم  نینچ  رد  تسا  ناـنز 
یکچوک ياه  تراجت  رد  تکراـشم  هب  زاـجم  ناـنز  تاـقبط  زا  یخرب  نیب  رد  کـلامم و  زا  یخرب  رد  ساـسا  نیا  رب  دـنراذگ .  شوپرس 

نخس هک  یماگنه  اما  دنتسه .  يرگـشیارآ  یطایخ و  دننام  یلغاشم  هدرخ  ای  یگناخ و  ناناویح  تاجیزبس و  هویم  هضرع  شرورپ و  نوچ 
قح هداوناخ  زا  جراخ  هناگیب  نادرم  اب  نز  دروخرب  ناکما  لیلد  هب  دـیآ .  یم  نایم  هب  رتریگمـشچ  هظحالم و  لـباق  یلغـش  ياـه  ناونع  زا 

يرما یعامتجا ،  ياه  تکراشم  زا  نانآ  يزاسادـج  نانز و  لرتنک  عوضوم  دوش .  یم  هتفرگ  اهنآ  زا  يا  هدودـحم  نینچ  رد  نداد  نالوج 
ترارش همـشچرس  ار  نز  هاگ  دنا .  هتخادرپ  هتخاس و  اه  هناسفا  باب  نیاب  رد  دنا و  هتـشاد  رظن  قافتا  نآ  رب  نادرم  مایالا  میدق  زا  هک  تسا 

دناوت یم  دشاب  طلغ  ياهریـسفت  رب  ینتبم  یتقو  اوحو  مدآ  ناتـساد  تخاس  دودحم  يراصح  رد  ار  وا  دـیاب  هکدـنا  هتـسناد  بیرف  اوغا و  و 
بیغرت يرایـشوه  تخرد  زا  یبیـس  هعونمم  هویم  ندروخ  هب  ار  مدآ  اوـح  نآ  رد  هکدوـش  یقلت  نز  يرگاوـغا  هناـسفا  زا  هنوـمن  نیتـسخن 

درم ذوفن  تیمومیق و  تحت  هشیمه  يارب  ار  نز  لباقم  رد  دناشک و  یم  نیمز  هب  تشهب  غاب  زا  ار  وا  مدآ  یگدروخ  بیرف  نیمه  دـنکیم و 
اوغا و رگا  داد و  رارق  هنانز  بیرف  اوغا و  هنیمز  سپ  رد  ناوت  یمن  ار  نآ  بقاـعتم  لـیاسم  یـسنج و  ياـه  یگنوگ  راـمیب  دـهد .  یم  رارق 

صتخم اهنت  هک  یعامتجا  ياهراتفر  یگنوگچ  تخاس .  ناهنپ  یـشومارف  ياه  هدرپ  تشپ  رد  زین  ار  نآ  ناوت  یمن  دشاب  راک  رد  زین  یبیرف 
یتیبرت و یگداوناخ  داـعبا  رد  دـیاب  ار  طـباور  اـهراتفر و  هنوگ  نیا  هشیر  دراد  یعیـسو  هنماد  دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  نادرم  تسین و  ناـنز 
 . دریگ رارق  یشزومآ  همانرب  رد  یبسانم  یناور  یتیبرت و  لاوحا  دشاب و  مکاح  هداوناخ  رب  حیحص  یگنهرف  رگا  درک .  وج  تسج و  یناور 
رد درادرب  ماگ  هدودحم  نامه  رد  دزاسب و  ار  دوخ  ياه  یگنوگچ  بوچراچ  هک  دوش  یم  ناسآ  لهس و  یناسنا  ره  يارب  هیـضق  نیا  مهف 
زا ار  نارتخد  ناوت  یم  هنوگچ  تسا  يرـشب  هعماج  لک  نآ  هجیتن  ردو  یناسنا  ره  یگدـنزاس  لصا  نیرتمهم  تیبرت  میلعت و  هک  ناـیم  نیا 

هدید ناشمراحم  طسوت  هکدنزاجم  اهنت  نانز  دسیون :  یم  يدودوم  یلعالاوبا  مان  هب  یناتسکاپ  يا  هدنسیون  تخاس .  مورحم  شزومآ  قح 
رد ًالماک  دیاب  نانز  هک  تسا  نآ  هتفگ  نیا  يانعم  ایآ  دـیاین .  دوجو  هب  نانآ  يارب  تیباذـج  ای  تاساسحا و  داجیا  يارب  یتیعقوم  ات  دـنوش 

مییوگب رگا  جح ؟  رفـس  يارب  رگم  دنـشاب  هتـشادن  ار  هریاد  نیا  زا  ندش  جراخ  يارب  یقحو  دنـشاب  روصحم  هداوناخ  دارفا  نایم  ردو  هناخ 
دهاوخ ادیپ  قادصم  هدرک  نایب  رفس  مان  هب  يرعش  رد  دوواد  هیطع  مان  هب  ناتـسکاپ  نانز  زا  يرعاش  هچنآ  هاگنآ  تسا .  نیمه  روظنم  يرآ 

ددرگ یم  متخ  ناتـسروگ  هب  دش  یم  زاغآ  هناخ  زا  میگدنز  رفـس  دیارـس  یم  نینچ  نیا  ار  نانز  یگدنز  هب  شرگن  عون  نیا  ساکعنا  درک 
تنـس اب  دوش  یم  ریهطت  بهذمرد  دوش  یم  لمح  مرـسپ  رـسمه و  مردارب  ردپ و  ياه  هناش  رب  يدسج  نوچ  نوکـس  لالم  زا  رپ  میگدـنز 
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تشادرب اه و  هاگدید  زا  یخرب  يوس  زا  اهنت  هن  تیعضو  نیا  دوش و  یم  هدرپس  كاخ  هب  ینادان  لهج و  زا  یتوبات  رد  دوش و  یم  هتـسارآ 
ینغ نامیا  قشع و  ياکتا  هب  هک  ماگنه  نآ  زین  یحیسم  نانز  هکلب  دوش  یم  لیمحت  ناملسم  نانز  رب  ننـس  بهاذم و  زا  هنارظن  گنت  ياه 
هانگ زا  ات  دنوش  یم  هدناوخ  تلزع  ینیـشن و  هشوگ  هب  دنریگ  رارق  دنوادخ  تمدخ  رد  هبهار  ناونع  هب  ات  دنوش  یم  هعموص  راپـسهر  دوخ 

يریگ و هرانک  هب  ار  نز  هک  تساوزنا  زا  يا  هنومن  هکلب  تسین  فاـفع  زا  یلکـش  باـجح  هنوگ  نیا  ظوفحم  ریغ  دـید  زا  دـننامب و  يربم 
رکذـم دارفا  شود  رب  نکاس  يدـسج  ار  دوخ  یگدـنز  یناـغفا  اـی  یناتـسکاپ  ینز  هک  تسا  كاـندرد  رایـسب  دـنکیم  توعد  يرگن  یثنخ 

دوجو ینادرم  ناـهج  قطاـنم  یخرب  رد  زین  زونه  هک  تسا  نآ  رت  كاندرددـشاب  دوـجو  شیارب  زین  یقح  هنوـگچیه  دـنیبب و  شا  هداوناـخ 
ندوب ناسنا  قح  دنزاس و  یم  سوبحم  ارـسمرح  مان  اب  یناکم  رد  دوخ  شـشوپ  تحت  ار  يدایز  نانز  تورث  تردق و  هب  اکتا  اب  هک  دنراد 

دنک هاگن  تالیامت  ياضرا  يارب  يرازبا  نوچ  وا  هب  هک  دهد  نز  ینیشن  هناخ  هب  مکح  دناوت  یم  یهاگدید  اهنت  دننک  یم  بلس  اهنآ  زا  ار 
رد تسا  هدش  حرطم  توافتم  ياه  هنوگ  هب  يروشک  ره  رد  یتنـس  هاگدـید  اب  نز  شـشوپ  باجح و  عون  هتبلا  تسین .  هدوبن و  ًاملـسم  هک 

هداس شـشوپ  نیمه  اب  یمومع  راظنا  رد  نانز  تسا  هداد  لیکـشت  ار  نانز  شـشوپ  دـناشوپب  ار  نت  رـس و  هک  هداس  سابل  طاـقن  زا  یـضعب 
یلغاشم اتدمع  هکدنرادروخرب  زین  فلتخم  حوطـس  رد  یلغاشم  زا  روط  نیمه  دنزادرپ و  یم  دوخ  هرمزور  ياهراک  هب  دـنوش و  یم  رهاظ 

رـس رب  هالک  هناخ  زا  جراخ  رد  نانز  هکدوش  یم  رهاظ  لکـش  نیا  هب  اکیرمآ  اپورا و  رد  یتنـس  باجح  تسین .  مه  شزرا  یب  کـچوک و 
نز هب  هنوگ  ناسنا  یشرگن  لاح  ره  رد  دنناشوپ .  یم  يرسور  اب  ار  دوخ  رس  دنور  یم  اسیلک  هب  هکیتقو  هبنشکی  ياهزور  ای  دنراذگ و  یم 

يارب یـششوپ  هلزنم  هب  باجح  دـنک و  یم  ادـها  وا  هب  تسا  رـشب  تسد  هتخاس  ار  هچنآ  ماـمت  یعیبط و  تاـمعن  ماـمت  زا  يرادروخرب  قح 
باجح هک  تسا  هاگدید  نیا  اب  ساسا و  نیا  رب  یگدنز  یـساسا  روما  زا  نز  ندنار  رانک  يارب  دشاب  يا  هبرح  دناوت  یمن  ینمادکاپ  ظفح 

ناـشاقترا و هک  ییاـه  تیلاـعف  زا  تـیمورحم  ینیـشن و  هشوـگ  ندرک و  يوزنم  يارب  يریـسفت  هیجوـت و  هـن  تـسناد  فاـفع  ناوـت  یم  ار 
دراد یپ  رد  ار  نانز  یناسنا  یملع و  تیصخش 

تغل رد  باجح 

انعم نیا  هب  باـجح  عمج  تسا . هدـمآ  زیچ  ود  نیب  لـیاح  زین  دـنناشوپیم و  ار  دوخ  نآ ، هلیـسو  هب  هچ  نآ  شـشوپ و  ياـنعم  هب  باـجح 
دنناشوپیم نآ  اب  ار  دوخ  ياپ  ات  رـس  هرهچ و  نانز  هک  تسا  يرداچ  باـقن و  ياـنعم  هب  باـجح  یـسراف ، گـنهرف  رد   .) ? تسا ) بجح 

نایب هنوگ  نیا  ار  باجح  سدـقم  عرـش  هژاو ، نیا  ییاور  ینآرق و  دربراک  باجح و  يوغل  يانعم  هب  هجوت  اـب  حالطـصا  رد  باـجح  .) ? ( 
قح رادقم  هچ  ات  نز  دندیـسرپ : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  چم .» ات  اهتسد  تروص و  زج  هب  ندب  ياضعا  یمامت  ندـیناشوپ  : » دـنکیم

لوزن زا  سپ  دیوگیم : هملس  ما  « .) ? دوخ ) تسد  ود  تروص و  : » دندومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دراد ؟ ار  دوخ  تنیز  ندرک  راکـشآ 
هللا یلص  ) ادخ لوسر  دش  دراو  موتکم  ما  نبا  هک  دوب  ناشیا  دزن  زین  هنومیم  میدوب و  ملس ) هلاو و  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دزن  باجح ، تایآ 
هیلع  ) نانمؤمریما زا  اهنآ و  شناردپ  زا  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  ...« .) ? دیریگب ) ار  دوخ  باجح  : » دومرف ملـس ) هلاو و  هیلع 

ار دوخ  باجح  ناـشیا  سپ  تساوخ . دورو  هزاـجا  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاـف  ترـضح  زا  اـنیبان  کـی  : » هک دـنکیم  تیاور  مالـسلا )
؟ دنیبیمن ار  وت  وا  هک  یلاح  رد  یتفرگ ، ار  دوخ  باجح  هچ  يارب  دومرف : ترضح  نآ  هب  ملس ) هلاو و  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تفرگ .

هاگ نآ  دـنکیم . مامـشتسا  ارم  يوب  وا  نآ  رب  هوالع  منیبیم و  ار  وا  هک  نم  دـنیبیمن ، ارم  وا  رگا  دومرف : اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح 
« .) ?( یتــــسه نـــم  نـــت  هراــــپ  وــــت  هـــک  مـــهدیم  یهاوــــگ  دوــــمرف : ملــــس ) هـــلاو و  هــــیلع  هللا  یلــــص   ) ادــــخ لوــــسر 

ص دیمع ، گنهرف  دـیمع ، نسح   ?? . ? ? ص -  ج ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  ___________________________  ?  - 
 ??? ، باب هبادآ ، هتامدـقم و  باوبا  حاکنلا ، باتک  هعیـشلا ، لئاسو   ?? . ? ص -  نامه ،  ?? . ? ??? ص -  ج ، راونالا ، راـحب  ??? . ?  - 

ح.? 
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راتفگشیپ

تمحر و هاـگیلجت  شحور  قـفا  شنیرفآ و  شخب  تنیز  وا  دوـجو  هک  تسا  دنمـشزرا  ـالاو و  یتیـصخش  ياراد  مالـسا  هاگدـید  زا  نز 
ینمادکاپ نز و  ياوقت  يورگ  رد  تسخن  هلحرم  رد  هعماج  حالـصا  تسا و  شنیرفآ  لامج  تفارظ و  رهظم  نز  دـشابیم . تقلخ  تفاطل 

رارقا دـیاب  ساسا  نیمه  رب  تسوا . ياوقت  تفع و  هب  هتـسباو  تسا  هداوناخ  هک  هعماـج  شخب  نیرتیـساسا  تمالـس  هک  ارچ  دـشابیم ؛ وا 
تاجن ار  ياهعماج  دـشخب و  ییاهر  ار  یتما  حـلاص ، ینادـنزرف  تیبرت  اب  دـناوت  یم  هک  تسا  رـشب  ناـیبرم  نیرترثؤم  زا  یکی  نز  هک  درک 

وا یقیقح  شزرا  ات  دریگ  رارق  باجح  فدص  رد  هک  دـنکیم  اضتقا  شنیرفآ  دنمـشزرا  رهوگ  نیا  يالاو  رایـسب  هاگیاج  ورنیا  زا  دـهد .
اب دـشابیمن . نز  يالاو  ياهـشزرا  ظفح  زج  يزیچ  مالـسا  رد  نز  يارب  شـشوپ  باجح و  یلـصا  ياههفـسلف  زا  یکی  يرآ ! دوش . ظفح 

دوریم و رامش  هب  ناسنا  يارب  يرطف  یتاذ و  يرما  ششوپ  لصا  هک  میباییم  ردمالـسلامهیلع  نیموصعم  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رد  لمأت 
راـچد ناوارف  ياهبیـسآ  هب  ار  نتـشیوخ  هعماـج و  دوـشیم و  راـچد  نآ  هب  ناطیـش  ياـههسوسو  رثا  رد  ناـسنا  هک  تسا  ياهـنتف  یگنهرب ،

دشر و زین  نز و  تیصخش  شزرا و  ظفح  ببس  هکلب  تسا ؛ هداوناخ  ناینب  تیوقت  بجوم  اهنت  هن  هعماج  رد  نانز  ندوب  هدیـشوپ  دنکیم .
دراد یم  نوصم  اهبیـسآ  اهرطخ و  دنزگ  زا  ار  ناشدوجو  رهوگ  هک  تسا  یفدص  دننام  نانز  يارب  باجح  ددرگیم . يو  یحور  یلاعت 
همه رد  شـشوپ ، هلأسم  دـنکیم . ظفح  اشحف  داسف و  دـنزگ  زا  ار  نآ  دـشخبیم و  تمالـس  شمارآ و  هعماج  هب  هکلب  نانآ ، هب  اـهنت  هن  و 

رد تسا . هدش  لئاق  نآ  يارب  ياهژیو  تیمها  دشابیم ، رـشب  ترطف  رب  قبطنم  هک  زین  مالـسا  نیبم  نید  تسا . هدوب  هجوت  دروم  یهلا  نایدا 
ياهتنیز مادنا و  هناگیب ، نادرم  اب  ییورایور  ای  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  هک  تسا  هدـش  یناوارف  ياههیـصوت  ناملـسم  نانز  هب  میرک  نآرق 

دروم تدـش  هب  اـم  روشک  هک  رـضاح  رـصع  رد  کـش  نودـب  .) ? دـنناشوپب ) ناـمرحمان  هاـگن  زا  لـماک  بساـنم و  یـششوپ  اـب  ار  شیوخ 
جاور ددـصرد  شیپ  زا  شیب  نردـم  دـیدج و  لیاسو  تاناکما و  زا  هدافتـسا  اـب  مالـسا  نانمـشد  تسا و  هتفرگ  رارق  یگنهرف  ياـههمجه 
جاور زا  يریگولج  ياـههار  زین  ناـنز و  شـشوپ  باـجح و  هلأـسم  هب  رتشیب  هجوت  دنتـسه  ناـناوج  هژیو  هب  مدرم  نیب  رد  لاذـتبا  گـنهرف 

هدـمآرد ریرحت  هتـشر  هب  ناور  هداس و  یملق  اب  هک  اهیکاپ » میرح  باجح ،  » باـتک دـسریم . رظن  هب  يرورـض  مهم و  رایـسب  یباجحدـب ،
باـتک نیا  مهم  ياـهروحم  زا  دزادرپیم . باـجح  نوـماریپ  یـساسا  مهم و  ییاـهثحب  هب  دوـشیم  میدـقت  مرتـحم  ناگدـنناوخ  هب  تسا و 
باجح ندوب  يرطف  یمالـسا ، تایاور  نآرق و  تایآ  یهلا و  نایدا  رد  باجح  باجح ، یـسانشموهفم  دومن : هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوتیم 

زا ياهراپ  نآ ، اب  هزرابم  ياههار  یباجحدـب و  راوگان  ياهدـمایپ  باجح ، گنهرف  شرتسگ  ياههار  باجح ، هفـسلف  نانز ، رد  شـشوپ  و 
ناوج نارتخد  هژیو  هب  ناوناب و  رتشیب  هچ  ره  ییانـشآ  تهج  رد  یماگ  زیچان  شالت  نیا  تسا  دیما  ناناوج . هب  ییاهدـنپ  باجح و  ماکحا 
هروس  ) ? هّللاءاش ـ ) نا  دشاب ، اهنآ  نیب  رد  باجح  گنهرف  شرتسگ  زاسهنیمز  ییانشآ  نیا  دیآ و  رامـش  هب  باجح  هلأسم  فلتخم  داعبا  اب 

?? ?? و. تایآ  بازحا :

هسسؤم نخس 

هب ربماـیپ ! يا  َْنیَذُْؤی ؛ َـالَف  َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ  َکـِلذ  َّنِِهبِیبلَـالَج  نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِـسنَو  َکـِتاََنبَو  َکِـجاَوْزَِأل  ْلـُق  ُِّیبَّْنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  »
دنوش هتخانش  هکنیا  يارب  راک  نیا  دننکفاورف ، شیوخ  رب  ار  دوخ   ( دنلب ياهيرسور  اهبابلج =(  وگب : نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و 

ترطف رب  قبطنم  هک  مالـسا  نیبم  نید  تسا و  هدوب  هجوت  دروم  یهلا  نایدا  همه  رد  باجح ، هلأسم  تسا .» رتهب  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  و 
ياهشوگ هب  مالسلامهیلع  نیموصعم  ثیداحا  نآرق و  ینارون  تایآ  یسررب  اب  هک  تسا  هدش  لئاق  نآ  يارب  یصاخ  تیمها  دشابیم ، رـشب 

ظفح ار  دوخ  لـالج  شیوـخ  باـجح  اـب  نز ، اریز  تسا ؛ دـنوادخ  يدونـشخ  بجوـم  باـجح  کـش  نودـب  میربیم . یپ  تیمها  نیا  زا 
هب نآ  زا  ییاهر  سفن و  تراسا  ياهدـنب  نتـسسگ  يارب  ياهلیـسو  باجح  تسوا . باجح  رد  نز  لـالج  لاـمج و  یتسار  هب  دـیامنیم و 

اه یکاپ  میرح  زا 66باجح  هحفص 15 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


کی داقتعا  نامیا و  زین  هعماج و  کی  ینید  یگنهرف و  لالقتـسا  تسا و  نانز  ناور  حور و  یکاپ  ایح و  رگناـشن  باـجح  دوریم . راـمش 
نامرحمان یناسفن  ياهاوه  سرریت  رد  رگید  باجحاب ، نز  دش . دهاوخ  هتشاذگ  شیامن  هب  باجح  هلیسو  هب  مالسا  لیصا  ياهشزرا  هب  نز 

ظوفحم اهبرپ  دنمـشزرا و  فافع ، فدص  رد  يدـیراورم  نوچ  و  دـنامیم ، یقاب  بوبحم  كاپ و  هشیمه  يارب  اذـل  تفرگ ؛ دـهاوخن  رارق 
ار یباجحیب  نایبرغ ، هتفرگ و  مان  یسنج  يدازآ  یگنهرب و  رصع  برغ ، گنهرف  رد  هک  میربیم  رـس  هب  يرـصع  رد  نونکا  دنام . دهاوخ 

دنیاشوخان ناشنارکفمه  اهنآ و  يارب  نآ  هدنزاس  راثآ  باجح و  زا  نخـس  ور  نیا  زا  دـنیامنیم . بوسحم  نانز  يدازآ  قوقح  زا  ییزج 
هب هدـش  كزب  یکـسورع  نوچمه  ار  ناـنز  هک  يرکف  دـهدیم ؟ شزرا  تیـصخش و  ناـنز ، هب  رکف  نیمادـک  یتسار  هب  تسا . شزرایب  و 

باجح دنمـشزرا  میرح  رد  ار  نز  ییابیز  لامج و  هک  يرکف  هدـیا و  ای  دریگ  رارق  یلاباال  هزره و  نادرم  موجه  دروم  ات  دروآیم  هعماـج 
مرتحم ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  اهیکاپ » میرح  باجح ،  » باـتک درادـب . ظوفحم  هدولآ  ياـهتسد  اـهمشچ و  سرتسد  زا  هدومن و  ظـفح 

ییاهراکهار زین  تخادرپ و  دهاوخ  نآ  راثآ  هفـسلف و  باجح و  هلأسم  نوماریپ  یفلتخم  ثحابم  هب  ناور  هداس و  یملق  اب  تشذگ  دهاوخ 
دروم زیچان  شالت  نیا  تسا  دیما  دومن . دهاوخ  هئارا  ناگدنناوخ  هب  یباجحدـب  زا  يریگولج  باجح و  دنمـشزرا  گنهرف  شرتسگ  يارب 

هـسسؤم یـسراف  هورگ  نارگـشهوژپ  زا  ناـیاپ  رد  دریگب . رارق  ناوج  نارتـخد  ناوناـب و  هژیو  هب  هعماـج و  فلتخم  راـشقا  هدافتـسا  هجوت و 
شـالت رثا  نیا  فیلأـت  قیقحت و  هرتسگ  رد  هک  هدازاقـس  دـمحم  دیـس  یناـخمیرک و  هزمح  ناـیاقآ  هژیو  هب  مالـسلامهیلع  نیطبـس  یناـهج 

مالسلاامهیلع نیطبس  یناهج  هسسؤم  دیامنیم . ینادردق  رکشت و  دندومن ،

یهلا نایدا  رد  باجح  مود : لصف 

مالسا تعیرش  رد  باجح 

هب یبسانم  مظن  لیدعت و  اب  ار  نانز  ششوپ  بوجو  هدومن و  یفرعم  یهلا » هیده   » ار سابل  تسا  یهلا  نید  نیرتلماک  نیرخآ و  هک  مالسا 
هدومن و بانتجا  تسا  هتـشاد  دوجو  نانز  شـشوپ  نوماریپ  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  ای  تافارحنا و  زا  تسا .  هتـشاد  ینازرا  يرـشب  هعماج 
رـضم و ياـهيراگنا  لهـس  یمالـسا ، باـجح  رد  تـسا . هـتفرگ  رظن  رد  ار  یناـسنا  زیارغ  اـب  بساـنتم  يزرم  دـح و  نوناـق ، حیرــشت  رد 
ینیـشن و هدرپ  ای  هناخ  رد  نز  سبح  يانعم  هب  دنکیم ، غیلبت  برغ  هک  هنوگنآ  یمالـسا  باجح  درادـن . دوجو  درومیب ، ياهيریگتخس 

دناشوپب ار  مادنا  رس و  يوم  هناگیب ، نادرم  اب  دوخ  ترشاعم  رد  نز  هک  تسانعم  نیدب  هکلب  تسین ؛ یعامتجا  لئاسم  رد  تکرش  زا  يرود 
يارب دنوادخ  هک  تسا  يریبادت  مالـسا ، ياهروتـسد  ماکحا و  یـسنج ، دنمتردق  هزیرغ  هب  هجوت  اب  دزادرپن . ییامندوخ  يرگ و  هولج  هب  و 

. تسا هدومرف  حیرشت  هزیرغ ، نیا  حیحص  ياضرا  نینچمه  ندرک و  مار  لیدعت و 

تیحیسم رد  باجح 

تشترز نید  دننامه  تیحیـسم ، رد  دنراد . يدحاو  هویـش  تهج و  ترطف ، اب  ناشبسانت  رطاخ  هب  یهلا ، نایدا  دش ، هراشا  هک  روط  نامه 
زا دوصقم  رگا  : » دیوگیم هرابنیا  رد  یحیـسم  دنمـشناد  نادـیز ،» یجرج  . » تسا هدـمآیم  رامـش  هب  بجاو  يرما  نانز  باجح  دوهی ، و 
رد زونه  نآ  راثآ  تسا و  هدوب  لومعم  حیـسم ، نید  روهظ  زا  شیب  یتح  مالـسا و  زا  لبق  عضو ، نیا  تسا ، ندـب  نت و  ندـناشوپ  باجح ،

رارمتسا ار  نآ  دیدش  نیناوق  هدادن و  رییغت  ار  نانز  باجح  دروم  رد  دوهی  تعیرش  ماکحا  اهنت  هن  تیحیـسم  تسا .» هدنام  یقاب  اپورا  دوخ 
تعیرـش رد  اریز  تسا ؛ هتخاس  حرطم  ار  باـجح  بوجو  يرتشیب  دـیکأت  اـب  هداـهن و  رتارف  ار  مدـق  دراوم ، یخرب  رد  هکلب  تسا ، هدیـشخب 

تسیب نس  رد  جاودزا  هک : تسا  هدمآ  ندمت » خیرات   » باتک رد  یتح  دشیم و  بوسحم  سدقم  يرما  جاودزا ، هداوناخ و  لیکـشت  دوهی ،
نیب زا  يارب  هک  دنام  دهاوخن  یقاب  ياههبش  چیه  ياج  تسا  هدش  هدرمش  سدقم  درجت ، هک  تیحیسم  هاگدید  زا  اما  دوب ؛ يرابجا  یگلاس 
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هدـناوخارف يرتدـیدش  تروص  هب  نییزت ، شیارآ و  زا  يرود  لماک و  شـشوپ  تیاـعر  هب  ار  ناـنز  بتکم ، نیا  جـییهت ، کـیرحت و  نتفر 
نوچ دبایرد ، مالک  نودب  ار  ناشیا  نانز  تریـس  دـنوشن ، مالک  عیطم  زین  یـضعب  رگا  ات  دـییامن  تعاطا  ار  دوخ  نارهوش  نانز ! يا  . » تسا
هکلب سابل ، ندیـشوپ  الط و  هب  ندـش  یلجتم  وم و  نتفاب  زا  دـشابن  يرهاظ  تنیز  ار  امـش  و  دـننیبب ، ار  امـش  سرتادـخ  رهاط و  تریـس  هک 

زین قباس  رد  هسدقم  نانز  هنوگ ، نیدب  اریز  تساهب ؛ نارگادخ  دزن  هک  تسا )  ) مارآ میلح و  حور  دساف  ریغ  سابل  رد  یبلق  ینطاب  تیناسنا 
وا دوب و  عیطم  ار  میهاربا  هک  هراس  دننام  دندرکیم ، تعاطا  ار  دوخ  نارهوش  دندومنیم و  تنیز  ار  نتـشیوخ  دـندوب ، ادـخ  هب  لکوتم  هک 

راقو اب  دیاب  زین  نانز  هنوگ  نیمه  هب  و  : » میناوخیم نز  ندوب  نیما  راقو و  هرابرد  نینچمه  « . دیاهدش ? وا  نارتخد  امـش  دناوخیم و  اقآ  ار 
هاـگن زا  : » دومرف یـسیع  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  زین  اـم  تاـیاور  رد  « . نیما ? يرما  ره  رد  رایـشوه و  هکلب  وگتبیغ ؛ هن  دنـشاب و 

نویراوح و « . تسا ? یفاک  هدننک  هاگن  صخش  رد  هنتف  داجیا  يارب  نیمه ، دنایوریم و  بلق  رد  ار  توهـش  اریز  دیزیهرپب ؛ نانز  هب  ندرک 
اب دشیم ، هدرمش  ارجالا  مزال  تیحیسم  بهذم  اسیلک و  فرط  زا  نانآ  ینید  ياهروتـسد  هک  گرزب  ياهلانیدراک  اهپاپ و  اهنآ  زا  سپ 

هاگـشناد داتـسا  یهلا » میکح   » رتکد دـناهدناوخیم . ارف  یمـسج  ياهشیارآ  زا  يرود  لماک و  شـشوپ  هب  ار  نانز  رتمامت  هچ  ره  یتدـش 
دیاقع تیحیـسم ، دزن  نز  باجح  شـشوپ و  مکح  دروم  رد  نایئاپورا ، دزن  نز  تیعـضو  حیرـشت  زا  سپ  يدازآ » نز و   » باـتک رد  ندـنل 

باـجح و رد  ـالماک  دـیاب  نز  : » دـنکیم وگزاـب  باـجح  هراـبرد  ار  گرزب ) فقـسا  ود  تیحیـسم و  عجرم  ود  «، ) ناـیلوترت  » و تنملک » »
عنام وا  يوس  هب  اهمشچ  ندش  هریخ  زا  دـناوتیم  دـناشوپیم ، ار  وا  هک  یـسابل  طقف  اریز  دـشاب ؛ دوخ  هناخ  رد  هکنیا  رگم  دـشاب ، هدیـشوپ 

، يوسیع نمؤم  نز  يارب  دیامن . هانگ  هب  راداو  شتروص  هب  ندرک  هاگن  اب  ار  يرگید  ات  دهد  هئارا  نایرع  ار  دوخ  تروص  دـیابن  نز  ددرگ .
يارب اریز  ددرگ ؛ یفخم  دـیاب  زین  نآ  یعیبط  ییاـبیز  یتح  ددرگ و  هتـسارآ  رویز  هب  ناـگناگیب  دزن  هک  تسین  هدیدنـسپ  دـنوادخ ، رظن  رد 
باجح هک  دهدیم  ناشن  حوضو  هب  تسا ، هتفای  راشتنا  اپورا  مدرم  نایحیـسم و  كاشوپ  زا  هک  ییاهریوصت  « . تسا ? كانرطخ  ناگدننیب 

نانز هب  طوبرم  ریواصت  زا  یخرب  فلتخم ،» ماوقا  كاـشوپ   » باـتک رد  ردیانـشا ،» نوارب و  . » تسا هدـشیم  تیاـعر  ـالماک  ناـنز ، نیب  رد 
 . ? دنـــــشابیم رـــــس  شـــــشوپ  دـــــنلب و  یـــــسابل  ياراد  اـــــهنآ  یگمه  دـــــهدیم  ناـــــشن  هــــک  دـــــناهدروآ  ار  یحیـــــسم 

 ? ـ  هرقف موس ، باب  لوسر ، سرطپ  هلاسر  لیجنا : ___________________________________________  ? - 
 ?? ص-? . يدازآ : نز و   ??? . ? ? ص - ج ، راحبلا : هنیفـس   ?? . ? هرقف - موس ، باب  سؤانومیت ، هب  لوسر  سلوپ  هلاسر  لیجنا : ? . ? - 

 ??? ص. فلتخم : موقا  كاشوپ 

دوهی تعیرش  رد  باجح 

زا اهنت  هن  ناخروم ، دـهد . رارق  دوخ  دـیدرت  ای  راـکنا  دروم  ار  نآ  دـناوتب  یـسک  هک  تسین  یبلطم  دوهی ، موق  ناـنز  نیب  رد  باـجح  جاور 
حیرـصت هنیمز  نیا  رد  زین  نانآ  رامـشیب  ياهيریگتخـس  اهطارفا و  هب  هکلب  دـناهتفگ ، نخـس  دوهی  ناـنز  نیب  رد  باـجح  ندوب  موسرم 

رد یلو  دروآ ، دوجو  هب  ار  نآ  مالسا ، دوبن و  موسرم  برع  نیب  رد  ششوپ ، هچرگ  : » تسا هدمآ  مالـسا » رد  باجح   » باتک رد  دناهدرک .
هب باـجح ، دـندرکیم ، يوریپ  دوهی  راـکفا  زا  هک  یللم  دوـهی و  نیب  رد  ناریا و  رد  تشاد . جاور  لکـش ، نیرتدـیدش  هب  برع ، ریغ  لـلم 
رد یتـح  دـشیم . هدیـشوپ  مه  اـهتسد  فک  تروص و  اـهتلم  نیا  نیب  رد  تشاد . دوجو  تساوخیم  مالـسا  هچنآ  زا  رتدـیدش  بتارم 

تداـع کـی  تروـص  هب  ار  رکف  نیا  دوـب و  نز  ندرک  میاـق  زا  نخـس  هکلب  دوـبن ، نز  هرهچ  نز و  ندیـشوپ  زا  نخـس  اـهتلم  زا  یـضعب 
بات بآ و  اب  ار  موق  ره  نانز  ياهشیارآ  تانییزت و  انایحا  ای  یگنهرب  دراوم  دنکیم  یعـس  الومعم  هک  تنارود ، لیو  دندوب . » هدروآرد 
رخاف هسبلا  اب  ار  شیوخ  نانز  نانچمه  نایدوهی  اطـسو ، نورق  لوط  رد  : » دـیوگیم دروم  نیا  رد  دـهد ، هولج  یعیبط  ار  نآ  اـت  دـنک  لـقن 

ار بکترم  هک  دوب  یفـالخ  رـس ، يوم  ندـناشوپن  دـنورب . مدرم  ناـیم  هب  ناـیرع  رـس  اـب  هک  دـندادیمن  هزاـجا  اـهنآ  هب  نکل  دنتـسارآیم ،
، تسا راکـشآ  شرـس  يوم  هک  ینز  روضح  رد  دـیابن  يدوهی  درم  هک  دوب  نآ  یکی  یعرـش  میلاعت  هلمج  زا  تخاسیم . قالط  بجوتـسم 
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باجح و ینمض ، ای  حیرـص و  روط  هب  هک  دوشیم  تفای  يددعتم  دراوم  نایدوهی ، سدقم  باتک  رد  درادرب . » ادخ  هاگدرد  هب  اعد  تسد 
رگنایب هک  تسا  هتفر  راک  هب  عقرب »  » و رداچ »  » ظفل اـهنآ  زا  یخرب  رد  تسا . هتفرگ  رارق  دـییأت  دروم  نآ ، هب  طوبرم  لـئاسم  نز و  شـشوپ 

« شیادیپ رفس   » رد مرحمان  لباقم  رد  لماک  ششوپ  ددرگیم . هراشا  دراوم  نآ  زا  ياهراپ  هب  کنیا  تسا . رـصع  نآ  نانز  شـشوپ  تیفیک 
نیا : » دیـسرپ مداخ  زا  هک  اریز  دمآ . دورف  دوخ  رتش  زا  دید و  ار  قاحـسا  درک و  دـنلب  ار  دوخ  نامـشچ  هقفر ، و  میناوخیم : نینچ  تاروت ،
هبشت مدع  دناشوپ .  ار  دوخ  هتفرگ ، ار  دوخ  عقرب  سپ  تسا .» نم  ياقآ  : » تفگ مداخ  و  دیآیم .؟ ام  لابقتسا  هب  ارحص  رد  هک  تسیک  درم 
هوهی هورکم  دنک ، نیا  هک  ره  اریز  دشوپن ؛ نز  سابل  درم ، دشابن و  اور  نز  رب  درم ، عاتم  : » تسا هدـمآ  تاروت »  » رد رگیدـکی  هب  نز  درم و 

احیرـص دناهدناشوپیم ، ار  شیوخ  مادنا  تروص و  رـس و  نآ ، اب  نانز  هک  ياهدنبور  عقرب و  رداچ و  زا  تاروت ،»  » رد تسا . » وت ) يادخ  )
دمهفن یـسک  راهنز  تفگ : زعوب  : » میناوخیم تور »  » باتک رد  هنومن  يارب  تسا . نانز  شـشوپ  تیفیک  رگناشن  هک  تسا ، هدـش  هدرب  مان 

يو رب  هدومیپ  وج  لیک  شـش  وا  تفرگب و  ار  نآ  سپ  ریگب . رواـیب و  تسوت ، رب  هک  يرداـچ  تفگ : و  تسا . هدـمآ  نمرخ  هب  نز  نیا  هک 
هک نانچ  تخادرپ ، یم  دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  دسیونیم : تنارود  لیو  نامرحمان  زا  رس  ندناشوپ  موزل  تفر . » رهـش  هب  دراذگ و 

، درکیم لد  درد  نادرم ، زا  یخنس  ره  رب  ای  تشریم ، خن  ماع  عراش  رد  ای  و  تفریم ، مدرم  نایم  هب  تشاد  رـس  رب  يزیچ  هک  نآ  یب  الثم 
درم تروص ، نآ  رد  دنونشب ، ار  وا  نانخس  دنتـسناوتیم  شناگیاسمه  دومنیم ، ملکت  شاهناخ  رد  نوچ  هک  دوب  دنلب  ردق  نآ  شیادص  ای 

تعیرـش رد  باجح  بوجو  يدوهی ، نانز  باجح  أشنم  هک  نیا  دییأت  يارب  یخرب  دهد .  قالط  ار  وا  ياهیرهم  تخادرپ  نودب  تشاد  قح 
وا رس  تشپ  ات  درک  رما  نانآ  هب  یسوم  ترضح  نآ ، رد  هک  دننکیم  هراشا  بیعش  نارتخد  یـسوم و  ترـضح  ناتـساد  هب  هدوب ،  y یسوم
 . __________________________________  ? دننک تیاده  ناشردپ  لزنم  هب  ار  وا  رـس ، تشپ  زا  هدرک و  تکرح 

 ?- ?? . ?- هرقف مود ، باب  تور ، باتک  تاروت :  ? . ? هرقف -  ?? باب ، هینثت : رفس  تاروت :  ?? . ? ?? و - هرقف   ?? باب ، شیادیپ : رفـس  - 
 ??? ص. باقنلا : بوجو  هلدا  باجحلا و  همکح  ك : ?? ر . . ? ?? ص - ج ، تنارود ، لیو  ندمت : خیرات 

تشترز تعیرش  رد  باجح 

رهاظ رد  یلم  گنهرف  کی  ناونع  هب  یناریا  نانز  هک  ار  یباجح  ياههیاپ  ات  تسا  هدیشوک  دوخ ، ياهزردنا  اههیـصوت و  اب  تشترز » وشا  »
نیمات زین  هدـنیآ  رد  ار  باجح  نوناق  يارجا  تنامـض  هار ، نیا  زا  دـیامن و  مکحتـسم  ناـنآ  حور  قمع  رد  دـننکیم ، تیاـعر  دوخ  فرع 

وـشا  » هک ییاهزردـنا  دـنپ و  زا  یتمـسق  دـنک . همیب  ناهنپ  یقالخا  ياهفارحنا  ناکما  لباقم  رد  ار  شیوخ  هعماـج  ناـس ، نیدـب  دـیامن و 
یلاعت تهج  رد  وا  تکرح  ددرگ و  نایامن  رتهب  تشترز » وشا   » مهم مادقا  نیا  ات  مینکیم ، لقن  ار  هدومن  هیـصوت  دوخ  ناوریپ  هب  تشترز »

يا : » دیوگیم تشترز  وشا  دوش . رتنشور  نطاب ، تفع  اب  يرهاظ  باجح  ندومن  مأوت  موزل  نایب  و  باجح » ظفح   » ياههشیر شزومآ  و 
كاپ یناگدنز  یپ  رد  تریغ ، اب  دیراپسب و  رطاخ  هب  ار  مراتفگ  دیهد و  شوگ  مزردنا  هب  تسامش . اب  منخـس  يور  ناداماد ! ناسورع و  ون 

اب ییوشاـنز ، سدـقم  یناگدـنز  نآ  اـت  دـیوج  یتسدشیپ  يرگید  رب  يزرورهم  کـین و  رادرک  رد  دـیاب  امـش  زا  کـی  ره  دـییآرب . شنم 
لطاب ياهوزرآ  یهاوخدوخ و  سوه ، اوه ، هک  دسریم  یسک  هب  یکین ، ناورهر  شاداپ  : » دیوگیم زین  و  دشاب .» هارمه  یمرخ  یـشوخ و 

. دوب دهاوخن  يرگید  زیچ  سوسفا ، هلان و  زج  شنایاپ  هار ، نیا  رد  تلفغ  یهاتوک و  ددرگ . هریچ  شیوخ  سفن  رب  هتخاس ، رود  دوخ  زا  ار 
ـ ! درم يا  وت ـ  زا  دـنکیم : دوبان  ار  تشز  رادرک  هک  تسا  يدزیا  مـالک  : » تسا هدـمآ  ررکم  روط  هب  هلمج  نیا  داد » يدـنو   » باـتک رد  و 

وزرآ زاس ! هزیکاـپ  كاـپ و  ار  ورین  نت و  منکیم  شهاوخ  نز ـ ! يا  وت ـ  زا  زاـس ! هزیکاـپ  كاـپ و  ار  ینوزف  شیادـیپ و  منکیم  شهاوخ 
رد ام » نهیم  ياهتیلقا  كاشوپ   » ناونع لیذ  رد  نایناریا  یناتساب  كاشوپ  باتک  رد  دوش . »! ناوارف  وت  ریـش  یـشاب و  دنزرف  بحاص  مراد 
هب کـیدزن  رایـسب  یتهابـش  دـننکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  یتشترز  ناوناـب  هک  كاـشوپ  نیا  : » میناوخیم نینچ  یتـشترز  ناـنز  باـجح  دروم 

تسا و يرایتخب  ناوناب  يرـسور  ریظن  هدافتـسا ، زرط  لکـش و  رظن  زا  نانآ  يرـسور  هک  نانچ  دراد ؛ ام  روشک  رگید  طاقن  ناوناب  كاشوپ 
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ناجیابرذآ درک  ناوناب  راولش  نامه  شرب ، لکش و  ظاحل  زا  نانآ ، راولش  تسا و  کیدزن  هتشذگ  رد  رل  ناوناب  نانآ  نهاریپ  هیبش  نهاریپ ،
«. تسا يردنب  ناوناب  کهالک  نامه  نانآ ، کهالک  تسا و  یبرغ 

نایدا رد  باجح 

هک تسا  نیا  نآ  یساسا  لیالد  زا  یکی  و  تسا ، یصاخ  هاگیاج  ياراد  بهاذم ، نایدا و  مامت  رد  ششوپ  باجح و  ششوپ  ندوب  يرطف 
سدقم باتک   ) تاروت رد  دنکیم . تابثا  ار  ششوپ  ندوب  يرطف  زین  اوح  مدآ و  ترضح  ناتساد  تسا . يرطف  رما  کی  فافع ، باجح و 

امنشوخ رظن ، هب  تسوکین و  كاروخ  يارب  تخرد  نآ  هک  دید  نز  نوچ  و  : » میناوخیم تسا ) سدـقم  زین  نایحیـسم  يارب  هک  نایدوهی 
دـش و زاب  ناشیا  يود  ره  نامـشچ  هاگنآ  دروخ . وا  داد و  زین  دوخ  رهوش  هب  دروخب و  هتفرگ  شاهویم  زا  سپ  دیـسر  ازف  شناد  ریذـپلد و 
ار دوخ  نز  مدآ ، و  : » دهدیم همادا  دـعب  دـنتخاس .»... نتـشیوخ  يارب  اهرتس  هتخود ، مه  هب  ریجنا  ياهگرب  سپ  دـنانایرع ؛ هک  دـندیمهف 
« . دیناشوپ ار  ناشیا  تخاسب و  تسوپ  زا  شنز  مدآ و  يارب  اهتخر  ادخ  دنوادخ  و  تسا . ناگدـنز  عیمج  ردام  وا  هک  اریز  داهن ؛ مان  اوح 
اب هلصافالب  هک  دنانایرع  هک  دندیمهف  دش و  زاب  ناشمشچ  هعونمم  هرجـش  ندروخ  زا  دعب  دنتـشادن و  یـسابل  اوح  مدآ و  نتم ، نیا  قبط  رب 

مدآ ترضح  ناتساد  دروم  رد  میرک  نآرق  رد  تشاد . ینازرا  ناشیا  هب  تسوپ  زا  یسابل  دنوادخ  ادعب  دندناشوپ و  ار  دوخ  ناتخرد  گرب 
نآ زا  اوح  مدآ و  هک  هاگنآ  ِهَّنَْجلا ؛ ِقَرَو  نِم  اَمِْهیَلَع  ِناَفِـصْخَی  اَقِفَطَو  اَمُُهتاَءْوَس  اَـمَُهل  ْتَدـَب  َهَرَجَّشلا  اَـقاَذ  اَّمَلَف  : » تسا هدـمآ  نینچ  اوح  و 

ار دوخ  یتشهب  ناتخرد  گرب  اب  تعرـس ، هب  و  دـیدرگ ) راکـشآ  ناـشتروع   ) هداد تسد  زا  ار  دوخ  شـشوپ  دندیـشچ ، هعونمم )  ) تخرد
نآ زا  ندروخ  اب  اما  دـناهدوب ؛ ساـبل  ياراد  هعونمم  تخرد  ندیـشچ  زا  لـبق  اوح  مدآ و  ترـضح  میرک ، نآرق  تاـیآ  قبط  دـندناشوپ . »
ره قباطم  لاح ، ره  هب  دندومن . مادقا  دوخ  ندناشوپ  هب  هلصافالب  هک  دنداد  تسد  زا  ار  دوخ  سابل  ناطیش ) ياوغا  رثا  رد   ) هعونمم تخرد 

نودـب یتح  یگنهرب ، زا  مرـش  ساسحا  نیا  دـندناشوپ . یتشهب  ناتخرد  ياهگرب  اب  ار  دوخ  هلـصافالب  یگنهرب  ساسحا  زا  سپ  لقن ، ود 
ینامرف ای  شزومآ  چیه  تحت  هک  تهج  نآ  زا  تقوم ،) روط  هب  ولو   ) اهگرب هلیـسو  هب  دوخ  ندناشوپ  رد  تعرـس  و  هناگیب ، رظان  روضح 

تباث تسا و  ناسنا  رد  ششوپ  ندوب  يرطف  رگنایب  تسا ، هتفرگ  تروص  يرگید  هب  کی  ره  رکذت  ای  یحو و  هتـشرف  ای  دنوادخ  بناج  زا 
، اهناسنا نیتسخن  رتهب ، ریبعت  هب  ای  نیتسخن ، ياهناسنا  هکلب  تسا ؛ هدشن  داجیا  اهندمت  رثا  رب  جـیردت و  هب  شـشوپ ، سابل و  هک  دـنکیم 

نیب رد  باجح  ناهج ، ياهنییآ  اهتلم و  قافتا  هب  بیرق  رثکا  رد  یخیرات ، نوتم  یهاوگ  هب  اـنب  دناهتـشاد . شیارگ  نادـب  يرطف  روط  هب 
، نامکاح هقیلـس  لامعا  اب  یهاگ  هدرک و  یط  ار  يداـیز  ياهبیـشن  زارف و  خـیرات ، لوط  رد  باـجح  دـنچ  ره  تسا . هدوب  لومعم  ناـنز ،

یبوخ هب  میرگنب ، ناـهج  ياـهروشک  یلم  ساـبل  هب  رگا  تسا . هتفرن  نیب  زا  لـماک  روط  هب  هاگچـیه  یلو  تسا ، هتفاـی  فیفخت  اـی  دـیدشت 
یماوقا للم و  نتفای  يارب  یخیرات  ياهباتک  ندز  قرو  زا  ار  ام  اـهروشک ، یلم  ساـبل  رد  تقد  مینیب ، یم  نآ  رد  ار  نز  شـشوپ  باـجح و 

هدوب لومعم  ناهج ، ياهتلم  رثکا  نایم  رد  باجح  هک  دنکیم  تابثا  یبوخ  هب  دزاسیم و  زاین  یب  دناهدوب ، باجح  ياراد  اهنآ  نانز  هک 
دناهدرمـش و مزال  بجاو و  ار  نز  شـشوپ  باجح و  ینامـسآ ، نایدا  مامت  تسا . هتـشادن  یـصاخ  تلم  ای  بهذـم  هب  صاـصتخا  تسا و 

تسا هدش  هداهن  تعیدو  هب  نانز  ترطف  رد  یعیبط  روط  هب  باجح  ششوپ و  موزل  هک  ارچ  دناهدرک ؛ توعد  نآ  يوس  هب  ار  يرشب  هعماج 
نز باجح  ششوپ و  یهلا  نایدا  همه  رد  سپ  تسا ؛ هدش  عیرشت  یناسنا  ترطف  اب  وسمه  گنهامه و  یهلا  نایدا  ياهروتـسد  ماکحا و  و 

، یبهذـم سدـقم  ياهباتک  تسا . هدوب  مزال  يرما  نانز  باجح  مالـسا ، تیحیـسم و  تیدوهی ، تشترز ، ناـیدا  رد  تسا . هتـشگ  بجاو 
. تساعدــم نــیا  تاــبثا  هاوــگ  دــهاش و  نیرتــهب  یهلا ، ناــیدا  ناوریپ و  یلمع  هریــس  مــسارم و  بادآ و  ینید ، ماــکحا  اهروتــسد و 

نیـــسح مــالغ  یـــسراف  فراــعملا  هریاد  ______________________________________________  ? - 
 ?? - ?? ? و. تایآ ? -  ? باب ، شیادیپ ، رفس  تاروت :  ??? . ? ص - یکلم ، نیـسح  ناریا ، هلاس  تسیب  خیرات   ??? . ? ص -  بحاصم ،

 ?? . هیآ فارعا : هروس  ? - 
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یمالسا تایاور  نآرق و  تایآ  رد  باجح  موس : لصف 

یمالسا تایاور  رد  باجح 

، ییاهلمعلاروتـسد هئارا  اب  دناهتـشاد ، باجح  تیاعر  رب  هک  یتادـیکأت  رب  هوالع  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ 
ندب ششوپ  زا  زیهرپ  مینکیم . لقن  ار  اهنآ  زا  یخرب  تمسق ، نیا  رد  هک  دناهتـشگ  نومنهر  یکاپ ، بیذهت و  يوس  هب  ار  یمالـسا  هعماج 

وا زا  ار  دوخ  يور  ربمایپ ، دـمآ . ربماـیپ  هناـخ  هب  یکزاـن  اـمن و  ندـب  هماـج  اـب  دوب ـ  ربماـیپ  نز  رهاوخ  هک  ءامـسا ـ  يزور ، كزاـن  اـمن و 
« . ? اهتسد تروص و  رگم  دوش ، هدید  شمادـنا  ندـب و  زا  ییاج  دـیابن  دیـسر ، غولب  دـح  هب  یتقو  نز ، ءامـسا ! يا  : » دومرف دـنادرگرب و 

رارق درم  هیبـش  ار  دوخ  هک  ار  یناـنز  دـنوشیم و  نز  هیبـش  هک  ینادرم  دـنوادخ ، : » دوـمرف ربماـیپ  فلاـخم  سنج  هب  ندـش  هیبـش  زا  زیهرپ 
e ربمایپ اریز  دیامن ؛ درم  هیبش  ار  دوخ  نز  هک  تسین  زیاج  : » دندومرف یثیدح  نمـض  رد  زین ،  y رقاب ماما  « . تسا ? هدرک  نیرفن  دنهدیم ،
هب تبـسن  تفع  « . تسا ? هدرک  نیرفن  دـنهدیم ، رارق  اهدرم  هیبش  ار  دوخ  هک  ینانز  نینچمه  دـندرکیم و  نانز  هیبش  ار  دوخ  هک  ینادرم 

لقن قداص  ماما  زا  ینارچ  مشچ  زا  يرود  « . دـننامب ? فیفع  امـش  نانز  ات  دیـشاب  فیفع  مدرم ، نانز  هب  تبـسن  : » دومرفربمایپ مدرم  ناـنز 
« ? دراد یپ  رد  ار  ینالوط  ياهترـسح  هک  یهاگن  اسب ، هچ  ناطیـش ؛ ياهریت  زا  مومـسم  تسا  يریت  ینارچ ، مشچ  : » دیامرفیم هک  هدـش 

سپ دیارایب ، ار  دوخ  شرـسمه ، ریغ  يارب  ینز  هکنیا  زا  دندومرف  یهن   e مالسا یمارگ  لوسر  هناخ  زا  جراخ  رد  رطع  لامعتـسا  شیارآ و 
وبشوخ ار  دوخ  هک  ینزره  : » دندومرف  e مرکا لوسر   . دنازوسب ? شتآ  رد  ار  وا  هک  تسا  راوازـس  ادخ  رب  دوش  یلمع  نینچ  بکترم  رگا 

رارق هکئالم )  ) تنعل دروم  هناخ  هب  تشگزاب  ماگنه  ات  دوش ، جراخ  لزنم  زا  سپـس  دـنک ،) مامـشتسا  ار  نآ  مرحمان  هک  ياهنوگ  هب   ) دزاس
، درکیم هیرگ  تدش  هب  وا  هک  یلاح  رد  میدش  تایفرش   e ادخ لوسر  تمدخ  هب   u همطاف هارمه  هب  دندومرف : یلع  ترضح  « . دریگیم ?
ار متما  زا  ینانز  دندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یبش  دندومرف : تسا ! هتخاس  نایرگ  ار  امـش  نینچ  نیا  زیچ  هچ  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ :

يا دومرف : همطاف  دنداد ، حرـش  میارب  ار  اهنآ  لاوحا  سپـس  متـسیرگ ، ناشباذـع  تدـش  زا  هک  مدـید  يدـب  عضو  رد  دـیدش و  یباذـع  رد 
شیوم ایند  رد  دوب ، هدش  هتخیوآ  شیوم  اب  هک  ینز  : » دندومرف ترضح  سپ  زاس ، ربخ  اب  اهنآ  لمع  زا  ار  ام  نم ! مشچ  ینشور  بوبحم و 
شندب دروخیم  ار  دوخ  ندب  تشوگ  هکنآ  دادیم و  رازآ  ار  شرسمه  دوب ، هدش  هتخیوآ  شنابز  اب  هک  ینز  دناشوپیمن ، نامرحمان  زا  ار 

« . ? تشادیم هضرع  مرحمان  نادرم  رب  ار  نتشیوخ  هک  دوب  یسک  دشیم  هدیچ  شتـشوگ  یچیق  اب  هکنآ  درکیم و  نییزت  نارگید  يارب  ار 
زا دـنتفرگ . نامیپ  نانآ  زا  دندرمـش و  مزال  نانز  رب  ار  يروما  یمارگ ،  لوسر  : » دـندومرف قداص  ماما  مرحمان  اب  سامت  تولخ و  طالتخا ،

تـسد وا  اب   ) دـنک هحفاصم  یمرحمان  نز  اب  سک  ره  : » دـندومرف یمارگ  لوسر  « . دـنزیهرپب ? مرحمان  نادرم  اـب  ینیـشن  مه  زا  هکنیا  هلمج 
تسین هتسیاش  نز  يارب  : » دندومرف ربمایپ  « . ?? تشگ  دهاوخ  هناور  شتآ  هب  سپـس  دش ، دهاوخ  هتـسب  ریجنز  لغ و  رد  تمایق  زور  دهد )

مرکا لوسر  نامرحمان  دزن  نانز  فیـصوت  « . ?? دـنک  تکرح  هار  ریـسم ، راـنک  رد  هک  تسا  هتـسیاش  هکلب  دورب ، هار  ریـسم ، طـسو  رد  هک 
هکنیا رگم  دوریمن  ایند  زا  دوش  هانگ  هب  هدولآ ، فصو  نآ  هطـساو  هب  درم  نآ  دـیامن و  فصو  يدرم  يارب  ار  ینز  هک  یـسک  : » دـندومرف

تسا و رتدـنمدوس  نز  يارب  یگدیـشوپ  : » دـندومرف یلع  ماـما  ناـنز ـ  شـشوپ  نادرم و  تریغ  تیمها  « . ?? دوش  عقاو  یهلا  بضغ  دروم 
تلاح نیرتکیدزن  « . ?? تسا  هنوراو  شبلق  هک  تسا  یناسنا  درادن  تریغ  هک  يدرم   : » قداص ماما  « . ?? دزاسیم  رترادیاپ  ار  وا  ییابیز 

. دیسر ارهز  ترـضح  هب  لاؤس  نیا  ربخ  دنرتکیدزن »؟ دنوادخ  هب  یتلاح  هچ  رد  نانز  : » دندیـسرپ دوخ  باحـصا  زا  مرکا  ربمایپ  ادخ  هب  نز 
شیمارگ رتخد  زا  خساپ  نیا  ندینـش  اب  ربمایپ  دـشاب .» دوخ  هناخ  نورد  هک  تسا  یماگنه  ادـخ  هب  نز  تلاح  نیرتکیدزن  :» دـندومرف ناشیا 

ادخ لوسر  هداوناخ  يارب  یهاگ  ءالوح »  » مان هب  شورف  رطع  ینز  نانز  ییامندوخ  زا  ادخ  مشخ  « . ?? تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  : » دـندومرف
تـسین اور  نز  يارب  نکن . راکـشآ  ترهوـش  ریغ  يارب  ار  تیاـهتنیز  ءـالوح ! يا  : » دـندومرف وا  هب  باـطخ  ربماـیپ  يزور  دروآیم . رطع 

باذع دوب و  دهاوخ  وا  رب  ناگتـشرف  تنعل  ادـخ و  مشخ  تنعل و  دـنک  نینچ  یـسک  رگا  دـنیبب . مرحمان  ار  شاهنهرب  ياپ  تسد و  ياهقاس 
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نامرحمان يارب  ار  دوخ  ياهتنیز  ییابیز و  دنـشاب ، هتـشاد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  ینانز  تسا ... هدرک  هدامآ  دوخ  يارب  یکاندرد 
رد یلع  ناـنمؤمریما  نز  حالـص  ریخ و  « . ?? دـناهتخیگنارب  ار  ادـخ  مشخ  دـساف و  ار  دوـخ  نید  دـننک ، نینچ  رگا  هک  دـننکیمن  راکـشآ 

تساهنآ لماک  باجح  رد  اهنآ  وت و  ریخ  اریز  شاب ، هتشاد  باجح  رد  ار  تنارسمه  مرسپ ! : » دندومرف یبتجم  نسح  ماما  هب  دوخ  يایاصو 
ششوپ هویـش  « . ?? دوش  دراو  تلزنم  هب  يدامتعا  دروم  ریغ  مرحمان  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  اهنآ ، نتفر  نوریب  هناخ  زا  لماک  باجح  اب  زین  و 

شندب هب  دیامن و  هدرشف  عمج و  ار  شسابل  شاهناخ ، زا  نتفر  نوریب  ماگنه  هک  تسین  راوازـس  نز  يارب  : » دندومرف مالـسا  یمارگا  لوسر 
نینچ دـسریمن  اهنآ  ماشم  هب  تشهب  يوب  یتح  هک  ار  خزود  لها  ناـنز  يراـتفگ  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  یمنهج  ناـنز  « . ?? دنابـسچب 

دننکیم بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  ياهـسوه  دـنهدیم و  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  قرب  قرز و  اب  باجحدـب  هک  یناـنز  : » دـندرک یفرعم 
: دندومرف هفوک  مدرم  هب  باطخ  یلع  نانمؤمریما  تریغ  یب  نادرم  « . ?? تسا  یبرع  رس  کبـس  رتش  ياهناهوک  نوچمه  ناشرـس  ياهومو 

« . ?? دزرویمن تریغ  هک  ار  یسک  ادخ  تنعل  دینکیمن . ایح  ایآ  دننزیم ، هنت  نادرم  هب  اههار  ریسم  رد  امش  نانز  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  »
دوخ و   ) دیامن نینچ  نز  رگا  : » دندومرف و  دنک . شیارآ  رهوش ، ریغ  يارب  ار  دوخ  نز ، هکنیا  زا  دندرک  یهن  مالـسا  ربمایپ  خزود  ناراوازس 

مالـسا یمارگ  ربماـیپ  منهج  يوب  « . ?? دـنازوسب  خزود  شتآ  رد  ار  وا  هک  تسا  راوازـس  دـنوادخ  رب  دـنک ) شیارآ  شرهوش  ریغ  يارب  ار 
مامـشتسا ار  يو  رطع  يوب  ات  دنک  روبع  مرحمان  دارفا  زا  یهورگ  رب  دوش و  جراخ  لزنم  زا  دنک و  لامعتـسا  رطع  هک  ینز  ره  : » دنیامرفیم

ادخ دزن ، يرادنتشیوخ )  ) فافع نیرتینتشاد  تسود  : » دندومرف مالـسا  یمارگ  لوسر  ایح  تفع و  « . ?? تسا  راکانز  ینز  نینچ  دنیامن ،
مدرم نانز  هب  تبـسن  : » دندومرف قداص  ماما  « . ?? تسا  ندنام  ظوفحم  فافع ، هویم  : » دنومرف نانمؤمریما  « . ?? تسا  نماد  مکـش و  تفع 

: دندومرف داجس  ماما  « . ?? تسوا  يایح  هزادنا  هب  ناسنا  تفع  : » دندومرف یلع  ماما  « . ?? دنزرو  تفع  امش  نانز  هب  تبـسن  ات  دیزرو  تفع 
ایح : » دندومرف یلع  ماما  « . ?? تسین  نماد  لرتنک  و  مارح ) ياذغ  زا   ) مکش لرتنک  زا  رتهب  وا ، هاگشیپ  رد  ادخ ، تخانـش  زا  دعب  زیچ  چیه  »

ناسنا ایح  دندومرف «: یلع  ماما  « . ?? دراد  تسود  ار  شناگدنب  یگدیـشوپ  ایح و  دنوادخ  : » دـندومرف مرکا  ربمایپ  « . ?? تسا  تفع  لماع 
نایم زا  ود  نآ  زا  یکی  رگا  سپ  دناهتـسویپ ، مه  هب  رگیدـکی و  اب  نامیا  ایح و  : » دـندومرف رقاـب  ماـما  « . ?? درادیم  زاـب  تشز  لـمع  زا  ار 
یـسک : » دندومرف مرکا  لوسر  « . ?? تسا  نید  مامت  ایح ، : » دـندومرف مرکا  لوسر  « . ?? تفر  دـهاوخ  نیب  زا  شلابند  هب  زین  يرگید  دورب ،

« . ?? تساهنآ نیرتایح  اب  اهناسنا ، نیرتلقاع  : » دندومرف یلع  ماما  « . ?? تشاد  دهاوخن  ایح  زین  دنوادخ  زا  دشاب  هتـشادن  ایح  مدرم  زا  هک 
 ??? ص-? . ناــمه : . ? ناـــمه -  ??? . ? ? ص - ج ، دواد : یبا  ننـــس  ______________________________  ? - 
 ??? ? ص-? . ج ، هعیـشلا : لـیاسو   ??? . ? باـب -  ? ج ، هعیـشلا : لـیاسو   ???  ? ص - ناـمه :  ??? . ? ?? ص - ج ، هعیــشلا : لـیاسو 
: مالسا رد  نز  ششوپ   ??? . ?? ?? ص - ج ، هعیـشلا : لیاسو   ??? . ?? ? ص - ج ، هعیـشلا : لئاسو   ??? . ? ? ص - ج ، هعیـشلا : لئاسو 
 ??? . ?? ?? ص- ج ، هعیـشلا : لـئاسو   ??? . ?? ص - ظـعاوملا : مکحلا و  نویع   ??? . ?? ? ص - ج ، هعیـشلا : لـیاسو   ?? . ?? ص -

عورف  ?? . ?? ص - لوـقعلا : فـحت   ??? . ?? ?? ص -  ج ، لـئاسولا : كردتـسم   ??? . ?? ص - یفطـصملا : بلق  هـجهب  ارهزلاهمطاـف 
راحب  ??? ص ـ  قودـص : یلاما   ??? . ?? ?? ص - ج ، هعیـشلا : لئاسو   ??? . ?? ? ص - ج ، یفاک : عورف   ??? . ?? ? ص - ج ، یفاک :

: نامه  ??? . ?? ? ص - ج ، همکحلا : نازیم   ??? . ?? ص - هدـنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  هحاصفلا : جـهن   ??? . ?? ??? ص - ج ، راونـالا :
: هینسلا سلاجم  زا  لقن  هب  مالسا : رد  نز  شـشوپ   ??? . ?? ? ص - دلج ، نامه :  ??? . ?? ? ص - دلج ، نامه :  ??? . ?? ? ص - دلج ،
. نامه  ??? . ?? ? ص - ج ، همکحلا : نازیم   ??? . ?? ? ص - ج ، لئاسولا : كردتـسم   ??? . ?? ? ص - ج ، همکحلا : نازیم   ? . ?? ج ـ

 ??? ??? و. ? ص  ج ، همکحلا ، نازیم  مکحلا و  ررغ  زا  لقن  هب  مالسا : رد  نز  ششوپ   ??? . ?? ص - نامه ، . ?? نامه - ?? - 

ینآرق تایآ  رد  باجح 

هدـمآ یلـصفم  تایآ  یط  رون ، هروس  رد  تسا . هدـش  لزان  نآ  تیفیک  باجح و  دروم  رد  حیرـص ، روط  هب  دـنچ  یتاـیآ  میرک ، نآرق  رد 
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رتهزیکاپ ناشیا  يارب  هک  ار ، شیوخ  ناماد  زین  دنریگورف و  نامرحمان ) هب  هاگن  زا  ) ار دوخ  ياهمشچ  هک  وگب  نمؤم  نادرم  هب  و  تسا ...« :
دنریگورف و دولآسوه ) هاگن  زا  ار ( دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیا  اب  ناوناب  هب  و  تسا . هاگآ  دـنهدیم ، ماجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  انامه  تسا .
و دـنزاسن ، راکـشآ  ار  دوخ  ياهتنیز  دـنیامنن و  تسا ، رهاـظ  هک  يرادـقم  نآ  زج  ار  دوخ  ياـهتنیز  دـننک و  ظـفح  ار  شیوخ  ناـماد 
، ناشناردارب ای  ناشنارهوش  ردپ  ای  ناشناردپ  ای  ناشنارهوش  يارب  رگم  دنزاسن  راکشآ  ار  دوخ  تنیزو  دننکفا  هنیس  رب  ار  دوخ  ياهيرسور 

ياهاپ و  دنتسه . زّیمم  ریغ  هک  یناکدوک  ای  و  دنرادن ، نانز  هب  یلیامت  هک  یهیفس  نادرم  ناشنازینک ، ناشـشیک ، مه  نانز  ناشناردارب ، رـسپ 
راگتـسر هک  دـشاب  نانمؤم ! يا  دـیدرگ ، زاب  دـنوادخ  يوس  هب  یگمه  و  دوش . راکـشآ  ناـشناهنپ  ياـهتنیز  اـت  دـنبوکن  نیمز  رب  ار  دوخ 

دنلب ياهيرـسور  وگب  نامیا  اب  ناوناـب  شیوخ و  نارتخد  نارـسمه و  هب  ربماـیپ ! يا  : » تسا هدـمآ  بازحا  هروس  رد  نینچمه  «.) ? دـیوش )
نابرهم هدـنزرمآ و  دـنوادخ ، دـنریگن و  رارق  نانارـسوه  ضرعت  رازآ و  دروم  دـنوش و  هتخانـش  تیرح  فاـفع و  هب  اـت  دـننکفاورفار  دوخ 

ات دییوگم  نخس  نادرم ، اب  كزان  مرن و  زگره  نیاربانب ، دیتسین . نارگید  دننامه  دیشاب ، هتـشاد  اوقت  رگا  امـش  ربمایپ ! نانز  يا  «.) ? ( » تسا
هرود دـننام  زگره  دـیهد و  رارق  شیوخ  هاـگلزنم  ار  هناـخ  دـییوگب و  نخـس  وکین  نیتـم و  هکلب  دـتفا . عـمط  هب  تسا ، راـمیب  شلد  هک  نآ 

تعاطا شلوسر  ادخ و  زا  دیزادرپب و  ار  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن  دـینکن و  ییارآدوخ  شیارآ و   ( نامرحمان يارب  ، ) نیتسخن تیلهاج 
 ?? ?? و. تایآ  بازحا : هروس   ?? . ) ? هیآ ـ ) بازحا : هروس   ?? . ) ? و ـ )  : ?? تایآ  رون : هروس  «.) ? ( - ) ? دییامن ـ )

ناملسم ریغ  نادنمشیدنا  هاگدید  زا  باجح  مراهچ : لصف 

هسنارف ویدار  زا  یشرازگ 

يارب ییامنهار  موس  لاس  رد  یحرط  اکیرمآ  ياـینیجریو  رد  : » هسنارف ویدار  زا  لـقن  هب  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  يرازگربخ  شرازگ  هب 
تایضایر رد  صوصخ  هب  نارتخد  هک  دناهدرب  یپ  ناراگزومآ  نوچ  تسا . شیامزآ  تسد  رد  سالک ، رد  نارـسپ  زا  نارتخد  ندرک  ادج 

رخسمت و دروم  هکنآ  يارب  طلتخم  ياهـسالک  رد  نارتخد  ناراگزومآ ، هتفگ  هب  دننیبیم . شزومآ  رتتحار  نارـسپ  روضح  نودب  مولع  و 
. دنهدیم باوج  تالاؤس  هب  رتتحار  رتهب و  اهرـسپ  بایغ  رد  هک  یلاح  رد  دننکیم . تکرـش  اهثحب  رد  رتمک  دـنریگن  رارق  اهرـسپ  داقتنا 

هنارتخد ياهـسالک  رد  یتلاـجخ  نارتخد  صوصخ  هب  ناراـگزومآ  هتفگ  هب  تسا . هدوب  شخب  تیاـضر  اهـشیامزآ  نیا  هیلوا  جـیاتن  رهاـظ 
ییادـج و ار  نآ  تسا و  هتـساخرب  هزرابم  هب  حرط  نیا  اـب  اـکیرمآ  ناـنز  یلم  نمجنا  هلمج  زا  يددـعتم  ياـهنمجنا  اـما  دنتـسه ، رتتحار 

: ?? /?/ ???? . یمالسا يروهمج  همانزور  «.) ? ( -------------- ) ? دنادیم ـ ) راکشآ  یسنج  ضیعبت 

ناملآ تیبرت  میلعت و  وتیتسنا  سیئر  رظن 

هتـشاد ییازـس  هب  ریثأت  نارتخد  يریگدای  رد  دناوتیم  ییادتبا  هرود  رد  صوصخب  سرد  ياهـسالک  رد  نارـسپ  نارتخد و  يازجم  روضح 
تیاضر طلتخم  ياهسالک  رد  یضایر  مولع  يریگدای  يارب  نارتخد  تبغر  لیم و  ناملآ  کنالپ  یشهوژپ  وتیتسنا  تاقیقحت  یپ  رد  دشاب .

. تسین شخب 

رلیم تیدوج  رظن 

شیارگ هب  هراشا  اب  دنباییم » هزات  یتینما  مالسا  شوغآ  رد  نانز   » ناونع اب  ياهلاقم  یط  زمیات  كرویوین  همانزور  راگنربخ  رلیم » تیدوج  »
رد یعقاو  ياـنعم  هب  هک  یتشگزاـب  تسا ؟ هتخاـس  رـسیم  ار  تشگزاـب  نیا  يزیچ  هـچ  : » دـسیونیم باـجح  هـب  ناملـسم  ناـنز  نوزفا  زور 

هعماج ناور  حور و  هب  یمالـسا  نایارگ  لوصا  هک  تسا  ییاهناغمرا  رد  نآ  خـساپ  تسا ؟ هتفرگ  تروص  یـسایس  یـصخش و  ياهيدازآ 
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غولـش ياهرهـش  رد  هک  هتخاس  مهارف  ار  ناکما  نیا  نز  يارب  باجح )  ) شـشوپ دـناهدرک . میدـقت  نآ  درم  نز و  هب  هنایم و  رواـخ  نردـم 
تختیاـپ هب  روشک  فاـنکا  فارطا و  زا  راـک  يوجتـسج  رد  هک  یناوجون  ناوـج و  نادرم  تمحازم  زا  دـنک و ، تیلاـعف  یتـحار  هب  دـناوتب 

وا اب  تسا . بیجن  نز  نیا  دیوگیم : باجح  دتـسرفیم . نایفارطا  هب  دیدرت  لباق  ریغ  مایپ  کی  سابل  نیا  دـنامب . ناما  رد  دـناهدش  ریزارس 
«.) ? ( ------ دوش راوس  رهش  غولش  ياهسوبوتا  رد  دریگ  رارق  یسنج  رازآ  دروم  هکنیا  نودب  دهدیم  هزاجا  يو  هب  و  دیشاب . هتشادن  راک 

: ?/?/ ??  ?? . تلاسر همانزور  -------------------------------------------- ) ?  ـ )

نیلپاچ یلراچ  رظن 

مریپ نم  تسام ، رصع  يرامیب  یگنهرب  : » دسیونیم شرتخد  هب  ياهمان  رد  تسا  ناهج  روهـشم  ياهنیدمک  زا  یکی  هک  نیلپاچ » یلراچ  »
«.) ? ( -------- يراد تسود  ار  شنایرع  حور  هک  دشاب  یسک  لام  دیاب  وت  نایرع  نت  نم  نامگ  هب  اما  منزب ، روآهدنخ  ياهفرح  دیاش  و 

 ?? ص. یلراچ : ریوصت  نیرخآ  ------------------------------------------ ) ?  ـ )

تنارود لیو  رظن 

لیم تردـق  هب  ییابیز  ددرگیم . اهبنارگ  زیزع و  میباین  مییوجب و  هچنآ  :» دـسیونیم رـصاعم  روهـشم  هدنـسیون  فوسلیف و  تنارود » لـیو  »
هکنآیب تسایح و  زا  رپ  نامشچ  لابند  هب  ناوج  درم  ددرگیم . يوق  يریگولج ، عنم و  اب  فیعـض و  اضرا ، عانقا و  اب  لیم  دراد و  یگتـسب 

«.) ? ( --------------------------- دنهدیم ربخ  یلاع  تقر  فطل و  کی  زا  هنافیرظ  يراددوخ  نیا  هک  دنکیم  سح  دـنادب ،
 ?? ?? و. ص  اینيدمحم ،: هّللادسا  باجح ، هفسلف  ------- ) ?  ـ )

لسار دنارترب  رظن 

هب یناسآ  هب  هک  تسا  فسأت  هیام  رنه ، ظاحل  زا  : » دیوگیم دوریم  رامش  هب  رصاعم  نرق  رد  برغ  روهشم  هفـسالف  زا  هک  لسار » دنارترب  »
«.) ? ( ------------------- ددرگ نکمم  ریغ  هکنآ  نودب  دشاب ، راوشد  نانز  لاصو  هک  تسا  رتهب  یلیخ  تفای و  تسد  ناوتب  نانز 

 ?? ?? و. ص  اینيدمحم ،: هّللادسا  باجح ، هفسلف  --------------- ) ?  ـ )

كاکچیه درفلآ  رظن 

ار دوخ  تیهام  هک  ینعم  نیدب  دشاب . ناجیه  رپ  یملیف  لثم  دیاب  مه  نز  هک  مدقتعم  نم  : » دیوگیم يوسنارف  روهشم  زاسملیف  كاکچیه » »
. دـننک راتفر  هویـش  نیمه  رب  هتـسویپ  نانز  دـیاب  دراد . او  يرتدایز  رّوصت  لّیخت و  يورین  هب  ار  درم  دوخ ، فشک  يارب  دـهد و  ناـشن  رتمک 
ات یقرـش  نانز  دهدب . تمحز  دوخ  هب  رتشیب  اهنآ  فشک  يارب  درم  دـنراذگب  دـنهد و  رارق  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  تیهام  رتمک  ینعی 

هبذاـج هلأـسم ، نیمه  دـندومنیم و  باذـج  دوخ  هب  دوـخ  دـندربیم  راـک  هب  هک  يدـنبور  باـقن و  باـجح و  رطاـخ  هب  شیپ  لاـس  دـنچ 
باجح و دـنهدیم ؛ ناشن  دوخ  زا  یبرغ  نانز  اب  يرباربيارب  اهروشک  نیا  ناـنز  هک  یـشالت  اـب  جـیردت  هب  اـما  دادیم . اهنادـب  يدـنمورین 

«.) ? ( --------- دوشیم هتساک  مه  وا  یسنج  هبذاج  زا  نآ  هارمه  دوریم و  نایم  زا  دوب ، هدش  هدیشک  یقرش  نز  رب  زورید  هک  یششوپ 
 ?? ?? و. ص  اینيدمحم ،: هّللادسا  باجح ، هفسلف  ------------------------- ) ?  ـ )

يدناگ مناخ  رظن 

توهش بلج  روظنم  هب  اهنت  امـش  ندرک  شیارآ  رگا  نانزيا ! : » دیوگیم دوریم  رامـش  هب  دنه  فورعم  ياههرهچ  زا  هک  يدناگ »  » مناخ
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«.) ? ( ---------------------------------- دـیورن يراوخ  تفخ و  نینچ  راب  ریز  دـینک و  يراددوخ  راـک  نیا  زا  تسا ، درم 
 ?? ص. اینيدمحم ،: هّللادسا  باجح ، هفسلف  )?  ـ )

اتاروم وکیچاس  مناخرظن 

قفوم تفای و  هار  ییاضق  قوقح  هتشر  رد  ایلچ  هاگشناد  قوقح  هدکشناد  هب  تالیصحت  مامتا  زا  دعب  هک  تسا  نپاژ  يودیئاکوه  لها  يو 
تایهلا هاگشناد  رد  دمآ و  ناریا  هب  يرفعج  هقف  هژیو  هب  یمالسا  هقف  هنیمز  رد  قیقحت  يارب  نآ ، زا  دعب  دش و  سناسیل  كردم  تفایرد  هب 
یمالسا بالقنا  زا  دعب  الامتحا  تسا و  یحیسم  شرسمه  بهذم و  ییادوب  ناشیا  دیدرگ . لیان  تایهلايارتکد  ذخا  هب  یمالسا  فراعم  و 

امش رظن  هب  راگنربخ : میروآیم . اجنیا  رد  ار  نآ  لاؤس  کی  ام  هک  داد  خساپ  يرایسب  تالاوس  هب  ياهبحاصم  رد  يو  تسا . هدش  ناملـسم 
هبوجحم امتح  : » دیوگیم اتاروم » وکیچاس   » مناخ ار ؟ ندوب  هفوشکم  ای  دیهدیم  حیجرت  ار  اهمناخ  ندوب  هبوجحم  امش  هچ ؟ ینعی  باجح 

فشک بلاط  یناسنا  ره  عبط  الوصا  تسوا . ندوب  هبوجحم  هب  نز  فطل  اریز  مدنسپیم ؛ ار  ششوپ  لوقعم  دح  مهدیم و  حیجرت  ار  ندوب 
یتـقو یتـیمها  اـب  زیچ  ره  دـنراذگیمن . یقاـب  درم  هجوت  بلج  يارب  يزیچ  دنـشاب ، هفوشکم  يزورما  لکـش  هب  ناـنز  یتـقو  تساـهعونت .
يرثؤم مهم و  رایـسب  شقن  ییوشانز  طباور  میکحت  رد  عوضوم  نیا  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  دریگ ، رارق  يورایور  راب  نیدنچ 
نیرتـمک زا  ناـنآ  ییوشاـنز  طـباور  دنـشوپیم ، هدـننز  هاتوکياهــسابل و  عاوـنا  دناهتــسسگ و  ار  دوـیق  اـهنز  هـک  نـیمز  برغم  رد  دراد .
هّللادــسا باــجح ، هفـــسلف  «.) ? ( ------------------------------------------- ) ? تــسین ـ ) رادروخربیماکحتـــسا 

 ?? ص. اینيدمحم :

ایح فافع و  مجنپ : لصف 

یسانشناور رظن  زا  یکشم  رداچ  گنر 

هک دهد  ناشن  دهاوخیم  دشوپیم ، هایس  هک  یسک  نآ  اذل  «) ? تسا ؛) قلطم  زرم  رگنایامن  هایـس   » هک میناوخیم  اهگنر  یـسانشناور  رد 
رد ار  هایس  سابل  هاگ  دشاب . توافتم  تسا  نکمم  فلتخم  ياهتیعقوم  رد  تسیچ ، يارب  زرم  نیا  هک  نیا  اما  تسا . هدرک  داجیا  ار  يزرم 

ناشن ای  تسا و  هدرک  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  یگدنز  زرم  هداتفا و  هلـصاف  ناشزیزع  اهنآ و  نیب  دنهد  ناشن  هکنآ  يارب  دنـشوپیم ، ازع  متام و 
دنهدیم ماجنا  اههداوناخ  ریاس  هک  یلومعم  ياهراک  زا  یخرب  ماجنا  هک  تسا  هداد  خر  ياهثداح  اهنآ  هداوناخ  هناخ و  میرح  رد  هک  دنهد 

و یعامتجا ، ياهمیرح  اهزرم و  ندرک  صخـشم  يارب  هکلب  متام ، ازع و  يارب  هن  دنـشوپیم  هایـس  مه  یهاگ  اما  تسین . رـسیم  ناـنآ  يارب 
مدق مامت ، تناتم  راقو و  اب  دنکیم و  رس  هب  یکشم  رداچ  یمناخ  هک  یتقو  تسا . هتـسد  نیا  زا  هایـس  رداچ  ای  ناملـسم  مناخ  کی  باجح 

یصوصخ سدقم و  كاپ ، میرح  نیا  هب  درادن  قح  یسک  ره  هک  دهد  ناشن  دهاوخیم  شـشوپ  هوحن  نیا  اب  دراذگیم ، عامتجا  هصرع  هب 
رداچ یکشم و  باجح  اب  وا  عقاو  رد  يزابسوه . یگدولآ و  یگزره ، ياج  هن  تسا . مارتحا  ایح و  تمرح ، میرح  میرح ، نیا  دوش . دراو 

زیت و هاگن  دهاوخیم  دوخ ، نورد  رد  رادهشیر  اما  يرهاظ  یهایـس  نیا  اب  وا  دنکیم ، داجیا  هنالقاع  يزرم  مرحمان  نادرم  دوخ و  نیب  هایس 
رداـچ اذـل  دربـب . نیب  زا  ار  وا  تمرح  دوش و  دراو  یمرحماـن  وا  تباـجن  یکاـپ و  فاـفع ، میرح  رد  دراذـگن  دنکـشب و  ار  یگزره  هدـنرب 

دیاب هدودحم  نیا  رد  هک  دهدیم  ناشن  تسا و  بادآ  زرم  تسا . تفع  ایح و  تمارک ، بدا ، زرم  تسا . مارتحا  تمرح و  هلزنم  هب  یکشم 
رگید دـنیبیم ، ار  یهایـس  هچراپ  ناسنا  یتقو  زین  یناور  رظن  زا  تسیرگن . بدا  مارتحا و  هدـید  اب  مرح  بحاـص  هب  تشاد و  هگن  ار  میرح 

هدهاشم تبغر  زاب و  ار  مشچ  نشور ، ياهگنر  هب  هاگن  دنادرگیم . رب  ار  رظن  دوخ  هب  دوخ  دنکیمن و  ادیپ  ندرک  هاگن  هب  یتبغر  نادنچ 
هایـس گنر  هژیو  هب  هریت  ياهگنر  هب  هاگن  اب  اهگنر  یـسانشناور  هاگدید  زا  رگید  ترابع  هب  دنکیم . ربارب  دـنچ  ار  ندـید  رب  زکرمت  و 
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هک تفگ  نیرفآ  یناریا  نز  يرگن  عماج  یـسانشناور و  هب  دـیاب  نیاربانب  دربیم . نیب  زا  ار  اهتبغر  مامت  ًابیرقت  تسا  قلطم  یگنریب  هک 
يزاس ملاـس  يارب  شیوخ و  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  ياـهزرم  زا  يرادـساپ  نینچمه  دوخ و  ینمادـکاپ  تفع و  تمرح ، ظـفح  يارب 
بیجن نارتخد  نانز و  تسا . هدرک  باـختنا  ار  یکـشم  ینعی  گـنر  نیرتبساـنم  رداـچ و  ینعی  باـجح  نیرتهب  دوخ ، یعاـمتجا  طـیحم 

زا هعماـج  دوـخ و  نتــشاد  هـگن  رود  يارب  شیوـخ و  یعاـمتجا  طـیحم  يزاـس  ملاـس  يارب  دوـخ و  مارتـحا  تـمرح و  ظـفح  يارب  یناریا 
مارآ یبلق  اب  دوخ  يرورض  هرمزور و  ياهراک  ماجنا  زا  سپ  دننکیم و  رس  رب  یکشم  رداچ  دنیآیم  نوریب  هناخ  زا  هک  یتقو  اهیگدولآ ،

اهسابل نیرتهب  ندیشوپ  اب  هناخ  هدودحم  رد  دنرادیم و  رب  رـس  زا  ار  یکـشم  رداچ  دندرگیم  رب  هناخ  هب  هک  یتقو  ملاس  دازآ و  يرکف  و 
هب دراذـگیم و  شیامن  هب  شیوخ  سنوم  مدـمه و  رـسمه و  يارب  ار  دوخ  یباداش  یمرگ و  ییابیز ، توارط ، اهگنر ، نیرتباذـج  اب  و 

تناما هک  دنرادیم  مالعا  تقادص  يزارفارـس و  لامک  اب  دوخ  یگدنز  کیرـش  هب  دنـشخبیم و  شمارآ  افـص و  تیمیمـص ، هناخ  طیحم 
: دیوگیم یـسانشناور  ملع  ماهدـنادرگرب . هناخ  هب  هدولآ  ياههاگن  دربتـسد  نودـب  یکـشم  رداچ  مکحم  فدـص  تنایـص  رد  ار  مدوجو 
رد دشوپیم  هایس  مرحمان  لباقم  رد  هک  سک  نآ  تفگ : دیاب  هاگن  نیا  اب  تسا ». دیفس  ینعی  هلب » ، » لباقم هطقن  هدوب و  هن »  » ینعم هب  هایس  »

دراذگیم زاب  دوخ  يوس  هب  ار  اههاگن  هار  دشوپیم  باذج  گنراگنر و  دیفـس ، گنر  هک  سک  نآ  و  دیوگب . هن »  » وا هب  دـهاوخیم  عقاو 
مهارف ار  هعماج  فارحنا و  یگدولآ  هلیـسو  دـهدیم و  رارق  هدولآ  هزره و  ياههاگن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ  عقاو  رد  و 

نآ يور  دیاب  ار  ناتـساد  هک  دنامیم  یلاخ  هحفـص  هب  دیفـس  : » تسا دـقتعم  اهگنر  یـسانشناور  رد  صـصختم  رـشول  سکام  دـنکیم .
هناخ زا  نوریب  رد  مرحمان و  ربارب  رد  هک  ینز  نیاربانب  درادـن ». دوجو  زیچ  چـیه  نآ  يوسارف  رد  هک  تسا  یناـیاپ  هطقن  هایـس  یلو  تشون ،
دوخ يارب  ار  ینمیا  رثکادـح  دـشوپیم ، هایـس  رداچ  هک  ینز  یلو  تسا  رادروخرب  يرتمک  ینمیا  زا  دـشوپیم ، گنراگنر  دیفـس و  سابل 

اههاگن و ذوفن  يارب  ییاج  شـشوپ  نیا  يوسارف  رد  تسا و  نامرحمان  ياههاگن  نایاپ  هطقن  اجنیا  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا و  هدرک  داـجیا 
ییاهن فارـصنا  ای  هقالع  كرت  رگناشن  هایـس  : » هک میناوخیم  اهگنر  یـسانشناور  ثحب  رد  يرگید  ياج  رد  تسین . كاپان  ياـهتین 

دروم ار  گنر  نآ  تلـصخ  تسا و  رادروخرب  دـشاب ، هتفرگ  رارق  نآ ) رانک  رد   ) هورگ ناـمه  رد  هک  یگنر  ره  رب  يوق  يریثاـت  زا  هدوب و 
ار دوخ  يامن  هولج و  ًامئاد  رداچ  هایـس  گنر  اب  دهاوخیم  دشوپیم ، یکـشم  رداچ  هک  یـسک  ور  نیا  زا  دهدیم ». رارق  تیمها  دـیکأت و 

رداچ ینعی  تسا . ییاهن  فارصنا  ای  هقالع  كرت  رگناشن  وا  رداچ  یکشم  گنر  دراد . هگن  رود  نارگید  ياههاگن  زا  ار  دوخ  دنک و  یفن 
نارگید هب  منادرگ و  يور  امش  زا  ًالماک  نم  درادن و  دوجو  نم  رد  امش  هاگن  يارب  یهاگیاج  چیه  دیوگیم : مرحمان  ياههاگن  هب  یکشم 

رارق يرگید  گنر  رانک  رد  یکشم  گنر  یتقو  درادن . يرگید  هجیتن  نم  ناتدوخ و  يارب  ررـض  زج  نم  يوس  هب  امـش  هاگن  هک  دیوگیم 
رد یهایس  سابل  رگا  لاثم  ناونع  هب  دهدیم . رارق  تیمها  دیکأت و  دروم  ار  گنر  نآ  تلصخ  هدرک ، تیوقت  ار  گنر  نآ  ریثأت  دریگیم ،

یهجوت سابل  هب  دـش و  دـهاوخ  بلج  هرجنپ  فرط  هب  وا  هاگن  درگنب  وس  نآ  هب  هک  ياهدـننیب  ره  دـشاب ، نازیوآ  نیگنر  هرجنپ  کی  راـنک 
تیوقت ار  هرجنپ  گنر  تیصاخ  ضوع  رد  هدرک و  یفن  ار  دوخ  تیصاخ  سابل ، هایـس  گنر  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  رما  نیا  درک . دهاوخن 
ناوارف يایشا  وا و  هب  رود  زا  هک  يرظان  دوریم ، هار  نابایخ  رد  دنکیم و  رـس  هب  یکـشم  رداچ  یمناخ  یتقو  تلع  نیمه  هب  تسا . هدومن 
يرایسب رد  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  وا  رظن  یگنر  شـشوپ  ایـشا و  رایتخایب  دنکیم ، هاگن  هریغ  اههزاغم و  اهلیبموتا ، لثم  فارطا  یگنر 

تفع و لکـش  نیرتهب  هب  دـنهاوخیم  هک  یناوناب  يرآ ! دوشیم . در  هدرکن و  یهجوت  یکـشم  گنر  نآ  هب  ًالـصا  هدـننیب  صخـش  تاقوا 
نیرتهب نیاربانب  دننیزگیم . ار  رداچ  ینعی  رترب  باجح  دننک ، عفد  ار  يدوخ  ریغ  هاگن  دولآرهز  ياهریت  دـننک و  ظفح  ار  دوخ  ینمادـکاپ 

نآ زین  یـسانشناور  ملع  هک  تسا  یکـشم  رداچ  نامرحمان ، ربارب  رد  یلک  روط  هب  عامتجا و  طیحم  رد  هناخ و  زا  نوریب  رد  نانز  باـجح 
همجرت رشول : سکام  اهگنر : یسانش  ناور  ر.ك . . ----------------------------------------- ) ? دنکیم ـ ) دییأت  ار 

. هداز یبا  ادیو 

؟ تسا یحور  یگدرسفا  ببس  یکشم ، رداچ  ایآ 
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عاونا ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  یکـشم  گنر  ایناث : دشابیم و  رت  هفرـص  اب  يداصتقا  رظن  زا  وتنام  تسا و  نارگ  رداچ  الوا  دـنیوگیم : یخرب 
رد ددرگ . لیدبت  زمرق  درز و  یتروص و  رداچ  هب  یکشم  رداچ  تسا  رتهب  سپ  ددرگیم ، یگدرسفا  ببـس  یناور و  یحور و  ياهیتحاران 

درادن مزال  رتشیب  رداچ  کی  لاس  ود  ای  کی  لوط  رد  هک  يرداچ  نز  کی  یتقو  هک  نیا  لوا : تسا . دـیفم  ریز  بلاطم  نایب  هیرظن  نیا  در 
زا بتارم  هب  میریگیم  رظن  رد  دـیآیم  نوریب  شیارآ  عاونا  هارمه  هب  گنر  عون  کی  سابل و  کی  اب  هتفه  ره  رداچ  نودـب  هک  یمناخ  اـب 

ربارب نیدـنچ  ناشیوتنام  یهاگ  دـننکیم  لاکـشا  رداچ  هب  هراومه  هک  ییاهمناخ  نآ  هکلب  دوب . دـهاوخ  رت  هفرـص  اب  رداـچ  يداـصتقا  رظن 
یناور تهج  زا  یفنم  رثا  یکـشم  گنر  ات  دیامن  شرـس  رداچ  هشیمه  دهاوخیم  ناملـسم  نز  رگم  هک  نیا  مود : تسا . رداچ  کی  تمیق 
تسین مرحمان  هک  یناکم  هناخ و  نورد  رد  دنکیم و  هدافتسا  تسه  لزنم  زا  نوریب  رد  هک  یمک  تاقوا  يارب  ار  رداچ  هکلب  دشاب ، هتـشاد 

نیا رگا  هک  نیا  موس : تسا . هدومن  دـیکات  عوضوم  نیا  يور  مه  مالـسا  هک  دـنک  هدافتـسا  بسانم  گـنرشوخ و  ياهـسابل  زا  دـناوتیم 
هدافتـسا نابایخ  رد  داش  ياهگنر  ماـسقا  اهـسابل و  عاونا  زا  هک  یناـنز  باجحدـب و  ياـهمناخ  مه  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  تحـص  امـش  فرح 

رظن زا  دنـشاب و  ناـنز  نیرتملاـس  یحور  یناور و  رظن  زا  دـیاب  دـننکیم  بلج  دوـخ  هب  ار  یلاـباال  ناـناوج  هژیو  هب  نادرم  رظن  دـننکیم و 
ار يرگید  زیچ  رامآ  هکیلاح  رد  دنـشاب . هتـشادن  یتحاران  نیرتمک  هکراتم و ... قالط ، دـننام  یگداوناخ  تالکـشم  یقالخا و  یعامتجا و 

یلاح رد  دنشاب . هتشاد  یقالخا  یحور و  رظن  زا  ار  مدرم  نیرتملاس  نیرتباداش و  دیاب  یبرغ  عماوج  امش  يانبم  رب  الـصا  دهدیم و  ناشن 
رد یحور  یقالخا و  لکـشم  رظن  زا  ار  رامآ  نیرتالاب  یبرغ  ياهروشک  هک  دـناهدرک  فارتعا  اـهراب  مه  اـهیبرغ  دوخ  دـننادیم و  همه  هک 

معا اهگنر  مامت  یلو  دـنراد . يرترب  فلتخم  تاهج  زا  ضعب ، رگید  رب  اهگنر  زا  یـضعب  هچ  رگا  هک  نیا  مراهچ : دـنراد . دوخ  هعماج  نیب 
ءزج ار  اههوک  زا  یضعب  هایس  گنر  میرک  نآرق  ساسا  نیمه  رب  تساناوت . يادخ  تردق  تمظع و  هناشن  هایـس  زمرق و  یبآ و  دیفـس و  زا 

میکح دنوادخ  دوب  كانرطخ  رـشب  يارب  یناور  رظن  زا  ردق  نیا  امـش  نامگ  هب  هایـس  گنر  رگا  دنادیم . یلاعت  قح  تردق  هناشن  تایآ و 
گنر میکح  دنوادخ  یتسیاب  تشاد  تحص  امش  فرح  رگا  دیرفآیمن و  هایس  ار  رگید  ياهزیچ  اهناسنا و  زا  یضعب  تعیبط و  زا  یتمـسق 
یتقو رتمهم  همه  زا  تسا . رگید  ءایشا  ناسنا و  هوک ، زا  معا  شنیرفآ  ماظن  ییابیز  هناشن  نآ ، دوجو  سپ  دودزیم . یتسه  ملاع  زا  ار  هایس 

اب الا  دریِگیم و  رارق  مالـسا  نانمـشد  تاغیلبت  ریثات  تحت  لهج و  راچد  تشادـن  تیونعم  نآ و  اب  یبسانم  هطبار  نید و  زا  عالطا  یناـسنا 
. تسا زیچ  ود  لئاسم  نیا  مامت  هشیر  مینادب  دـیاب  و  درادـن . ادـص  رـس و  لاکـشا و  ردـقنیا  رداچ  صخالاب  باجح  دـیاوف  راثآ و  همه  نیا 
رب رداچ  باجح و  نیا  هک  یتقو  ات  دنادیم  نمـشد  هکنآ  رگید  ناناملـسم و  زا  یـضعب  رد  نید  زا  یهاگآ  نتـشادن  تیونعم و  مدع  یکی 

. دسرب شفادها  نآ  هب  دناوت  یمن  دراد  دوجو  نادرم  نیب  رد  تریغ  نانز و  رس 

؟ تسا ناوناب  تیلاعف  عنام  رداچ  ایآ 

دیاب ًالوا : دنکیم ؟ لکشم  داجیا  راک  طیحم  رد  هنازور  تیلاعف  تهج  ناوناب  يارب  رداچ  زا  هدافتسا  ایآ  تعنص  نیشام و  رـصع  هب  هجوت  اب 
يارب یلو  بآ . ندیـشون  ندروخ و  اذغ  یتح  تسین  تمحز  نودب  دهدیم  رارق  هدافتـسا  دروم  رـشب  هک  ییاهزیچ  رتشیب  هک  تشاد  هجوت 

راک لحم  هب  دـمآ  تفر و  هک  دـننک  هدافتـسا  يرداچ  زا  دـنناوتیم  زین  ناوناب  ایناث : دـنکیم . لمحت  ار  تمحز  نآ  دراد  هک  یمیظع  عفانم 
نانز نویزیولت و  ناگدـنیوگ  ناراگنربخ ، سلجم ، ناگدـنیامن  نوچمه  هک  یلغاـش  ناوناـب  اـسب  هچ  درواـین و  راـب  هب  یتخـس  ناـنآ  يارب 

ناشیا يارب  یتمحازم  هکنیا  نودب  دنتـسه  هنازور  تیلاعف  لوغـشم  رداچ  اب  دنـشابیم  رازیلاش  رد  هک  اهنآ  ًاصوصخم  ییاتـسور  زرواشک و 
. دننکیم راک  نادرم  زا  رتشیب  دراوم  زا  یضعب  رد  یتح  دنک  داجیا 

تیباذج باجح و 
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سنج رظن  رد  ار  وا  تیباذـج  نز ، شـشوپ  ور  نیا  زا  دـنکیم . رتـشیب  ار  نآ  تیباذـج  بوـلطم ، ءیـش  زا  يرود  رتـمک و  طاـبترا  ًـالوصا 
ریظن ییاهناتـساد  شراگن  یبدا ، ياهقوذ  ییافوکـش  دیـشخب . دـهاوخ  ینوزف  لاصو  يارب  ار  شايریگیپ  شالت و  هدرک و  رتشیب  فلاخم 

میکحت ناهاوخ  ناـنز  رگا  نیارباـنب  تسا . هتفاـی  ققحت  درم ، يروجهم  نز و  باـجح  هیاـس  رد  همه  نیریـش و ... داـهرف و  نونجم ، یلیل و 
نـس نتفر  الاب  للع  زا  یکی  دیدرت  نودب  دنروآ . تسدب  باجح  هانپ  رد  ار  نآ  دیاب  دناشیوخ  تیبوبحم  تیـصخش و  شیازفا  تیعقوم و 

یباـجح و دـب  شرتـسگ  ناـمه  دـیامنیم ، رود  تیلوؤـسم  ساـسحا  هداوناـخ و  لیکـشت  هب  نداد  نـت  زا  ار  اـهنآ  هـک  ناـناوج  رد  جاودزا 
ار ادخ  دای  دننکیم و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نادرم  رظن  ییامندوخ ، یگهزره و  يرگهولج و  اب  نانز  نیا  هچ  رگا  دشابیم . يرابودـنبیب 
هک دنتـسه  نیا  زا  لفاغ  اما  دـنهدیم ؛ ياج  اـهنآ  لد  نهذ و  رد  ار  كرحم  زیگنا و  توهـش  ياـههرظنم  دـنیامنیم و  نوریب  نادرم  لد  زا 

دنهدیم ناشن  يدایز  ساوسو  رـسمه  باختنا  دروم  رد  دننکیم و  ادیپ  نز  سنج  هب  تبـسن  ینیبدب  رتشیب ، دیاش  هزادنا و  نامه  هب  نادرم 
. دشاب حلاص  بوخ و  ام  هدنیآ  رسمه  هک  مینک  ادیپ  نانیمطا  ای  میسانشب  اجک  زا  دنیوگیم  و 

یعامتجا ياهتیلوؤسم  باجح و 

ُّلُک َداَؤُْفلاَو  َرَـصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِءا  : » دـیامرفیم نآرق  هچناـنچ  دـشابیم . لوؤسم  دـهعتم و  دوخ  یناـسنا  هعماـج  دوخ و  ربارب  رد  یناـسنا  ره 
«.) ?( دوشیم لاوس  اـهنآ  زا  دـنلوؤسم ، دـناهداد  ماـجنا  هک  ییاـهراک  ربارب  رد  یگمه  لد ، مشچ و  شوگ و  ًـالوُؤْسَم ؛ ُْهنَع  َناَـک  َکـِئ  ـ لوُأ

لامعا و مامت  لوؤسم  دوشیم و  هتشون  ام  باسح  رد  میرادیم  رب  هک  یماگ  ره  دوشیم و  طبـض  تبث و  مییوگیم ، هک  ینخـس  ره  يرآ !
ربارب رد  اهدرم  اهنز و  اـهدرم . لـماش  مه  دوشیم و  اـهنز  لـماش  مه  ینعی  تسا ؛ ماـع  تیلوؤسم  نیا  میتسه . دوخ  تاداـقتعا  اـهتواضق و 

رد دیاب  تیلوؤسم  مدـع  فلخت و  نیرتکچوک  ربارب  رد  دنتـسه و  لوؤسم  عامتجا ، رد  هچ  هداوناخ و  رد  هچ  دـنهدیم  ماجنا  هک  یلامعا 
َدِهَـش اَهوُؤاَج  اَم  اَذِإ  یَّتَح  . » دـنهدیم یهاوگ  وا  هیلع  ناسنا  حراوج  اضعا و  یتح  اجنآ  رد  دـنهدب . سپ  باسح  تماـیق  رد  یهلا  هاگـشیپ 

مرج و رب  اهندب  تسوپ  اهمشچ و  شوگ و  ماگنه  نآ  دنسر ، خزود  رب  همه  نوچ  َنُولَمْعَی ؛ اُوناَک  اَِمب  ْمُهُدُولُجَو  ْمُهُراَْصبَأَو  ْمُهُعْمَـس  ْمِْهیَلَع 
یعامتجا یگدنز  هویش  شنم و  هک  دهدیم  هئارا  ار  ییاههمانرب  هراومه  یعامتجا  لئاسم  رد  مالـسا  نید  «.) ? دنهدیم ) یهاوگ  اهنآ  هانگ 

یگدنز رد  ناسنا  یناور  شمارآ  یعامتجا و  طباور  میکحت  بجوم  هک  دزرویم  تردابم  ییاهـشور  هئارا  هب  دـنکیم و  نیمأت  ار  تسرد 
هروــس  ?? . ) ? هـیآ ـ ) ءارــسا : هروــس  . ------------------------------------------ ) ? ددرگیم ـ ) یعاــمتجا  يدرف 

 ?? . هیآ تلصف :

یعامتجا فافع  ظفح 

يراب و دـنبیب و  دوخ ، یناطیـش  دـصاقم  هب  لین  يارب  دـنهاوخیم  هک  ییاهنآ  دراد . یگتـسب  نانز  فافع  هب  مه ، یعامتجا  فاـفع  ظـفح 
زا يدادعت  تیعمج ، کی  ندیـشک  داسف  هب  يارب  تسا  یفاک  دـننکیم . دوخ  هچیزاب  هبعلم و  ار  نانز  دـنهد ، جاور  هعماج ، رد  ار  یگزره 

یهاتوک تدم  زا  دعب  هک  دنهدیم  جاور  مدرم  نیب  ار  یقالخا  دسافم  اهیتشز و  نانچنآ  دـننک . ادـیپ  هار  اهنآ  نیب  رد  دـساف  هزره و  نانز 
همدـقم یباـجحیب ، یلو  دنـشابن ؛ راـب  دـنب و  یب  اـهباجحیب ، زا  یـضعب  تـسا  نـکمم  دـسریم . رظن  هـب  يداـع  مدرم ، يارب  دـسافم  نـیا 

هب ار  تیقفوم  يالعا  دـح  یعامتجا ، دـعب  رد  هکنیا  يارب  نانز  کش  نودـب  تسا . یـسنج  دـسافم  زاس  هنیمز  دوخ ، تسا و  يرابودـنبیب 
راک و یتقو  دـنیامن . ظفح  ار  دوخ  یمالـسا  باجح  دـیاب  دوشن ، هدولآ  یناوهـش  ياهیگزره  هب  ناـشراک  سدـقم  طـیحم  دـنروآ و  تسد 
! يرآ ددـنبیم . رب  تخر  هداوناـخ  طـیحم  زا  داـمتعا  ناـنیمطا و  تاـبث و  مه  دوـشیم و  مک  راـک  هدزاـب  مه  تخیمآ ، رد  مه  هـب  توـهش 

ياشامت زا  ار  اهنآ  ات  دـنناشفایم  سوه  اوه و  كاـخ  درگ و  اـنیب ، ياهمـشچ  ولج  چوپ ، تاـغیلبت  اـهیزاسوج و  اـب  برغ  طـحنم  گـنهرف 
. دنراد زاب  تقیقح 

اه یکاپ  میرح  زا 66باجح  هحفص 27 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تفع ظفح  رد  قالخا  شقن 

؛ تسا دنمزاین  نآ  هب  تدش  هب  هداوناخ  نوناک  هک  هچنآ  اریز  تسا ، یقالخا  شوخ  دـننک ، تیاعر  دـیاب  درم  مه  نز و  مه  هک  یقح  نیلوا 
دوجو هب  تایحور  نیمه  زا  هقالع  قشع و  تبحم و  تسا و  تیمیمـص  افـص و  يراکادـف ، راـثیا ، تشذـگ ، يراـگزاس ، تمیـالم ، یمرن ،
نوناک رد  دنیآرد . تیلاعف  كرحت و  هب  اضعا  همه  ات  تسا  دنمزاین  نوخ  هب  یتسردنت  تمالـس و  يارب  ناسنا  ندب  هک  روط  نامه  دیآیم .

، یطیحم ره  رد  رگا  ًاـساسا  تسا . یقـالخا  شوخ  دـهدیم ، شـشوک  راـک و  تردـق  ناوـت و  هداوناـخ  دارفا  هب  هک  هچنآ  مه  یگداوناـخ 
نارسمه هب  نم  : » دنیامرفیم هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  دوب . دهاوخن  رادروخرب  افـص  تذل و  زا  اجنآ  رد  یگدنز  دشابن ، مکاح  قالخا 

رـسمه هب  تسیابیم  درم  «.) ? دـشاب ) نابرهم  دوخ  هداوناخ  اب  دـیاب  دـشاب  رتکیدزن  نم  هب  دـهاوخب  هک  ره  متـسه  رتناـبرهم  همه  زا  دوخ 
تبحم و تفایرد  دنمزاین  نز  دشاب . ینابرهم  تیمیمـص و  اب  مأوت  دیاب  مارتحا  نیا  دراذـگب . مارتحا  نارگید  روضح  رد  صوصخ  هب  دوخ ،
راـختفا و ساـسحا  رهوش ، نتـشاد  زا  نز  هک  دوشیم  ثعاـب  رما  نیا  نایانـشآ  ناتـسود و  روـضح  رد  ًاـصوصخم  تسا . رهوـش  زا  مارتـحا 
اـهتیمورحم و ربارب  رد  يراـبدرب  تشذـگ و  يارب  ار  يو  یگداـمآ  ییوشاـنز و  یگدـنز  هب  ار  وا  قوش  ساـسحا ، نیا  دـنک و  يدـنلبرس 

اما تسا . هداد  رارق  رهوش  نز و  نیب  ادـتبا  زا  ار  تبحم  تدوـم و  دـنوادخ  یهلا ، ترطف  قـبط  هتبلا  دـنکیم . رتـشیب  یلاـمتحا  ياـهیتخس 
تبحم دنک ، ادیپ  هار  یگدنز  رد  اهنابز  مخز  اهینیبدـب ، اهیفاب ، یفنم  رگا  دـننزیم . هبرـض  تبحم  نیا  هب  ناشتاهابتـشا ، اب  اهناسنا  الومعم 
هکنانچ دینک  تبحم  یتسود و  راهظا  دوخ  نانز  هب  هک  تسا  هدـش  شرافـس  نادرم  هب  مالـسا  رد  ور  نیا  زا  ددـنبیم . رب  تخر  يدادادـخ 

«.) ?( دش دهاوخن  هدودز  وا  بلق  زا  هاگچیه  مراد » تسود  ار  وت   » هک شرـسمه  هب  درم  نخـس  دـنیامرفیم : هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر 
تبحم ریثأت  تحت  شنادـنزرف  رـسمه و  ات  دـشوکب . دوخ  هداوناخ  رد  شخب  ناـنیمطا  یمیمـص ،  مارآ ، طـیحم  کـی  داـجیا  رد  دـیاب  درم 
دهاوخ یگدزلد  ثعاب  هداوناخ ، رد  رـسمه  رهوش و  مهافت  مدع  یقالخادب و  دنریگن . رارق  هداوناخ  طیحم  زا  جراخ  دارفا  یظفل  يرهاظ و 
دنتسه یناسک  دارفا ، نیرتهتسکشرو  انامه  ُنِیبُْملا ؛ ُناَرْسُْخلا  َوُه  َِکلَذ  َالَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمِهِیلْهَأَو  ْمُهَسُفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِساَْخلا  َّنِءا  . » دش
نارـسخ نامه  نیا  ناه ! دنتخادنا ، نایز  هب  تمایق  زور  رد  تیبرت ) میلعت و  رد  یهاتوک  ای  تیبرت  ءوس  رثا  رد   ) ار دوخ  هداوناخ  دوخ و  هک 
يدرـس هب  ندش و  حوریب  زا  تشاد و  هگن  تیونعم  اب  مرگ و  ار  هداوناخ  نوناک  هنوگچ  هک  تسناد  دیاب  سپ  «.) ? تسا ) راکـشآ  نایز  و 

اپ تسا  یگداوناخ  ياهنوناک  هنوگنیا  یمتح  مزاول  زا  هک  یگدرسفا ، یناور و  ياههدقع  اب  نامنادنزرف  ات  درک  يریگشیپ  نآ ، ندییارگ 
مه زا  هداوناخ  نوناک  هکنآ  يارب  یلک  روط  هب  تسا . عاـمتجا  یگدرملد  يراـکهزب و  زاـغآ  نیا  دـیدرت  نودـب  هک  دـنراذگن  عاـمتجا  هب 

دنکیم هابت  ار  هداوناخ  مه  اریز  میئامنن ؛ جراخ  جاودزا  بوچراچ  زا  هداوناخ و  ملاس  طیحم  زا  ار  یسنج  زئارغ  ياضرا  دیاب  دوشن  هدیشاپ 
و تسا . چوپ  حوریب و  مه  للجم  ياههناخ  اهخاک و  دشاب ، لزلزتم  یگدـنز  رگا  دـناشکیم . یهابت  داسف و  هب  ار  ناسنا  راک  طیحم  مه  و 
زا رهوـش  يارب  هناـخ و  طـیحم  رد  نز  يرگهوـلج  تـسا . طاـشن  حور و  زا  رپ  مـه  نـیلگ  هناـخ  دـشاب ، مکحتـسم  راوتـسا و  یگدـنز  رگا 

نیا اریز  تـسا  موـش  ياهــشزرا  دــض  زا  هناـگیب  نادرم  يارب  جراـخ و  طـیحم  رد  وا  ياـهیرگ  هوـلج  لـباقم  رد  و  تســالاو . ياهــشزرا 
ار وا  يردام ، دعب  رد  کش  نودب  تسا و  هارمه  عامتجا  راک و  طیحم  رد  هناخ و  زا  جراخ  رد  نز  یگزره  يرابودنبیب و  اب  اهيرگهولج 

. ------------------------------------ داد دهاوخ  هئارا  هعماج  هب  ملاسان  حلاصان و  ینادنزرف  هجیتن  رد  دزاسیم و  قفومان 
 ?? . هیآ رمز : هروس   ?? . ) ? ?? ص ـ ) ج ، هعیشلا : لئاسو  «. ) ? قفر ـ )  » هدام راحبلا : هنیفس  ----------- ) ?  ـ )

ییامندوخ زا  يرود 

هژیو شنیرفآ  هب  هجوت  اب  «.) ? دینکن ) ییارآدوخ  ییامندوخ و  مالـسا ، زا  لبق  تیلهاج  رـصع  دننام  یلوُْالا ؛... هَِیلِهاْجلا  جُّرَبَت  نَجْرَبَت  َو ال  »
مشچ هب  يوق  سوسحم و  روطب  نز ، دوجو  رد  هک  ییامندوخ  هب  لیامت  ینطاب و  فطاوع  تاساسحا و  اب  يرهاظ ، ییابیز  یگتخیمآ  نز و 
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رارق شتآ  ياههقرج  رانک  رد  ار  یتوراب  رابنا  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  دروآ . دهاوخ  رابب  يراثآ  دـسافم و  هچ  تسا  یهیدـب  دروخیم .
باجح و هب  رما  هلمج ، نآ  زا  هک  هدش  هئدارا  نید  رد  یفلتخم  ياهراکهار  بولطمان ، ياهدـماشیپ  زا  يریگولج  تهج  ور  نیا  زا  دـنهد .

درم يارب  نز ، هک  هدومرف  یهن  هلآوهیلعهللایلـص  مالـسا  ربمایپ  تسا . زیمآ  کیرحت  تاـکرح  ییاـمندوخ و  زا  باـنتجا  هب  ناـنز ، هیـصوت 
يارب هک  ینز  ره  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  .) ? دنازوسب ) شتآ  هب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  قح  درک ، نینچ  رگا  دنک . تنیز  مرحمان 
لـسغ تباـنج  زا  هک  هنوگنآ  دـنک . لـسغ  شوخ  يوب  نآ  زا  اـت  دوـشیمن  لوـبق  وا  زاـمن  دـنک ، لامعتـسا  شوـخ  يوـب  دوـخ  رهوـش  ریغ 

هب ندروآ  يور  رطاخ  هب  ار  اهتما  زا  يرایسب  تکاله  تحارص  هب  هک  تسا  هتشذگ  ياهتما  خیرات  رگنایب  نیرتقداص  نآرق  «.) ? دیامنیم )
دنکیم و هراشا  هتـشذگ  ماوقا  زا  یخرب  تکاله  هب  توبکنع  هروس  رد  دنوادخ  دـنکیم . حرطم  یهلا  نیمارف  زا  ندومن  یچیپرـس  داسف و 

اَمَو اَْنقَرْغَأ  ْنَّم  مُْهنِمَو  َضْرَْألا  ِِهب  اَنْفَسَخ  ْنَّم  مُْهنِمَو  ُهَْحیَّصلا  ُْهتَذَخَأ  ْنَّم  مُْهنِمَو  اًبِصاَح  ِْهیَلَع  اَْنلَسْرَأ  ْنَّم  مُْهنِمَف  ِِهبنَِذب  اَنْذَخَأ  الُکَف  : » دیامرفیم
الب گنس  ناشرـس  رب  ار  یـضعب  هک  میدرک  هذخاؤم  شهانگ  رفیک  هب  ار  ياهفیاط  ره  ام  َنوُِملْظَی ؛ ْمُهَـسُفنَأ  اُوناَک  نَِکلَو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناَک 
نانآ هب  ادخ  مدیناسر . تکاله  هب  ایرد  قرغ  هب  ار  یهورگ  نیمز و  هلزلز  هب  ار  یخرب  ینامسآ و  باذع  هحیص  هب  ار  یخرب  میدیراب و  ورف 

هب تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربمغیپ ! يا  : » دـیامرفیم رگید  هیآ  رد  «.) ? دـندرک ) متـس  شیوخ  قح  رد  دوخ ، اهنآ  نکیل  درکن  متـس  چـیه 
، دنریگن رارق  تیذا  دروم  دنوش و  هتخانش  هکنیا  يارب  راک  نیا  دننکفاورف ، دوخ  رب  ار  شیوخ  ياهیرـسور )  ) ياهبابلج هک  وگب  نمؤم  نانز 

ناـنز ییاـمندوخ  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  هدـش  ناـیب  تاـیآ  هب  هجوت  اـب  «.) ? تسا ) ناـبرهم  هدـنزرمآ و  هراومه  دـنوادخ  تسا و  رتهب 
اب دزاـسیم و  لدـبم  يراـمیب  یمارآ و  اـن  هب  ار  ناور  حور و  شمارآ  دـیامنیم و  نشور  نادرم  ياـهلد  رد  ار  سوه  اوه و  شتآ  هنوگچ 

ج هعیشلا : لئاسو   ?? . ) ? هیآ ـ ) بازحا : هروس  . ---- ) ? دومن ـ ) دهاوخ  دولآ  کشا  مه  ار  نانز  نامـشچ  شتآ  نیا  دود  نامز  تشذگ 
?? . هیآ بازحا : هروس   ?? . ) ? هیآ ـ ) توبکنع : هروس   ??? . ) ? ص ـ ) قالخالا : مراکم   ??? . ) ? ?ص ـ ) ، 

تسا یناطیش  ماد  یباجحیب  یگنهرب و 

زا هک  میراد  ار  راختفا  نیا  دـنراد  رارق  تناها  ملظ و  ضرعم  رد  رگید  رـشق  ره  زا  شیب  ناـنز  هک  یتلادـعیب  ملظ و  رـسارس  ياـیند  رد  اـم 
مرکا ربمایپ  تسا . هجوت  لباق  رایسب  نانز  تیصخش  يریگلکش  تهج ، نیمه  هب  تسا و  هعماج  نوتس  نیرتیلـصا  نز  ام ، بتکم  هاگدید 

ار نانز  نم  دیوش ، لیاق  تلیضف  يرگید  رب  یضعب  يارب  دش  رارق  رگا  یلو  دینک  رارقرب  تاواسم  نادنزرف  نیب  : » دندومرفهلآوهیلعهللایلص
نانز اریز  دیـشوک ؛ نانز  شرورپ  تیبرت و  رد  دیاب  هک  تسا  هدش  شرافـس  مالـسا  نیبم  نید  رد  «.) ? منادیم ) رترب  ندیـشخب  تلیـضف  رد 

. تسا هعماج  هب  اهـشزرا  هدننک  لقتنم  نز  تساهناسنا ، تیـصخش  هدنزاس  نز  دنایقرت ، تفرـشیپ و  زکرم  دنـشابیم . هعماج  یلـصا  روحم 
دنهاوخن زگره  ناهج  یلاشوپ  ياهتردق  اهنت  هن  دنبای ، تسد  دوخ  یقیقح  تیصخش  هب  دنوش و  انـشآ  مالـسا  تقیقح  اب  نانز  رگا  نیاربانب 

هدـنروآ دـیدپ  ناشراکفا  ناماد و  هکلب  دـننک ، نوگرگد  ار  ناشیناسنا  تیهام  هدومن و  ریـسا  يدام ، کشخ  ياهبلاق  رد  ار  ناـنآ  تسناوت 
زا یخرب  دوشیم  بجوم  هک  یلماوع  زا  یکی  دومن . دهاوخ  شالت  تیرـشب  تاجن  يارب  مالـسا  تردق  اب  هک  دش  دـهاوخ  ینارگ  تیادـه 

میلاعت مالـسا و  زا  نانآ  تخانـش  یهاگآ و  مدـع  نامیا و  فعـض  نامه  دـنریگب ، رارق  برغ  طحنم  گنهرف  موجه  ریثأـت  تحت  اـم  ناـنز 
َجَرْخَأ اَـمَک  ُناَْـطیَّشلا  ُمُـکَّنَِنتْفَی  َـال  َمَدآ  ِیَنب  اَـی  . » تـسا ناطیـش  گرزب  ماد  یباـجحیب ، یگنهرب و  نآرق  رظن  زا  تـسا . نآ  شخب  ییاـهر 

َنیِذَِّلل َال ءاَِـیلْوَأ  َنیِطاَـیَّشلا  اَْـنلَعَج  اَّنِإ  ْمُهَنْوَرَت  َـال  ُْثیَح  ْنِم  ُُهلِیبَقَو  َوُه  ْمُکاَرَی  ُهَّنِإ  اَـمِِهتاَءْوَس  اَـمُهَیُِرِیل  اَمُهَـساَِبل  اَـمُْهنَع  ُعِزنَی  ِهَّنَْجلا  َنِّم  مُْکیََوبَأ 
نانآ نت  زا  تزع  هماج  درک ، نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  ردام  ردپ و  هچ  نانچ  دهد  بیرف  ار  امـش  ناطیـش  ادابم  مدآ ! نادـنزرف  يا  َنُونِمُْؤی ؛

، امـش هک  دننیبیم  ياهنوگب  ییاج و  زا  ار  امـش  وا ، هب  هتـسباو  هورگ  ناطیـش و  نآ  انامه  دروآ . دیدپ  ناشرظن  رد  ار  نانآ  حـیابق  دـنکرب و 
ناطیـش و ياهماد  نیرتمهم  زا  یکی  «.) ? دـنروآیمن ) نامیا  هک  میداد  رارق  یناـسک  ناراـکمه  اـیلوا و  ار  نیطایـش  اـم  دـینیبیمن . ار  اـهنآ 

ناسنا نتسارآ  يارب  ياهلیـسو  باجح ، سابل و  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  اهناسنا  يارب  دنوادخ  هک  تسا  شـشوپ  باجح و  فشک  وا ، يایلوا 
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باجح و قیاقح ، نداد  هولج  هنوراو  هسوسو و  اب  ات  دشوکیم  ناطیـش  تسا و  تیـصخش  راقو و  ینمادکاپ ، اوقت و  ایح ، تفع و  تنیز  هب 
. دوش طلـسم  نانآ  رب  ناشیاوقت ، ایح و  نتفرگ  اب  دهد و  هولج  باذـج  ابیز و  ار  مادـنا  نتخاس  هنهرب  باجح و  فشک  تشز و  ار  شـشوپ 

دارفا رگید ، دـیآیم و  رد  يداـع  تروص  هب  مک  مک  دـنک  ادـیپ  جاور  یگنهرب  گـنهرف  رگا  هک  دـننکیم  لاـیخ  نارکف  هتوک  زا  یـضعب 
هکلب دـباییمن ؛ شهاک  اهنت  هن  زیمآ  کیرحت  رظانم  شیازفا  اب  یحور  شطع  یلو  دـشاب  نینچ  دـیاش  یـسنج  رظن  زا  دـنوشیمن ! کیرحت 

. - دوبن يربخ  یسنج  ياهتنوشخ  تازواجت و  زارگید  اپورا  برغ و  رد  رگید  دوب  حیحص  یفرح  نینچ  رگا  تفای . دهاوخ  شیازفا  هتسویپ 
 ?? . هیآ فارعا : هروس   ??? . ) ? ? ص ـ ) ج ، يرابلا : حتف  ---------------------------------------------- ) ?  ـ )

نز شنیرفآ  رد  هتخیمآ  فافع 

زا وا  ترفن  هناموصعم و  ياههاگن  تسا ، نمادکاپ  ارگ و  تفع  تسخن  زور  زا  وا  تسا . هتخیمآ  مه  هب  نز  شنیرفآ  اب  ینمادـکاپ  تفع و 
دراد يدـنلب  الاو و  هاگیاج ، نز  تقلخ  رد  تفع  هک  تسا  نآ  هناشن  اهدروخرب ، رد  ینمادـکاپ  تفع و  هب  رهاظت  یناوج و  زاغآ  رد  هانگ ،
رظن رد  ار  هعماج  ریخ  حالـص و  نز و  شنیرفآ  مالـسا  دـنهاوخیم . یگژیو  نیا  اب  ار  نز  نارگید ، مه  دـننآ و  ناهاوخ  نانز  دوخ  مه  هک 

طقف و ششوپ  مازلا  نیاربانب ، ددرگ . مکحتسم  اههداوناخ  ناینب  و  ددرگ ، گنهامه  وا  ینورد  تفع  اب  ات  هدرمـش  مزال  ار  باجح  هتفرگ و 
هکلب وا ، يرنه  یملع و  يرکف و  لـماکت  ربارب  رد  يدـس  هن  و  وا ، ياـپ  تـسد و  رب  یتراـسا  ریجنز  هـن  تـسا  نز  تـفع  ظـفح  يارب  طـقف 

تایـصوصخ و خیرات ، هک  يرونخـس  نمادکاپ  نانز  اسب  هچ  تسا ، شیعامتجا  يدرف و  ياهتیلوئـسم  يافیا  حور و  یلاعت  يارب  ياهلیـسو 
نرتهب : » دنیامرفیم  e ربمایپ تسا . هدرک  یفرعم  نز  يرترب  كالم  ار  هناگیب  زا  شـشوپ  مالـسا  تسا . هدرک  طبـض  ار  ناـنآ  ياـهتداشر 

رد « . دناهدیـشوپ ? ـالماک  هناـگیب  لـباقم  رد  دـنیارآیم و  ار  دوخ  ناـشنارهوش  يارب  اـهنت  هک  تسا  یمیقع  ریغ  فیفع  ناـنز  امـش ، ناـنز 
هناگیب ربارب  رد  هک  دنتسه  ینانز  امـش  نانز  نیرتدب  منکن ؟ یفرعم  امـش  هب  ار  نانز  نیرتدب  ایآ  : » دنیامرفیم ترـضح  نآ  يرگید  ثیدح 

کی اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدت  ششوپ ، رتس و  فافع و  ایح و  « . دنرادن ? ار  مزال  یگتـسارآ  دناهدیـشوپ و  رهوش  دزن  یلو  دناهتـسارآ 
هک تسا  ياهزیاج  نوچمه  درم  يارب  نز  تسا . هدرب  راـک  هب  درم  ربارب  رد  شیوخ  تیعقوم  ظـفح  دوخ و  ندرک  اـهبنارگ  يارب  ماـهلا  عون 
هک روطنامه  تسناد ، دوخ  ربارب  رد  ار  درم  فعـض  هطقن  تفاـی و  درم  ربارب  رد  ار  دوخ  تیعقوم  ماـقم و  نز  هک  یتقو  دـیابرب . ار  نآ  دـیاب 
زین درم  سرتسد  زا  دوخ  نتـشادهگن  رود  هب  لسوتم  دنک ، بحاصت  ار  درم  بلق  هار  نآ  زا  هک  دـش  لمجت  ییارآدوخ و  رویز و  هب  لسوتم 

. درب الاب  ار  دوخ  ماقم  تیعقوم و  هجیتن  رد  دـیامن و  رتزیت  ار  بلط  قشع و  شتآ  دـیاب  هکلب  دـنک ، ناگیار  ار  دوخ  دـیابن  هک  تسناد  دـش ،
بآ و نایم  زا  لئاح  رگا  شتآ ، لثم  نز  بآ و  لثم  درم  شتآ ، تسا و  بآ  لثم  نز  درم و  لَثم  دـیوگیم  شیدـنا  قیقد  فراع  يولوم ،

هکنیا لثم  ددرگ . رارقرب  ود  نآ  نایم  یبجاح  لئاح و  رگا  اما  دزاسیم ، شوماـخ  ارنآ  دـنکیم و  هبلغ  شتآ  رب  بآ  دوش ، هتـشادرب  شتآ 
. دـهدیم رارق  دوخ  ریثأـت  تحت  ار  بآ  شتآ ، هک  تسا  تقو  نآ  دـننک ، نشور  گـید  نآ  ریز  رد  شتآ  دـنهد و  رارق  یگید  رد  ار  یبآ 

لیدـبت راخب  هب  ار  وا  دوجو  رـسارس  هک  اجنآ  اـت  دروآیم ، دوجو  هب  وا  رد  ناـیلغ  شـشوج و  اـنایحا  دـنکیم و  مرگ  ار  وا  كدـنا  كدـنا 
درم تسا . رفتنم  وا  یناـگیار  میلـست و  زا  نز ، لاذـتبا  زا  شیوخ  حور  قـمع  رد  دوریم ، روـصت  ادـتبا  هچنآ  فـالخرب  درم ،  . دزاـسیم ?

رب نز  هک  دیمهف  ناوتیم  نیریش  ورسخ و  نونجم ، یلیل و  ناتساد  زا  تسا . هدوتس  دوخ  هب  تبسن  ار  نز  ییانتعایب  انغتسا و  تزع ، هشیمه 
هب وا  لیامت  رد  دـنک  كرد  ار  تقیقح  نیا  نز  رگا  اعطق  دربیم  الاب  ار  دوخ  ماقم  هزادـنا  هچ  ات  درم  سرتسد  زا  دوخ  نتـشادهگن  رود  رثا 

تفع و ظفح  هب  باجح  شـشوپ و  کش  نودب  تسا . هتـشاد  یناوارف  ریثأت  زار  کی  تروص  هب  دوخ  ندرک  یفخم  دوخ و  ندـب  شـشوپ 
هداوناخ و مرگ  ياهنوناک  ندش  یـشالتم  ثعاب  تسا و  اهیهابت  اهداسف و  مامت  هشیر  یتفعیب ، اریز  درک ؛ دهاوخ  کمک  نز  ینمادـکاپ 

مهللا : » دنیامرفیم دوخ  ياعد  رد   y نامز ماما  تسا . یقالخا  دسافم  اهیراجنهان و  هب  اهنآ  شیارگ  نادنزرف و  ندش  نادرگرـس  هجیتن  رد 
هب نادرگ و  ام  يزور  ار  تیـصعم  زا  يرود  تعاطا و  قیفوت  ایادخ  هفعلا ... ءایحلاب و  ءاسنلا  یلع  و  هیـصعملا ... دعب  هعاطلا و  قیفوت  انقزرلا 
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يایاجـس اب  ار  شیوخ  نادـنزرف  دـنفظوم  ناردام  ناردـپ و  « . امرف ? تیانع  ینمادـکاپ  ایح و  ناـنز ، هب  یهاوخریخ و  دـهز و  اـم ، ياـملع 
اونوک : » دیامرفیم  y قداص ماما  دنهد . شرورپ  نانآ  ریمض  رد  ار  یناسنا  هیلاع  تافـص  یکدوک  نارود  زا  دننک و  تیبرت  یناسنا  یقالخا 

ناردـپ و ردـق  ره  « . دوخ ? نابز  اب  هن  دـینک  توعد  اهیکین  هب  دوخ  لمع  اب  ار  مدرم  مکتنـسلاب ؛ هاعد  اونوکت  مکلاـمعاب و ال  ساـنلا  هاـعد 
دهاوخ تروص  رتعیـسو  رتهب و  نانآ  نادـنزرف  یقالخا  دـشر  بذـج و  ریثأت ، دنـشاب . راد  هدـهع  ار  ییوگلا  شقن  رتخـسار  رتهب و  ناردام 

. دنــشاب وـگلا  دوـخ  نادــنزرف  يارب  تـفع  اــیح و  شرورپ  یقــالخا و  ینید و  روــما  رد  دــننک  شــالت  دــیاب  نیدــلاو  اذــل  تفریذــپ .
دیهش باجح ، هلأسم   ??? . ? ص - نامه :  ??? . ? ? ص - ج ، یفاک : عورف  _____________________________  ? - 

. ? - ... . نانجلا حیتافم  . ? ص - يرهطم : یضترم 

یفنم تبثم و  يایح 

هک ییاـیح  تسا . هنوـگ  ود  رب  اـیح  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوـسر  رظن  زا  تسین . هدیدنـسپ  اـیح  قـلطم  مالـسا ، رظن  زا  هـک  تـسا  ینتفگ 
يایح درادیم ، زاب  تشز  ياهراک  زا  ار  ناسنا  هک  ییایح  .) ? تسا ) ینادان  تقاـمح و  هناـشن  هک  ییاـیح  تسا و  لـقع  مکح  زا  هتـساخرب 

قیداصم زا  تسا ، ایح  زا  عون  نیمه  هرابرد  تسا ، هدش  هدراو  مالـسا  رد  ایح  تلیـضف  رد  هچنآ  تسا و  نامیا  لقع و  هناشن  تسا و  یبوخ 
، درادیم زاب  کین  ياهراک  زا  ار  ناسنا  هک  ییایح  درب . مان  ار  نارگید  زا  يایح  نتـشیوخ ، زا  يایح  دـنوادخ ، زا  ياـیح  ناوتیم  اـیح  نیا 

. --------------------------------------- دنادیم یناوتان  ینادان و  هناشن  ناسنا  رد  ار  نآ  مالسا  تسا و  یفنم  دنسپان و 
 ??? ص. همکحلا : نازیم  قمح ،» ءایح  لقع و  ءایح  ناءایح : ءایحلا  ----------- ) ? « ـ )

؟ تسیچ ایح 

هتـسد بوخ و  ار  اهراک  زا  ياهتـسد  ناسنا ، هک  تسا  تهج  نیا  هب  يرایتخا ، ياهیدـب  اـهیبوخ و  كاردا  زا  هتـساخرب  تسا  یمرـش  اـیح 
تـشز ياهراک  زا  يراددوخ  بجوم  هک  تسا  ياهکلم  : » دـیوگیم ایح  تقیقح  هراـبرد  هللاهمحر  یـسلجم  همـالع  دـنادیم . دـب  ار  رگید 

، درادن ایح  هک  یـسک  : » دوشیم نید  تاروتـسد  نیناوق و  هب  ناسنا  ندش  دنبیاپ  بجوم  هک  تسا  ياهدـنرادزاب  لماع  ایح ، «.) ? ددرگیم )
هاگشناد داتسا  نسالف ،»  » رتکد تسا . یعامتجا  ياهبیسآ  اهفارحنا و  هب  نداد  نت  زا  نارـسپ  نارتخد و  ظفح  لماع  ایح  «.) ? درادن ) نامیا 
دننکیم یگدنز  هنهرب  هک  ییاهنآ  یتح  رـشب ، دارفا  همه  نایم  رد  تسا و  یتمالـس  تمالع  ایح  ندیـشک و  تلاجخ  : » دیوگیم ربتـسچور 

لاــق  ??? . ) ? ? ص ـ ) ج ، لوــقعلا : هآرم  «.) ? ( ------------------------------------------- ) ? تـسا ـ ) جــیار  زین 
 ??? ? ص. ج ، یفسلف ، یقتدمحم  كدوک :  ??? . ) ? ?? ص ـ ) ج ، راونالا : راحب  " هل ، ءایح  نمل ال  نامیا  ال  : " مالسلاهیلع قداصلا 

ایح

ببـس ار  ایح  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  تسا . تشز  ياهراک  ماجنا  زا  مرـش  ایح و  ساـسحا  فاـفع ، تارمث  زا  لاـح  نیع  رد  اـههنیمز و  زا 
نیا ردق  ره  «.) ? هفعلا ) هرمث  ُءایحلا  : » دـنکیم یفرعم  تفع  هرمث  هویم و  ار  ایح  رگید  ياج  رد  و  «) ? ءایحلا ) هفعلا  ُببـس  : » دـنمانیم تفع 

مُکّفعَا : » تسامـش نیرتاـیحاب  امـش  نـیرتتفع  اـب  دوـب : دـهاوخ  رتـشیب  زین  وا  تـفع  دـشاب ، رتـشیب  ناـسنا  رد  اـهیتشز  زا  مرـش  ساـسحا 
ثیدح نامه :  ???? . ) ? ثیدـح ـ ) مکحلا : ررغ  «) ? ( --------------------------------------------- ) ? مُکایحأ ـ )

 ???? . ثیدح نامه : ???? . ) ?  ـ )

فیفع نانز  ياهیگژیو 
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راتفگ و قدص  دهاش  دـناوتیم  هک  هچنآ  اما  دـننادب  فیفع و ... دّـهعتم و  قالخا ، شوخ  نمؤم ، ار  دوخ  اهناسنا  همه  اعدا  ماقم  رد  دـیاش 
هک تساراد  ار  یناسنا  یلاع  ماقم  شزرا و  نیا  یـسک  اما  دنراد ؛ تسود  نانز  همه  ار  تفع  تسوا . درکلمع  راتفر و  دـشاب ، ناسنا  ياعدا 

، دوش نارگید  هجوت  بلج  بجوم  هک  یبسانمان  کبـس و  راـک  ره  زا  فیفع  ناـنز  راـقو : ینیگنـس و  : ? دـشاب ـ هتـشاد  ار  اریز  ياـهیگژیو 
رد تفع  . ? دنیامن ـ بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  نامرحمان  هک  تسین  ياهنوگ  هب  ناشراتفر  ندیـشوپ و  سابل  نتفر ، هار  زرط  دـننکیم . زیهرپ 

. دننکیم يرود  نامرحمان  اب  ًاصوصخ  يرورـضریغ  نانخـس  زا  دننزیم و  فرح  هسوسویب  مارآ و  هداس و  دنیوگیم ، نخـس  مک  نخس :
هرهچ شیارآ  ای  رـس  يوم  زا  یتمـسق  نتـشاذگ  نوریب  دوخ ، ياهتنیز  نداد  ناشن  نوچمه  ییاـمندوخ  رهاـظم  زا  ییاـمندوخ : زا  زیهرپ  ?  ـ

«.) ?( دنزاسیمن راکـشآ  نامرحمان  ربارب  رد  ار  دوخ  تنیز  فیفع ، نانز  : » دیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ  دـنیامنیم . زیهرپ  نامرحمان  يارب 
اهنآ يوس  هب  نامرحمان  بذج  بجوم  هک  هدننز  دنت و  ياهگنر  نابسچ و  كزان و  ياهسابل  باختنا  زا  فیفع  نانز  بسانم : شـشوپ  ?  ـ

، هانگ سلاجم  نوچ  بسانمان ، هدولآ و  ياهناکم  زکارم و  هب  نتفر  زا  فیفع  نانز  اهدمآ : تفر و  لرتنک  . ? دـنزرویم ـ بانتجا  دوشیم ،
 ?? . هیآ رون : روس  . ----------------------------------- ) ? دننکیم ـ ) يراددوخ  بعل و ... وهل و 

فافع تیمومع 

، فافع موزل  هک  میباییم  رد  تایاور  تایآ و  یـسررب  اب  اما  دراد ، صاصتخا  ناوناب  هب  اـهنت  فاـفع  هک  دـسریم  رظن  هب  یحطـس  دـید  اـب 
هب ْمُهَجوُُرف ؛ اوُظَفْحَیَو  ْمِهِراَْصبَأ  ْنِم  اوّضُغَی  َنِینِمْؤُْملِّل  ُلق  : » دیامرفیم نمؤم  نادرم  هب  باطخ  نآرق  رد  دـنوادخ  دوشیم . زین  نادرم  لماش 

ُْلقَو : » دیامرفیم مه  نامیا  اب  نانز  هب  و  «.) ? دننک ) ظفح  ار  دوخ  ناماد  دنریگ و  ورف  نامرحمان  هب  هاگن  زا  ار  دوخ  ياهمـشچ  وگب  نانمؤم 
ناماد دنریگ و  ورف  دولآ ) سوه  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  َّنُهَجوُُرف ؛ َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراْصبَأ  ْنِم  َنْضُضْغَی  ِتانِم  ? وُْمِلل

 ?? . هیآ رون : هروس   ?? . ) ? هیآ ـ ) رون : هروس  «.) ? ( ------------------------------------- ) ? دننک ـ ) ظفح  ار  شیوخ 

تایاور هاگدید  زا  فافع 

هک دزاسب  ياهعماج  ات  هدومن  ینمادکاپ  فافع و  تیمکاح  يارب  يرایسب  شالت  دنفافع ، رهظم  هک  هلآوهیلعهللایلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
نامیپ نانآ  زا  هکم  نانز  اب  تعیب  نایرج  رد  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  دیآ . رامش  هب  شزرا  دض  یتفعیب ، شزرا و  یکاپ ، فافع و  نآ ، رد 
تولخ رد  دـیابن  مرحمان  نادرم  اب  نانز  ءالخلا ؛ یف  لاجّرلا  عم  ّندـعقیال  : » دـندومرف و  .) ? دنـشاب ) فافعو  ینمادـکاپ  رادـساپ  هک  تفرگ 
نادرم دزن  دنتـسه ، هزره  دارفا  زا  هک  عتام »  » و تبه »  » ياهمان اب  رفن  ود  هنیدم  رد  هک  دیـسر  ربخ  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  هب  «.) ? دننیـشنب )

میرح هب  هدرک ، کیرحت  ار  هدولآ  ياهـسوه  دوخ ، زیگناتوهـش  نانخـس  اب  دـننزیم و  فرح  نانآ  ياهـسابل  نانز و  فاـصوا  زا  هتـسشن ،
ثیدح دنچ  هب  .) ? دومن ) دیعبت  ایاوقلا »  » مان هب  یلحم  هب  هنیدـم  زا  درک و  راضحا  ار  اهنآ  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  دـننکیم . زواجت  فافع 
نیرتهب فافعلا ؛ هدابعلا  لضفا  : » دنیامرفیم فافع  هرابرد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مییامنیم : هراشا  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  ینارون 
َمَظعاب هللا  لیبَس  یف  ُدیهّـشلا  ُدـهاجُملااَم  «.) ? ( » تساهیبوخ مامت  ساسا  هشیر و  تفع  ٍریخ ؛ ُلک  ُسأر  هفعلا  «.) ? ( » تسا فاـفع  تداـبع ،

رب تردق  هک  تسین  یـسک  زا  رتشیب  شرجا  ادخ ، هار  رد  دیهـش  دـهاجم  هِکئالَملا ؛ َنِم  ًاکَلَم  َنوُکَی  نَا  ُفیفَعلا  َداَکل  َّفَعَف  رَدَـق  نَّمِم  ًارجَا 
«.) ? ( --------------------- دشاب ادخ  ناگتشرف  زا  ياهتشرف  تسا  کیدزن  یصخش  نینچ  دنکیم ، يرادنتـشیوخ  اما  دراد  هانگ 

?? ص ج ، راونالا : راحب   ??? . ) ? ?? ص ـ ) ج ، مالکلا : رهاوج   ??  ) ? هیآ ـ ) هنحتمم : هروس  ------------------------ ) ?  ـ )
 ??? . تمکح هغالبلا : جهن   ??? . ) ? ? ص ـ ) ج ، همکحلا : نازیم   ??? . ) ? ? ص ـ ) ج ، راحبلا : هنیفس  ?? . ) ?  ـ )

فافع نآرق و 
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نیتسار نانمؤم  ياهیگژیو  زا  یکی  تسا و  هدرک  دای  روصح ، ناصحا و  فافع ، نوچ  ییاههژاو  اب  یمالسا  یناسنا و  شزرا  نیا  زا  نآرق ،
ظفح یتـفعیب  زا  ار  نتـشیوخ  هک  دنتـسه  یناـسک   ( نینمؤـم  ) ناـنآ َنوُِظفاَـح ؛ ْمِهِجوُرُِفل  ْمُـه  َنـیِذَّلاَو  : » دـنادیم فاـفع  ینمادـکاپ و  ار 

هب ندیـسر  ياههویـش  دزادرپیم و  فافع  موزل  نایب  هب  رون  هروس  رد  نآرق ، رد  دنوادخ  هک  سب  نیمه  فافع ، تیمها  رد  «.) ? دـننکیم )
فسوی ترضح  ناتساد  نوچمه  یخیرات  ياهارجام  نیرتجیهم  نایب  رد  یتح  نآرق  دیامرفیم . نایب  ار  یسنج  ياهیگدولآ  اب  هزرابم  نآ و 

: نونمؤم هروس  . -------------------------------------------- ) ? تسا ـ ) هدرک  تیاعر  ار  فافع  بناج  مالسلاهیلع ،
 ?. هیآ

باجح فافع و  توافت 

، باجح تسا . باجح  زا  رتارف  تفع  تسا ؛ تفع  نیداینب ، یلـصا و  هلأسم  یلو  میاهدینـش  یفلتخم  بلاـطم  باـجح ، هراـبرد  هتـسویپ  اـم 
مه ینوریب و  شـشوپ  مه  تفع  یلو  تسا ، ینوریب  شـشوپ  باـجح  تسا . شنم  شنیب و  تلـصخ ، کـی  تـفع ، هژیو و  شـشوپ  ناـمه 

. تسا يرایتخا  شزرا  تلصخ و  کی  تفع ، یلو  دشاب ؛ يرایتخا  ریغ  ای  يرهاظ  یلیمحت ، ییایر ، دناوتیم  باجح  تسا . ینورد  ششوپ 
بـسانم باجح  یـسک  تسا  نکمم  توهـش و ... رد  تفع  نخـس ، رد  تفع  هاگن ، رد  تفع  هلمج : زا  دراد ؛ ینوگانوگ  ياـهدومن  تفع 

يارب نیاربانب  تسا ، تفع  نودب  باجح  هنومن  دوخ  نیا  هک  دشاب  هتشادن  یسنج  روما  ای  نتفگ و  نخس  هاگن ، رد  تفع  یلو  دشاب  هتـشاد 
. دبای شرتسگ  هناهاگآ  باجح  ات  میشاب  یمومع  تفع  لابند  هب  دیاب  هعماج  يزاس  ملاس 

فافع يانعم 

تفع : » دـیوگیم فافع  فیرعت  رد  يرهطم ، دیهـش  تسین ، هتـسیاش  نآ  ماجنا  ای  تسا  مارح  هک  ییاهزیچ  زا  سفن  تنایـص  ینعی  تفع ،
یلع ترضح  «.) ? ندوبن ) یناوهـش  هوق  ریثأت  تحت  و  نامیا ، لقع و  تموکح  تحت  یناوهـش  هوق  ندوب  مار  ینعم  هب  تسا ، یناسفن  یتلاح 

يرگید تیاور  رد  و  «) ? تساهتوهـش ) ربارب  رد  تمواقم  تفع ، هفع ؛ هوهـشلا  یلع  ربصلا  : » دـیامرفیم تفع  تقیقح  هراـبرد  مالـسلاهیلع 
ربارب رد  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب  فیفع  اما  و  «.) ? تسا ) یناسفن  ياههتـساوخ  هب  تبـسن  یتبغریب  فافع ، هَداهَز ؛ فافعلا  : » دیامرفیم

. ---------------------------------- دنک ظفح  ار  دوخ  هدومن ، تمواقم  یسنج ، ياهششک  هلمج  زا  یناسفن ، ياههتساوخ 
 ???? ص. نامه :  ???? . ) ? ? ص ـ ) ج ، همکحلا : نازیم   ??? . ) ? ص ـ ) يرهطم : داتسا  تیبرت ، میلعت و  ----------- ) ?  ـ )

فافع

هب رتيرورـض  لوا  مدـق  رد  هچنآ  اما  تسا ، هعماج  یقالخا  يونعم و  دـشر  رد  رثؤم  مهم و  یلماع  هب  هاگن  باجح ، هلأـسم  هب  هاـگن  هچرگ 
باجح زا  رتارف  اهناینب ، نیا  حالـصا  رد  یـساسا  ياهنیمز  شیپ  ناونع  هب  فافع  تسا . هعماج  یقالخا  ياهناینب  يزاسملاس  دـسریم  رظن 

ییوس زا  هک  تفگ  ناوتیم  تسا . تلع  هاگ  لولعم و  هاگ  فافع ، اب  لباقتم  طابترا  کی  رد  هک  ایح ، نینچمه  تسا . یسررب  تقد و  لباق 
دوب دهاوخن  رسیم  ود  نیا  وترپ  رد  زج  یعقاو  باجح  دنشابیم و  باجح  گنهرف  شرتسگ  رد  یساسا  لماوع  زا  یناسفن  هصیصخ  ود  نیا 

اهدـیاب و اـهراتفر و  یگنوـگچ  زا  ياهعوـمجم  هکلب  تـسین ، باـجح  هـب  دودـحم  هعماـج ، کـی  یقـالخا  يزاـسملاس  رگید  ییوـس  زا  و 
هب درو  زا  لبق  هک  تسین  تهجیب  اذل  دراد . میقتسم  یتبسن  هعماج ، يایح  فافع و  حطـس  ياقترا  اب  هک  تسا  یعامتجا  يدرف و  ياهدیابن 

: مییوگب نخس  ایح  فافع و  نوماریپ  يرصتخم  باجح ، فلتخم  ثحابم 

باجح هفسلف  مشش : لصف 
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تینما داجیا 

ظفح اـب  هک  تسا  نز  هدـهع  هب  مهم  نیا  زا  ياهدـمع  شخب  دزاـس ، مهارف  دارفا  يارب  فـلتخم ، داـعبا  رد  ار  تینما  تسا  فـظوم  هعماـج 
راصح نیا  زا  نوچ  نز  درادن ، دوجو  صخش  یتمالس  يارب  یتنامـض  دوش  هدیرد  میرح  نیا  رگا  دناشوپب . لمع  هماج  رما  نیا  هب  شـشوپ 

زا تاـجن  اـتیاهن  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  دریگیم و  رارق  فرحنم  دـساف و  ياـهبلق  هدوـلآ و  ياهدـید  ضرعم  رد  دـمآرد ، عـینم 
زا يرطخ  هدـش و  لوغـشم  دوخ  هفیظو  هب  رتمامت  هچ  ره  تماهـش  اب  نز  فافع ، تیاعر  هیاس  رد  دزاـسیم . مولعماـن  ار  ـالب  جاوما  مطـالت 

دزاسیم و مهارف  هعماج  رد  ار  نز  تینما  شـشوپ ، هک  میتسه  دـقتعم  مامت  تیعطاق  اب  تروص  نیا  هب  دوشیمن . يو  هجوتم  عامتجا  هیحاـن 
رد ار  دوخ  ینیع  روضح  باجح ، رگنـس  رد  تخادرپ و  تیلاعف  هب  دـمآ و  هعماج  هب  هدوسآ  یلایخ  اب  ناوتیم  هک  تسا  شـشوپ  میرح  رد 

. دیشخب ققحت  عامتجا ، فلتخم  داعبا 

عامتجا رد  هدنزاس  روضح 

، نز رگید  يوس  زا  تسا . نیرفآسوه  زیگنا و  ناجیه  ددرگ  هتسارآ  ییاههیاریپ ، اههیارآ و  هب  رگا  هژیو  هب  نز  مادنا  يدیدرت ، چیه  نودب 
دناوـتیم يداـصتقا  یعاــمتجا و  یگنهرف و  فـلتخم  داــعبا  رد  دــهدیم و  لیکــشت  ار  هعماــج  کــی  یناــسنا  يورین  زا  یمیظع  شخب 

اب دـنزیم و  مـقر  وا  يارب  عاـمتجا  رد  هدـنزاس  يروـضح  تـقیقح  رد  نز  شــشوپ  حرط  اـب  مالــسا  دـشاب . هتــشاد  یمیظع  ینیرفآشقن 
رد ندـش و  هاـبت  زا  ار  میظع  يورین  نیا  وـس  کـی  زا  هداد  هـئارا  وا  شور  شنم و  یگنوـگچ  رد  هـک  ییاـشگهر  هناـمیکح و  ياهروتـسد 

ار نز  درم و  طـالتخا  زا  یـشان  ياـهیراجنهان  يرتسگ و  داـسف  يولج  رگید  يوس  زا  هداد و  تاـجن  ندـنام  رثایب  فدـه و  یب  ياهشوگ 
رد تقد  تساهمناخ . شود  رب  هراب  نیا  رد  رتمهم  تیلوئسم  دنلوئـسم و  هعماج  یناسفن  تمالـس  لباقم  رد  هعماج  داحآ  همه  تسا . هتفرگ 

حالطصا هب  نتسکش  يارب  ار  نز  دوخ ، ياهـسوه  يارب  هدرک و  یقلت  راصح  ار  باجح  هک  ار  ینادولآسوه  رکفت  یگیاپیب  میتفگ  هچنآ 
تراسا هن  نز  يدازآ  تهج  رد  تسا  یمهم  لماع  المع  باجح  هک  دوشیم  هتـسناد  یبوخ  هب  دوشیم و  نشور  دـننکیم ، توعد  راصح 

. دشاب نشور  اقیقد  يدازآ  زا  ام  یقلت  هک  تسا  نیا  مهم  وا ،

سفن اب  هزرابم 

یب دوش . هتفرگ  راک  هب  الاو  یفده  تسرد و  ریسم  رد  دیاب  هک  تسا  هتسباو  نز ، تشرـس  رد  یحلاصم  هب  يرگهولج  ییامندوخ و  هب  لیم 
تهج رد  تشاد و  دـهاوخ  یبولطم  تارمث  دوش ، هتفرگ  راـک  هب  یتـسرد  هب  اـهلیم  ریاـس  نوچمه  رگا  نز  دوجو  رد  شیارگ  نیا  ناـمگ 

شیارگ چیه  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخ  دنمدوس  شیگدنز ، اب  هارمه  بسانم  یطیحم  ندروآ  مهارف  ریـسم  رد  دوب و  دهاوخ  دمآ  راک  وا  لامک 
يرگهولج ییامندوخ و  دـشاب و  هتـشادن  يزرم  شیارگ ، نیا  رگا  اما  تسا . هدـشن  هداهن  تعیدو  هب  ناسنا  دوجو  رد  لـیلد  نودـب  ینورد 

، تشاذگ دهاوخ  ریثأت  هعماج  رد  يراجنهان  ياههنیمز  داجیا  رد  دوب و  دهاوخ  نیرفآداسف  اعطق  دـشاب ، هتـشاد  دومن  اج  همه  رد  هراومه و 
لامجلا هاکز  : » تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع مالک  رد  بلطم  نیا  هب  یفیطل  هراشا  تسناد . لیم  نیا  لیدعت  لماع  نیرتمهم  ناوتیم  ار  ششوپ 

ظفح نز ، لامج  تاکز  دوش و  فرـصم  اج  هب  دـیاب  اـما  تسا ، هیامرـس  نز ، يارب  ییاـبیز  « .) ? تسا ) فاـفع  ییاـبیز ، تاـکز  فاـفعلا ؛
رگید يوس  زا  تسا و  دمآراک  دنمدوس و  يوس  کی  زا  هک  تسا  نآ  رگناشن  هیامرس ، هب  نز  لامج  يزاس  دننام  تسا . شـشوپ  فافع و 

فـشک زاوج  دوب . دهاوخ  نیرفآداسف  زیگناهنتف و  ینکـشزرم ، تروص  رد  هکنیا  هب  تسا  هراشا  دشابیم و  ینتفای  لیدعت  یندش و  لرتنک 
ربارب رد  نآ  عـنم  تسا و  رهوـش  هب  صتخم  نز  ییارآدوـخ  هک  دـهدیم  تهج  ار  هزیرغ  نیا  رهوـش ، هلمج  زا  مراـحم  لـباقم  رد  باـجح 
ریاـس اـب  هزراـبم  تـهج  رد  یماـگ  دـناوتیم  هزیرغ  نـیا  دـنکیم ، يریگوـلج  ینکــشزرم  زا  دزاـسیم و  لرتـنک  ار  هزیرغ  نـیا  مرحماـن ،
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رد هدرک و  لیصحت  ار  اهشهاوخ  دنکیم  رب  هبلغ  یگدامآ  دومن  مادقا  شهاوخ ، نیا  لرتنک  تهج  رد  نز  یتقو  دشاب . یناسفن  ياهشهاوخ 
? ص ج ، مکحلا : ررغ   ----------------------------------------- ? دـیامنیم -  تکرح  دوـخ  یلاـعت  دـشر و  تهج 

??? .

نز هب  ندیشخب  تمرح 

زا يو  نتـشاد  هاـگن  ظوـفحم  نز و  هب  ندراذـگ  مارتـحا  یعوـن  هب  شـشوپ  ظـفح  تسا ، هعماـج  رد  تفع  تمرح و  مسجت  ناملـسم ، نز 
نز میرح  شاهدولآ  هاگن  اب  هدومن و  عمط  وا  هب  یلد  رامیب  ره  دـیامنن ؛ تیاعر  ار  دودـح  نز ، هچنانچ  تسا . یناویح  یناوهـش و  ياههاگن 

قوس تاوهـش  فرط  هب  هانگ  هب  هدولآ  ياهدید  ریثأت  تحت  دـنک ، تیبرت  ملاس  لسن  دـنامب و  ملاس  دـیاب  هک  یتیـصخش  نآ  دنکـشیم . ار 
طوقـس شیناسنا  شنم  زا  دیآیم و  راتفرگ  نازابـسوه ، نالدرامیب و  لاگنچ  رد  هدرک  شومارف  ار  شایعقاو  تیوه  هجیتن  رد  هدش و  هداد 
ءاسنلا ریخ  : » دومرف هک  تسا  نز  يالاو  هاگیاج  ظفح  موزل  رگناـشن   u ارهز ترـضح  رابرهگ  مالک  دوریم . تیناویح  باقرغ  هب  هدرک و 
دودـح هک  هاگنآ  نآرق ، رد  « .) ? دـنیبن ) ار  وا  مه  يدرم  دـنیبن و  ار  يدرم  هک  تسا  ینز  نانز ، نیرتهب  لاجرلا ؛ ّنهاری  الو  لاجرلا  نیریال 

هب نانز  هک  تسا  رتکیدزن  شـشوپ  نیا  َْنیَذُْؤی ؛ اَلَف  َْنفَْرُعی  نَأ  یَنْدَأ  َِکلَذ  : » دـیامنیم هراشا  تمکح  نیا  هب  دزاـسیم  حرطم  ار  شـشوپ 
« .) ? ( ----------------------------------------- ?  - دـنوشن عقاو  نالهاان  تیذا  دروم  دـنوش و  هتخانـش  فافع  ایح و 

 ??? . هیآ بازحا : هروس   ??? . ? ص -  قالخالا : مراکم 

يرطف هتساوخ  ياضرا 

، رفک زا  يرازیب  تیناسنا و  یکاپ و  ادخ و  هب  قشع  تبحم و  هنیمز  تسا و  بلط  تقیقح  وج و  لامک  ناسنا  یتاذ  تیـصخش  یلک  روط  هب 
تیادـه يروما  ناـمه  هب  دـشابیم و  ترطف  نید  مالـسا ، نید  هک  اریز  تسا ؛ هدـش  هتـشاذگ  تناـما  هب  وا  ناـج  قمع  رد  نایـصع  قسف و 

رب رد  ار  یمدآ  مـسج  حور و  راـتخاس  یفلاـخم  مـکح  نوناـق و  چـیه  و  دـنیامنیم ؛ تیادـه  نآ  يوـس  هـب  اـهناسنا  ترطف  هـک  دـنکیم 
كاردا ترطف و  کحم  اب  ار  ون  ياهلدـم  اههدـیدپ و  هژیو  هب  ءایـشا ، لامعا و  قالخا ، دـیاقع ، دـناوتیم  ناسنا  هک  نآ  هجیتن  دریگیمن .

نید یحو و  قیداصم  دراوم و  زا  ياهراپ  رد  هتبلا  دـبای . یهاگآ  اهنآ  تلیذر  ای  تلیـضف  نالطب و  ای  تیناقح  زا  دجنـسب و  شیوخ  ینطاـب 
یـششک دونـشیم و  دوخ  ناج  قمع  رد  ار  نآ  نز  هک  تسا  یتوعد  ادـن و  هنافیفع  باجح  شـشوپ و  دوریم . رامـش  هب  یلـصا  يامنهار 

هک اج  نآ  زا  دراد و  رفنت  راجزنا و  ییامندوخ  یباجحدب و  یباجحیب ، زا  دـنکیم و  ادـیپ  شیارگ  نآ  تمـس  هب  دوخ  نورد  زا  هک  تسا 
تاغیلبت دب ، ای  بوخ  تیبرت  دننام  یلماوع  دنچ  ره  دنراد  دوجو  ناسکی  روط  هب  دارفا  همه  رد  اذـل  تسا  ناسنا  شنیرفآ  يرطف ، روما  اشنم 

رثؤم نطاب  رد  نآ  رون  ندییارگ  شوماخ  هب  یتح  شهاک و  فعـض و  ای  دـشر  ییافوکـش و  رد  ملاسان  دـساف و  طیحم  برخم ، ای  هدـنزاس 
گنهرف هک  دـهدیم  یهاوگ  فلتخم  ياهندـمت  راثآ  یخیراـت و  ياـهباتک  هک  تسا  نآ  باـجح  ندوب  يرطف  رب  هناـشن  کـی  دنتـسه .

هراب نیا  رد  هر )  ) يرهطم یضترم  دیهش ، داتـسا  درادن . یـصاخ  نید  ای  بهذم  هب  صاصتخا  هدوب و  موسرم  نانز  نایم  رد  هراومه  باجح 
ـ  دوخ ششوپ  رتس و  هب  لیامت  تسا  هلمج  نآ  زا  فافع و  ایح ، لیبق  زا  یسنج ، قالخا  هشیر  هرابرد  تسا  یثحب  یلک  روط  هب  : » دیوگیم
اب نز  دوخ  هک  تسا  يریبدت  ششوپ  رتس و  فافع و  ایح و  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتقیقد  هک  هدش  زاربا  یتایرظن  اج  نیا  رد  درم و  زا  نز ـ 

ظـفح و زرم  یلک  روـط  هب  « .) ? تسا ) هدرب  راـک  هـب  درم  ربارب  رد  دوـخ  تیعقوـم  ظـفح  دوـخ و  ندرک  اـهب  نارگ  يارب  ماـهلا  عوـن  کـی 
یباجحدب و لاذـتبا و  گنهرف  ساسا  نیا  رب  تسا . يرـشب  ياهزاین  تعیبط و  ترطف و  اب  نآ  ندوب  قفاوم  نییآ ، نوناق و  کی  يراگدـنام 

دبای جاور  تدـم  هاتوک  رد  اهیهاگآان  اهتلفغ و  یجراـخ و  لـماوع  یخرب  رطاـخ  هب  هچ  رگا  تسا و  نز  ترطف  فـالخ  رب  یباـجحیب 
. دوب دهاوخن  رادیاپ  نکیل 
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نز هب  یشخب  لامک 

شزرا و نازیم  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ ناسنا  تداعـس  لـماکت و  رد  نآ  ریثأـت  لـمع ، ره  تلیـضف  تیناـقح و  ياـهكالم  زا  یلک  روط  هب 
نیناوق ياهیگژیو  زا  هک  نانچ  دشابیم ؛ دنوادخ  هب  یکیدزن  ناسنا و  لماکت  اهزاین و  نیمأت  رد  نآ  شقن  هزادنا  هب  یقح  رما  ره  تلیضف 

: دـیامرفیم دـیجم  نآرق  تسا ، ناسنا  یماجرف  کین  نیمأت  رد  نآ  ریثأت  ینیرفآ و  لامک  یـشخب و  تایح  مالـسا ، هنامیکح  ياهروتـسد  و 
تایح هیام  هک  دنناوخیم  يزیچ  يوس  هب  ار  امش  هک  یماگنه  دینک ، تباجا  ار  ربمایپ  دنوادخ و  توعد  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  »
یمسج یعقاو  ياهزاین  یعیبط و  تایح  رد  هن  جیار ، ياهدم  زا  يوریپ  يرابودنبیب و  ییامندوخ ، کش  نودب  « .) ? دشابیم ) امش  دشر  و 

يدام و تایح  دـعب  ود  ره  هب  هکلب  دـشابیم ، يونعم  یگدـنز  شخب  لماکت  یناور و  یحور و  ياـهزاین  يوگخـساپ  هن  دراد و  ترورض 
ياهراتفر اهششوپ و  اب  هتسناوت  ینز  مادک  یتسار  هب  دزادنایم . هرطاخم  هب  ار  دارفا  یحور  یمسج و  تمالس  دناسریم و  بیسآ  يونعم 

یقالخا دنمشزرا و  راتفر  کی  ناونع  هب  باجح  نیاربانب ، دشاب . هتفای  برقت  دنوادخ  هب  هتشاد و  يونعم  دشر  یلماکت و  تکرح  راجنهان ،
. دزاسیم راومه  رتناسآ  رتهب و  ار  یلاعت  دشر و  ریسم  تسا و  زاسلماکت  شخبتایح و  رایسب  ناوناب  يارب 

یقطنم هنالقاع و  يراتفر 

ای دوریم و  تسد  زا  هنرگو  دـنامب  ظوفحم  هناگیب  دربتـسد  زا  دـیاب  ینتـشاد  تسود  دنمـشزرا و  رهوگ  ره  لـقع ، مکح  ساـسا  رب  فلا :
تسا و ییالاو  شزرا  تیبوبحم و  ياراد  تسا ، یفرگش  تقیقح  نطاب  رد  فیطل و  سنج  رهاظ  رد  هک  مه  نز  ور  نیا  زا  دنیبیم ؛ بیسآ 

ناما رد  وا  هاگن  هناگیب و  ساـمت  زا  ظـفح و  وا  تیبوبحم  شزرا و  تمظع و  اـت  دریگب ، رارق  یمالـسا  شـشوپ  فاـفع و  فدـص  رد  دـیاب 
نآ زا  دوشیم و  اهنآ  بوذجم  هتفرگ و  رارق  اهییابیز  اهتفاطل و  ریثأت  تحت  اتعیبط  یناسنا  ره  هک  دبای  یم  رد  لقع  رگید  نایب  هب  دـشاب .

دروم وا  تیـصخش  تلزنم و  هدـیدرگ و  نادرم  کیرحت  سوه و  داجیا  ثعاب  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  ییاـبیز  تفاـطل و  زا  نز  هک  اـج 
هب يریذـپان  ناربج  ياـههعجاف  اـهنایز و  دروآیم و  مهارف  نز  هب  عورـشمریغ  بذـج  يارب  ار  هنیمز  عوضوم  نیا  ددرگیم و  عقاو  تلفغ 

نیرتهب نیا  هک  دوش  يریگولج  هعماج  رد  یـسنج  تافارحنا  زا  هناـفیفع  شـشوپ  باـجح و  وترپ  رد  دـیاب  لـیلد  نیمه  هب  دـیآیم ؛ دوجو 
هب هک  دشاب  ياهزادنا  هب  دیاب  هعماج  رد  یمـسج  ياهيدازآ  لقع ، هاگن  زا  ب : تسوا . تمرح  تفارـش و  تلزنم ، ظفح  نز و  هب  تمدـخ 

نتفر ناـیم  زا  حور و  نادـنز  لـقع و  تراـسا  طرـش ، دـیق و  یب  يدازآ  همزـال  هـک  اریز  دـناسرن ؛ بیــسآ  يوـنعم  یحور و  ياـهيدازآ 
لماک و شـشوپ  هک  اجنآ  زا  دوب و  دهاوخن  یقح  تسرد و  لمع  تسا ، هعماج  دارفا  رگید  نز و  یناسنا  يالاو  ياهییاناوت  اهدادعتـسا و 
. تسا تلیـضف  قح و  دـنکیم  مهارف  ار  هعماـج  دارفا  نز و  لـماکت  یناور و  یحور و  شمارآ  يرطف و  ياهدادعتـسا  دـشر  هنیمز  فاـفع 

لرتنک تحت  یکاشوپ ، يراتفر و  یمسج و  يدازآ  هک  دبلطیم  هعماج  دارفا  نز و  یتوکلم  حور  یلاع و  ياهدادعتسا  تحلـصم  نیاربانب ،
تیـصخش يالتعا  شمارآ و  طاشن و  هجیتن  رد  هدـش ، ظفح  تسا  تالامک  يوس  هب  درف و  یلاع  حـلاصم  فـالخ  تهج  رد  هتفرگ و  رارق 

. دبای ققحت 

باجح هفسلف 

، یقالخا يداقتعا و  ياهییابیز  لیاضف و  اهیبوخ و  همه  هشیر  هک  ارچ  تسا ؛ هدومن  دیکأت  تفرعم ، لیصحت  رب  هراومه  مالسا  نیبم  نید 
نید هدـنزاس  ماکحا  يداقتعا و  لوصا  هب  حیحـص  تفرعم  تخانـش و  مدـع  ینادان و  ناهانگ ، اهیتشز و  همه  هشیر  تفرعم و  تخاـنش و 
عقاو حیحص و  قطنم  رب  هراومه  دیاب  ناتراتفگ  راتفر و  لمع و  هک  دزومآیم  شیوخ  ناوریپ  هب  میرک  نآرق  ساسا ، نیمه  رب  تسا . مالسا 

یپ لطاب و  قح و  تخانـش  دـشاب . رود  هب  هدیجنـسن  روک و  ياهدـیلقت  يرگنیحطـس و  هنوگ  ره  زا  دـشاب و  یکتم  لقع  یحو و  هناـیارگ 
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ییارگدـم و یباجحدـب ، نوچمه  رـضاح  رـصع  ياههدـیدپ  دروم  رد  هژیو  هب  تسا  يرورـض  مزال و  هراومه  نالطب  اـی  تیناـقح  هب  ندرب 
هب مالسا  ياهـشزرا  ندومن  گنر  مک  هعماج و  ياضف  نتخاس  کیرات  يارب  مالـسا  نانمـشد  طسوت  یناطیـش  ياهدنفرت  اب  هک  ییارآدوخ 

هژیو هب  هعماج  دارفا  مالـسا ، رد  باجح  هفـسلف  نوماریپ  یبلاطم  نایب  اب  اـت  میتسه  نآ  رب  تمـسق  نیا  رد  ور  نیا  زا  دوشیم . لاـبند  تدـش 
شیپ زا  شیب  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  نانآ  تخانـش  تفرعم و  اـت  میزاـس  انـشآ  دنمـشزرا ، هلأـسم  نیا  اـب  رتشیب  هچ  ره  ار  ناملـسم  ناوناـب 

. دننام ظوفحم  نایوجدوس  نارگرامعتسا و  تسد  رد  نتفرگ  رارق  هچیزاب  زا  دبای و  شیازفا 

باجح رب  اهلاکشا  اهداریا و  متفه : لصف 

اهباهتلا شیازفا  باجح و 

لـصا قبط  دـیازفایم و  اـهباهتلا  اـهقایتشا و  رب  درم  نز و  ناـیم  میرح  داـجیا  هک ، تسا  نیا  دـناهتفرگ  باـجح  رب  هک  رگید  داریا  کـی 
زیارغ ندرک  بوکرس  هوالع ، هب  دنکیم ، رتشیب  درم  نز و  رد  ار  یسنج  لامعا  هب  تبـسن  علو  صرح و  هنم ،» عنم  ام  یلع  صیرح  ناسنالا  »
يور دـیورف  يواـکناور  بتکم  رد  اـصوصخم  دـیدج و  یـسانشناور  رد  ددرگیم . یحور  ياـهیرامیب  یناور و  ياـهلالتخا  عاونا  بجوم 

نکمم ات  دـنکیم  داهنـشیپ  تسا و  یعامتجا  دویق  لولعم  اهیماکان  دـیوگیم : دـیورف  تسا . هدـش  هیکت  رایـسب  اهیماکان  اهتیمورحم و 
هدیقع امـش  ایآ  هک : لاؤس  نیا  بوج  رد  لسار  دنارترب  دیاین . شیپ  نآ  زا  یـشان  ضراوع  یماکان و  ات  تشاذگ  دازآ  ار  هزیرغ  دـیاب  تسا 

. دباییم ناصقن  اهنادب  تبـسن  مدرم  هقالع  دهدیم : باوج  دنکیمن ؟ دایز  اهنآ  هب  ار  مدرم  هقالع  تفع  یفانم  ياهعوضوم  راشتنا  دـیراد 
لاسکی تدم  کی  يارب  قاروا  نیا  دوشب  يزیچ  نینچ  رگا  ددرگ ، دازآ  زاجم و  تفع  یفانم  ياهلاتـسپ  تراک  راشتنا  پاچ و  دینک  ضرف 
تسرد خساپ : درک . دهاوخن  مه  هاگن  اهنآ  هب  یتح  یسک  رگید  دنوشیم و  هتسخ  نآ  زا  مدرم  سپس  هدش  عقاو  لابقتـسا  دروم  لاس  ود  ای 

زاین دروم  هک  يدودـح  رد  زیارغ  ياضتقا  اب  هزراـبم  دراد و  يراوگاـن  میخو و  ضراوع  یـسنج ، یماـکان  صوصخ  هب  یماـکان ، هک  تسا 
شخپ رگا  دیوگیم : لسار  هکنیا  دیازفایم . نآ  رب  هکلب  دنکیمن  لح  ار  لکـشم  یعامتجا  دویق  نتـشادرب  یلو  تسا ، طلغ  تسا  تعیبط 

کی صوصخ و  هب  سکع  کی  هرابرد  درک ، دنهاوخن  هاگن  دش و  دنهاوخ  هتسخ  مدرم  یتدم  زا  سپ  دوشب  زاجم  تفع  یفانم  ياهـسکع 
یلو دوشیم . ادیپ  یگتـسخ  یتفعیب  صاخ  عون  کی  زا  ینعی  تسین ؛ قداص  اهیتفعیب  قلطم  دروم  رد  یلو  تسا . قداص  یتفعیب  عون 

رد لسار  تسین . یندش  مامت  زگره  اضاقت  نیا  دنکیم و  اضاقت  ار  رگید  یعون  دشکیم و  هنابز  یحور  شطع  شتآ و  هک  ینعم  نیدب  هن 
نیکـست ءاضرا  اب  هچنآ  تسا . یمـسج  ترارح  زا  ریغ  یـسنج  لئاسم  رد  یحور  شطع  هک  دـنکیم  فارتعا  قالخا » ییوشانز و   » باـتک

؛ تسا یحطـس  دودـحم و  ياهتجاح  عون  کی  تسا : مسق  ود  رب  یعیبط  ياـهتجاح  یحور . شطع  هن  تسا  یمـسج  ترارح  دـباییم 
نیب زا  مه  ناسنا  تبغر  ددرگ ، عفترم  ینامسج  تجاح  عابـشا و  هزیرغ  تیفرظ  هکنیمه  اهتجاح  زا  عون  نیا  رد  ندیباوخ . ندروخ و  لثم 
لوپ دننام  تسا  ریذـپناجیه  قیمع و  یعیبط ، ياهزاین  زا  رگید  عون  کی  یلو  ددرگ . لدـبم  راجزنا  رفنت و  هب  تسا  نکمم  یتح  دوریم و 

هب سنج  ود  یحور  لیامت  رظن  زا  یلو  تسا  لوا  عون  زا  یمـسج  ترارح  رظن  زا  تسا ، هبنج  ود  ياراد  یـسنج  هزیرغ  یبلطهاج . یتسرپ و 
اما دوشیم . عابـشا  ینیعم  نازیم  اـت  و  دراد ، اـضاقت  ینیعم  رادـقم  كاروخ  ظاـحل  زا  ياهعماـج  ره  لاـثم : روط  هب  تسین . نینچ  رگیدـکی 

تلاح نیمه  مه  یتسود  ملع  درادن . دوجو  یعابشا  طابترا  نیا  رد  دسانشیمن و  ار  يدح  یتسرپ  لوپ  یتسرپ و  لام  ّسح  ياضرا  هرابرد 
یکی دنوشیمن : ریـس  زگره  هفیاط  ود  لام ؛ بلاط  ملع و  بلاط  ناعبـشیال  ناموهنم  : » تسا هدـمآ   e مرکا ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  دراد . ار 
لیبق نیمه  زا  مه  رـشب  یبلط  هاج  ددرگیم . رتداـیز  ناشیاهتـشا  دوش  هداد  اـهنآ  هب  رتشیب  هچ  ره  «،) ? تورث ) بلاـط  رگید  ملع و  هدـنیوج 
بلاط مه  زاب  دروآ  تسد  هب  هک  ار  یلاع  تسپ  ره  یعامتجا و  ماقم  ره  يدرف  ره  تسا ، ریذپان  نایاپ  یبلط  هاج  رظن  زا  رشب  تیفرظ  تسا ،

یبلط و عونت  رظن  زا  یلو  تسا  دودـحم  یمـسج  هبنج  زا  یحور ، هبنج  ینامـسج و  هبنج  دراد . هبنج  ود  یـسنج  هزیرغ  تسا . رتـالاب  ماـقم 
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ءاضرا دوشیم  هدـیمان  سوه  هک  شطع  زا  عون  نیا  دراد . يرگید  لکـش  دـیآ  دوجو  هب  تسا  نکمم  هیحاـن  نیا  رد  هک  يایحور  شطع 
تیاـهنیب بلاـط  ناـسنا  حور  تسین ، راـک  رد  تیدودـحم  یحور ، ياههتـساوخ  رظن  زا  یناـسنا  تعیبـط  رد  یلک  روط  هب  تسین . یندـش 

هک دناهدرک  هابتـشا  دوشیمن . فقوتم  يدح  جیه  هب  تفرگ  رارق  تایدام  ریـسم  رد  یحور  ياههتـساوخ  هک  مه  یتقو  تسا . هدش  هدیرفآ 
اهتیمورحم هک  روطنامه  دناهتسناد . اهتیمورحم  زا  یـشان  ياههدقع  اهتیمورحم و  لولعم  اهنت  ار  یناوهـش  تاساسحا  هراما و  سفن  نایغط 

، ددرگیم تاوهش  شتآ  ندش  روهلعـش  نایغط و  ببـس  زین  قلطم  میلـست  تعاطا و  يوریپ و  ددرگیم ، تاوهـش  رو  هلعـش  نایغط و  ببس 
عابشا ءاضرا و  زیارغ ، ندرک  مارآ  هار  اهنت  دناهتشادنپ  هک  تسا  نیا  رد  وا  لاثما  دیورف و  هابتشا  دناهدنام . لفاغ  فرط  کی  زا  دیورف  لاثما 

، تیعونمم دیق و  هک  دنتـسه  یعدم  دناهدش و  اهنآ  ءوس  بقاوع  اهتیعونمم و  اهتیدودـحم و  هجوتم  طقف  اهنیا  تسا . اهنآ  رـصح  دـحیب و 
يدازآ نآ  هب  دـیاب  هزیرغ ، نیا  شمارآ  داـجیا  يارب  هک  تسا  نیا  ناـشحرط  دزاـسیم ، مارآاـن  شکرـس و  فرحنم و  یـصاع و  ار  هزیرغ 

ار هیـضق  فرط  کـی  نوچ  اـهنیا  دوش . هداد  یـسامت  ره  هزاـجا  درم  هب  يرگهولج و  ره  هزاـجا  نز  هب  هک  ینعم  نیدـب  مه  نآ  دراد . قلطم 
میلـست ندرک و  اهر  دـنکیم ، هدـقع  دـیلوت  بوکرـس و  ار  هزیرغ  تیعونمم ، تیدودـحم و  هک  روطنامه  هک  دـناهدرکن  هجوت  دـناهدناوخ 

رد هزیرغ  ءاضرا  یکی  تسا : مزال  زیچ  ود  هزیرغ  شمارآ  يارب  اساسا  دزاسیم . هناوید  ار  اهنآ  زین  تاـجیهت  تاـکیرحت و  ربارب  رد  ضحم 
عمجت مکارت و  هک  تسا  تفن  هاچ  دننام  یعیبط  جئاوح  ظاحل  زا  ناسنا  نآ . کیرحت  جـییهت و  زا  يریگولج  رگید  و  یعیبط ، تجاح  دـح 

ار شتآ  نیا  یلو  داد  شتآ  هب  درک و  جراـخ  ار  نآ  زاـگ  دـیاب  تروص  نیا  رد  دروآیم ، دوجو  هب  ار  راـجفنا  رطخ  نآ ، یلخاد  ياـهزاگ 
هاگنآ دروآ و  مهارف  ار  هزیرغ  ناجیه  هنیمز  يرـصب  یعمـس و  فلتخم  لئاسو  اب  عاـمتجا  هکنیا  درک . ریـس  ناوتیمن  داـیز  همعط  اـب  زگره 

رب هکلب  درک ، داجیا  تیاضر  شمارآ و  ناوتیمن  هلیسو  نیدب  زگره  دش . دهاوخن  ریـسم  دنک  مارآ  ار  هدش  هناوید  هزیرغ  ءاضرا  اب  دهاوخب 
باسحیب جـییهت  کیرحت و  دوشیم . هدوزفا  نآ ، زا  یـشان  تاـیانج  یناور و  ضراوع  نارازه  اـب  هزیرغ  ییاـضران  مطـالت و  بارطـضا و 

ناـسنالا : » دـییوگیم هکنیا  اـما  دراد . هارمه  هب  زین  یگدوـسرف  يریپ و  سردوز و  ياـهغولب  ریظن  يرگید  مـیخو  ضراوـع  یـسنج  هزیرغ 
دوش و عونمم  نآ  زا  مه  هک  دزرویم  صرح  يزیچ  هب  ناسنا  دراد . حیـضوت  هب  زاـین  یلو  تسا ، حیحـص  بلطم  هنم  عنم » اـم  یلع  صیرح 

يرما رگا  اما  دـنزاس ، عونمم  ار  وا  هاگنآ  دـنک و  رادـیب  یـصخش  دوجو  رد  ار  يزیچ  يانمت  حالطـصا  هب  دوش ، کـیرحت  نآ  يوس  هب  مه 
هریرغ يدازآ  تخـسرس  رادـفرط  هک  دـیورف  دوب . دـهاوخ  رتمک  نآ  هب  تبـسن  مه  علو  صرح و  دوش ، هضرع  رتمک  ای  دوشن  هضرع  الـصا 

یملع و لئاسم  هب  درک و  فرحنم  يرگید  ریـسم  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  درک  داهنـشیپ  اذـل  تسا ، هتفر  اطخ  هک  دـش  هجوتم  دوخ  دوب ، یـسنج 
نایم رد  طقف  يزاب ، سنج  مه  ینعی  یـسنج ، فارحنا  دـنتفگیم : ربخیب ، دارفا  هتـشذگ  رد  تخاـس . فطعنم  هریغ  یـشاقن و  ریظن  يرنه 
لمع نیا  جاور  دش  مولعم  هک  دیـشکن  یلوط  اما  تسا ، باجح  دایز و  دویق  رثا  رب  نز  هب  نتـشادن  یـسرتسد  شتلع  تسا و  جیار  اهیقرش 

دوشیم و فارحنا  بجوم  نز  هب  نتـشادن  یـسرتسد  هک  مینکیمن  راکنا  اـم  تسا . اهیقرـش  زا  رتشیب  بتارم  هب  اـهییاپورا  ناـیم  رد  تشز 
ببـس دازآ  ياهترـشاعم  عامتجا و  رد  نز  ییامندوخ  جربت و  هک  رادقم  نآ  کش  نودب  یلو  درک ، لهـس  ار  ینوناق  جاودزا  طیارـش  دـیاب 

هتفگ نونک  اـت  هچنآ  رب  هوـالع  ددرگیم .  ببـس  یـسرتسد  مدـع  تیمورحم و  هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  بتارم  هب  دوشیم  یـسنج  فارحنا 
، ددرگ راجفنا  رتشیب و  شطع  بجوم  هک  تسین  یسنج  هزیرغ  ءاضرا  زا  درم  نز و  تیمورحم  ینعم  هب  نز  يارب  مالـسا  رد  شـشوپ  هدش ،
رد هک  یناسآ  لهس و  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  عقوم و  هب  مادقا  اب  هک  تسا  هداد  هئارا  ار  جاودزا  عوضوم  یسنج ، هزیرغ  ءاضرا  يارب  مالـسا 

داسف یهابت و  هیام  نز  رد  شـشوپ  مدـع  سکع  رب  دـشاب . هتـشاد  دـب  لمعلا  سکع  اـت  دـیآیمن  دـیدپ  یـسنج  هدـقع  رگید  دراد ، مالـسا 
رایسب تسا  هتفرگ  همشچرس  رذگهر  نیمه  زا  هک  اهیگدولآ  داسف و  درادن ، دوجو  باجح  هک  ییاهروشک  رد  مینیبیم  هکنانچ  ددرگیم 

 .) ? ( ---- تسا رتدایز  دننکیم ، تیاعر  ار  درم  نز و  نایم  میرح  هک  ییاهروشک  هب  تبسن  بتارم  هب  و  تسا ، زوس  نامناخ  رابتـشحو و 
 ??? ?? ـ  ص. يرهطم ، یضترم  باجح : هلأسم   ??? . ) ? ? ص ـ ) ج ، ماکحالا : بیذهت  -------- ) ?  ـ )

اهتیلاعف دوکر  باجح و 
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هداد رارق  نز  دادعتـسا  رد  تقلخ  هک  تسا  ییاهتیلاعف  لیطعت  دوکر و  ببـس  باجح  هک  تسا  نیا  دـناهتفرگ  باجح  هب  هک  ییاـهداریا  زا 
تسین و هدوهیب  تسا و  هداد  وا  هب  ادـخ  ار  اهدادعتـسا  نیا  تسا . راک  دادعتـسا  شوه و  مهف ، رکف ، قوذ ، ياراد  درم  دـننام  زین  نز  تسا .

هداد يراک  تقایل  دادعتسا و  دوجوم  کی  هب  شنیرفآ  رد  یتقو  تسا . یعیبط  قح  کی  لیلد  یعیبط  دادعتـسا  ره  ًاساسا  دسرب . رمث  هب  دیاب 
نز نتـشاد  زاب  تسا . ملظ  نآ  ندرک  عنم  و  دناسرب ، تیلاعف  هب  ار  دوخ  دادعتـسا  دراد  قح  يو  هک  تسا  كردم  دنـس و  هلزنم  هب  نیا  دش ،

ببـس هک  يزیچ  ره  دـشابیم . زین  عاـمتجا  هب  تناـیخ  تسا ، نز  هب  متـس  اـهنت  هن  تسا  هداد  ناـکما  وا  هـب  شنیرفآ  هـک  ییاهشـشوک  زا 
نز تسا ، عامتجا  هیامرـس  نیرتگرزب  یناسنا  لماع  تسا . عامتجا  نایز  هب  دنامب  رثایب  لطعم و  ناسنا  يدادادخ  یعیبط و  ياوق  دوشیم 

یمین يورین  عییـضت  لماع و  نیا  ندرک  جلف  ددرگ . دنمهرهب  وا  دـیلوت  يورین  لماع و  نیا  تیلاعف  راک و  زا  دـیاب  عامتجا  تسا و  ناسنا  زین 
رابرس تروص  هب  هشیمه  نز  هک  دوشیم  ببـس  عامتجا و  قح  فالخ  رب  مه  تسا و  نز  يدرف  یعیبط  قح  فالخرب  مه  عامتجا ، دارفا  زا 

وا يرطف  ياهدادعتـسا  نتخاس  عیاض  نز و  يورین  نتفر  رده  بجوم  نآ ، طیارـش  دودح و  اب  یمالـسا  باجح  خساپ : دنک . یگدـنز  درم 
یلو تسا . دراو  تسا  هدوب  لوادـتم  نایدوهی  ای  میدـق  ناـیناریا  اـی  اهيدـنه  ناـیم  رد  هک  باـجح  زا  یلکـش  نآ  رب  روکذـم  داریا  تسین .

مالـسا رد  باجح  يانبم  تفرگ ، ار  وا  ياهدادعتـسا  زورب  يولج  درک و  سوبحم  هناخ  رد  ار  نز  دـیاب  هک  دـیوگیمن  مالـسا  رد  باـجح 
صوصخم عامتجا ، طیحم  دبای و  صاصتخا  عورشم  رـسمه  هب  یگداوناخ و  طیحم  هب  دیاب  یـسنج  ياهتذل  هک  تسا  نیا  میتفگ  هچنانچ 

هب دـنک و  مهارف  ار  نادرم  کیرحت  هنیمز  دوریم  نوریب  هناخ  زا  یتقو  هک  دـهدیمن  هزاجا  نز  هب  تهج ، نیمه  هب  دـشاب ، تیلاـعف  راـک و 
راک يورین  تیوقت  بجوم  هکلب  دـنکیمن ، جـلف  ار  نز  راک  يورین  اهنت  هن  یباجح  نینچ  دـنک . ینارچ  مشچ  هک  دـهدیمن  هزاجا  مه  درم 

نوریب دوخ  رسمه  رانک  زا  هک  نیمه  دریگب  میمصت  دنک و  دوخ  ینوناق  رسمه  هب  رصحنم  ار  یسنج  تاعتمت  درم  رگا  دشابیم . زین  عامتجا 
همه هکنیا  ات  دـشاب  لاعف  دـناوتیم  رتهب  تروص  نیا  رد  ًاعطق  دـشیدنین ، لیاسم  نیا  هرابرد  رگید  تشاذـگ ، عاـمتجا  نورد  هب  اـپ  هدـمآ و 

نوریب کی  يارب  هکنآ  ای  تسا  رتهب  عامتجا  يارب  دورب  دوخ  راـک  لاـبند  هب  نیگنـس  هداـس و  نز  رگا  اـیآ  دـشاب . نآ  نیا و  هجوتم  شرکف 
راـکفا هک  دـشاب  نیا  شیعـس  ماـمت  تفر  نوریب  هک  مه  یماـگنه  هدرک و  فلت  ار  دوـخ  تقو  شیارآ  زیم  هنیآ و  ياـپ  تعاـس  دـنچ  نتفر 

نارچ و مشچ  زابـسوه و  یتادوجوم  هب  دنـشاب  عامتجا  میمـصت  تیلاعف و  هدارا و  رهظم  دـیاب  هک  ار  ناناوج  دزاس و  دوخ  هجوتم  ار  نادرم 
تورث و فرـصم  طقف  شراک  هک  دیآرد  یـشزرایب  دوجوم  تروص  هب  نز  هک  تسا  نیا  دهاوخیمن  مالـسا  هچنآ  دنک ؟ لیدبت  هدارایب 
يداصتقا و یعامتجا و  ياههنیمز  رد  نز  یعقاو  تیلاـعف  اـب  مالـسا  دـشاب . هداوناـخ  ناـینب  ندرک  بارخ  و  عاـمتجا ، قـالخا  ندرک  دـساف 

شفک دنـشوپب ، هداس  سابل  یمومع  تاـعامتجا  رد  نارتخد  رگا  تسا . بلطم  نیا  هاوگ  مالـسا  خـیرات  و  تسین . فلاـخم  زگره  یگنهرف 
دـنت و ياهشیارآ  یباجحدـب و  اب  ای  دـنناوخیم  سرد  رتهب  دـنورب  هاگـشناد  هسردـم و  هب  بسانم  باجح  اب  ای  رداچ  اب  دـننک  اپ  هب  هداـس 

بلج بسانمان و  لکش  هب  نز  نتفر  نوریب  رد  يرارصا  هچ  دشابن  راک  رد  یناوهش  ياهروظنم  یسنج و  دصاقم  رگا  ًالوصا  زیمآکیرحت ؟
: يرهطم یـضترم  باـجح ، هلاـسم  (؟ ? ( ----------------------------------------------- ) ? تسا ـ ) هدـننک  هجوـت 

 ?? ?? ـ  ص.

يدازآ لصا  باجح و 

ددرگیم و تسا  يرشب  یعیبط  قح  کی  هک  يدازآ ، قح  بلس  بجوم  باجح  هک  تسا  نیا  دناهتفرگ  باجح  رب  هک  ییاهداریا  هلمج  زا 
رـشب قوقح  هیمـالعا  داوم  زا  یکی  یناـسنا ، فرـش  تیثیح و  هب  مارتحا  دـنیوگیم : دوریم . رامـش  هب  نز  یناـسنا  تیثیح  هب  نیهوت  یعون 
هکنیا هب  نز  نتخاس  روبجم  دشاب . یبهذم  ای  روشک  ره  عبات  هایس ، ای  دشاب  دیفس  نز ، ای  دشاب  درم  تسا ، دازآ  فیرـش و  یناسنا  ره  تسا ،

قح یناسنا و  تمارک  تزع و  رگید ، تراـبع  هب  تسوا و  یناـسنا  تیثیح  هب  تناـها  وا و  يدازآ  قح  هب  ییاـنتعایب  دـشاب  هتـشاد  باـجح 

اه یکاپ  میرح  زا 66باجح  هحفص 39 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ینادنز ریـسا و  دیابن  تّلع  نودب  سکچـیه  دورب و  نیب  زا  رما  نیا  هک  دـنکیم  باجیا  عرـش  لقع و  قفاوم  مکح  نینچ  مه  و  نز ، يدازآ 
وا نتـسناد  فظوم  نیب  هناخ و  رد  نز  ندرک  ینادنز  نایم  تسا  قرف  خساپ : دوش . عقاو  دیابن  هناهب  چیه  هب  لکـش و  چیه  هب  ملظ  و  ددرگ ،
رد باجح  درادن . دوجو  نز  ندرک  ریسا  نتخاس و  سوبحم  مالـسا  رد  دشاب . هدیـشوپ  دوش  هجاوم  هناگیب  درم  اب  دهاوخیم  یتقو  هکنیا  هب 
زا هن  هفیظو  نیا  دنک . تاعارم  شـشوپ  رد  ار  یـصاخ  تیفیک  دیاب  درم  اب  دروخرب  ترـشاعم و  رد  هک  نز  هدهع  رب  تسا  ياهفیظو  مالـسا 
هک وا  یعیبط  قوقح  هب  زواجت  ای  دـشاب و  هتـشاد  تاـفانم  وا  تمارک  تیثیح و  اـب  هک  تسا  يزیچ  هن  تسا ، هدـش  لـیمحت  وا  رب  درم  هیحاـن 

شور ترـشاعم ، رد  هک  دزاس  دیقم  ار  درم  ای  نز  یعامتجا ، حلاصم  ياهراپ  تیاعر  رگا  دوش . بوسحم  تسا  هدرک  قلخ  شیارب  دنوادخ 
ناوتیمن ار  یبلطم  نینچ  دنربن ، نیب  زا  ار  یقالخا  لداعت  دننزن و  مه  رب  ار  نارگید  شمارآ  هک  دنورب  هار  يروط  دننک و  ذاختا  ار  یـصاخ 

رـضاح لاح  رد  ناهج  ندـمتم  ياهروشک  رد  تسناد . درف  يدازآ  لصا  یناسنا و  تیثیح  یفانم  ار  نآ  دـیمان و  یگدرب  ای  ندرک  ینادـنز 
ناونع هب  هدرک ، تعناـمم  سیلپ  دوش  جراـخ  هناـخ  زا  باوخ  ساـبل  رد  اـی  هنهرب  يدرم  رگا  دراد . دوـجو  درم  يارب  ییاهتیدودـحم  نینچ 

دنک مزلم  ار  عامتجا  دارفا  یعامتجا ، یقالخا و  حـلاصم  هک  یماگنه  دـنکیم . بلج  ار  وا  تسا  عامتجا  تیثیح  فالخ  رب  لمع  نیا  هکنیا 
دض هن  و  نادنز ، هن  دراد و  مان  یگدرب  هن  يزیچ  نینچ  دنیایب ، نوریب  لماک  سابل  اب  الثم  دننک ؛ تیاعر  ار  یصاخ  بولسا  ترشاعم  رد  هک 

نییعت مالـسا  هک  يدودح  نامه  رد  نز ، ندوب  هدیـشوپ  سکع  رب  دوریم . رامـش  هب  لقع  دـض  ملظ و  هن  تسا و  یناسنا  تیثیح  يدازآ و 
اـضتقا نز  تفارـش  درادیم . نوصم  قـالخا  دـقاف  فلج و  دارفا  ضرعت  زا  ار  وا  اریز  تسوا ؛ رتشیب  مارتـحا  تمارک و  بجوم  تسا ، هدرک 
ثعاب هک  يدـمع  هنوگچـیه  شندیـشوپ  سابل  راـتفر و  زرط  رد  دـشاب ، راـقو  اـب  نیتم و  دوریم  نوریب  هناـخ  زا  هک  یماـگنه  هک  دـنکیم 

ینعم راد و  نابز  دورن ، هار  راد  نابز  دشوپن ، سابل  راد  نابز  دنکن ، توعد  دوخ  يوس  هب  ار  درم  ًالمع  دربن ، راک  هب  دوش  جییهت  کیرحت و 
ترپ ساوح  دورب ، دـیایب و  مارآ  هداس و  رگا  ایآ  دـشاب ؟ نینچ  نیا  هک  دـنکیم  باجیا  نز  تیثیح  ایآ  دـهدن . گنهآ  دوخ  نخـس  هب  راد 

؟ تسا درف  يدازآ  لصا  فالخرب  ای  عامتجا  حلاصم  فالخرب  دـنکن ، بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نادرم  دولآ  توهـش  ياههاگن  دـشابن و  نک 
هتبلا دادـن ، وا  هب  هناخ  زا  نتفر  نوریب  هزاجا  هجو  چـیه  هب  تسب و  شیور  هب  ار  رد  سبح و  هناخ  رد  دـیاب  ار  نز  دـیوگب  یـسک  رگا  يرآ !

مالـسا رد  یلو  هدوب  مالـسا  ریغ  ياهباجح  رد  يزیچ  نینچ  دراد . تافانم  نز  يدادادخ  قوقح  یناسنا و  تیثیح  یعیبط و  يدازآ  اب  نیا 
دیرخ ایآ  میـسرپب  رگا  هن . دـنهدیم : باوج  تسا ؟ مارح  هناخ  زا  نز  نتفر  نوریب  فرـص  اـیآ  هک  دوش  لاؤس  اـهقف  زا  رگا  تسین . هدوبن و 

؟ تسا مارح  دـشاب  درم  هلماـعم  فرط  رگا  نز  شورف  دـیرخ و  لـمع  سفن  ینعی  تسا ؟ مارح  دـشاب  درم  هدنـشورف  هـکنیا  وـلو  نز  ندرک 
رد هکناـنچ  تسا ، یفنم  باوج  مه  زاـب  تسا ؟ عوـنمم  تاـعامتجا  سلاـجم و  رد  نز  ندرک  تکرـش  اـیآ  تسین . مارح  دـنهدیم : خـساپ 

دوجو مه  درم  هکییاهاج  رد  اهنز  تکرـش  فرـص  هک  تسا  هتفگن  یـسک  دننکیم و  تکرـش  اهربنم  ياپ  یبهذم و  سلاجم  دـجاسم و 
تسا هداهن  وا  دوجو  رد  دنوادخ  هک  ییاهدادعتسا  لیمکت  هرخالاب  يزومآرنه و  يروآ و  نف  نز ، لیصحت  هتفگن  یسک  تسا . مارح  دراد 

ییاـمندوخ و تروـص  هـب  نـتفر  نوریب  دــشاب و  هدیــشوپ  دــیاب  هـکنیا  یکی  دراد ؛ دوـجو  هلأـسم  ود  اـهنت  طاــبترا  نـیا  رد  تـسا . مارح 
رهوش و تیاضر  بلج  اب  مأوت  هناخ  زا  نز  ندـش  جراـخ  هک  دـنکیم  باـجیا  یگداوناـخ  تحلـصم  هکنیا  رگید  و  دـشابن . زیمآکـیرحت 

حلاصم هب  طوبرم  هک  یلئاسم  رد  یلو  رتشیب ، هن  دـهدب  رظن  یگداوناخ  حـلاصم  دودـح  رد  دـیاب  مه  درم  هتبلا  دـشاب . وا  یـشیدناتحلصم 
 ?? ـ ?? ص. يرهطم : داتسا  باجح ، هلأسم  .) ? ( -------------- ) ? درادن ـ ) دروم  درم  تلاخد  تسین  هداوناخ 

باجح هدنزاس  راثآ  متشه : لصف 

نز تیصخش  مارتحا و  شیازفا 

زا دـنرادروخرب . يرتمک  شزرا  زا  تسا  ریذـپ  ناـکما  یناـسآ  هب  نآ  هب  یـسرتسد  دوشیم و  تفاـی  اـج  همه  رد  هک  ییایـشا  یلک  روط  هب 
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الثم دنکیم . تبقارم  نآ  زا  صاخ  ياهویش  هب  هتشاد و  هگن  رود  نارگید  سرتسد  زا  ار  دوخ  شزرا  اب  اهبنارگ و  ءایشا  هراومه  رـشب  یفرط 
نادزد و زا  دراد و  هگن  نآ  رد  ار  دوخ  سیفن  ءایشا  ات  هدرک  تسرد  ار  یمکحم  رایسب  ياهقودنـص  دوخ  ربتعم  دانـسا  اهلوپ و  الط و  يارب 
ار باجح  دنادیم  یناسنا  لماک  تیصخش  ياراد  یتسه و  ياهبنارگ  رهوگ  نوچمه  ار  نز  هک  زین  مالـسا  يابیز  نید  دنک . ظفح  ناقراس 

مارکا هکلب  دنادیم ، تیصخش  اب  مرتحم و  ناسنا  کی  ار  نز  اهنت  هن  مالسا  هدرک . یفرعم  نز  تیصخش  تابث و  ظفح  يارب  هلیـسو  نیرتهب 
ياهناسنا رگم  دـنرادیمن  یمارگ  ار  نانز  : » دیامرفیممالـسا یمارگ  ربمایپ  هکنانچ  دـنکیم  یفرعم  یناسنا  تمارک  كالم  ار  وا  مارتحا  و 

وا هب  هک  یهجوت  هنوگره  دشاب ، هتشادن  باجح  نز  رگا  نیاربانب  «.) ? شزرایب ) تسپ و  ياهناسنا  رگم  دننکیمن  تناها  نانز  هب  و  میرک ،
نیب زا  اب  هک  دوشیم  شزرایب  يالاک  کی  هب  لیدبت  ددرگیم و  شومارف  مه  وا  یعقاو  ياهشزرا  هجیتن ، رد  و  دراد . یناوهـش  هبنج  دوشب 
متـس مهـس  نیرتشیب  برغ  لثم  یطیحم  رد  مینیبیم  ببـس  نیمه  هب  دش . دهاوخ  هعماج  دورطم  یـضقنم و  یناوج  توارط  اهیئابیز و  نتفر 

رارقرب یـسنج  طابترا  وا  اب  ياهطباض  چـیه  نودـب  تساراد  ار  یناوج  توارط  ییابیز و  لامج ، هک  یناـمز  اـت  اریز  تساـهمناخ ، هب  قلعتم 
دورطم هتشذگ  شفرـصم  خیرات  هک  ییالاک  دننام  دنراذگیم و  او  اهنت  ياهنت  ار  وا  تفر  تسد  زا  وا  ییابیز  لامج و  هکینامز  دننکیم و 

نیرترابنایز تسا ، نز  زا  ییالاک  یکیزیف و  هدافتـسا  ویراب  دنبیب و  یباجحیب و  لولعم  هک  ندـش  یـضقنم  ندـش و  دورطم  نیا  دوشیم ،
زا يرادروخرب  سفن و  تزع  مارتحا و  لامک  رد  هک  دهدیم  نانز  هب  ار  تصرف  نیا  باجح  .) ? دنکیم ) مهارف  نز  دوخ  يارب  ار  تبیصم 

مسج و نانز  دشاب  هتشادن  دوجو  باجح  رگا  هک  ارچ  دنیامن ، هئارا  دننک و  حرطم  ار  دوخ  ياهدادعتسا  اهیدنمناوت و  یعامتجا  تیـصخش 
هک دوشیم  ثعاـب  هلئـسم  نیا  دـننکیم و  حرطم  نارگید  رظن  بلج  دـمآرد و  بسک  يارب  یهار  يدـنمناوت و  ناونع  هب  ار  دوخ  کـیزیف 
نز هب  ینید  هاگن  یـسنج و  هاگن  توافت  نامه  نیا  ددرگ و  حرطم  هعماج  رد  دنمـشزرا  مرتحم و  تیـصخش  کی  ناونعب  دناوتن  نز  سنج 

ار نآ  درادـنپیم . تداعـس  شزرا و  كالم  ار  باجح  هک  سک  نآ  تسا . ینیب  ناهج  رد  تاـفالتخا  زا  یـشان  اههاگدـید  تواـفت  تسا .
دروآیم رامش  هب  هفارخ  ار  تذل  نیا  عنام  هنوگ  ره  دنادب ، یمسج  تذل  رد  ار  تداعس  یسک  رگا  لباقم ، رد  دنادیمن و  نیغورد  نابـساپ 
نزيایح تفع و  رهوگ  ظفح  دننادیم ، مسج  تذل  رد  ار  تداعس  هک  یمدرم  نایم  رد  یتح  دوجو ، نیا  اب  درادیم . رب  هار  رس  زا  ار  نآ  و 

ناردپ و دیدج ، يایناتیرب  رد  : » دـسیونیم تنارود  لیو  دـندرکیم . يرادـساپ  نآ  زا  دنتـشاد ، ناوت  هک  ییاج  ات  تسا و  هدوب  هجوت  لباق 
نادـنز هب  ار  نماد  كاپ  ینانزریپ  دـننکیم و  ینادـنز  ییاههبلک  رد  ار  دوخ  نارتخد  یناوج ، هلاس  جـنپ  نارحب  لوط  رد  دـنمتورث  نارداـم 

ياج رد  يو  «.) ? دـننیبب ) ار  اهنآ  دـنناوتیم  ناکیدزن  اهنت  دـنرادن و  ار  اههبلک  نیا  زا  ندـش  جراخ  قح  نارتخد  دـنرامگیم . نانآ  یناـب 
، یلاسدرخ رد  جاودزا  دناشکیم . يداع  ریغ  یگزره  هب  ار  نانآ  ناودنه ، یـسنج  تیـساسح  هک  درک  ضرف  نینچ  دیاب  : » دسیونیم رگید 

بجوم تفریم ، راک  هب  رـسمه  يرادافو  قیفلت  رد  هک  ینید  دیدش  ماکحا  تفریم . رامـش  هب  ییوشانز  زا  شیپ  تابـسانم  ربارب  رد  يدس 
هـشیمه نز  تشونرـس  هک  : دهدیم رادشه  نادرم  هب  «) ? ونام ) ... . » دریگ تروص  اکیرمآ  ای  اپورا  زا  رتمک  رتراوشد و  رایـسب  انز  ات  دشیم 

.) ? ( ----------- ) ? ـ ) دنیـشنب اهنت  یتولخ  ياج  رد  دوخ  لـیماف  نز  نیرتکـیدزن  اـب  دـیابن  درم  سپ  دراد . شیارگ  درم  یهارمگ  هب 
زا ونام »  ??? . ) ? « ـ ) ? ص ج ، تنارود ، لیو  ندمت : خـیرات   ?? . ) ? ص ـ ) لمع : هشیدـنا و  رد  باجح   ??? . ) ? ص ـ ) هحاصفلا : جـهن 

 ??? ? ص ج ، ندمت : خیرات  . ) ? تساودنه ـ ) ناربهر 

یناور یمسج و  تمالس 

افیا هعماـج  دارفا  یمـسج  تمالـس  رد  ار  دوخ  شقن  قیرط  نیا  زا  دربیم و  نیب  زا  ار  داـسف  ياـههنیمز  باـجح ، یمـسج  تمالـس  فـلا ـ 
مکاح ینیناوق  طباوض و  درم  نز و  یـسنج  طباور  رب  عطق  روط  هب  دوش  تیاعر  ناوناب  شـشوپ  باـجح و  يرـشب  عماوج  رد  رگا  دـنکیم .

هجلاعم هجدوب  رالد  اهدرایلیم  یتبراقم و  نارامیب  نویلیم  اههد  دش . دـهاوخن  وربور  شلاچ  يراجنهان و  همه  نیا  اب  عماوج  دـش و  دـهاوخ 
دوجو هب  عورـشمان  طباور  رثا  رد  همه  همه و  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  اهـشلاچ  نیا  زا  ياهشوگ  اـهنت  تسرپرـسیب  كدوک  اـهنویلیم  اـهنآ و 
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یتمالس نماض  ار  باجح  دیاب  قیمع  یهاگن  زا  نیاربانب  تسا . نانز  یباجحدب  یگنهرب و  زا  هتفرگ  تأشن  اتدمع  زین  طباور  نیا  دیآیم و 
تیاعر باجح  نوناق  هک  ییاهروشک  رد  یناور  تمالـس  ب ـ  تسناد . سیلفـس و ... زدـیا ، یتبراقم ، ياـهیرامیب  لـباقم  رد  هعماـج  دارفا 

نازیم هدـنهد  ناشن  زین  برغ  رد  اهیـشکدوخ  كانتـشحو  رامآ  تسا . دوهـشم  یبوخ  هب  یناور  ياهیرامیب  نوزفا  زور  شیازفا  ددرگیمن 
دنب دیقیب و  نانز  طسوت  هعماج  رد  شیوخ  ياهییابیز  ای  مادنا  نتـشاذگ  شیامن  هب  نیاربانب  دـشابیم . برغ  رد  دوجومیناور  تالالتخا 

. دــنکیم داـجیا  نارگید  رد  اریناور  ياـهیتحاران  هدوـب و  ازيراـمیب  هـکلب  ددرگیم ، بوـسحم  یناور  يراـمیب  کـی  تمـالع  اـهنت  هـن 
دهاوخ یبصع  هنوگ  رامیب  تاناجیه  داجیا  باصعا و  یگتفوک  هب  رجنم  هک  ناناوج  کیرحت  ببس  نانز  يزانط  يرگهوشع و  یباجحدب ، 

یحور و يرکف و  تالالتخا  زا  يرایـسب  دـندقتعم  ناسانـشناور  دوش . ناناوج  رد  یناور  ضارما  همـشچرس  تاـناجیه  نیا  اـسب  هچ  دـش و 
یناور یمـسج و  ياـهیرامیب  زا  يرایــسب  أـشنم  یبـصع  تاـناجیه  تاـکیرحت و  نـیا  و  تـسا ، یبـصع  موادـم  تاـکیرحت  هدـییاز  یناور 
یناور یحور و  ياهيرامیب  دننک و  یگدنز  تحص  تمالس و  لامک  رد  هعماج  مدرم  میهاوخیم  رگا  تفگ  دیاب  ور  نیا  زا  .) ? دوشیم )

. -- میرامگب تمه  هعماج  رد  باجح  يالاو  گنهرف  جیورت  هب  تاناکما  مامت  اب  هکنیا  زج  میرادن  ياهراچ  دسرب  لقادـح  هب  اهنآ  نیب  رد 
 ?? ص. یضاق ، همطاف  نارتخد : باجح  ------------------------------------------- ) ?  ـ )

هداوناخ ماکحتسا 

رد هداوناخ و  طیحم  هب  یسنج  طباور  دش و  تیاعر  هعماج  رد  باجح  رگا  تسا . باجح  تیاعر  هداوناخ ، ماکحتسا  مهم  لماوع  زا  یکی 
رد دراد . يرتشیب  تابث  هدش  لیکـشت  ياههداوناخ  دننکیم و  ادـیپ  يرتشیب  لیامت  جاودزا  هب  ناناوج  دـیدرگ . دودـحم  جاودزا  بوچراچ 

رسیم هداوناخ  طیحم  ریغ  رد  یـسنج  طباور  درک و  ادیپ  جاور  هعماج  کی  رد  یباجحدب  کیرحت و  شیارآ و  ییامندوخ و  رگا  هک  یلاح 
نودـب نازرا و  یلیخ  روطب  هک  ارچ  دـنهدیمن ؛ نت  جاودزا  هب  و  تفریذـپ ، دـنهاوخن  ار  جاودزا  تیلوئـسم  ناناوج  هاـگچیه  ـالوا : تشگ ،

هدش لیکشت  ياههداوناخ  یباجحدب  هعماج  نینچ  کی  رد  ایناث : دننکیم . هزیرغ  ياضرا  مارح  ياههار  زا  هداوناخ  لیکشت  تیلوئسم  لوبق 
، یعامتجا ياههنحص  رد  نارتخد  نانز و  زیمآ  کیرحت  روضح  ییامندوخ و  اریز  دنراد  رارق  یگدیـشاپ  مه  زا  لزلزت و  رطخ  رد  امئاد  زین 

عونت هزیرغ  هب  هجوت  اب  دـشاب ، لهأتم  زیمآ  کیرحت  ياههنحـص  نیا  هدـننیب  رگا  دـنکیم . بلج  دوخ  هب  ار  يدرجم  ای  لـهأتم  درم  ره  رظن 
ار شرسمه  هب  شیارگ  هقالع و  هزادنا ، نامه  هب  هجیتن  رد  دنکیم و  نانآ  هجوتم  ار  دوخ  هجوت  زا  یـشخب  دراد  هک  یهاوخ  هدایز  یبلط و 

نارتخد نانز و  ندـید  زا  یعامتجا  فلتخم  ياـهطیحم  رد  يدرم  ياهمـشچ  یتقو  دـهدیم . شهاـک  دـنکیم ، یگدـنز  وا  اـب  هراومه  هک 
شخب هک  ارچ  دوشیم ؛ مک  شرسمه  هب  تبسن  وا  هقالع  اعبط  دوش ، دنمهرهب  بایماک و  بسانمان  ياهششوپ  اب  باجحدب ، هدرک و  شیارآ 

هعماج حطـس  رد  باجحدـب  امندوخ و  نانز  ار  زاین  نیا  هک  دوشیم  نیمأت  یـسنج  ياهزاین  هیحان  زا  شرـسمه  هب  درم  هقـالع  زا  ياهدـمع 
لئاسم دـنکیم و  هارمه  يدرـس  یتسـس و  اب  ار  ییوشانز  ياهدـنویپ  زا  يرایـسب  هقـالع  شهاـک  نیا  دـنزاسیم . هدروآرب  عورـشمان  روطب 

ناشن ناسانـشناور  تاقیقحت  دراذگیم . یفنم  ریثأت  شرـسمه  هب  درم  شرگن  عون  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـنکیم ، ققحم  ار  یفلتخم  یقالخا 
ای باجحیب  نانز  هب  نادرم  هجوت  بلج  ياهدمایپ  زا  رسمه و ... اب  یهارمه  رد  یلیمیب  اهيریگهناهب ، اهیقلخ ، جک  زا  يرایـسب  دهدیم 

اهیبایماک و عنام  محازم و  ار  دوخ  ینوناق  یعرـش و  رـسمه  درم  هک  دـشکیم  ییاج  هب  راک  دراوم  یـضعب  رد  تسا و  هعماج  باجح  دـب 
. دـماجنایم قالط  هعزانم و  هب  راـک  مه  يدراوم  رد  دوشیم و  رفنتم  وا  زا  رطاـخ  نیمه  هب  و  دراـگنایم ، هعماـج  رد  دوخ  ياهییوجتذـل 

روط هب  ییوشانز  یگدنز  یگتخیـسگ  مه  زا  قالط و  هعماج ، رد  یباجحیب  یگنهرب و  شیازفا  اب  هک  دهدیم  ناشن  دنتـسم  یعطق و  رامآ 
ار هداوناخ  داینب  ساسا و  هک  تسا  ییاـهیناماسبان  اـهیراجنهان و  لـیبق  نیا  زا  يریگولج  يارب  ياهلیـسو  باـجح  تسا . هتفر  ـالاب  موادـم 

. دنکیم دیدهت 
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باجح هدنزاس  راثآ 

تسا رـشب  یگدنز  يارب  یعفان  ياهتمکح  للع و  ياراد  همه  تامرحم  تابجاو و  زا  معا  مالـسا  نید  ماکحا  یمامت  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
تاذ دنمزاین  ار  دوخ  هشیمه  ددرگن و  شکرس  رگنایغط و  ناسنا  هک  تسا  نیا  رطاخب  هدش ، بجاو  زامن  مالسا  نید  رد  رگا  لاثم  ناونع  هب 

ناوناب هب  طوبرم  ماکحا  زا  یکی  هک  زین  باجح  مییوگب  دیاب  ور  نیا  زا  دـیامن . شنرک  شربارب  رد  راب  جـنپ  وا  زور  رد  دـنادب و  یلاعت  قح 
روط هب  هک  میتسه  نآ  رب  لصف  نیا  رد  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  هعماج  درف و  يارب  دراد  ياهدنزاس  دـیفم و  راثآ  دراد و  ییاهتمکح  تسا ،

. میزادرپب هلأسم  نیا  هدنزاس  راثآ  یسررب  هب  رصتخم  هاتوک و 

باجح هدننکلیمکت  لماوع  مهن : لصف 

مرحمان زا  اهتنیز  یگدیشوپ 

زا یکی  تسا . هدومن  تیادـه  حیحـص  يریـسم  رد  ار  اهنآ  هداد و  تبثم  خـساپ  اـهناسنا  يرطف  ياـهشیارگ  هب  هراومه  مالـسا  نیبم  نید 
هراومه مالـسلامهیلع  ناموصعم  تایاور  دیجم و  نآرق  تسا . ییارآدوخ  تنیز و  هب  شیارگ  ناوناب ، هژیو  هب  اهناسنا  يرطف  ياهشیارگ 

راوازس : » تسا هدمآ  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  یتیاور  رد  تسا . هتـشاذگ  هحـص  ییارآدوخ  تالآ و  تنیز  هب  ناوناب  يرطف  هقالع  رب 
ولو دـشاب  باـضخ  نودـب  نز  تسد  تسین  هتـسیاش  دزیوآ ، ندرگ  هب  يدـنبندرگ  مک  تسد  سپ  دـنک . رویز  نودـب  ار  دوخ  ینز  تسین 

. دـشاب دوخ  صاخ  هدودـحم  رد  دـیاب  تالآ  رویز  زا  هدافتـسا  کـش  نودـب  «.) ? دـشاب ) ریپ  نز  نآ  هچ  رگا  دـنک ، سم  ار  ییاـنح  هکنیا 
نیا زا  دروآ . دهاوخ  دوجو  هب  ار  یقالخا  دسافم  شیازفا  یـسنج و  کیرحت  دننام  یقیمع  ياهدـمآیپ  مرحمان ، دارفا  يارب  تنیز  شیامن 

: دیامرفیم دیجم  نآرق  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  ییاهزرم  دح و  تالآتنیز  زا  نانز  هدافتـسا  هرابرد  ینید  ياههزومآ  رد  ور 
رهاـظ ًارهق  هچ  نآ  زج  ار  دوخ  تنیز  ناـنز  و  َّنُهَتَنیِز ؛ َنیِدـُْبیَالَو  َّنِِهبوـُیُج  یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیلَو  اَْـهنِم  َرَهَظ  اَـم  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  اـَلَو  »

زا یکی  «.) ? دـنزاسن ) راکـشآ  ار  دوـخ  لاـمج  تـنیز و  دـنناشوپب و  هـعنقم  هـب  ار  دوـخ  ندرگ  هنیـس و  دـیاب  دـنزاسن و  راکـشآ  دوـشیم ،
زا دنتـسه  یگدادـلد  یگتفیـش و  رهظم  زین  نادرم  ییابیز و  لامج و  رهظم  ًابلاغ  نانز  نوچ  هک  تسا  نیا  ینآرق  روتـسد  نیا  ياهتمکح 
زا يرایـسب  زاس  هنیمز  کیرحت  نیا  دـنکیم و  داجیا  ار  یـسنج  توهـش  کـیرحت  هنیمز  ناوناـب ، طـسوت  اـهتنیز  ندرک  راکـشآ  ور  نیا 
رب ياپ  هنوگ  نآ  َّنِِهتَنیِز ؛ نِم  َنیِفُْخی  اَم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  اـَلَو  : » تسا هدـمآ  رگید  ياهیآ  رد  دوریم . رامـش  هب  هعماـج  رد  ناـهانگ 

هدافتـسا شـشوپ  باجح و  دروم  رد  یلک  هدعاق  کی  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  «.) ? دوش ) مولعم  ناشیاهاپ  ناهنپ  رویز  لاخلخ و  هک  دینزن  نیمز 
هزیرغ کیرحت  يزیگنا و  توهـش  ثعاب  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  هعماج ، حطـس  رد  ناوناب  راتفر  هویـش  شـشوپ و  هک  نیا  نآ  دوشیم و 

. نامه  ?? . ) ? هیآ ـ ) رون : هروس   ??? . ) ? ?? ص ـ ) ج ، هعیشلا : لئاسو  . ) ? ددرگن ـ ) یسنج 

یصاصتخا ياهششوپ  زا  هدافتسا  مدع 

تیاور رد  دننک . هدافتـسا  رگیدکی  یـصاصتخا  ياهشـشوپ  زا  دیابن  نز  درم و  هک  تسا  نیا  مالـسا  نیبم  نید  دکوم  تاروتـسد  زا  یکی 
رد نادرم  هب  نتـسج  تهابـش  زا  ار  نانز  زین  نانز و  هب  نتـسج  تهابـش  زا  ار  نادرم  هتـسویپ  هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ 
رد هک  دـنراد ، ياهژیو  تیوه  تایحور و  اهیگژیو ، ناشفیاظو ، بسانت  هب  درم  نز و  زا  کی  ره  کش  نودـب  .) ? دـندرکیم ) یهن  سابل 

يدرف فیاـظو  هب  دـنناوتیم  یتروـص  رد  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  نشور  دوـشیم . هتخادرپ  نآ  هـب  درم  نز و  یـسانش  ناور  ثحاـبم 
ياهسابل ندیـشوپ  دیدرت  نودب  یلو  دیامن ، ظفح  ار  شیوخ  هنادرم  هنانز و  یـسنج  تیوه  هک  دـننک  لمع  نسحا  وحن  هب  دوخ  یعامتجا 

تیوه تایحور و  ود ، نآ  زا  کی  ره  هک  دوشیم  ثعاب  نادرم  طسوت  ناـنز  صتخم  ياـهسابل  ندیـشوپ  ناـنز و  طـسوت  نادرم  صتخم 
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هنانز فطاوع  قالخا و  ياراد  سکعلاب  زین  درم  هنادرم و  تاـساسحا  ياراد  نز  هک  ياهنوگ  هب  دـنهدب ، تسد  زا  جـیردت  هب  ار  دوخ  هژیو 
نیمه هب  دـنکیم . لالتخا  راچد  ار  درم  نز و  شنیرفآ  ماظن  رب  مکاـح  مظن  يزیرغ ، يرطف و  ياـهشقن  رییغت  نیا  هک  تسا  مولعم  ددرگ .

 ?? ? ص. ج ، هعیشلا : لئاسو  . ) ? دناهدش ـ ) عنم  رگیدکی  صتخم  ياهسابل  ندیشوپ  زا  نادرم  نانز و  لیلد 

گنت ياهسابل  زا  زیهرپ 

ياهنوگ هب  دیاب  نانآ  ششوپ  دراد ، ياهتسجرب  ياهتمسق  یعیبط  روط  هب  ناوناب  مادنا  نوچ  تسا و  ندب  ششوپ  سابل ، زا  یلـصا  ضرغ 
نابسچ گنت و  سابل  زا  ناوناب  هدافتسا  هک  تسا  یعیبط  ددرگن . یـسنج  کیرحت  ثعاب  ات  دناشوپب  ار  ندب  هتـسجرب  ياهتمـسق  هک  دشاب 

راثآ زا  یکی  تسا  نشور  دهدیم ، ناشن  زین  رتهتسجرب  ار  اهنآ  هک  دناشوپیمن ، ار  نانآ  ندب  هتسجرب  ياهتمسق  اهنت  هن  لزنم  نوریب  رد 
رظن زا  گنت  سابل  زا  هدافتـسا  ندوب  روآنایز  هزورما  یـسنج ، کیرحت  رب  نوزفا  تسا . یـسنج  هزیرغ  کیرحت  اـهسابل ، هنوگ  نیا  یفنم 
لمع اهسابل  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  گنت ، ياهسابل  یمسج  ياهررض  زا  یکی  لاثم  يارب  تسا . هدش  تباث  زین  یکشزپ  ملع  رد  یمسج 

ضراوع دروم  رد  هک  تسا  نشور  هتبلا  .) ? دسرب ) ندب  تسوپ  حطس  هب  دازآ  ياوه  دراذگیمن  دنکیم و  هجاوم  لکشم  اب  ار  ندب  سفنت 
گنت ياهسابل  زا  مه  نادرم  روکذم ، ياهبیسآ  زا  ندنام  ناما  رد  روظنم  هب  دیاب  نیاربانب  درادن . دوجو  درم  نز و  نیب  یتوافت  یمـسج ،

 ?? ? ص. ج ، مالسا : یتسیزهب  نیئآ  . -------- ) ? دننکن ـ ) هدافتسا 

كزان فاّفش و  ياهششوپ  زا  زیهرپ 

، اهنآ يرهاظ  یکیزیف و  ياهیگژیو  لیلد  هب  ناوناب  ندب  ششوپ  ینید  نوتم  رد  تسا و  ندب  ششوپ  سابل ، زا  یلصا  ضرغ  کش  نودب 
دراو بیـسآ  ناوناـب  رتشیب  شـشوپ  هب  هک  یلماوـع  زا  یکی  تـسین  يدـیدرت  تـسا . هـتفرگ  رارق  دـیکات  دروـم  نادرم  شـشوپ  زا  رتشیب 
بلج ببـس  دنادرگیم و  نایامن  راکـشآ و  ار  ندب  حطـس  اهـسابل ، هنوگ  نیا  اریز  تسا ؛ كزان  فافـش و  ياهسابل  زا  هدافتـسا  دنکیم ،

، دش دراو  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  رب  رکبوبا  رتخد  امسا  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دش . دهاوخ  نانآ  یسنج  کیرحت  نادرم و  هجوت 
، دیسر غولب  نس  هب  یتقو  نز  امسا ! يا  دومرف : دینادرگ و  يور  وا  زا  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  سپ  تشاد  نت  رب  یکزان  سابل  هک  یلاح  رد 

ریبـعت عوـضوم  نـیا  نوـماریپ  یمالـسا  تاـیاور  زا  یخرب  رد  .) ? تـسد ) فـک  ود  تروـص و  رگم  دوـش ، هدـید  وا  ندـب  تـسین  هتــسیاش 
رهاظ رد  هچرگ  تسا ، هدیـشوپ  فافـش  كزان و  سابل  هک  يدرف  دشابیم  بلطم  نیا  يایوگ  هک  تسا  هدمآ  «) ? تایراع ) تایـساکءاسن  »
هنوگ نیا  يزیمآ  کیرحت  تسا و  راکـشآ  فافـش  كزان و  سابل  ریز  زا  يو  ندـب  حطـس  اریز  تسا ؛ هنهرب  عقاو  رد  یلو  هدیـشوپ ، سابل 

راکشآ هتبلا  تسا . نشور  يرما  زین  یسنج  تافارحنا  دسافم و  هب  التبا  نآ و  ییازبیسآ  لامتحا  شیازفا  یـسنج و  هزیرغ  هب  تبـسن  سابل 
كزان و سابل  هنوگ  ره  دنناوتیم  نادرم  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  كزان ، فافـش و  ياهسابل  زا  ناوناب  هدافتـسا  مدع  رب  دـیکات  هک  تسا 

هدافتسا لاح  ره  هب  تسا . رتشیب  ناوناب  دروم  رد  اهسابل  هنوگ  نیا  ییازبیـسآ  لامتحا  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  هکلب  دنـشوپب ، ار  فافش 
نانآ حیحـص  شـشوپ  باجح و  هب  ًاعطق  تسا و  تسیاـشان  مومذـم و  رایـسب  نز  صوصخ  هب  نز و  درم و  دروم  رد  اـهسابل  هنوگ  نیا  زا 
دیابن سابل  سپ  ددرگیم . فیعـض  زین  وا  يرادنید  دشاب ، هتـشاد  كزان  سابل  هک  يدرف  ره  تسا : هدـمآ  یثیدـح  رد  دز . دـهاوخ  هبرض 

: هیمالسالا هعیرشلا  یف  ملسملا  تیبلاو  هأرملا  ماکحا  یف  لصفملا   ??? . ) ? ?? ص ـ ) ج ، ملسم : حیحص  .) ? ( ) ? دشاب ـ ) فافش  كزان و 
 ??? ? ص. ج ، لئاسولا : كردتسم   ??? . ) ? ? ص ـ ) ج ،

نآ ياهدمایپ  یباجحدب و  مهد : لصف 

ییابیز عنام  يرابودنبیب ،

اه یکاپ  میرح  زا 66باجح  هحفص 44 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ياهبرـض دـشاب  ناسنا  يدوجو  راتخاس  ترطف و  تعیبط و  فالخرب  یتکرح  لمع و  ره  هک  تسا  مزال  یعیبط  یلک و  نوناـق  نیا  هب  هجوت 
ات ناـهج  ياههدـیدپ  نیرتگرزب  زا  تسا ، دوـخ  صاـخ  نیناوـق  ياراد  يزیچ  ره  یتـسه ، ماـظن  رد  ینعی  ناـسنا ؛ حور  مسج و  رب  تـسا 

اـهیگژیو و ياراد  زین  ناـسنا  یتوکلم  حور  دـنرادروخرب . یـصاخ  نیناوق  زا  يداـمریغ  درجم و  تادوجوم  یتـح  اـهنآ و  نیرتکـچوک 
ملع هب  لصتم  هک  مالـسلامهیلع  نید  نایاوشیپ  ناسنا و  قلاخ  زج  درادـن ، اهنآ  هب  لماک  عالطا  سکچـیه  هک  تسا  ياهمان  ساسا  نیناوق و 

مالسا یهلا  بتکم  دشابیم ، ناسنا  حور  همان  ساسا  نیناوق و  اب  قباطم  شیاهروتـسد  تامیلعت و  همه  هک  یبتکم  اهنت  اذل  دنیوا . تیاهنیب 
اب هزرابم  اهنآ  اب  تفلاخم  تسا و  یمدآ  هوقلاب  ياهییاناوت  لیـصا و  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  ثعاب  اـهنآ  هب  لـمع  تهج  نیمه  هب  تسا ؛

تیـصخش رب  ناربج  لباق  ریغ  اسب  هچ  نیگنـس و  ياههبرـض  زج  ياهجیتن  هک  تسا  یمدآ  حور  هب  طوبرم  طباوض  دوخ و  يدوجو  راتخاس 
هن دب  ای  بوخ  لمع  ره  دـنراذگیم ، ریثأت  رگیدـمه  رد  حور  مسج و  هک  ناسکاعتی ؛» حورلاو  مسجلا   » نوناق هب  هجوت  اب  درادـن و  شیوخ 

تسا و ملاـس  حور  وترپ  رد  ملاـس  مسج  هجیتـن  رد  دراذـگیم . رثا  حور ـ  قـیرط  زا  مه ـ  مسج  رد  هکلب  دراد ، ریثأـت  ناـسنا  حور  رد  اـهنت 
زا هک  نز ، ییامندوخ  ییاورپیب و  ًالوا : ساسا  نیا  رب  تسا . نتـشیوخ  نیناوق  هب  لـماک  هجوت  مزلتـسم  مسج  حور و  تشادـهب  سکعلاـب .

تروص ندـب و  رب  نآ  ریثأت  هجیتن  رد  نز و  دوخ  یهلا  ترطف  حور و  رب  گرزب  تسا  یتیانج  بیـسآ و  تسا ، هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب 
زا تعاـطا  یتسرپادـخ و  وا  حور  نوناـق  و  اـیح ، تفع و  بلاـط  نز  ترطف  هک  ارچ  نآ ، ییاـبیز  لاـمج و  یجیردـت  نـتفر  تـسد  زا  وا و 
نز ییابیز  شیازفا  ماکحتسا و  ثعاب  باجح  فافع و  تیاعر  هک  نانچ  سوه ؛ يوه و  زا  تعاطا  یتسرپتوهـش و  هن  تسوا  ياهنامرف 

مالـسلاهیلع یلع  ترـضح  اذـل  مسج ، نیناوق  نآ ، عبت  هب  حور و  نیناوق  يارجم  رد  تسا  یتکرح  باجح  تفع و  تیاـعر  نوچ  دوشیم ،
ثیدح نومـضم  نیاربانب  تسا . ومن  دـشر و  يانعم  هب  تغل  رد  تاکز  «.) ? تسا ) تفع  ییابیز  تاکز  فافعلا ؛ لامجلا  هاکز  : » دـندومرف

هک نیا  رب  هوالع  تسا . مادنا  هرهچ و  ییابیز  شیازفا  حور و  ياهدادعتـسا  یگدنلاب  دـشر و  ثعاب  باجح  تفع و  تیاعر  هک  تسا  نیا 
یتحاران راچد  دوخ ، تروص  ندـب و  رد  صقن  بیع و  شیادـیپ  رثا  رد  باجحدـب  نانز  بلاغ  ًاـیناث : تساـبیز . ندـب  هدـنزاس  اـبیز ، حور 

اهنآ ییابیز  شهاک  رد  نآ  یفنم  رثا  هک  دوشیم  ناشیگدنز  رد  یگرزب  نارحب  کی  هب  لیدبت  هاگ  دندرگیم و  تراقح  هدقع  دـیدش و 
دهاوخن ياهبذاج  تفع  اوقت و  نودب  هرهچ  ییابیز  تسا و  تفع  فعض  ای  نادقف  نشور  ياههولج  زا  یباجحدب  ًاثلاث : دراد . یساسا  شقن 

رارق موـمع  ياـشامت  ضرعم  رد  ار  دوـخ  ياـهییابیز  لاـمج و  نآ ، رد  ناـنز  هـک  ياهعماـج  ًاــعبار : ناتــسرپتوهش . يارب  رگم  تـشاد ،
شیوخ نارـسمه  لامج  هب  تبـسن  هدش و  هریخ  هجوتم و  اهنآ  فرط  هب  دنتـسین ، رادروخرب  اوقت  زا  هک  ینادرم  كاپان  نامـشچ  دـنهدیم ،

هجیتن دنتسین . انثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  امندوخ  نانز  نارـسمه  هک  تسا  نشور  دباییم . لیلقت  نانآ  هبذاج  لقاال  ای  دش و  دنهاوخ  هجوتیب 
دزن ار  شیوخ  تیبوبحم  هدـش و  علخ  نامز ـ  رورم  جـیردت و  هب  ولو  يرهاظ ـ  ییابیز  هبذاج  حالـس  زا  تهج  دـنچ  زا  روبزم  نانز  هکنیا :

. ---------------------------------------------- ) ? ـ ) دباییم لیلقت  تدش  هب  ای  دنهدیم و  تسد  زا  ناشنارـسمه 
 ??? ? ص. ج ، مکحلا : ررغ 

نز ياهشزرا  اهییابیز و  علخ  ای  یباجحدب 

، دـنوش رـضاح  نامرحمان  ربارب  رد  دوخ  ياههبذاج  رویز و  نداد  ناشن  ییارآدوخ و  اب  دـنرادن و  ساپ  ار  دوخ  دنمـشزرا  میرح  هک  ینانز 
هبذاج هداد و  رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  هناخ  رد  نز  يزاسابیز  ییارآدوخ و  هجیتن  رد  دوب ، دـنهاوخ  اهنآ  لابند  هب  يداـع  نادرم  ًاـتعیبط 
نییزت تیباذج  رگیدکی ، رانک  رد  رهوش  نز و  ینیـشنمه  نامز و  تشذگ  اب  هک  نیا  صوصخ  هب  دربیم ، نیب  زا  شرهوش  رظن  رد  ار  نآ 
نادرم رظن  يدادادخ ، ياههبذاج  اهییابیز و  ناگیار  شورف  اب  هک  ینانز  نیاربانب  دـنکیم . ادـیپ  شهاک  ًاتعیبط  درم  دزن  رد  نز  شیارآ  و 

ای بیرخت  نآ  هجیتن  هک  دنـشابیم ، شیوخ  ناعون  مه  دوخ و  حالـس  علخ  لوغـشم  عقاو  رد  دـنزاسیم ، بلج  دوخ  هب  ار  هعماـج  مرحماـن 
زا هک  ياهعماج  لباقم ، رد  دنشاب . رادروخرب  اوقت  اب  فیفع و  رهوش  تمعن  زا  هک  هبجحم  فیفع و  نانز  رگم  تسا ، نانآ  تمرح  فیعضت 
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زا دشاب ، رـسمه  هناخ و  هب  دودـحم  نانز  ياههبذاج  شیامن  دـشاب و  رادروخرب  نادرم  تریغ  نانز و  لماک  شـشوپ  ایح و  فافع و  تنیز 
اههبذاج هب  نادرم  صرح  لیم و  تردـق  رگید  يوس  زا  دوریم و  الاب  هداعلا  قوف  نادرم  رظن  رد  نانز  تیعقوم  تلزنم و  شزرا و  وس  کی 

شیوخ نارسمه  هب  ًاتعیبط  دنرادن ، یسرتسد  نانز  هب  هناخ  جراخ  رد  هک  اجنآ  زا  نادرم  دباییم . شیازفا  دوخ  فیفع  نانز  ياهییابیز  و 
دوب دهاوخ  هداوناخ  ماکحتسا  نانآ و  تیبوبحم  نتشاد  موادت  اهنآ ، ندش  اهبنارگ  ببس  رما  نیمه  هک  دنوشیم  بذج  نانآ  ياههبذاج  و 

هب یگتـسب  دـید ـ  میهاوخ  هک  ناـنچ  ءیـش ـ  کـی  ییاـبیز  ددرگیم ، اـهبنارگ  زیزع و  میباـین  مییوجب و  هچنآ  : » تنارود لـیو  لوق  هب  و 
«.) ? ( ---------------- ددرگیم يوق  يریگولج  عنم و  اب  دوشیم ، فیعض  عانقا  اضرا و  اب  هک  یلیم  دراد ، ءیش  نآ  هب  لیم  تردق 

 ??? ص. هفسلف : تاذل  --------------------------- ) ?  ـ )

یناسنا فطاوع  بّرخم  یباجحدب 

رارق ریثأـت  تحت  ار  نآ  دنیـشنیم و  رگید  بـلق  رب  دزیخیم و  رب  یبـلق  زا  هفطاـع  تـسا ؛ تـالاعفنا  تاـساسحا و  فـطاوع ، نوناـک  بـلق 
هک هنوگنامه  دراد ؛ یگتـسب  وا  یبلق  یحور و  تراهط  یفطاـع و  یناور ، تمالـس  هزادـنا  هب  يدرف  ره  هفطاـع  تبحم و  نازیم  دـهدیم .
ره لد  تسا . نینچ  نیا  زین  نارگید  ياههظعوم  اهزردـنا و  هناصلاخ و  ياـهتبحم  فطاوع و  ربارب  رد  دارفا  يریذـپریثأت  لاـعفنا و  نازیم 

اهزردـنا و ریثأـت  تحت  رتشیب  دوب ؛ دـهاوخ  رتشیب  نآ  یمرن  توارط و  تفاـطل ، دـشاب  كاـپ  رود و  هاـنگ  راـگنز  دنـسپان و  تافـص  زا  هچ 
راشرـس فطاوع  داـیز و  تبحم  عبنم  یهلا  نادرم  بلق  لـیلد  نیمه  هب  دریگیم ؛ رارق  یفطاـع  روما  اـهتبحم و  رهم و  قـح و  ياـهراتفگ 

چیه زا  اهنآ  هب  يرای  کمک و  تیادـه و  رد  هجیتن  رد  دـنراد و  ناوارف  هقـالعو  تبحم  دوخ  نارـسمه  هژیو  هب  مدرم  هب  وسکـی  زا  تسا ؛
یباجحدـب يرگ و  هولج  دـنریگ . یم  رارق  ریثأـت  تحت  تخـس  نارگید  یفطاـع  روما  ربارب  رد  رگید  يوس  زا  دـننکیمن و  غیرد  یـششوک 

، تایدام رد  هدومن و  لفاغ  یگدنز  شنیرفآ و  فدـه  زا  مه  ار  نادرم  تسا ـ  تایح  يالاو  فدـه  ندرک  مک  هناشن  هک  هعماج ـ  رد  نانز 
نشور دوشیم و  لد  ندش  نشخ  تخس و  بلق و  یکیرات  يرامیب و  ثعاب  هک  دنکیم ، قرغ  هدولآ  دساف و  تافـص  قالخا و  تاوهش و 

ار نآ  اسب  هچ  دـباتیمن و  رب  ار  ياهفطاع  چـیه  اسب  هچ  دریگیم و  رارق  ریثأت  تحت  رتمک  نانز  فطاوع  ربارب  رد  لد  رامیب  ناسنا  هک  تسا 
، دراد تیمها  بلط  توهـش  هاـگآان و  ناـسنا  يارب  هـچنآ  دـهد . یم  ناـشن  یفنم  شنکاو  نآ  رب  هدوـمن و  یقلت  هـلیح  بـیرف و  هباـثم  هـب 

تیصخش هرابرد  وجوتسج  لاجم  یناویح  یناوهش و  ياههتـساوخ  بوچراهچ  رد  تکرح  يروحمدوخ و  تسوا ؛ سوه  یهاوخدوخ و 
رگم سب ، دنیبیم و  ار  دوخ  وا  دشاب . شیوخ  رسمه  يزرورهم  فطاوع و  يوگخساپ  رازگساپـس و  ات  دهدیمن ، وا  هب  ار  رـسمه  یناسنا 
معا ار ـ  ناشـسومان  هک  تریغ  مک  نادرم  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دشاب . هدنام  تبحم  رهم و  زا  ییاپدر  زونه  شلد  هناخ  ناهن  رد  هکنآ 

تیاضر و ساسحا  رما  نیا  زا  و  دـنراذگیم ، شیاـمن  هب  ناـناوج  ناـناوجون و  موصعم  نامـشچ  ناـمرحمان و  ربارب  رد  رتخد ـ  رـسمه و  زا 
نیا تسا  نکمم  هک  دـنرادن  رما  نیا  رد  یتحاران  ینارگن و  چـیه  تسا و  باذـج  ابیز و  ناشرـسمه  رتخد و  ـالثم  هک  دـننکیم  يدـنلبرس 

تاـساسحا و دـقاف  هک  ارچ  دـهد  رارق  تکـاله  هطرو  رد  دـناشکب و  يدوباـن  داـسف و  هب  ار  يداـیز  ناـناوج  اـهنآ  نارتخد  رـسمه و  عضو 
فطاوع و ناـشوج  همـشچ  زا  هژیو  هب  نز ، ياهدادعتـسا  اـهییاناوت و  زا  رتهب  هدافتـسا  رگید  يوس  زا  دنـشابیم  یناـسنا  ینید و  فطاوع 

تمالـس ظـفح  اتـسار ، نیا  رد  ماـگ  نیرتمهم  تسا . یندـش  نکمم و  كرحم  لـماوع  دـعاسم و  هنیمز  دوجو  تروص  رد  وا  ياـهتبحم 
تقادص تبحم و  اب  مأوت  هتسیاش  ياهدروخرب  وا ، تمرح  ظفح  یناسنا و  تیـصخش  هب  تیانع  هیاس  رد  هک  دشابیم  نز  یفطاع  یناور و 

زیمآکیرحت ياههنحـص  لامعا و  اب  نآ  نادرم  هک  ياهعماج  تسا  نشور  دـباییم . ققحت  يو  لوقعم  ياههتـساوخ  اـهزاین و  ندروآرب  و 
تیصخش هب  تبسن  دنیامن و  شومارف  ار  دوخ  یتوکلم  حور  دنوش و  هدناشک  یهاوخدوخ  تایدام و  یناوهش و  ياهتذل  تمس  هب  نانز ،

، هجیتن رد  دنشاب و  شیوخ  نارـسمه  یفطاع  یناور و  تمالـس  تمرح و  نابهگن  ظفاح و  دنناوتیمن  دنـشاب ، هتـشادن  تبحم  دوخ  یناسنا 
رد هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنوشیم ؛ حالـس  علخ  تبحم  یفطاع و  دعب  رد  نانز  هتفر و  نایم  زا  رورم  هب  تبحم  ناشوج  ياههمـشچ  نیا 
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دنمـشزرا تیوه  یـشومارف ، رثا  رد  زین  ازبیـسآ  نانز  هوالع  هب  تسا . هتـشگ  شوماخ  اـی  غورف و  مک  هفطاـع  تبحم و  رون  برغ ، ياـیند 
تمالس یحور و  تراهط  تسا ، تافارحنا  عیاجف و  زورب  یمالسا و  ششوپ  میرح  کته  زا  یشان  هک  یگرزب  ناهانگ  باکترا  شیوخ و 

مه زا  اهشزرا ، ندش  نوگژاو  ربارب  رد  نانآ  یتوافتیب  نآ ، ياههناشن  زا  یکی  دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  یفطاع  یناور و  تشادـهب  و 
نتخاس راوتـسا  یلک  روط  هب  یباجحدـب و  یباجحیب و  ياهدـمآیپ  ریاس  ناناوجون و  ناناوج و  داـیتعا  تاـفارحنا و  اـههداوناخ ، ندیـشاپ 

نوئـش هنافیفع و  باجح  ترورـض  هراـبرد  یهلا  ياهروتـسد  هب  ناـنآ  یهجوتیب  هکنیا  هچ  تسا . نارگید  مـالآ  رب  دوخ  بذاـک  ذـیاذل 
. دشابیم سفن  ینامسآ  رهوگ  اهـشزرا و  هب  یتوافتیب  هناشن  هناهاوخریخ ، ياهدنپ  اهزردنا و  هب  ییانتعایب  نامرحمان و  ربارب  رد  یقالخا 

یبلطتوهـش يرابودـنبیب و  یناـمیایب ، ددرگیم و  یتسود  رگد  تبحم و  هفطاـع و  شرتسگ  ثعاـب  فاـفع ، ناـمیا و  هک  نآ  هصـالخ 
نیرتمهم ناشیارجا  نماض  هک  یمالـسا ـ  ماـکحا  تادـقتعم و  ینید و  یناـبم  اریز  تسا ؛ یهاوخدوخ  هفطاـع و  یتسـس  يدومخ ، بجوم 

اهیتسود و یباجحدب ، يدـیق ، اما ال  تسا . نادـنزرف  رـسمه و  هرابرد  صخالاب  یتسود  ناسنا  یناسنا و  فطاوع  شرورپ  ظفح و  هلیـسو 
یتسودعون و هفطاع ، نامیا ، ندش  تسـس  هجیتن  رد  ارجا و  تنامـض  یـشومارف  ببـس  اهنیا  لاثما  نارـسپ و  نارتخد و  عورـشم  ریغ  طباور 

ناگدـید ربارب  رد  يونعم ـ  ياهییابیز  ياج  هب  هنانز ـ  ياههبذاج  نداد  ناشن  اـهنیا ، رب  نوزفا  دوشیم . هداوناـخ  هعماـج و  رد  یهاوخریخ 
ياهزاین بذاک ، هویش  نیا  اب  نادرم  هدش و  ناوج  نانز  نادرم و  هناتسود  رهاظ  هب  طباور  جاور  بجوم  ناناوجون ، ناناوج و  هژیو  هب  مدرم ،

بیترت نیدب  دـننکیم و  يزاینیب  ساسحا  دوخ  هدـنیآ ـ  ای  یلعف  نارـسمه ـ  هفطاع  تبحم و  رازبا  زا  دـننکیم و  نیمأت  ار  شیوخ  یفطاع 
زا نارـسمه  دزن  نوگانوگ  تاـهج  زا  شیوخ  تیبوبحم  شیازفا  تیـصخش و  میکحت  رد  ار  هفطاـع  رازبا  ریثأـت  توق  باجحدـب ، دـیقال و 

. دنهدیم تسد 

نردم تراسا  یباجحدب ،

اب دوشیم و  یباجحدب  ای  يدیق  ریـسا ال  هک  ینز  ساسا  نیا  رب  دـیآیم ؛ تسد  هب  میلـس  لقع  اوقت و  وترپ  رد  ینیبنشور ، یـشیدنادازآ و 
زا هدوـمن و  هصـالخ  يرهاـظ  ياـههبذاج  رد  ار  دوـخ  يدوـجو  ياـهشزرا  شـشوپ ، باـجح و  تاروتـسد  هب  یجک  نهد  اـی  ییاـنتعایب 
وا یـشیدنادازآ  عنام  هتفرگ و  ار  وا  رگنهدـنیآ  نیبقح و  ناگدـید  يولج  سوه  اوه و  ياههدرپ  دوشیم و  لفاغ  دوخ  یناسنا  ياـهشزرا 

هجوت ای  هدوب و  لفاغ  یـشزرا  لیـصا و  ياهكالم  هب  تبـسن  تسا و  يرهاظ  يدام و  ًالومعم  رـسمه  باـختنا  رد  شیاـهرایعم  ددرگیم .
یگدـنز رد  هجیتن  رد  هتفر و  اطخ  هب  دوخ  یگدـنز  کیرـش  ناونع  هب  درم ، کی  باختنا  شنیزگ و  رد  اذـل  درادـن ، اهنآ  هب  یفاک  مزـال و 

هتـشاد یعقاو  هداد  لد  قشاع و  ات  دنتـسین ، رادروخرب  ملاس  یقالخا  يرکف و  تیـصخش  زا  یناـنز  نینچ  نیا ، رب  نوزفا  دروخیم . تسکش 
تاغیلبت تاهبـش و  بیرف  دـنراد و  یتسردان  هدـیقع  رکف و  یمالـسا  شـشوپ  باـجح و  هراـبرد  هشیدـنا  لـقع و  رظن  زا  اـی  ناـنیا  دنـشاب ،
یمالـسا ریغ  طلغ  ياههزومآ  یبرغ و  ياهلدـم  اهدـم و  دـنب  رد  دـنبایرد  هکنیا  نودـب  و  دـناهدروخ ؛ ار  یمالـسا  باجح  دـض  نیگآرهز 

رد يرابودنبیب  لاذـتبا و  گنهرف  ناغلبم  نیرترثؤم  ناگیار  هتـساوخان و  باجحدـب  نانز  هک  میمهفیم  رتشیب  لمأت  اب  دـنوشیم و  راتفرگ 
هک ارچ  دـنمورحم ؛ رادافو  زوسلد و  رـسمه  ناونع  هب  یعقاو ، قشاع  ندروآ  تسد  هب  زا  ییاـهنز  نینچ  ساـسا  نیا  رب  دنـشابیم . هعماـج 
دنچ ره  دـشاب ، ینید  یمالـسا و  شـشوپ  راقو و  تفع ، ایح ، هژیو  هب  نز ، ینطاـب  ییاـبیز  هیاـپ  رب  وا  قشع  هک  تسا  یـسک  نیتسار  قشاـع 

هک یناسک  یتح  فیفع . اوقت و  اب  ناوج  تسا . هدـش  هجوت  نآ  هب  زین  مالـسا  رد  هک  هنوگنامه  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  مه  رهاظ  ییاـبیز 
تفع و یفانم  روما  زا  شیوخ  ینورد  ماهلا  یهلا و  ترطف  ساسا  رب  دناهتفر ، ههاریب  هب  میقتسم  هداج  زا  هدوب و  فیعض  فافع  نامیا و  رد 
، ایح مرشیب و  نانز  : » دیوگیم برغ ـ  فوسلیف  خروم و  تنارود ـ  لیو  دنشابیم . نماد  كاپ  نارتخد  اب  جاودزا  راتساوخ  دنرفنتم و  ایح 

سح دـننادب  هکنآ  نودـب  دنـشابیم و  اـیح  زا  رپ  نامـشچ  لاـبند  هب  ناوج  نادرم  دنتـسین . باذـج  نادرم  يارب  رذـگدوز ، دراوم  رد  زج 
«.) ? ( -------------------------- دهدیم ربخ  یلاع  تقر  فطل و  کی  زا  ایح ـ  تفع و  هنافیرظ ـ  يراددوخ  نیا  هک  دننکیم 
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 ??? ص. هفسلف : تاذل  ------------------ ) ?  ـ )

نز یتیصخش  داعبا  بیرخت  رد  یباجحدب  شقن 

ساـسا رب  قح  هب  هک  روما ـ  نیا  زا  هکنآ  رب  طورـشم  هتبلا  دنرامـشیب ، رـسمه  بلق  رد  ذوـفن  يارب  نز  ياـهرازبا  مسیناـکم و  اـهییاناوت ،
هک یتروص  رد  اما  دوش . هدافتـسا  یناسنا  یلاع  فادها  تهج  رد  یتسرد و  هب  هدش ـ  هداهن  تعیدو  هب  نز  داهن  رد  یهلا  ریبدـت  تمکح و 

تـسد هب  هک  یجیاتن  دوش ، گنرمک  ای  دریگ و  رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  اهراکزاس  اهییاناوت و  نیا  نز ، یتـالابمیب  اـی  یهجوتمک  رثا  رد 
رما نیا  لیلحت  حیضوت و  هب  اجنیا  رد  هک  دناشک  دهاوخ  تسکش  طاطحنا و  تمس  هب  ار  وا  هکلب  دوب ، دهاوخن  نز  دوس  هب  اهنت  هن  دیآیم 

. دوشیم هتخادرپ  مهم 

اههشیدنا راکفا و  بیرخت  رد  یباجحدب  شقن 

هب تسا ، یناـسنا  يـالاو  لـیاضف  تـالامک و  هب  ندیـسر  همزـال  هک  يرطف ، ياهدادعتـسا  شرورپ  شناد و  ملع و  ندروآ  تـسد  هـب  يارب 
زا یکی  باجحدـب ، ناوناب  زیگناسوه  ياههنحـص  اب  ناناوجون  ناناوج و  ههجاوم  تسا ؛ زاین  قایتشا  قوش و  رطاـخ ، شمارآ  رکف ، زکرمت 

يارب هجیتن  رد  ناشیاههداوناخ و  نانآ و  يارب  ار  یگرزب  بئاصم  اهبیـسآ و  هک  دـشابیم  روما  نیا  لاوز  ای  شهاـک  مهم  رایـسب  لـماوع 
نیرتدـنمورین هک  یـسنج  هزیرغ  یملع  ياهدادعتـسا  ندـش  بوکرـس  فلا ) مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  هک  دـنکیم  داـجیا  هعماـج 

هب لقع  ياج  هب  مهوت ، لیخت و  هوق  دربیم و  نیب  زا  ار  اهنآ  شمارآ  زکرمت و  هتشگ ، روهلعـش  هنانز  ياهيرگهولج  اب  تسا ، یمدآ  هزیرغ 
هتفر و رده  نانآ  يرکف  ياهتیلباق  اهییاناوت و  هجیتن  رد  دننکیم ؛ ریوصت  دوخ  نهذ  رد  ار  نانز  زیگنا  توهـش  رظانم  هتخادرپ و  تیلاعف 
زا لیـصحت  تیفیک  حطـس  ندمآ  نییاپ  هک  ددرگیم  اهنآ  یملع  قوش  بلـس  هب  رجنم  اسب  هچ  دوشیم و  هتـساک  اهنآ  یلقع  ینهذ و  ناوت 

فافع هک  دوشیم  ینانز  دوخ  یتح  ناناوج و  ياهدادعتـسا  لماکت  دشر و  عنام  یباجحدب  ییارآدوخ و  نیاربانب ، تسا . نآ  جـیاتن  هلمج 
فراعم بسک  یسانشدوخ و  زین  يرکف و  ياهتیقالخ  اهتفرشیپ و  مولع و  لیصحت  رد  ار  نانآ  قایتشا  دننکیمن و  تیاعر  ار  باجح  و 

ورف زیچان  هبترم  ات  ار  نانآ  يراد  نید  دهعت و  نازیم  دنادرگ و  یم  لیاز  تیناسنا ، يالاو  ماقم  تالامک و  هب  لوصو  يارب  ینید  یمالسا و 
تمکح ملع و  اب  یناسفن  توهش  زا  تیعبت  همکحلاو ؛ هوهـشلا  عمتجت  ال  : » دیامرفیم زین   y)? یلع ) نانمؤمریما  هک  هنوگنامه  دهاکیم ؛

ياههرظنم لیخت  روصت و  یـسنج  ياـهفارحنا  شیازفا  ب ) « .) ? تسا ) توهـش  هدـنب  ناداـن  هتوهـش ؛ دـبع  لـهاجلا  « . » دـنوشیمن عمج 
هتخادـنا و شیدـناتبقاع  لقع  رب  هدرپ  رارمتـسا ، تروص  رد  دراد ، تّفع  مک  نانز  زا  ياهدـع  ییامندوخ  رد  هشیر  هک  هنانز ، زیگناسوه 

نتـشیوخ تمظع  داعم و  أدبم و  دای  زا  ار  ناناوج  هدوبر و  فک  زا  ار  رایتخا  نانع  دنکیم و  ادـیپ  هار  سفن  هنحـص  رد  یناطیـش  تارطاخ 
دنهاوخ هکلهم  نیا  ینابرق  زین  اورپ  یب  نانز  هک  دـناشکیم  اهنآ  كاندرد  بقاوع  هجیتن  رد  عورـشمان و  تاوهـش  هانگ و  هب  هدومن و  لفاغ 

ره اـهیلا ؛ هتعد  یـصاعملا  یف  هرکف  رثک  نم  : » تسا هدومرف   y یلع ترـضح  هک  نانچ  دوشیم ؛ اـهنآ  هجوتم  بیـسآ  نیرتشیب  یتح  دوب و 
يوس هب  ار  هعماج  راب ، دنبیب و  باجحدـب و  نانز  تسا  یهیدـب  « .) ? دوشیم ) هدیـشک  اهنآ  يوس  هب  دـشیدنیب  دایز  ناهانگ  هرابرد  سک 

تقیقح تخانش  زا  اهنت  هن  یناسنا ، يالاو  دادعتسا  هدش ، بهتلم  یباجحدب  هلیسو  هب  هک  ياهعماج  اهدادعتـسا  فارحنا  ج ) دهدیم . قوس 
داوم لامعتـسا  نوچ  مه  یفارحنا ؛ یقـالخا و  دـض  روـما  يوـج  تسج و  ریـسم  رد  هکلب  ددرگیم ، مورحم  یملع  تـالامک  هب  ندیـسر  و 

نافرحنم ناگدزبرغ و  برغ و  ناغمرا  هک  لذـتبم و ... ياهگنهآ  اهادـص و  ندینـش  نجهتـسم و  ياهملیف  ریواصت و  ياـشامت  ردـخم ،
هب شیارگ  د ) تشاد . دـهاوخن  تیناسنا  يـالاو  ماـقم  زا  تیمورحم  قـالخا و  ءوس  تلفغ و  داـجیا  زج  ياهجیتن  دـتفایم و  راـک  هب  تسا ،

مورحم تفرعم  مـلع و  لیـصحت  زا  یباجحدـب و ،... زا  یـشان  سوـه  اوـه و  زا  يوریپ  رثا  رد  یمدآ  هـک  یماـگنه  هناروـکروک  ياهدـیلقت 
زارد ساـسایب  ياهرادـنپ  رب  هیکت  لوقعم و  ریغ  ياهدـیلقت  ناـماد  هب  تسد  هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ  يرکف  لالقتـسا  ریزگاـن  ددرگیم ،
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هک یمشچمه  مشچ و  دیلقت و  یعرـش . یلقع و  نیهارب  هن  دنکیم  هرادا  هیذغت و  شوگ  مشچ و  سح و  ار  وا  نهذ  تقیقح  رد  دنکیم و 
اههسیـسد اههسوسو و  راتفرگ  دلقم  درف  هک  ددرگیم  ثعاب  تسا ، رامیب  تیـصخش  مئالع  زا  یگداتفا و  بقع  لماع  یگتخابدوخ ، هناشن 

دوـخ و ياـهیگماکدوخ  اـهیهاوخدوخ و  ساـسا  رب  یگدـنز  رد  هـتفرگ و  رارق  نارگید  تـسد  رازبا  نیطایـش و  ياـهيزاب  تسایــس  و 
ناملسم نانز  رگا  تسا . هناروکروک  يدیلقت  ياهراتفر  زراب و  ياههولج  زا  زین  یباجحدب  ییارآدوخ و  هک  نانچمه  دنک ؛ راتفر  نارگید ،

نآ دـیاوف  هفـسلف و  باجح و  اصوصخم  نآ  هب  طوبرم  لـئاسم  نز و  تیـصخش  هراـبرد  مالـسا  يـالاو  هشیدـنا  نوماریپ  ناـناوج ، هژیو  هب 
یباجحیب و ناغلبم  يرابودنبیب و  يدازآ  نایعدم  ربارب  رد  مک  تسد  ای  دندشیم و  انـشآ  مالـسا  یتیبرت  تارظن  اب  دـندرک و  یم  قیقحت 
هب ار  یحور  يرکف و  ياهزرم  هاگچیه   ) ? تسا ،) هداد  روتسد  نآرق  هک  هنوگنآ  دندشیم ، یقطنم  تسرد و  لیلد  راتـساوخ  يامندوخ ،
رب ینبم  دـنوادخ ، هناـمیکح  لدتـسم و  مکح  رب  ار  سوـه  زا  يوریپ  وا  اـهنآ  یناطیـش  نانخـس  هدرکن و  زاـب  ناـگناگیب  ياههسیـسد  يور 
هب هدرکن و  داسف  هعماج  رد  ایح ، تفع و  فالخ  ياهراتفر  اب  دندادیمن و  حیجرت  ناملـسم ، نز  هنافیفع  باجح  لماک و  شـشوپ  بوجو 

ياههیصوت هب  دندرکیمن و  يرادبناج  مالسا  دوخ و  یعقاو  نانمشد  زا  قیرط  نیا  زا  دندزیمن و  هبرـض  نارگید  دوخ و  تیناسنا  نید و 
دندناشوپیم لمع  هماج  دنتفرگ  يزاب  ازهتسا و  هب  ار  یهلا  نید  هک  یناسک  اب  یلمع  ای  یبلق  ياهیتسود  زا  زیهرپ  رب  ینبم  تنـس ، نآرق و 

هک دـننک  رکفت  لـمأت و  یکدـنا  شیوـخ  دوـبعم  نخـس  نیا  رد  تسا  یفاـک  دنتـسه  تقیقح  يوـج  تسج و  رد  هک  یناـسک  یتـسار  هب  . 
تیادـه يارب  دـنکیم  قح  يوـس  هب  تیادـه  هک  یـسک  اـیآ  دـنکیم ، تیادـه  تداعـس  تقیقح و  قـح و  هب  دـنوادخ  اـهنت  : » دـیامرفیم

ناوناب (» ؟ ? دننک ) شتیاده  هکنآ  رگم  دنکیمن ـ  قح  هب  نومنهر  نینچ  مه  و  دباییمن ـ  تیاده  دوخ ، هک  یسک  نآ  ای  تسا  رتهتـسیاش 
ربق خزرب و  ملاع  رد  دـندرم و  تبقاع  اما  دـندروآ ، راب  هب  داسف  ایند  رد  باجحدـب  باجحیب و  ناـنز  رایـسب  هچ  هک  دـننادب  دـیاب  ناملـسم 

باجح مکح  نداـهن  اـپ  ریز  تمرح و  کـته  يوگباوج  دـیاب  زین  تماـیق  هاـگداد  رد  دـندش و  دوخ  تسیاـشان  لاـمعا  تاـفاکم  راـچد 
يارس رد  راچان  هب  دنتخاب و  ار  دوخ  يدوجو  هیامرس  ایند ، رد  نانآ  دنشاب . فارحنا  داسف و  بالجنم  رد  نارگید  نتخاس  هارمگ  یمالسا و 

راکشآ ناهن و  ياناد  هک  ییادخ  يوس  هب  سپس  دمآ و  دهاوخ  ناشغارـس  هب  گرم  زین  هیقب  ماجنارـس  دوب ، دنهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ 
رهوش نز و  نایم  نیتسار  هقالع  قشع و  نز  ماقم  لزلزت  ه ) ـ دزاسیم . هاگآ  دـندرکیم  لمع  هچنآ  هب  ار  نانآ  وا  دـندرگ و  یم  زاب  تسا 

یباجحدـب یتقو  اّما  تسادـخ ، هب  نامیا  ینید و  یهاگآ  زا  لصاح  یقالخا  لیاضف  تیناـسنا و  ورگ  رد  نز  يارب  تیبوبحم  ماـقم  ققحت  و 
، تسا یقالخا  لیاضف  نامه  هک  تبحم  قشع و  ياههیاپ  دـش ، رپ  یـسنج  زیگناتوهـش و  رظاـنم  زا  اـهمشچ  تفاـی و  شرتسگ  هعماـج  رد 

دودـحم یناوهـش  روما  هریاد  رد  افرـص  رگیدـکی  هب  درم  نز و  هجوت  دوریم و  نیب  زا  نز  ندوب  بوبحم  قوشعم و  ماـقم  هتـشگ و  لزلزتم 
نیرتیساسا زا  يدرم  نز و  نینچ  هکنیا  نمض  تسا . هداوناخ  ماظن  رد  نز  هیحور  تیـصخش و  هب  بیـسآ  نیرتگرزب  نیا  دش و  دهاوخ 

شزرا و هک  یـسک  اریز  دنـشابیم ؛ مورحم  تسا ، رـسمه  لیـصا  ياهزاین  رگید و  مه  تخانـش  كرد و  نامه  هک  كرتشم ، یگدنز  زاین 
یـسانشرسمه یـسانشنتشیوخ و  تسا  یهیدـب  دسانـشب . ار  شیوخ  رـسمه  هلمج  زا  نارگید  دـناوتیمن  دـشاب ، هتخانـشن  ار  دوخ  تمظع 

تسا نآ  هجوت  روخ  رد  مهم و  رایـسب  هتکن  دباییمن . ققحت  نامیا  نید و  هیاس  رد  زج  هک  تسا ، هداوناخ  ماظن  رد  قشع  تبحم و  يانبریز 
نانز ناوناب و  نیا  دوخ  نابیرگ  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روط  هب  هکلب  دنکیم ، دیدهت  ار  هعماج  اهنت  هن  روبزم  ياهرطخ  اهبیـسآ و  نیا  هک 

ياهعماج نینچ  رد  زین  اهنآ  نادنزرف  رـسمه و  ردارب ، ردپ ، هک  ارچ  دزاسیم ، خلت  اهنآ  ماک  رد  ار  یگدـنز  دریگیم و  ار  رگید  فنـصمه 
تامیالمان تالکـشم و  دیاب  ینانز  نینچ  نیاربانب  دـنوشیم . راتفرگ  هدـش  هدـینت  ياهماد  اهالب و  نیا  ماد  رد  يزور  دـننکیم و  یگدـنز 

چیه تروص  نیا  رد  دـناهدومن و  مهارف  ار  شیوخ  ندـش  ـالاک  یـشزرایب و  هنیمز  دوـخ  هک  ارچ  دـنرخب ؟ شیوـخ  ناـج  هب و  ار  يداـیز 
نز درم ، کی  تسا  نکمم  هظحل  ره  باجحدب ، راب و  دنبیب و  هعماج  رد  و  درادن . دوجو  اهنآ  ییوشانز  یگدنز  رارمتـسا  يارب  ینیمـضت 

ناوتیم یلک  روط  هب  دراذگب . ار  یتسود  یگدـنز و  يانب  دـسریم  رظن  هب  يدـیدج  هزات و  يالاک  هک  وا  اب  ددنـسپب و  دـنیبب و  ار  يرگید 
مدع اههداوناخ و  نوناک  یگتخیـسگ  مه  زا  ببـس  هکنیا : لوا  دنزیم  نماد  ار  یـساسا  گرزب و  لکـشم  ود  هعماج  رد  یباجحدب  تفگ :
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هداوناخ و مرگ  ياهنوناک  ندـشن  لیکـشت  ناـنز و  نادرم و  یگزره  ببـس  هکنآ : مود  ددرگیم و  ییوشاـنز  دـنویپ  هب  رهوش  نز و  مازتلا 
دوشیم جاودزا  ینامسآ  رما  زا  ناناوج  ندرک  یلاخ  هناش 

یباجحدب شرتسگ  للع 

، باجح هب  داقتعا  مدـع  ای  باجح  راثآ  زا  یهاگآ  مدـع  لیلد  هب  هک  تسا  هعماج  دارفا  هیحان  زا  هاـگ  یباجحدـب  شرتسگ  لـماوع  لـلع و 
، دـننکیم يزاس  گنهرف  رگید  يریبعت  هب  هتـشاذگ و  ریثأـت  هعماـج  گـنهرف  رد  هک  یلماوع  هاـگ  دـننکیم و  ادـیپ  یباجحدـب  هب  شیارگ 

رارق یـسررب  دروم  ار  لماع  ود  ره  کنیا  دنناشکیم . درم  نز و  طباور  رد  ایح  میرح و  شهاک  یباجحدـب و  يوس  هب  ار  یمومع  گنهرف 
ار نادرم  نانز و  نایم  میرح  تیاعر  باجح و  مدرم  زا  يرایسب  باجح  هدنزاس  راثآ  اب  ییانشآان   ? هعماج ـ داحآ  دارفا و  فلا ـ  میهدیم .

داجیا هعماج و  یمومع  طیحم  تمالـس  دارفا ، یقالخا  تمالـس  رد  نآ  قیمع  رایـسب  راثآ  زا  اما  دننادیم ؛ ینید  يرورـض  هفیظو  کی  اهنت 
... هداوناخ و نوناـک  هب  ناـنز  نادرم و  يدـنم  هقـالع  یگداوناـخ و  ياهدـنویپ  ماکحتـسا  ناـنز ، يارب  صوصخ  هب  یناور  یحور و  تینما 

هعماج درف و  تداعـس  رد  باجح  یعقاو  هاگیاج  اب  ار  دارفا  زا  يرایـسب  دنناوتیم  باجح  دنمـشزرا  راثآ  نییبت  ور  نیا  زا  دنرادن . یعالطا 
يدودح ات  دنچره  یخرب  باجح  هب  يداقتعا  فعض  . ? تسامیس ـ ادص و  شود  رب  هفیظو  نیرتنیگنـس  صوصخ  نیا  رد  هک  دزاس  انـشآ 

دراوم رد  هکنانچ  دنتـسین . مزتلم  هدرکن و  لمع  نادـب  دـننادیم  هک  ار  هچنآ  داقتعا ، رد  یتسـس  لیلد  هب  اـما  دنـسانشیم ؛ ار  باـجح  راـثآ 
. دنکیمن لمع  شیاههتـسناد  ساسا  رب  دراد و  دوجو  وا  رد  یبلق  هقالع  داقتعا و  اما  تسا ، هاگآ  يروما  يدـب  ای  یبوخ  زا  ناسنا  يرایـسب 

قفاوم ار  باجح  تیاعر  اما  دسانـشیم  ار  یباجحدـب  راثآ  دـنادیم و  ار  باجح  ياـهیبوخ  هکنآ  اـب  صخـش ، هاـگ  مه  باـجح  دروم  رد 
ایند رذگدوز  ياهتذل  تاعتمت و  زا  باجح  تیاعر  يارب  تسین  رضاح  ور  نیا  زا  دنیبیمن و  دوخ  یناسفن  رذگدوز  تالیامت  اههتساوخ و 

میرح باجح و  ظفح  هک  اجنآ  زا  ینید  ياهشیارگ  اههزیگنا و  فعـض  . ? دنکیمن ـ تیاعر  ار  باجح  لمع  رد  ور  نیا  زا  دشوپ . مشچ 
دروم رتشیب  ار  باجح  دشاب ، رتيوق  دارفا  نیا  رد  یهلا  ياههزیگنا  هک  نازیم  ره  هب  تسا ، نید  مهم  تاروتسد  زا  یکی  نادرم  نانز و  نایم 

یتبقارم هجوت و  نادنچ  یخرب  هک  دوشیم  ببس  دارفا ، رد  یمالـسا  تاشیارگ  دیاقع و  یتسـس  دنوشیم . دنب  ياپ  نادب  هداد و  رارق  هجوت 
طباور رد  اهیناماسبان  زا  يرایسب  لماع  هشیر و  درم  نز و  نایم  طباور  زا  یعالطا  یب  . ? دنـشاب ـ انتعا  یب  هدرواین و  لمع  هب  باجح  رما  رد 
نادرم نانز و  هک  تسا  هدش  هیـصوت  ینید  ياههزومآ  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا . هلأسم  نیا  زا  تسردان  ياهتـشادرب  مرحمان ، نادرم  نانز و 

راقو و هدـیزرو ، بانتجا  رگیدـکی  اب  هنامیمـص  طباور  یخوش و  هدـنخ ، زا  دـننک ، افتکا  رگیدـکی  اب  وگتفگ  طابترا و  لقادـح  هب  مرحمان 
رد ار  دوخ  ياهتنیز  نانز  دنـشابن ، رگیدکی  اب  تولخ  ناکم  رد  دنریگ ، ورف  رگیدکی  زا  ار  دوخ  ياههدید  دننک ، ظفح  ار  دوخ  ینیگنس 

لیلد هب  دارفا  زا  یخرب  اما  دنزرو . بانتجا  تسا  کیرحت  جییهت و  بجوم  هک  ییاهسابل  زا  زین  نادرم  دنزاسن ، راکشآ  مرحمان  نادرم  ربارب 
گنهرف ربارب  رد  یگتخابدوخ  . ? دنرادن ـ اهنآ  هب  یمازتلا  دنتـسین  هاگآ  اهنآ  زا  ای  دـننادیمن  ینید  ياههیـصوت  زا  ار  تاروتـسد  نیا  هکنآ 

هچنآ ره  دـنریگیم و  گـنر  يدوخ  ریغ  گـنهرف  زا  هراومه  تسا ، مزـال  ماکحتـسا  دـقاف  ناـنآ  یلم  ینید و  تیوـه  هک  یناـسک  هناـگیب 
گنهرف باجح و  شـشوپ و  رد  ور  نیا  زا  دـنکیم . هولج  دنمـشزرا  ابیز و  نانآ  رظن  رد  دـشاب  اهیبرغ  صوصخ  هب  ناـگناگیب  درواتـسد 

يوریپ تعرـس  هب  برغ  ياهدرواتـسد  نیرخآ  زا  شـشوپ  راتفر و  رد  دناهعماج و  رد  جیار  یلم  ینید و  ياهمیرح  دـقاف  درم  نز و  طباور 
زاس هنیمز  هتشاد و  نادرم  نانز و  نایم  ملاسان  طباور  رد  ییازس  هب  ریثأت  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  یلماوع  زا  جاودزا  رد  ریخأت  . ? دننکیم ـ

اب هعماج  ياج  ياـج  رد  وس ، کـی  زا  زورما  ناوج  تسا . ناـناوج  رد  یـسنج  هزیرغ  عابـشا  مدـع  دوشیم  اـهيرگ  هولج  اـهییارآدوخ و 
هب جاودزا  هزاجا  یمومع ، گنهرف  رتمهم  همه  زا  يداصتقا  یلغش ، یلیصحت ، تالکـشم  رگید  يوس  زا  تسا و  طابترا  رد  فلاخم  سنج 

گنهرف لماوع  ب ـ  تشاد . دـهاوخن  شـشوپ  راتفر و  رد  يراـجنهان  زج  ياهجیتن  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تیعـضو  نیا  دـهدیمن . ار  عقوم 
یمومع گنهرف  داعبا  یمامت  رد  لماوع  نیرتيدانیب  نیرتیـساسا و  زا  ناـمگ  یب  یعاـمتجا  یگنهرف ، نـالک  ياهتـسایس   ? هعماـج ـ زاـس 
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نیا ریثأت  دننکیم . لامِعا  هعماج  کی  هرادا  ناراکردـنا  تسد  هک  تسا  یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا ، یگنهرف ، ياهتـسایس  عون  هعماج ،
هب الثم  دـهدیم . رارق  ریثأت  تحت  ار  هعماج  موسر  بادآ و  تایقلخ و  زا  يرایـسب  یهاـتوک  تدـم  رد  هاـگ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اهتـسایس 

ياههولج مرگرـس  دـننادیم ، شزرا  ار  یتسیز  هداس  هک  یمدرم  تالمجت ، قرب و  قرز و  نوزفا  زور  غیلبت  هنابلط و  ایند  ياهتـسایس  لـیلد 
نز طباور  باجح و  هنیمز  رد  یعامتجا  تالوحت  دنور  تسا  هنوگ  نیمه  هب  دنریگیم و  تقبس  رگیدکی  رب  یهاوخ  هدایز  رد  هدش و  ایند 

یبایزرا نآ  فلتخم  راثآ  هتفرگ و  رارق  شاـکنک  هقادـم و  دروم  فلتخم  ياـههنیمز  رد  روشک  ياهتـسایس  تسا  راوزـس  ور  نیا  زا  درم . و 
نایلوتم يوس  زا  یلوبق  لباق  همانراک  فافع  باجح و  شرتسگ  هنیمز  رد  هنافسأتم  هعماج  گنهرف  رد  رثؤم  ياهتیصخش  اهداهن و  . ? دوش ـ

فافع باجح و  اهنت  هن  یگنهرف ، ياهداهن  نایم  یگنهامه  مدع  نّودم و  صخـشم و  يزیرهمانرب  مدع  تسا . هدشن  هئارا  روشک  یگنهرف 
فلتخم تاعوضوم  رد  ددعتم  ياهرانیمس  اهشیامه و  هکنآ  اب  میتسه . هلأسم  نیا  یلوزن  ریـس  دهاش  هکلب  تسا  هدادن  شیازفا  ار  یمومع 

يزاس ملاس  باجح و  شرتسگ  هنیمز  رد  ار  یگنهرف  یملع و  ییاـمهدرگ  شیاـمه و  نیرتمک  ریخا  ياـهلاس  یط  رد  اـما  دوشیم  رازگرب 
یگنهرف لئاسم  ناراکردـنا  تسد  زا  یخرب  یفاک  تیـساسح  مدـع  زا  ناـشن  دوخ  نیا  میاهدوب و  دـهاش  نادرم  ناـنز و  یعاـمتجا  طـباور 

تقد و دروم  دیاب  يدج  روط  هب  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  هدنزاس  یباجحدـب و  هدـیدپ  اب  عطاق  دروخرب  مدـع  نیا  رب  هوالع  دراد . روشک 
هب یمالـسا  ياهروشک  ات  دـشوکیم  گنهرف ، لاقتنا  ياهرازبا  یمامت  زا  هدافتـسا  اـب  برغ  برغ  یگنهرف  مجاـهت  . ? دریگ ـ رارق  یـسررب 

، شالت نیا  سأر  رد  دیامن . یگنهرف  هلاحتـسا  ار  ناملـسم  ياهتلم  هداد و  رارق  شیوخ  گنهرف  شـشوپ  تحت  ار  یمالـسا  يروهمج  هژیو 
لذتبم تایرشن  یتوص و  ياهراون  سکع ، ملیف ، عاونا  لاسرا  دراد . رارق  ناناملسم  نیب  رد  باجح  فذح  درم و  نز و  دازآ  طباور  جیورت 

ياههورگ جـیورت  ناهج ، رـسارس  هب  اـشحف  سکـس و  زا  ياهناـیار  تاـعالطا  لاـسرا  ياهراوهاـم ، ياههکبـش  شرتسگ  تفع ، فـالخ  و 
برغ یگنهرف  مجاهت  تسایس  ياتسار  رد  یگمه  یبرغ و ... ياهششوپ  فلتخم  ياهلدم  رمتـسم  هئارا  لاتم ، يوه  پر ، نوچمه  یفرحنم 

ياههناسر یمومع . يایح  باجح و  هژیو  هب  هعماج  یگنهرف  تیعـضو  دوبهب  رد  مهم  رایـسب  لماوع  زا  یعمج  ياـههناسر  . ? دـنراد ـ رارق 
زا امنیـس  نویزیولت و  ویدار و  مهـس  اههناسر  نیا  نایم  زا  دنـشابیم و  اـهباتک و ... تاـعوبطم ، نویزیولت ، ویدار و  امنیـس ، نوچمه  یعمج 
زا یتاعاس  هزور  همه  ناناوج ، ناناوجون و  ناـکدوک ، صوصخ  هب  هعماـج  دارفا  زا  یعیـسو  شخب  هزورما  تسا . رتشیب  رایـسب  یمک  تهج 
زا یمهم  شخب  امنیس و  هک  درک  فارتعا  دیاب  هنافسأتم  دنهدیم . صاصتخا  ویدار  هب  نداد  شوگ  ای  نویزیولت و  ياشامت  هب  ار  دوخ  تقو 

نتـسکش هب  ناـنز  قوـقح  زا  عاـفد  يدازآ و  ماـن  هب  هکلب  دـنهدیمن  شیازفا  ار  باـجح  هـب  يدـنبیاپ  اـهنت  هـن  هزورما  روـشک ، تاـعوبطم 
باجحدب و ياههرهچ  روشک  ییامنیـس  ياهملیف  یلـصا  تبثم و  ياهتیـصخش  زا  يرایـسب  دنزادرپیم . لاذتبا  جـیورت  فافع و  ياهمیرح 

دهاوخ یباجحدـب  جـیورت  رد  يرگناریو  رایـسب  راثآ  اـهملیف  نیا  ییامنیـس ، ياـهملیف  ناگدـننیب  ریثک  تیعمج  هب  هجوت  اـب  دـنابسانمان و 
ياهمیرح ظـفح  باـجح و  تیوقت  جـیورت و  هب  هاـگ  هک  دنتـسه  ییاـههمانرب  يواـح  دـنچ  ره  زین  نویزیولت  صوصخ  هب  ویدار و  تشاد .

لمع فافع  باجح و  فیعـضت  ياتـسار  رد  تفگ  ناوتیم  هکلب  هدوبن و  ریـسم  نیا  رد  اههمانرب  یمومع  ياـضف  اـما  دـنزادرپیم ؛ یعرش 
نایم طباور  ناوارف ، ياهیخوش  اههدـنخ و  اب  ناناوج  هژیو  هب  نادرم  نانز و  ییویدار ، ياههمانرب  زا  يرایـسب  رد  لاثم  ناونع  هب  دـننکیم .

زا هدافتـسا  ناکما  یتحار  هب  هکنآ  اب  ینویزیولت  ییویدار و  ياههمانرب  زا  يرایـسب  رد  دـنهدیم . هولج  يداع  ار  مرحمان  نارـسپ  نارتخد و 
. دـنراد رگید  یناتـساد  دوخ  هک  اهلایرـس  اـهملیف و  دـنریگیم . رارق  رگیدـکی  راـنک  رد  ناوج  نادرم  ناـنز و  دراد  دوـجو  سنج  مه  دارفا 
، نادرم نایرع  ياهمادـنا  شیامن  نانز و  شیارآ  زا  رپ  هاگ  باجح و  نودـب  ياههرهچ  شیامن  یجراخ و  ياهملیف  عیـسو  مجح  هنافـسأتم 

یخرب دـنایباجحدب و  جورم  دوخ  یخرب  زین  یناریا  ياهلایرـس  اهملیف و  تسا . هتـشاذگ  هعماج  یمومع  گنهرف  رب  ار  دوخ  بسانمان  ریثأت 
ياهرایعم يدودـح  ات  دناهتـسناوت  یناریا ، ياهملیف  زا  یکدـنا  شخب  اهنت  دـنراذگیم  شیاـمن  هب  باـجح  اـب  دارفا  زا  یبساـنمان  هرهچ  زین 

دننادیم یمالسا  يروهمج  ماظن  یمسر  هناسر  ار  نآ  مدرم  هک  تهج  نآ  زا  امیس  ادص و  ریثأت  دنزاس . حرطم  ار  فافع  باجح و  حیحص 
یباجحدب یباجحیب و  زا  تسیابیم  مدرم  هک  تسا  تسرد  یباجحدب  اب  دروخرب  رد  تسردان  ياههویش  . ? تسا ـ قیمع  ریگارف و  رایـسب 
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هدیدپ ربارب  رد  دیاب  تسین . یمالسا  ماظن  نیناوق  بوچراچ  زا  جراخ  هطباضیب و  دروخرب  ینعم  هب  نیا  اما  دنشابن ؛ توافتیب  هتشاد و  رفنت 
ات میـشوکب  تسا  مزال  دومن . لمع  ینوناـق  نودـم  ياـهبوچراچ  ساـسا  رب  تفرگ و  شیپ  رد  یقطنم  هدـش و  باـسح  شنکاو  یباجحدـب 

یعس هنیک  دانع و  اب  هک  یناسک  ربارب  رد  هتبلا  میزاس ، دنمهقالع  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  هب  لدتـسم  نایب  وکین و  دروخرب  اب  ار  ناگمه 
. درک یگداتسیا  ینوناق  ياهداهن  فارشا  تحت  تسیابیم  دنراد  یباجحدب  لاذتبا و  شرتسگ  رد 

باجح گنهرف  شرتسگ  ياههار  مهدزای : لصف 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتراظن  متسیس 

فادـها دربشیپ  رد  اهنآ  یلمع  ییآراک  هعماج و  کی  یگنهرف  هلکاش  اب  اهنآ  بسانت  تیاعر و  رب  هوـالع  بوصم  نیناوق  ننـس و  بادآ و 
دوخ لامعا  ارجا و  هلحرم  رد  یناـگمه  اـی  هژیو  یتراـظن  متـسیس  کـی  هب  نوکت  عضو و  هلحرم  رد  یعاـمتجا ، ماـظتنا  داـجیا  رظن و  دروم 
دروم بناوج  عیمج  تیاعر  اب  زاین و  لاح و  روخارف  هب  بولطم و  ردـق  ره  یعاـمتجا  نیناوق  ننـس و  بادآ و  هک  تسا  نشور  دـناجاتحم .

يراتفر نوگانوگ  ياههصرع  هب  یـشخب  ماظتنا  یهدوگلا و  ياتـسار  رد  نودم  ریغ  ای  نودم  تروص  هب  دشاب و  هدش  نیودـت  حرط و  رظن ،
تینیع اـهنآ  زا  بولطم  فادـها  یتروص  رد  ددرگ ، داـجیا  رظن  دروم  دـیدج  ياـههطیح  هب  یهد  شـشوپ  يارب  هراوـمه  اـی  هدـش  یحارط 

یتراظن ياهمتسیس  دیآ . مهارف  لمع  رد  اهنآ  روهظ  يارب  یفاک  يارجا  تنامض  یعامتجا ، لاعف  یتراظن  ياهمتسیس  قیرط  زا  هک  دباییم 
تاداع ننس و  بادآ ، ظفاح  هک  یمسر  ریغ  تلود و  يوس  زا  بوصم  صاخ  نیناوق  ظفاح  هک  یمـسر  شخب  ود  هب  یلک  میـسقت  کی  رد 

همه هب  ییوـگلا  یهد  شـشوپ  ینعی  ناـیرج  ود  ره  رد  یعاـمتجا  ماـظن  رادتـهج  تیلاـعف  دوـشیم . میـسقت  تـسا  یعاـمتجا  نودـم  ریغ 
يرایتخا ای  يرهق  تارییغت  نیمضت و  ار  یعامتجا  لداعت  دناوتیم  یتراظن  یلرتنک و  ياهمتسیس  داجیا  زین  يراتفر و  نوگانوگ  ياههصرع 

هعماج دـنیارف  راک  ردـنا  تسد  ياهداهن  گنهامه  يدـج و  تیلاعف  رب  هوالع  زین  باجح  صوصخ  رد  دـنک . تیادـه  ار  یعاـمتجا  ماـظن 
کی زا  يرادروخرب  نآ ، رب  بترتم  حلاصم  اهتمکح و  هب  تبـسن  یفاک  يزاس  عانقا  اب  هارمه  رظن  دروم  يوگلا  قیقد  يزیرنورد  يریذپ ،
زکارم اهشخب و  رد  متسیس  نیا  تسا  يرورـض  فلخت  ياههنیمز  ندرب  نایم  زا  یلمع و  مازتلا  ءاقترا  روظنم  هب  یعامتجا  تراظن  متـسیس 
تیلاعف ددرگیم . لامعا  یمـسر  ریغ  تروص  هب  نادـجو و  ندرک  ساسح  قیرط  زا  یعامتجا  ماع  هرتسگ  رد  یمـسر و  تروص  هب  یتلود 

ناونع هب  عیطم ، دارفا  هب  مزال  ياهـشاداپ  ءاطعا  زین  یطاخ و  دارفا  هب  تبـسن  هیبنت  لاـمعا  یمـسر و  ریغ  یمـسر و  شخب  ود  ره  گـنهامه 
شخب تایح  یهلا و  فیلکت  نیا  تیاعر  هب  ار  ناگمه  دـناوتیم  يریذـپ  هعماج  دـنیارف  ییآراـک  یـشخب و  رثا  رد  یلیمکت  هقلح  نیرخآ 

ای یهجوتیب  زا  یـشان  ءوس  تاعبت  راثآ و  زا  لباقم  رد  دـنمهرهب و  نآ  رب  بترتم  يوکین  راثآ  زا  ار  هعماـج  دـشخب و  ءاـقترا  شیپ  زا  شیب 
. دراد ناما  رد  اهنآ  زا  درمت 

یعمج طابترا  لیاسو 

هب ای  هسردم  زا  دعب  دننکیم . افیا  دارفا  يریذـپ  هعماج  یعامتجا و  تیبرت  رد  یمهم  رایـسب  شقن  هزورما  زین  تاعوبطم  نویزیولت و  ویدار ،
دارفا تغارف  تاقوا  هیقب  دـهدیم ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  اهنآ  تقو  زا  یتاعاس  رابجا  هب  هک  دارفا  یلغـش  یـشزومآ و  ياهطیحم  یلک  روط 
هدرخ یهدنایرج  یگنهرف و  يزاستسد  کـی  تسایـس  دوشیم . هداد  شـشوپ  نویزیولت  ویدار و  اـصوصخ  یعمج  ياـههناسر  قیرط  زا 

گنهرف ناونع  تحت  درادناتـسا  دحاو  کی  تیمکاح  يریگ  لکـش  يارب  يزاس  هنیمز  صاخ و  ياهرتسب  هب  هعماج  کی  لاعف  ياهگنهرف 
. درادن دوجو  يدیدرت  نیرتمک  یفنم  ای  تبثم  تاریثأت  زا  نآ  قیمع  يراذگ  ریثأت  رد  دوشیم و  لامعا  هناسر  نیمه  يارجم  زا  اتدمع  یلم 

یعامتجا طیحم  هسردم ، هداوناخ ، زا  معا  يریذپ  هعماج  دنیارف  نوگانوگ  ياههقلح  نایم  كرتشم  فادـها  تیروحم  یگنهامه و  دوجو 
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نآ رظن  دروم  ياهوگلا  اهـشزرا و  تیبثت  بولطم و  دحاو  گنهرف  کی  يوس  هب  يریگ  تهج  رد  ار  هعماج  دناوتیم  یعمج  ياههناسر  و 
رد یتیبرت  یگنهرف  روما  ناراکردـنا  تسد  اریز  تسا . یعمج  ياههناسر  نآ  زا  يداینب  تاریثأت  مه  زاب  نایم  نیا  رد  هتبلا  ددرگ , نومنهر 

تهج رد  هک  دـشاب  رمث  رمثم  دـناوتیم  یماگنه  اهنت  اهنآ  راـک  دـناهناسر و  نیا  ياهـشزومآ  ضرعم  رد  هعماـج  یگنهرف  ياـهنوناک  همه 
ینیع تاـیلجت  زا  یکی  ناونع  هب  ناـنز و  شـشوپ  بولطم  يوگلا  ناوـنع  هب  زین  باـجح  صوـصخ  رد  دـنکن . لـمع  اـههناسر  نیا  لـباقم 

. تسا مهم  نیا  هب  یبای  تسد  تهج  مزـال  طرـش  یتیبرت ، یگنهرف و  روما  راکردـنا  تسد  ياـهداهن  ناـیم  یگنهاـمه  یمالـسا ، گـنهرف 
نآ تیاعر  هب  یلمع  مازتلا  داجیا  تیبثت و  هار  رد  یگرزب  عنام  هراومه  شزرا ، کی  زا  نوگمهان  ياهریـسفت  نوگانوگ و  ياهیقلت  دوجو 

بوچراچ رد  نآ  میظنت  باجح و  هلمج  زا  گنهرف  کی  بولطم  ياهوگلا  جارختـسا  اب  دـنفظوم  هعماـج  یگنهرف  نارازگراـک  دـشابیم .
ياهمتـسیس ندرک  لاعف  هعماج ، دارفا  هب  مزال  ياهییهاگآ  ءاقلا  یعاـمتجا ، ماـظن  فلتخم  ياـهشخب  رد  ارجا  تهج  مجـسنم  ياـههمانرب 

مزال تایلهـست  داـجیا  یلک  روط  هب  نیفلختم و  هیبنت  لـباقم  رد  یلمع و  مازتلا  هب  دارفا  قیوشت  یعاـمتجا و  تراـظن  یمـسر  ریغ  یمـسر و 
يرادـساپ تیاعر و  رد  یعمج  نادـجو  ندرک  ساسح  هجیتن  رد  هعماج و  یگنهرف  هبنج  دارفا و  یناور  راتخاس  رد  اهنآ  يزیرنورد  تهج 

ناونع هب  هعماج  درف و  تداعـس  رد  نآ  يروحم  شقن  رطاخ  هب  ار  باجح  نوچمه  یلیـصا  يوگلا  دنرادرب و  يرتيدـج  ياهماگ  اهنآ ، زا 
. دنیامن هیبعت  نانآ  تیصخش  رد  دارفا  تعیبط  يوناث 

يریذپ هعماج 

هدش و ینورد  دارفا  تیصخش  راتخاس  رد  هعماج  گنهرف  یلک  روط  هب  اهراجنه و  اهـشزرا ، نآ  قیرط  زا  هک  تسا  ینایرج  يریذپ  هعماج 
باجح و دـشخبیم . تینیع  یعامتجا  بوصم  لاکـشا  اهبلاق و  بوچراـچ  رد  ار  دوخ  ياـهراتفر  اههدـیا و  هتخیگنا  دوخ  ياهنوگ  هب  درف 
هب مازتـلا  رد  ار  اـهنآ  دوش و  اـقلا  دارفا  هب  دـنیارف  نیا  قیرط  زا  ینید  گـنهرف  رظن  دروم  ياـهوگلا  رگید  نوـچمه  دـیاب  زین  نآ  تیبوـلطم 

. دنزاس ساسح  یطاخ ، دارفا  هیبنت  عیطم و  دارفا  قیوشت  صوصخ  رد  ار  یعمج  نادـجو  دـنیامن و  صیرحت  یـضتقم  نینـس  رد  نآ  تیاعر 
نیمـضت نآ  هب  لمع  قیرط  زا  ار  نآ  ياقب  زین  یگنهرف و  شزرا  کـی  نتفاـی  ناـیرج  دـناوتیم  قوف  یلرتنک  یمیلعت و  ناـیرج  ود  عومجم 
نیتسخن هداوناخ  هداوناخ : دوشیم : هراشا  اهنآ  نیرتمهم  هب  هک  دنراد  ار  نایرج  نیا  تیاده  تلاسر  يددـعتم  نارازگراک  لماوع و  دـنک .

رب نادنزرف  تیـصخش  هب  یهد  لکـش  تیبرت و  نایرج  رد  ار  شقن  نیرتیناینب  هک  تسا  يریذپ  هعماج  دـنیارف  هریجنز  زا  هقلح  نیرتمهم  و 
لوبقم ياـهوگلا  قبط  رب  بوصم و  ياهـشزرا  قباـطم  ار  دوخ  نادـنزرف  دـنراد  هفیظو  هعماـج  ناگدـنیامن  ناونع  هب  نیدـلاو  دراد . هدـهع 
یخرب هک  تسا  خسار  قیمع و  يردق  هب  طیحم  نیا  یتیبرت  راثآ  دننارورپب . هعماج  رد  مهم  ياهـشقن  يافیا  تهج  هدرک و  تیبرت  یعامتجا 
تحت ار  یتفایرد  رـصانع  ریاس  دـنامیم و  یقاب  ایوپ  لاعف و  نانچمه  درف  تیـصخش  یلـصا  رـصانع  فیدر  رد  رمع  نایاپ  ات  نآ  تاـبوسر 

تیلوئسم زین  نآ  تیاعر  هب  یلمع  مازتلا  باجح و  يوگلا  صوصخ  رد  دیامنیم . لیدعت  حرج و  دوخ  اب  ییوسمه  رد  هداد و  رارق  عاعشلا 
شود هب  ینیگنـس  تلاسر  هفیظو و  یتیبرت  ياههصرع  ریاس  نوچمه  زین  هطیح  نیا  رد  ردام  تسا . ردام  اصوصخ  هداوناخ و  هجوتم  یمهم 

داهن نیا  زا  هعماج  قح  هب  راظتنا  دـنزیم . ار  لوا  فرح  دـیقت  نیا  يزیر  یپ  رد  كدوک ، راـگزومآ  نیرتیلـصا  نیلوا و  ناونع  هب  دراد و 
نادـنزرف دـنیامن و  مادـقا  یعامتجا  ماـظن  رب  مکاـح  ياهـشزرا  اـب  لـماک  یئوسمه  داـجیا  ياتـسار  رد  زین  صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  نیا 

ققحم لماک  روط  هب  یماـگنه  نآ  ریثأـت  شقن و  نیا  تسا  یهیدـب  دـنهد . شرورپ  ینید  لیـصا  يوگلا  نیا  هب  دـیقت  ساـسا  رب  ار  شیوخ 
رارمتـسا لماک  تیبثت  ات  ار  یتیبرت  دـنیارف  نیا  دـنوش و  ماگمه  هداوناخ  اب  صوصخ  نیا  رد  زین  یعامتجا  ياهداهن  ریاـس  هک  دـش  دـهاوخ 

ییوس تاغیلبت  یگنهرف و  لماوع  اصوصخ  نآ  محازم  لماوع  عفر  وگلا و  نیا  ءاقبا  رد  دـنفظوم  زین  هعماج  یتراـظن  ياهمتـسیس  دنـشخ و 
درف هک  تسا  یگنهامه  نیا  وترپ  رد  اهنت  دننک و  هلباقم  ناوت  مامت  اب  دباییم  نایرج  نآ  تیمها  شقن و  فیعضت  ای  بیرخت  تهج  رد  هک 

يریذپ هعماج  دنیارف  ياههقلح  زا  هقلح  نیمود  هسردم : دنوش . رادروخرب  شخب  بایح  فیلکت  نیا  يوکین  تارمث  زا  دـنناوتیم  هعماج  و 
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ماظن ياهیگدـیچیپ  اب  رظنم  نیا  زا  دـنکیم و  هبرجت  ار  هتفای  ناـمزاس  طـباور  نآ  رد  درف  هک  تسا  یطیحم  نیلوا  هسردـم  تسا . هسردـم 
تیعقوم لاسمه و  ياضعا  نایم  هرهچ  هب  هرهچ  یفطاع  تاطابترا  دوجو  رطاخ  هب  زین  هسردم  طیحم  دوشیم . انـشآ  يدودـح  ات  یعامتجا 

كدوک روضح  تدم  هچ  رگا  دراذگیم . ياج  هب  دوخ  زا  دارفا  تیصخش  هب  یهدلکش  رد  یقیمع  ریثأت  يریگوگلا  تهج  ینـس  بسانم 
اریز تسا ؛ هداوناخ  طیحم  زا  رتهدرتسگ  یـسب  طیحم  نیا  یتیبرت  زاغآ  اما  تسا  هناـخ  رد  وا  روضح  تدـم  زا  رتمک  بتارم  هب  هسردـم  رد 

هب یبایتسد  تسا  یهیدب  تسا . یلباقت  هیوس و  ود  يدایز  دـح  ات  هسردـم  طیحم  رد  هیوسکی و  اتدـمع  هداوناخ  رد  يریذـپ  هعماج  نایرج 
دنیارف لیمکت  رد  کی  ره  دشاب و  رارقرب  داهن  ود  نیا  نایم  یلماک  یگنهامه  هک  دوب  دهاوخ  رـسیم  یماگنه  اهنت  طیحم  ود  ره  تبثم  راثآ 

. دنک یقلت  رمتسم  نایرج  کی  زا  یعطقم  ناونع  هب  ار  دوخ  راک  درادرب و  ماگ  يرگید  طسوت  هدش  یط 

نآ ياهدمایپ  ینارچمشچ و  مهدزاود : لصف 

مشچ ظفح  شاداپ 

مشچ ظفح  اب  میبایرد  ات  مییوگب  نخس  یمالسا  تایاور  ساسا  رب  مشچ  ظفح  راثآ  شاداپ و  زا  یکدنا  تمسق  نیا  نایاپ  رد  تسا  هتسیاش 
: دندومرف  e مالسا یمارگ  لوسر  دومن : میهاوخ  بسک  ار  یـشزرا  اب  ياهتلیـضف  هچ  هکلب  مینامیم  ناما  رد  یگرزب  ياهرطخ  زا  اهنت  هن 
ار یتدابع  قیفوت  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دزادـنا ، نییاپ  ار  دوخ  مشچ  دـتفیب و  ینز  هب  شهاگن  هک  تسین  یناملـسم  درم  چـیه  »

كرد ببس  مرحمان ، هب  هاگن  زا  ار  مشچ  ظفح  ترـضح  نآ  يرگید ، تیاور  رد  زین  و  دبایب . » شیوخ  لد  رد  ار  نآ  ینیریـش  هک  دهدیم 
نامـسآ فرط  هب  ار  دوخ  مشچ  دـتفیب و  ینز  هب  شهاگن  سک  ره  : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـناهدومن .  نایب  نامیا  توـالح 
مالـسلا هیلع  ناـنمؤمریما  دروآیم . » رد  وا  جاودزا  هب  نیعلاروح  زا  دـنوادخ  هک  تسا  هدزن  مهرب  مشچ  زوـنه  دـهن ، مه  رب  ار  نآ  اـی  دـنک 

شفاصوا دشاب ، كاپ  شیاههاگن  هک  ره  : » دنیامرفیم زین  و  دنادرگ . » هدوسآ  ار  شلد  دزادنا ، نییاپ  ار  دوخ  مشچ  هک  یـسک  : » دـندومرف
اب : » دومرف ماما  تفرگ ؟ کمک  ناوتیم  ياهلیـسو  هچ  زا  ناهانگ  زا  مشچ  ظفح  يارب  دـش : لاوس  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  دوش .» وکین 

« . تسا هاگآ  وت  ياهیناهن  رب  هک  يدنوادخ  تردق  نتفرگ  رظن  رد 

ینارچ مشچ  ياهنایز 

اسب هچ  تسا و  ناطیش  ياهریت  زا  مومـسم  يریت  دولآ ،) توهـش   ) هاگن : » دنیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ینالوط  هودنا  ترـسح و  ?  ـ
مـشچ هک  يدرف  ره  : » دنیامرفیم هرابنیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دراذگیم . » ياج  رب  ینالوط  یترـسح  هک  يدولآ  توهـش  هاگن 

یهاگن مین  زا  هک  یـسوه  لاهن  اسب  : » دنیامرفیم زین  و  دوشیم . » دایز  شهودنا  نزح و  دـنک ، هاگن  يزیچ  ره  هب  دراذـگب و  دازآ  ار  دوخ 
ندید اب  نارچ  مشچ  دارفا  اسب  هچ  هکنیا  لوا : داد ، رارق  یسررب  دروم  ناوتیم  دعب  ود  زا  ار  موصعم  ود  نیا  يابیز  مالک  دوشیم . » هتشاک 

اذـل ددرگن و  رودـقم  رـسیم و  نانآ  رب  رما  نیا  هاـگچیه  دنـشاب و  ناـنآ  زا  ییوجماـک  يوزرآ  ترـسح و  رد  هشیمه  اـبیز  نارتخد  ناـنز و 
نانز و اب  دوخ  نانز  هسیاقم  ماقم  رد  نارچ  مشچ  ياهمدآ  تسا  نکمم  هکنیا  مود : دیآ . دوجو  هب  اهنآ  يارب  یگـشیمه  هودـنا  ترـسح و 

یگدـنز يارب  دوخ  رـسمه  باختنا  زا  دـننیبب و  تشز  صقاـن و  ار  دوخ  نارـسمه  ساـیق  نیا  رد  هشیمه  دـنیآرب و  رازاـب  هچوک و  نارتخد 
رد درم  ناتـساد : دـش . دـهاوخ  تفای  نانآ  زا  رتابیز  ینانز  مه  زاب  دـنک  جاودزا  مه  اهنآ  اب  رگا  هکنیا  زا  لفاغ  دـندرگ  نوزحم  نامیـشپ و 

، دـیزرلیم تشحو  سرت و  زا  شیاـپ  تسد و  دیـشکیم ، سفن  یتخـس  هب  دـنارذگیم . ار  رمع  رخآ  ياـههیناث  دوب و  هداـتفا  گرم  رتـسب 
هک دنتفایرد  دندید و  وا  زا  ار  راب  تقر  لاح  نیا  هک  شناتـسود  دوب  هدش  دـمجنم  شیاهگر  رد  نوخ  هکنیا  لثم  دوب ، هتـشگ  درز  شگنر 
وا یلو  هللا ؛ لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  وگب  دنتفگیم : دـندرکیم و  نیقلت  وا  هب  ار  نیتداهـش  تسا ، یمتح  شگرم 
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هک دـندادیم  ناکت  ار  شیاههناش  هرابود  تفرگیم ! ار  ماـمح  غارـس  هک  ییاـبیز  نز  نآ  تساـجک  تفگیم : هتـسکش  مارآ و  ییادـصاب 
تساجک تفگیم : بترم  دوب و  رو  هطوغ  هودنا  ترسح و  ملاع  رد  هکنیا  لثم  یلو  دنک  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  دوش و  هجوتم  دیاش 

زا هودنا  ترسح و  جوا  رد  كانفسا  لاح  نامه  اب  دیوگب و  ار  نیتداهش  تسناوتیمن  الصا  تفرگیم ! ار  مامح  غارـس  هک  ییابیز  نز  نآ 
نیا يزور  هکنیا  اـت  تفگ ، یم  نیتداهـش  ياـج  هب  هک  دوب  یتـالمج  هچ  نیا  هک : دـنام  یقاـب  میارب  لاؤس  نیا  شگرم  زا  دـعب  تفر . اـیند 

هب یناوج ؛ روش  زا  راشرـس  دوب و  ناوج  اـقآ  ربکا  یتـقو  یهاوخب  ار  شتـسار  تفگ : مدیـسرپ ، شایمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  زا  ار  هلأـسم 
ابیز و نز  دزیم  دـید  ار  رازاب  هچوک و  مدرم  دوب و  هداتـسیا  هچوک  رـس  رب  هک  يزور  اـضق  زا  . دوب هدرک  تداـع  يزاـبرظن  ینارچ و  مشچ 
ار هنانز  مامح  هار  دوشیم  اقآ ! دیشخبب  دسرپیم : وا  زا  دوریم و  وا  فرط  هب  دوب  هدرک  مگ  ار  هار  تشگیم و  مامح  لابند  هب  هک  یفیفع 
، نز نآ  هک  ارچ  دوشیم ؛ وا  هتفیـش  دوجو  مامت  اب  دزرلیم و  تدش  هب  شلد  دـنکیم و  ناوج  نز  هب  یهاگن  اقآ  ربکا  دـیهد . ناشن  نم  هب 
رد نز  دهدیم . ناشن  نز  نآ  هب  مامح  ناونع  هب  ار  شدوخ  هناخ  زاب  همین  رد  ًاروف  مه  اقآ  ربکا  دوب . هدید  لاح  هب  ات  هک  دوب  ینز  نیرتابیز 

يرارف هار  چـیه  رگید  هک  هراچیب  نز  ددـنبیم . ار  رد  دوشیم و  هناخ  دراو  هلـصافالب  مه  اقآ  ربکا  دوشیم ، هناخ  لـخاد  یگداـس ، لاـمک 
مشاب امش  اب  ار  یتعاس  دیآیمن  مدب  منم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیوگیم : دنیبیم ، ریـسا  ربکا  لاگنچ  رد  ار  شدوخ  دنیبیمن و  دوخ  يارب 

، منک امـش  ایهم  امـش  يارب  ار  مدوخ  مورب و  مامح  هب  مه  نم  دینک و  هیهت  اذغ  يرادـقم  امـش  تسا  رتهب  هنـسرگ  مه  مفیثک و  مه  نم  یلو 
اهدـعب ددرگیمن . رب  نز  دـشکیم  راظتنا  هچره  رگید  اما  دورب . مامح  هب  نز  دـهدیم  هزاجا  دـنیبیم  ار  نز  قایتشا  لیامت و  هک  اـقآ  ربکا 
سوسفا ترـسح و  لد ، قامعا  زا  مشکیم و  ار  ابیز  نز  نآ  راظتنا  منیـشنیم و  هچوک  رـس  رب  هک  تسا  يزارد  نایلاس  تفگیم  اـقآ  ربکا 

دوـب و هـتفرگ  ار  وا  ناــبیرگ  گرم ، عـقوم  هـک  دوـب  ینــالوط  هودــنا  سوــسفا و  نـیمه  يرآ ! مداد . تـسد  زا  ار  وا  ارچ  هـک  مروــخیم 
لوا هاگن  دنیامرفیم : ینارچ  مشچ  هرابرد  یـسدق  یثیدح  رد  لاعتم  دنوادخ  تکاله : فارحنا و   . ? دـیوگب ـ ار  نیتداهـش  تشاذـگیمن 
ماما هنتف  رد  ندش  قرغ   . ? تسا ـ وت  تکاله  فارحنا و  ثعاب  موس  هاگن  تسوت و  نایز  ررض و  هب  مود  هاگن  یلو  تسوت  لام  یفداصت ) )
هنتف رد  شبحاص  ندش  قرغ  يارب  نیمه  دنایوریم و  لد  رد  ار  یسنج  لیم  توهـش و  هاگن ، زا  دعب  هاگن  دنیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص 
هراب نیا  رد  دنیامرفیم . یفرعم  ینارچ  مشچ  توهش و  اب  هارمه  ررکم  ياههاگن  لولعم  ار  یـسنج  داسف  ماما ، تیاور  نیا  رد  تسا .  یفاک 

نم میدوب و  هتفر  لامش  هب  هک  دوب  هتشذگ  لاس  ناتـسبات  ناتـساد : تساههنتف  يامنهار  مارح  هاگن  دنیامرفیم : زین  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
مـشچ یناوج  رـسپ  ره  هب  دنک ، مهاگن  هناقـشاع  تبحم و  اب  هک  متـشگیم  ینامـشچ  لابند  هب  شومچ  لایخیب و  رگید  رتخد  نارازه  لثم 
هاـگن وا  هب  اـمئاد  نم  درک ، بلج  ار  مرظن  یناوـج  هرفـس ، رـس  رب  یناـمهم  کـی  رد  ماجنارـس  مدرکیم . شزادـنارب  تقد  هب  مـتخودیم و 
يزور دنچ  دـش . عورـش  ام  ییانـشآ  نم  فرط  زا  شخب  تیاضر  دـنخبل  کی  اب  دوب ، هدـش  هریخ  نم  هب  توهبم  تام و  مه  وا  مدرکیم و 

بلج ارم  نانیمطا  دامتعا و  هناکریز  ياهینابز  برچ  اب  یندرکن  رواب  ياهنوگ  هب  ناـماس  هک  دوب  هتـشذگن  اـم  یتسود  ییانـشآ و  زا  رتشیب 
نم میدرکیم و  تبحـص  سک  همه  زیچ و  همه  زا  میدوب  مه  اـب  یتـقو  مدرکیم  یتخبـشوخ  شمارآ و  ساـسحا  وا  راـنک  رد  نم  و  درک ،
مک هنارتخد  ياهیفابلایخ  رثا  رد  هک  دوب  یتدم  مدرکیم . مّسجم  منهذ  رد  وا ، رانک  رد  ار  ابیز  یگدـنز  کی  يامن  رود  اج ، همه  زا  ربخیب 

اب هک  مرگ  زور  کی  رهظ  زا  دـعب  مدـیباوخیمن . ناماس  رانک  رد  نیریـش  یگدـنز  کی  يایؤر  اـب  تقو  رید  اـت  اهبـش  مدوب و  هدـش  باوخ 
دنچ دش ، مامت  مفرح  یتقو  درکیم . شوگ  تقد  ینابرهم و  اب  مه  وا  مدز ، فرح  وا  اب  میاهیفاب  ایؤر  اهیباوخیب و  زا  میدزیم ، مدق  ناماس 

هب صرق  ددع  دنچ  و  دهدیم ! متاجن  اهـصرق  نیا  اما  موشیم ، یباوخیب  راچد  یهاگ  مه  نم  تفگ : دروآ و  نوریب  شبیج  زا  صرق  ددع 
دایتعا زاغآ  نیا  هک  مدروخ  ار  اهـصرق  زا  یکی  نم  دمآ و  مغارـس  هب  یباوخیب  هرابود  دش  هک  بش  میدرک . یظفاحادـخ  مه  زا  داد و  نم 

مدوب و هدرک  تداع  متفرگیم  وا  زا  هک  ییاهـصرق  هب  رگید  تفاـی ، همادا  ناـماس  نم و  یتسود  میتشگرب ، نارهت  هب  هکنآ  زا  دـعب  دوب . نم 
هناـخ هب  ارم  وا  متـساوخ  صرق  ددـع  دـنچ  وا  زا  نم  میدزیم  مدـق  ناـبایخ  رد  هک  بش  کـی  تفرگیم . درد  مدوـجو  هـمه  اـهنآ ، نودـب 

ناماس و ياهگنرین  اب  بش  نآ  متفر و  اهنآ  هناخ  هب  اج  همه  زا  ربخ  یب  مه  نم  دـهدب . نم  هب  ار  اهـصرق  اجنآ  رد  ات  درک  توعد  ناشدوخ 
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مدروآ يور  نیئوره  هب  ناماس  ياهییامنهار  اب  مک  مک  مدوب  هدش  داتعم  کی  نم  نآ  زا  دـعب  دـش . هدولآ  زین  منماد  نم ، یمهفن  دامتعا و 
یگزره یـشورفدوخ و  هب  داوم  هیهت  يارب  مک  مک  دوـبن  مهم  میارب  نیئره  زج  زیچ  چـیه  دوـب و  هدـش  داوـم  هیهت  منهذ  رکف و  ماـمت  رگید 
یگدنز مدوخ و  زا  ادـخ  هب  عامتجا . رد  هن  مراد و  اج  هناخ  رد  هن  هک  متـسه  نماد  هدولآ  فیثک و  ینیئوره  کی  رگید  الاح  مدروآ . يور 

ار منامـشچ  يولج  رگا  هک  ارچ  مدوب ؛ رـصقم  مدوخ  منیبیم  منزیم  قرو  ار  میگدـنز  هتخوـس  باـتک  یتـقو  ماهدـش ، هتـسخ  مراـب  تبکن 
هیلع اضر  ماما  یـسنج  داسف   . ? مدشیمن ـ دایتعا  زوس  نامناخ  ياهلاگنچ  ناماس و  نوچ  ییامن  ناسنا  گرگ  ریـسا  تقو  چیه  متفرگیم ،

هک نیا  لیلد  هب  تسا ؛ هدش  مارح  رهوش ) نودـب  نانز  نارتخد و  زا   ) اهنآ ریغ  رادرهوش و  نانز  ياهوم  هب  ندرک  هاگن  دـیامرفیم : مالـسلا 
تـسیاشان مارح و  ياهراک  ماجنا  یـسنج و  داسف  ثعاب  کیرحت ، جـییهت و  و  ددرگیم ، نادرم  یـسنج  کیرحت  ثعاب  اههاگن ، هنوگ  نیا 

ندرک هاگن  زا  : » دندومرف نییراوح  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  تیاده  ریـسم  زا  يرود  قسف و  شیور   . ? دوشیم ـ
رد دوشیم . » ناسنا ) دوجو  رد   ) قسف شیور  ثعاب  تسا و  یـسنج  تـالیامت  توهـش و  رذـب  هاـگن ، نیا  اریز  دـینک ، باـنتجا  نارتخد  هب 
هب هاگنو  ینارچ  مشچ  اب  ناسنا  اسب  هچ  تسا . هدـیدرگ  انعم  قح  ریـسم  زا  فارحنا  ادـخ و  تاروتـسد  كرت  هانگ و  هب  قسف »  » برعلا ناسل 

هزیرغ ياضرا  شرکذ  رکف و  مامت  ددرگ و  جراخ  تیادـه  ریـسم  ادـخ و  نید  زا  هک  دوش  توهـش  دـنبیاپ  ریـسا و  نانچنآ  نارتخد  نانز و 
هدرک تداع  وا  يادص  هب  یلاها  همه  تفگیم ، ناذا  تفریم و  هلحم  دجسم  هرانم  يالاب  هک  دوب  لاس  یس  دودح  ناتـساد : دوش . یـسنج 
يرپس دجـسم  یمداخ  رد  ار  دوخ  یناوج  هک  وا  دنداتـسیایم . زامن  هب  و  دندشیم ، رادیب  باوخ  زا  اهرحـس  وا ، ربکا  هللا  گناب  اب  دـندوب و 

عناـق و يدرم  مـه  وا  دـندرکیم . نیمأـت  ار  وا  هرفن  کـی  یگدـنز  ناـشیاهکمک  اـب  زین  مدرم  دوـب  دــنموربآ  مرتـحم و  یناـسنا  دوـب  هدرک 
هتفر ورف  رکف  رد  امئاد  درکیمن و  تبحص  یسک  اب  یلیخ  هک  دوب  يزور  هس  ود  دادیم . ماجنا  ار  دجسم  ياهراک  همه  دوب و  رادنتشیوخ 

زا دعب  زور  کی  متـشاد  یبوخ  هطبار  وا  اب  هک  نم  دوب . هدرک  لوغـشم  ار  شنهذ  یمهم  هلأسم  هکنیا  لثم  تفگیمن ، عقوم  هب  ار  ناذا  دوب ،
میوگب هچ  تفگ : مهد . ماجنا  تیارب  يراک  مناوتیم  يرکف ، وت  یلیخ  هدـش ؟ يزیچ  یجاح ! متفگ : متـسشن و  شرانک  رـصع  رهظ و  زامن 

مدوب هدینـشن  وا  زا  اهفرح  نیا  زا  ـالاح  اـت  هک  نم  منک . جاودزا  مهاوخیم  ماهدـش و  لد  ریـسا  هک  تسا  يزور  دـنچ  یهاوخب  ار  شتـسار 
دیـشک و یهآ  یهدیم . یناـماس  رـس و  تایگدـنز  هب  ییآیم و  رد  مه  ییاـهنت  زا  رگید  تسا . بوـخ  یلیخ  هک  نـیا  مـتفگ : هلـصافالب 
هک الاح  اما  مدوبن  جاودزا  رکف  هب  الـصا  مدـشن و  هتخاـبلد  قشاـع و  رمع  لاـس  لـهچ  نیا  رد  تسیچ ؟؟ نم  ناتـساد  ینادیم  رخآ  تفگ :
ارچ الاح  ناملـسم ، بیجن و  رتخد  تسا  دایز  هک  يزیچ  رادرب  تسد  یجاح ! متفگ : ماهتـشگ !! یـسوجم  رتخد  کی  هتفیرف  ماهدش ، قشاع 

هاگن ار  فارطا  ياههناخ  دجسم  هرانم  يالاب  زا  یلو  متفگ  ناذا  لاس  یس  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  تفگ : يدش !؟ یسوجم  رتخد  قشاع 
هب هدـش  هک  مه  راـب  کـی  يارب  متفگ  مدوخ  اـب  مدوب  هتفر  دجـسم  هراـنم  يـالاب  هب  رهظ  ناذا  نتفگ  يارب  هک  شیپ  زور  دـنچ  یلو  مدرکن 

ندید دوب ، مامحتسا  لوغشم  هک  داتفا  ابیز  يرتخد  هب  ممشچ  اههناخ  زا  یکی  طایح  لخاد  ناهگان  منکب . یهاگن  دجسم  فارطا  ياههناخ 
رد رتخد  نآ  يابیز  ریوصت  اج  همه  هشیمه و  مناوخیم  زامن  هنوگچ  منادیمن  دـعب  هب  زور  نآ  زا  نامه ، نم  ندـش  قشاع  نامه و  نز  نآ 
ام تفگ : رتخد  نآ  ردپ  هک  دـش  عورـش  یتقو  اهتبیـصم  همه  منک ، يراگتـساوخ  وا  زا  مورب و  مداتفا  رکف  هب  هکنیا  ات  دوب ، منامـشچ  لباقم 
وت یجاح  متفگ : مدینـش  ار  بلطم  نیا  هک  نیمه  يوشب ! یـسوجم  مه  وت  دـیاب  میهدـب  وت  هب  ار  نامرتخد  یهاوخب  رگا  میتسه و  یـسوجم 
رد هب  هرابود  متـسناوتن ، منک  نوریب  ملد  زا  ار  رتخد  نآ  رکف  متـساوخ  مدرک و  رکف  مدوخ  اب  ردـقچ  ره  تفگ : ینک !؟ راک  هچ  یهاوخیم 

، لاح دندرکن . هک  دندرکن  لوبق  دننک ، رظنفرص  نآ  زا  دنرادرب و  ار  نم  ندش  یسوجم  طرش  هک  مدرک  سامتلا  ردقچ  ره  متفر  اهنآ  هناخ 
ناملسم هرابود  هاگنآ  مروآ ، رد  مدوخ  دقع  هب  ار  رتخد  اهنآ ، بادآ  هب  مرادرب و  تسد  مالـسا  نید  زا  رهاظ  هب  هک  ماهدیـسر  هجیتن  نیا  هب 

تـسد زا  رتخد  نآ  رطاـخ  هب  ار  تناـمیا  نید و  اداـبم  تسا  ناطیـش  ياـههشقن  اـهنیا  رادرب ! تسد  متفگ : منک . هبوت  راـک  نیا  زا  موشب و 
هب نذؤم  میحرت  سلجم  هیمالعا  مدـید  مدروخرب  یبیجع  هنحـص  هب  متـشگرب  یتقو  مدوب  ترفاـسم  رد  نم  هک  دوب  ياهتفه  کـی  یهدـب ...

؟ درم روطچ  نذؤم  هدش !؟ یچ  مدیسرپ : دوب  دجـسم  لباقم  شناکد  هک  هلحم  بساک  زا  متـشادن  تکرح  ناوت  رگید  تسا ، دجـسم  راوید 
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رتخد کـی  اـب  نذؤم  شیپ  زور  شـش  دودـح  تفگ : مربخیب ؟ اـج  همه  زا  مدوبن و  هتفه  کـی  نم  هن ! متفگ : يرادـن !؟ ربـخ  رگم  تفگ :
نیفدت زا  هک  تسا  زور  هس  مه  نالا  درم و  درک و  هتکس  دسرب  رتخد  لاصو  هب  تساوخیم  هک  یـسورع  بش  رد  درک و  جاودزا  یـسوجم 

!؟  دهدیم تسد  زا  ار  شنید  همه  هاگن  کی  اب  ناسنا  هنوگچ  هک  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  متفگ : مدوخ  اب  مدیشک و  یهآ  درذگیم !! وا 

نآ ياهدمایپ  ینارچ و  مشچ 

هب يزیچ  ات  دننکاس و  دوخ  ياج  رد  مادـک  ره  ناسنا  رگید  ساوح  اریز  تسا ؛ ندرک  هاگن  نارگید  اب  طابترا  ياههار  نیرت  هداس  زا  یکی 
همه شعاعـش  دـنکیم و  دیـص  ار  زیچ  همه  کیدزن  رود و  زا  مشچ  یلو  دـنوشیمن ، نآ  راتفرگ  دـنیآیمن و  رب  نآ  بلط  رد  دـسرن  اهنآ 

ریخـست ناسنا و  دوجو  رد  ناطیـش  ذوفن  هار  نیرت  هداس  هک  دناهتفگ  نید  ناگرزب  دریگیم . رب  رد  تسا  دید  لاجم  هک  اجنآ  ات  ار ، فارطا 
هزیرغ ياهکرحم  نیرتيوق  نیرتمهم و  زا  یکی  ناناوج ، یسنج  فارحنا  هرابرد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  ساسا  رب  تسا . ندرک  هاگن  وا  بلق 

ددعتم و قیداصم  زیگنا  توهش  رظانم  هچرگا  دنکیم . افیا  ار  یلصا  شقن  مشچ ، نایم  نیا  رد  هک  تسا  زیگنا  توهـش  ياههاگن  یـسنج ،
رب رد  ار  هریغ  تنرتنیا و  هراوهام و  اهيد ، یـس  ییامنیـس ، ییویدیو ، ياهملیف  اهـسکع ، عاونا  ندید  مرحمان ، ندب  ندید  دنراد و  یناوارف 

دورو هزاورد  مشچ ، یلک  روطب  نیاربانب  دنتـسه  ساسح  زیگناتوهـش  رظانم  هب  تبـسن  نانز  زا  رتشیب  نادرم  هکنیا  ظاحل  هب  اـما  دریگیم .
ار نآ  نهذ  رد  میـشیدنایم و  نآ  هرابرد  سپـس  مینیبیم و  ار  يزیچ  ادتبا  ام  دراوم  رثکا  رد  تسا ، ناسنا  دوجو  هب  اههشیدـنا  تاروصت و 

عورـشمان یناوهـش و  هاگن ، رگا  ور  نیا  زا  دنکیم . مهارف  ار  تالیخت  تاروصت و  مزال  حلاصم  هیلوا و  داوم  هاگن ، اذل  مینک ، یم  شزادرپ 
طباور ییاـضرا و  دوخ  دراوم  رتـشیب  تاـقیقحت ، ساـسا  رب  دوب  دـهاوخ  یناور  یحور و  ياـهدرد  كاـنرطخ و  راـکفا  زاـس  هنیمز  دـشاب ،
ینورد ياهدرد  یحور و  ياهجنر  شوختـسد  هشیمه  دـنراد ، هزره  ياهمشچ  هک  يدارفا  تسا ، هدـش  زاغآ  مارح  ياههاگن  زا  عورـشمان 

زا یعوـن  عـقاو  رد  دوـخ  هـک  ینارچ  مـشچ  تساـهنآ .  ياـهیزابرظن  عورـشمان و  ياـههاگن  لوـصحم  یگلمج  هـک  دـنوشیم  يرامـشیب 
یحور و تاریثأت  رب  نوزفا  ینارچ  مشچ  دوشیم . بوسحم  انز  عون  کی  یمالـسا  تاـیاور  ریبعت  هب  تسا ، یـسنج  یقـالخا و  ياـهفارحنا 

ءاشنم يدام و  ضراوع  ياراد  تسا  اشحف  داسف و  ماد  رد  يراـتفرگ  هودـنا و  ترـسح ، تاـیاور  ریبعت  هب  اـهنآ  نیرتمهم  هک  ناوارف  یناور 
یگتـسخ فعـض و  بلق ، فارطا  درد  سفنت ، يراوشد  زا : دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  زا  یخرب  هک  دـشابیم  زین  يدایز  یمـسج  ياهيرامیب 

شاداـپ تیمها و  نینچمه  ینارچ و  مشچ  ياـهنایز  هب  هدرتـسگ  روط  هب  زین  مالـسا  نید  نوـتم  رد  بلق و ... شپت  ندـب ، یمئاد  یموـمع و 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هاتوک  لاجم  نیا  رد  ام  هک  تسا  هدش  هتخادرپ  مارح  ياههاگن  زا  مشچ  لرتنک 

باجح ماکحا  زا  ياهراپ  مهدزیس : لصف 

ییامندوخ

درم هاگن  هک  دـنک  ییامندوخ  ياهنوگ  هب  یمناـخ  رگا  لاـثم : روط  هب  تسا . مارح  يرگید  نتخادـنا  هاـنگ  هب  روظنم  هب  ندرک  ییاـمندوخ 
هار درومیب ، ياهندرک  یخوش  دنلب ، ياهندیدنخ  ندز و  دنخبل  ًالثم ، تسا . مارح  دریگ ، رارق  وا  هجوت  دروم  دوش و  بلج  وا  هب  مرحمان 

. صاخ ياهنتفر 

طالتخا

چیه سلجم  رد  هک  تسا  یتروص  رد  تهارک  نیا  حیـضوت : دنـشاب . نزریپ  ای  درمریپ  هک  نآ  رگم  تسا  هورکم  مرحمان  درم  نز و  طالتخا 
ای دنـشاب و  هدرک  تنیز  اـی  دنـشاب و  هتـشادن  لـماک  باـجح  ناـنز  یـسلجم  رد  رگا  ًـالثم  تسا . مارح  طـالتخا  ـالا  دـشابن و  یمارح  هجو 
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. دوب دهاوخ  مارح  طالتخا  دوش ، عقاو  مارح  تروص  هب  درم  نز و  نیب  ياهسامت 

ندرک تبحص 

راتفرگ هانگ  هب  ندرک  تبحـص  نیا  اب  دشابن ـ . هبیر  تذـل و  دـصق  هب  هکنآ ـ : طرـش  هب  دـننک  تبحـص  مرحمان  نز  اب  دـنناوتیم  اهدرم  ?  ـ
فیطل مرن و  ار  دوخ  يادص  دشابن ـ . هبیر  تذل و  دصق  هب  هکنآ ـ : طرـش  هب  دـننک  تبحـص  مرحمان  درم  اب  دـنناوتیم  اهمناخ  . ? دـنوشن ـ

. دشابن هدسفم  هنتف و  رد  نداتفا  فوخ  دننکن ـ .

ریوصت هب  هاگن 

وا سکع  هب  دـناوتیمن  دسانـشیم  ار  نز  نآ  درم  رگا  تروص  نیا  رد  تسا  هدرکن  تیاعر  ار  لماک  باـجح  سکع ، رد  مرحماـن  رگا  ?  ـ
هب ندرک  هاگن  . ? دشابن ـ هبیر  تذل و  دصق  هب  هکنآ  هب  طورـشم  دنک  هاگن  مرحمان  سکع  هب  دناوتیم  دسانـشیمن  ار  وا  رگا  دـنک و  هاگن 
هب رگا  دراد و  ار  هدنز  مکح  دوشیم  شخپ  میقتسم  روط  هب  هک  یملیف  . ? رسمه ـ سکع  يانثتسا  هب  تسا  مارح  تذل  دصق  هب  یسکع  ره 

نامه ملیف  نآ  هب  هاـگن  ماـکحا  دوش  شخپ  میقتـسم  روط  هب  یملیف  رگا  حیـضوت : دراد . ار  سکع  مکح  دوشیم  شخپ  میقتـسم  ریغ  روط 
هاگن هبیر ) تذـل و  دـصق  نودـب  مه  نآ   ) مرحمان نانز  نیفک  هجو و  زا  ریغ  هب  دـنناوتیمن  نادرم  اذـل  دراد  ار  هدـنز  ناسنا  هب  هاگن  ماکحا 

نینچمه دننک . هاگن  دوشیم  شخپ  میقتسم  روط  هب  نآ  ریغ  ای  یشزرو  ياهملیف  رد  هک  نادرم  ندب  هب  دنناوتیمن  اهمناخ  نینچمه  دننک و 
.) ?( دراد ار  سکع  هب  ندرک  هاگن  مکح  ملیف  نآ  نادرم  نانز و  هب  ندرک  هاگن  دوشیم ، شخپ  میقتسم  ریغ  تروص  هب  ملیف  رگا 

هاگن

مارح دوشیمن ) هدیـشوپ  نادرم  طسوت  تداع  روط  هب  هک  يرادـقم  نیفک و  هجو و  ءانثتـسا  هب   ) مرحمان درم  ندـب  هب  اـهنز  ندرک  هاـگن  ?  ـ
هاتوک نیتسآ  سابل  هکنآ  دـننام  هدیـشوپ  بسانمان  سابل  هک  یمرحمان  درم  ندـب  زا  رگید  ياهاج  ای  هنیـس  ای  وزاب  هب  ندرک  هاگن  . ? تسا ـ

. تسا مارح  دشاب ، هبیر  تذل و  دصق  نودب  رگا  یتح  هدیـشوپ و ... امن  ندب  كزان و  سابل  ای  هتـشاذگ  زاب  ار  دوخ  هقی  ای  دشاب و  هدیـشوپ 
هتـشادن تنیز  وا  ياهتـسد  تروص و  هچرگا  دـنکیم  هاگن  وا  تروص  تسد و  هب  هبیر  تذـل و  دـصق  اب  یمرحماـن  دـنادب  یمناـخ  رگا  ?  ـ

. دناشوپب مرحمان  زا  ار  عضوم  ود  نیا  دیاب  دشاب ،

صتخم سابل 

زا دارم  . ? تسین ـ زیاج  بجاو  طایتحا  ربانب  نادرم  يارب  نانز  هب  صتخم  سابل  ندیشوپ  نانز و  يارب  نادرم  هب  صتخم  سابل  ندیـشوپ  ?  ـ
دنلب هقاس  باروج  ای  هعنقم و  نماد ، رداچ ، دننام  دوش  هدید  ندیـشوپ  زا  دعب  هچ  دنک  قدص  سابل  نادب  هک  تسا  يزیچ  ره  صتخم  سابل 

اهمناخ يارب  هنادرم  ریز  سابل  دننام  دوشن  هدید  ندیـشوپ  زا  دعب  هاوخ  و  اهمناخ ، يارب  هنادرم و ... شفک  راولـش ، تک و  ای  نادرم و  يارب 
دشاب عامتجا  رد  هچ  دنیبن و  ار  ناسنا  یسک  دشاب و  تولخ  رد  هچ  تسا  مارح  صتخم  سابل  ندیشوپ  . ? نادرم ـ يارب  هنانز  ریز  سابل  ای  و 

صتخم سابل  ار  نآ  سابل  ندوب  هنادرم  ای  هنانز  مان  . ? درادن ـ تمرح  رد  یقرف  مرحمان  ای  دشاب  مرحم  نز ، ای  دـشاب  درم  تروص  نیا  رد  و 
. دنکیم صتخم  سابل  ار  نآ  نانز  طسوت  طقف  ای  نادرم  طسوت  طقف  نآ  لامعتسا  هکلب  دنکیمن 

جیهم سابل 

سابل ندوب  جـیهم  . ? درم ـ يارب  هچ  نز و  يارب  هچ  تسا  مارح  دـنکیم  مرحمان  هجوت  بلج  تسا و  جـیهم  اـفرع  هک  یـسابل  ندیـشوپ  ?  ـ
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تـسا نکمم  شفک و .... وتنام ، يرـسور ، یهاگ  اذل  رگید ؛ زیچ  ره  ای  سابل و  سنج  ای  نآ  لدم  ای  دشاب  نآ  گنر  رطاخ  هب  تسا  نکمم 
. تسین زیاج  نآ  ندیشوپ  تروص  نیا  رد  دشاب  جیهم  دنک و  مرحمان  هجوت  بلج  هک  دشاب  ياهنوگ  هب 

تنیز

زا یتمـسق  ناـمه  دـنناوتیم  اـهمناخ  . ? دـنیوگب ـ تنیز  نآ  هب  مدرم  دوـش و  بوـسحم  تنیز  اـفرع  هک  تسا  يزیچ  ره  تـنیز  زا  دارم  ?  ـ
ياهوم دـیاب  اـهمناخ  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  . ? تسین ـ بجاو  تروص  هیقب  ندیـشوپ  دـنناشوپب و  دـناهدرک  تنیز  هک  ار  تسد  اـی  تروص 

نز ای  درم  يوم  هدش  لصو  يوم  هچرگا  دنناشوپب  ار  دنشاب  هتشاذگ  رـس  هب  سیگ  هالک  ای  دنـشاب  هدرک  لصو  دوخ  يوم  هب  هک  یعونـصم 
. دشاب

نز ششوپ 

هجو دنناشوپب . مرحمان  زا  چم ) ات  ناتشگنارس  زا  تسد  ود  تروص و   ) نیفک هجو و  يانثتـسا  هب  ار  دوخ  ندب  مامت  تسا  بجاو  نانز  رب  ?  ـ
داسف رد  فوخ   ) هبیر تذل و  دصق  هب  یـسک  ب ) دنـشاب . هتـشادن  تنیز  نیفک  هجو و  فلا ) دنناشوپن : دـنناوتیم  طرـش  ود  هب  ار  نیفک  و 

تسین و زیاج  اهنز  يارب  دعاس ) وزاب و  ) اهتـسد هنیـس و  شوگ ، ندرگ ، هناچ ، ریز  ندوب  نایامن  . ? دـنکن ـ هاگن  اهنآ  نیفک  هجو  هب  نداتفا )
زا دیاب  اهمناخ  درادن و  ار  شـشوپ  مکح  دشاب  نایامن  ندـب  نآ  ریز  زا  هک  كزان  ياهباروج  . ? دـنناشوپب ـ مرحمان  زا  ار  عضاوم  نیا  دـیاب 
هک ییاهطیحم  رد  هدننک  هجوت  بلج  هدننز و  ياهگنر  رد  سابل  ندیـشوپ  . ? دـننک ـ بانتجا  مرحمان  لباقم  رد  اهباروج  هنوگنیا  ندیـشوپ 

. تسا مارح  ندوب  جیهم  ضرف  هب  رازاب و ... هاگشناد و  دننام  تسه  مرحمان 

ناناوج هب  ییاهدنپ  مهدراهچ : لصف 

يداهنشیپ ياهراکهار 

هب یناطرس  هدغ  نیا  ًاعطق  دریگن ، تروص  ياهتسیاش  مادقا  رگا  تسا . شرتسگ  لاح  رد  هراومه  نمـشد ، یگنهرف  مجاهت  هک  تسا  ملـسم 
اج همه  هـب  هتـساخرب  برغ  گـنهرف  زوسناـمناخ  شتآ  ياههلعـش  زا  هـک  هایـس  دود  نـیا  دـنکیم و  تیارـس  یمالـسا  ناریا  هرکیپ  ماـمت 
ار دوخ  یماظن ، مجاهت  ماگنه  هک  هنوگ  نامه  اذـل  دـش ؛ دـهاوخ  یمالـسا  گنهرف  یلجت  زا  عنام  دوخ ، موش  هیاس  اـب  دـباییم و  شرتسگ 

نمـشد گـنهرف  عفد  یمالـسا و  گـنهرف  زا  عاـفد  هب  تاـناکما  ماـمت  اـب  دـیاب  مه  یگنهرف  ههبج  رد  مینکیم ، يراکادـف  عاـفد و  هداـمآ 
ور نیا  زا  تسا . هتشذگ  راک  زا  راک  هک  مییآیم  دوخ  هب  ینامز  داد و  میهاوخ  تسد  زا  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  اهرگنس  هنرگو  میزادرپب ،

فیلأت دـیفم  ياهباتک  فیلأت  : ? مینکیم ـ هراشا  ناناوج  یگنهرف  تیعـضو  دوبهب  يارب  دـیفم  ياهراکهار  زا  یـضعب  هب  تمـسق  نیا  رد 
موحرم هک  هنوگ  نامه  دشاب ، هدنزاس  دمآراک و  دـناوتیم  نیون ، کبـس  زور و  لئاسم  هب  رظن  اب  ناناوج  جایتحا  دروم  دـیفم و  ياهباتک 
فلاخم ار  مالسا  هک  ینامز  دندز . تسد  يراک  نینچ  هب  یمالسا  لیـصا  گنهرف  زا  عافد  يارب  یگنهرف  ههبج  رد  هللاهمحر  يرهطم  دیهش 

اب گنهامه  ار  نآ  دـندرکیم و  لاکـشا  تاجوز و ... ددـعت  قالط ، قح  تقوم ، جاودزا  رهم ، دـننام  یلئاـسم  رب  دنتـسنادیم و  نز  قوقح 
یناویح فادها  هب  ندیسر  يارب  ياهدع  هک  هاگ  نآ  دنتـشون . ار  مالـسا » رد  نز  قوقح  ماظن   » باتک ناشیا  دنتـسنادیمن . نامز  تایـضقتم 

هلأسم  » باتک ناشیا  دندشیم ، نآرق  رظن  زا  باجح  ترورض  رکنم  نالهاج ، دنتسنادیم و  نز  تیلاعف  يدازآ و  عنام  ار  باجح  شیوخ ،
هار بتاکم ، یـضعب  ریثأت  تحت  یمالـسا ، ینیب  ناهج  نییبت  رد  ناملـسم ، نارکفنـشور  زا  ياهدـع  هک  ینامز  دـندرک . فیلأـت  ار  باـجح »

لوصا «، » یهلا لدع   » ياهباتک نینچمه  دـندروآرد . ریرحت  هتـشر  هب  ار  یمالـسا » ینیب  ناهج  رب  ياهمدـقم   » باتک ناشیا  دـندومیپ ، طارفا 
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زا یکی  سپ  دـندروآرد . شراگن  هب  یگنهرف  ياهمجاهت  لباقم  رد  یمالـسا  گنهرف  زا  عافد  رد  ناشیا  ار  و ...  مسیلاـئر » شور  هفـسلف و 
تیادـه و يارب  هار  نیمود  یمومع  تراظن  . ? تسا ـ دـیفم  هدـنزاس و  تالاقم  اهباتک و  فیلأت  ناوج ، رـشق  ییامنهار  داشرا و  ياـههار 
اهرکنم و ربارب  رد  ياهعماج  رگا  ًاعطق  تسا . هدیمان  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ار نآ  نید  هک  تسا ، یمومع  تراظن  ناناوج ، داشرا 
رد یمهم  رایـسب  شقن  دناوتیم  دهدب  هاگآان  دارفا  هب  ار  مزال  ياهرکذـت  اهیناماسبان  هدـهاشم  اب  دـشاب و  ساسح  هناگیب  گنهرف  جـیورت 
زا یهن  ای  فورعم  هب  رما  هک  یناسک  تسا ، رادروخرب  ییازـسب  تیمها  زا  هک  نوچ  راک ، نیا  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  یگنهرف  ياـهمجاهت  عفد 
رد ار  ناناملـسم  تفارـش  تزع و  میرک  نآرق  دنزادرپب . يراک  نینچ  هب  یقالخا  شوخ  ردص و  هعـس  اب  دص  رد  دص  دیاب  دـننکیم ، رکنم 

نیرتهب امـش  ِهّللِاب ؛ َنُونِمُْؤتَو  ِرَکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمَْأت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمتنُک  : » دـیامرفیم دـنادیم و  لـصا  هس  ورگ 
هب رما  «.) ? دـیراد ) ادـخ  هب  ناـمیا  دـینکیم و  اـهیتشز  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز  دـیاهدش ؛ هدـیرفآ  اـهناسنا  دوس  هب  هک  دـیدوب  یتـما 

ثوـعبم لـصا  ود  نیا  يارجا  يارب  یهلا  ياـیبنا  ماـمت  تفگ : ناوـتیم  هک  تسا  یـساسا  مهم و  ياهزادـنا  هب  اـهیتشز  زا  یهن  اـهیکین و 
زا ار  مدرم  و  فورعم ) هب  رما   ) دـندرکیم توعد  ناـسحا  تلادـع و  اوـقت ، یتسرپادـخ ، دـیحوت ، هب  ار  مدرم  ناربماـیپ  همه  اریز  دـناهدش ،

تسد زاس  تشونرـس  لصا  ود  نیا  زا  ياهعماج  رگا  اذل  رکنم .) زا  یهن   ) دنتـشادیم رذح  رب  ملظ  داسف ، یتسرپدوخ ، یتسرپ ، تب  كرش ،
یبهذم تاسلج  لیکـشت  یبهذم  تاسلج  لیکـشت  . ? دربیم ـ ورف  یتخبدب  رازنجل  رد  دریگیم و  رب  رد  ار  اهنآ  هعماج  داسف ، جوم  دیـشک ،
سلاجم يرازگرب  زین  ناماما و  ایبنا و  خـیرات  یمالـسا ، فراعم  نآرق ، اب  ناناوج  ندرک  انـشآ  ایاکت و  تمواقم و  ياههاگیاپ  دـجاسم ، رد 

دشر رد  یمهم  لماع  دناوتیم  اهینیب ، ناهج  اهداقتعا و  نآرق ، یناعم  ریسفت و  نایب  یبهذم ، ياههباطخ  ینارنخـس و  دالیم ، يراوگوس و 
تامیلعت اب  ییانشآ  نتـشادن  هناگیب ، یبرغ و  گنهرف  بادآ و  هب  ناناوج  زا  يرایـسب  شیارگ  لماع  اریز  دیآ ؛ باسح  هب  ناناوج  یگنهرف 

اب ناناوج  زاین  دروم  لئاسم  نامز و  ياهيدـنمزاین  هب  رظن  اب  یمالـسا  فراعم  تاـمیلعت و  رگا  تسا . یمالـسا  لیـصا  گـنهرف  یبهذـم و 
ًاعطق دوش ، نایب  حرط و  یبهذـم  یگنهرف ـ  ياههقباسم  اهلاؤس و  تروص  هب  یهاـگ  دوش و  سیردـت  یلالدتـسا  ریذـپلد و  اـبیز و  کـبس 

زا رتائت  ملیف و  زا  هدافتـسا  . ? دراد ـ یبرغ  ياـهشزرا  زا  ناـنآ  نتفرگ  هلـصاف  یمالـسا و  ياـهشزرا  هب  ناـناوج  شیارگ  رد  یمهم  شقن 
تمدخ رد  دناوتیم  هک  هنوگ  نامه  رنه  تسا . رتائت  ملیف و  ًاصوصخم  رنه  زا  هدافتـسا  ناوج ، رـشق  یگنهرف  یلاعت  دـشر و  ياههار  رگید 

نادـنمرنه زا  ام  ور  نیا  زا  دریگ . رارق  ناوج  لسن  تمدـخ  رد  یهلا و  ریـسم  رد  دـناوتیم  دـشاب ، ناناوج  طاطحنا  لماع  هناگیب و  گنهرف 
هب اهناسنا  رد  دهعت  حور  دشاب و  هتـشاد  یگنهرف  یـشزرا و  یقالخا ، یبهذـم ، هبنج  هک  دـنزاسب  ییاهملیف  دـننک  یعـس  میهاوخیم  زیزع 

لـسن رد  نآ  ریثأـت  ًاـعطق  دریگ ، دوخ  هب  یمـسجت  يریوصت و  هبنج  رگا  تساـهباتک  رد  هک  ییاـهنایرج  زا  يرایـسب  اریز  دروخب ؛ مشچ 
رب نیاربانب  تسا ؛ هدرک  تباث  ار  تیعقاو  نیا  هبرجت ، دش و  دـهاوخن  كاپ  ناشنهذ  هحفـص  زا  زگره  دوب و  دـهاوخ  رتقیمع  رتشیب و  ناوج 

هزرابم اهشزرا و  تمدخ  رد  ار  نآ  دنیامن و  هدافتسا  شیوخ  رنه  زا  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  هک  تسا  ضرف  نامروشک  دهعتم  نادنمرنه 
یبالقنا و ياهتیـصخش  خیرات  یبهذم و  نایاوشیپ  یناگدـنز  مالـسا و  خـیرات  ناوتیم  رتائت  ملیف و  اب  دـنریگ . راک  هب  یگنهرف  مجاهت  اب 

هجوت . ? تخاس ـ  انشآ  يدوخ  گنهرف  اب  ار  ناوج  لسن  دروآرد و  شیامن  هب  ار  ینید  هتـسجرب  ياهوگلا  ناگدنمزر و  ادهـش و  يزابناج 
دمآراک ياههار  زا  یکی  دناوتیم  دراد ، یهابت  داسف و  زا  ناسنا  يرود  رد  یمهم  رایـسب  شقن  زامن  هک  اج  نآ  زا  زامن  دجـسم و  هب  رتشیب 

كرد ار  ادخ  اب  طابترا  تذل  دنریگب و  سنا  زامن  دجسم و  اب  ام  ناناوج  رگا  ًاعطق  دیآ . باسح  هب  ناوج  لسن  فارحنا  زا  يریگولج  يارب 
اهرکنم یتشز  دنکیم ، هیکزت  ار  حور  دزاسیم ، ار  ناسنا  زامن  دنیامن . هدولآ  مارح  ياهتذل  هب  ار  دوخ  دنوشیمن  رـضاح  هاگچیه  دننک ،

داسف و زا  ار  یمدآ  ددرگیم ، حور  نیمزرـس  رب  تیادـه  تمحر و  ناراب  شزیر  بجوم  دـهدیم ، ناـشن  یمدآ  هب  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار 
نع یهنت  هولـصلا  نا  : » دـیامنیم طلـسم  یناسفن  ياهاوه  رب  ار  ناسنا  دـنکیم و  بآرب  شقن  ار  ناطیـش  ياههشقن  درادیم ، زاـب  اـهیتشز 

اب ار  دوخ  طابترا  دـننک  یعـس  دـیاب  زیزع  ناناوج  ور  نیا  زا  «.) ? درادیم ) زاب  اهیتشز  اشحف و  زا  ار  ناسنا  زامن  انامه  رکنملا ؛ ءاـشحفلا و 
چیه اب  هسیاقم  لباق  هک  یتسه  أدـبم  اب  طابترا  یهلا و  رکذ  تذـل  ات  دـنناوخب  عقوم  هب  ار  زامن  دـنیامن  شالت  دـننکن و  عطق  زامن  دجـسم و 
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بیسآ زا  ات  دننک  مهارف  زامن  دجسم و  اب  ار  ناناوج  طابترا  هنیمز  دیاب  روشک  یگنهرف  روما  ناراکردنا  تسد  دننک و  كرد  تسین ، یتذل 
، دجسم زا  روشک  کی  ناناوج  دننادب  هک  دنتسه  راودیما  دوخ  یگنهرف  مجاهت  هب  یماگنه  نانمشد ، اریز  دننامب ؛ ناما  رد  یگنهرف  مجاهت 
 ??? . هیآ نارمع : لآ  هروس  . ---------------------------------------------- ) ? دناهتفرگ ـ ) هلصاف  تیونعم  زامن و 

?? . هیآ توبکنع : هروس  )?  ـ )

ییارگدم دم و  زا  زیهرپ 

اما تسارگون . بلط و  عونت  ناسنا ، عبط  هچرگ  تسا . ناناوج  نیب  رد  یگنهرف  مجاهت  زراـب  ياـههنومن  هلمج  زا  ییارگدـم  دـم و  جـیورت 
لوقعم دـح  رد  عونت  ییابیز و  هب  هجوت  نیب  تسا  نشور  یبوخ  هب  تسا و  یعیبط  يرطف و  لوقعم ، دـح  رد  ییارگون  یبلط و  عونت  تلاـح 
ناقوشم اریز  تسا ؛ توافت  رایـسب  نتفگ ، نخـس  صاخ  ياهنوگ  هب  ندیـشوپ و  سابل  یعون  هب  زور  ره  ییارگدـم و  رد  ندـش  قرغ  اب  نآ 

، ندروخ اذـغ  تیفیک  ندومن ، دروـخرب  هنوـگچ  تاحالطـصا ، ندرب  راـک  هب  نتفگ ، نخـس  هوـحن  اـب  هکلب  ساـبل  اـب  اـهنت  هن  ییارگدـم ، 
سابل رهاـظ و  نتـسارآ  هچرگ  دـنهد ، جـیورت  اـم  ناـناوج  ناـیم  رد  ار  یبرغ  ياهدـم  دـننکیم  یعـس  اـهمسارم و ... يرازگرب  یگنوگچ 

رکف رد  دـنیامنیم ، دـم  جـیورت  یبلط ، عونت  لصا  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هک  یناسک  کش  نودـب  دراد . ییازـسب  شقن  نایم  نیا  رد  ندیـشوپ 
زاب تکرح  زا  ناشیاههناخراک  خرچ  هک  نیا  يارب  گرزب  نارادهیامرـس  دنتـسه . ناشدوخ  ياهییوجدوس  برغ و  گـنهرف  ندرک  جـیار 

ار هعماج  فیعـض  ای  طسوتم  هقبط  یتح  غیلبت  نیا  هاگ  دنـشوکیم و  دیدج  ياهدم  هعاشا  رد  دنروآ  تسدـب  ینالک  ياهتورث  دتـسیان و 
یگنهرف و نامجاهم  دنزادنین . بقع  نایارگدم  هلفاق  زا  ار  دوخ  هدش ، هک  مه  ضرق  اب  دننکیم ، یعـس  هک  دـهدیم  رارق  ریثأت  تحت  نانچ 
زا فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ًاصوصخم  دـنناسر ، شورف  هب  ار  دوخ  ياهالاک  دراد  ناکما  هک  تروص  ره  هب  دـنراد  یعـس  ناـیوجدوس ،

نایم نیا  رد  دنهد و  رارق  برغ  يایند  ریسم  رد  ار  ام  نانز  دننکیم  یعـس  شیارآ ، مزاول  عاونا  دیلوت  اب  نانآ  دننکیم ؛ هدافتـسا  ءوس  نانز 
دم و عبات  یناسک  کش ، نودب  دنهدیم . هولج  عورشم  ار  دوخ  راک  نز و ... قوقح  نز ، ییابیز  نز ، يدازآ  دننام  ییاهمرها  زا  هدافتسا  اب 
اب دنـشاب و  یعامتجا  يونعم و  یملع ، تیـصخش  دـقاف  چوپ و  نورد ، زا  دنـشاب و  هدـش  راچد  تراـقح  هدـقع  هب  هک  دـنوشیم  ییارگدـم 

هجوت سپ  دنهد ؛ ناشن  يوحن  هب  ار  دوخ  دنیامن و  بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  دننک و  بسک  یتیصخش  دوخ  يارب  دنهاوخب  ییارگدم 
ور نیا  زا  تسا . یناسنا  تیصخش  نتـشادن  تراقح و  هدقع  زا  یـشان  هکلب  درادن ، یمدآ  ترطف  رد  هشیر  عونت ، رد  طارفا  ییارگدم و  هب 

گنهرف هب  هدرکن و  یط  ار  يور  هدایز  طارفا و  ریسم  هار ، نیا  رد  اهعونت  اهییابیز و  زا  لوقعم  هدافتسا  نمض  مینکیم  هیـصوت  ناناوج  هب 
اپ هدز  برغ  مدآ  : » دمحا لآ  لالج  لوق  هب  هک  دش  دنهاوخ  لیدبت  هدز  برغ  مدآ  کی  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دنشاب ؛ هجوتیب  برغ 
زیچ چیه  هب  هدز  برغ  مدآ  تسا . هدیرب  ار  اههطبار  اهتنس ، گنهرف و  عامتجا ، قمع  اب  هک  اضف ، رد  قلعم  تسا  يدرگ  هرذ  تساوه ، رد 
ادخ هب  يداقتعا  هن  یمارم ، هن  یکلـسم و  هن  دراد  ینامیا  هن  تسا  هیوسلا  یلع  شیارب  زیچ  همه  تسا ، روخ  زور  خرن  هب  نان  درادن ، داقتعا 

دسریم یلیخ  شدوخ  هب  تفص  نز  تسا ، یترق  هدز  برغ  مدآ  تلاصا . یب  تسا  يزیچ  درادن ، تیصخش  هدز  برغ  مدآ  تیرـشب . هب  ای 
نیدـب هدـش . زاب  قرورز  يال  زا  راـگنا  هشیمه  دـهدیم ، تیمها  یلیخ  شاهناـخ  ساـبل و  شفک و  هب  دوریم ، رو  یلیخ  شزپ  رـس و  اـب  و 

زا وا  يارب  یگنرف  تاعونصم  همه  نآ  لغاشم و  همه  نیا  دوجو  تسا ، یبرغ  تاعونصم  هدننک  فرصم  نیرترادافو  هدز  برغ  مدآ  قیرط 
«.) ? ( --------------------------------------- ) ? ـ ) تـسا رت  يرورــض  هناــخراک  ناتــسرامیب و  دجــسم و  ره  دوـجو 

 ??? ص. یگدزبرغ :

هعماج رد  تسیاشان  ياهراتفر  زا  زیهرپ 

یفلتخم ياهتروص  هب  هک  تسا . يرگ  کبـس  فلج و  ياهراتفر  دنکیم . مهارف  ار  نارتخد  طوقـس  فارحنا و  هنیمز  هک  یلئاسم  زا  یکی 
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زور تولخ  تاعاس  رد  یباجحدب  شیارآ و  اب  ندز  هسرپ  رازاب ؛ هچوک و  رد  یکـسورع  نتفر  هار  زان ، هوشع و  اب  هاگ  دنکیم ؛ ادـیپ  دومن 
باذـج و ياهـسابل  اب  هعماج  رد  ندـش  رهاـظ  ناـمرحمان ، اـب  هدوهیب  تلع و  یب  ندرک  تبحـص  دـنلب ؛ يادـص  اـب  دروم  یب  ياهندـیدنخ 
هدولآ و نارـسپ  زا  رتشیب  بتارم  هب  فلج  کبـس و  نارتخد  دصرد  دش ؛ مولعم  هدـمآ  لمع  هب  ینادـیم  تاقیقحت  رد  دـنت و ... ياهشیارآ 
اب رازاـب  هچوـک و  رد  هکینارتـخد  تسا . نارتـخد  يرابودـنبیب  نیمه  ناـناوج  داـسف  شرتـسگ  ياـههنیمز  زا  یکی  ًـالوصا  تسا و  دـساف 

هزره دارفا  یتاکرح  نینچ  ایآ  و  دنتسه ؟ ياهتسیاش  ملاس و  نارتخد  ایآ  دنزادرپیم ؛ یخوش  هدنخ و  هب  دنت ؛ ياهـشیارآ  گنت و  ياهـسابل 
، دریگب رارق  هدولآ  ياهناوج  هجوت  دروم  رهاظ  رد  تسا  نکمم  هچرگ  دننادب ؛ دـیاب  ینارتخد  نینچ  دـشکیمن !؟ دوخ  لابند  هب  ار  هدولآ  و 
اب نانآ  نیاربانب  دننکیمن . باختنا  يرـسمه  جاودزا و  يارب  ار  نانآ  مه  دساف  ناناوج  هک  ارچ  دنرادن . یـشزرا  تمیق و  چـیه  عقاو  رد  اما 

لیکشت ندوب و  ردام  تقایل  هاگچیه  و  دننکیم . مهارف  ار  دوخ  تیـصخش  يدوبان  فارحنا و  هنیمز  تقیقح  رد  کبـس ، فلج و  تاکرح 
یکدـنا اب   ?? ?? ـ  ص ، هناـحیر : يارب  .) ? ( -------------------------------------- ) ? دـنیامنیمن ـ ) ادـیپ  ار  هداوناـخ 

. فرصت

جاودزا رد  عیرست 

ماما تسا . جاودزا  دنکیم ، کمک  یسنج  تارکنم  دسافم و  لباقم  رد  ناسنا  تینوصم  سفن و  ظفح  هب  هک  ییاهنوناک  نیرتابیز  زا  یکی 
دش و لزان  هلآوهیلعهللایلص  مالـسا  ربمایپ  رب  لیئربج  يزور  : » دیامرفیم نارتخد  جاودزا  رد  عیرـست  ترورـض و  هرابرد  مالـسلاهیلع  اضر 

ندیچ زج  ياهراچ  دیـسر  هک  یماگنه  هویم  دنتـسه ، تخرد  هویم  هلزنم  هب  نارتخد  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  وت  هب  راگدرورپ  تفگ :
زا هنرگو  دنرادن  جاودزا  زج  ياهراچ  دندیسر ، غولب  هب  هک  یماگنه  زین  نارتخد  دنکیم . نوگرگد  ای  و  دساف ، ار  نآ  باتفآ  هنرگو  درادن 

ظفح ار  دوخ  نید  فصن  دـنک ، جاودزا  هک  یـسک  : » دنیامرفیمهلآوهیلعهللایلـص مالـسا  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  «.) ? دنتـسین ) نمیا  داـسف 
رد ییانب  چـیه  : » دـنیامرفیم دـنوادخ  دزن  رد  جاودزا  تیبوبحم  تیمها و  هرابرد  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  ربمایپ  نینچمه  «.) ? تسا ) هدرک 
هک هـتفرگ  رارق  ناـناوج  جاودزا  هار  رـس  رب  يداـیز  عـناوم  ریخا  ياـهلاس  رد  هـتبلا  «.) ? تـسین ) رتبوـبحم  ادـخ  دزن  رد  جاودزا  زا  مالـسا 

، تـالمجت تافیرـشت ، . ? جاودزا ـ رد  رـسپ  رتـخد و  اـی  اـههداوناخ ، يـالاب  تاـعقوت  . ? درک ـ هراـشا  ریز  دراوـم  هـب  ناوـتیم  راوتـسرهف 
ینارگ . ? ناناوج ـ نیب  رد  یلام  رقف  يراکیب و  . ? ینالوط ـ دمآراکان و  فده و  یب  تالیصحت  . ? اهیمشچ ـ مه  مشچ و  دیاز و  ياهجرخ 

جاودزا رب  میمصت  یسک  رگا  یلو  هعماج . رد  لاذتبا  يرابو و  دنب  یب  یباجح و  دب  جاور  . ? نکـسم ـ هیهت  جاودزا و  نیگنـس  ياههنیزه  و 
هکنآ طرـش  هب  دنک . جاودزا  مه  زاب  تالکـشم ، نیا  مامت  دوجو  اب  دناوتیم  دـیامن ، ظفح  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  دـهاوخب  و  دـشاب ، هتـشاد 

هب شمرک  لضف و  زا  هک  هداد  هدعو  رون  هروس  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  دشاب . هتـشاد  لکوت  ادخ  هب  دـهاکب و  دوخ  ياهعقوت  زا  يرادـقم 
: راونالا راحب  . ----- ) ? دناهدیقعیب ـ ) دنوادخ  ّتیقازر  هب  تقیقح  رد  دـنوریمن ، جاودزا  راب  ریز  هک  اهنآ  دـهد و  يزور  يدارفا  نینچ 

?? ص.?  ج، هعیشلا : لئاسو   ? . ) ? ?? ص ـ ) ج ، هعیشلا : لئاسو   ??? . ) ? ?? ص ـ ) ج ،

طالتخا زا  يرود 

لیـصحت راک و  لحم  هعماج ، رد  نارـسپ  نارتخد و  طالتخا  هلأسم  ناناوج  رد  یقالخا  ياهیگدولآ  داسف و  ياـههنیمز  نیرتمهم  زا  یکی 
راک و لحم  هعماج و  رد  نارسپ  نارتخد و  طالتخا  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یبرغ  ياهروشک  رد  ناققحم  زا  يرایـسب  هزورما  دشابیم .

یتح دـیاب  ناوج ؛ ردارب  رهاوخ و  نیاربانب  دـشابیم . راک  نامدـنار  شهاک  یلیـصحت و  دـشر  ندـمآ  نییاپ  یلـصا  لـلع  زا  یکی  لیـصحت 
داسف عویش  ثعاب  يراک ، یلیـصحت و  تفا  رب  هوالع  اهطالتخا  نیا  هک  ارچ  دننک ؛ زیهرپ  نارـسپ  نارتخد و  طلتخم  تاعامتجا  زا  رودقملا 
دومرف ابیز  هچ  دوشیم . هداوناخ  ماظن  ندـش  یـشالتم  قالط و  رامآ  نتفر  ـالاب  نارتخد و  ناـنز و  يارب  اـهینماان  اـهتمحازم و  اـشحف ، و 
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، دشاب یگتخیمآ  طالتخا و  اهنآ  نیب  رگا  اریز  دینک ؛ ادـج  رگیدـکی  زا  ار  مرحمان  نادرم  نانز و  : » هلآوهیلعهللایلـص مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
 ??? ص. ءاسنلا : هآرم  «.) ? ( -------------------------------------- ) ? دریگیم ـ ) ارف  ار  امش  هعماج  نامرد ، یب  درد 

اهترشاعم اهیتسود و  زا  تبظاوم 

دیاب اما  تسا ، حرطم  ناسنا  یگدـنز  لحارم  مامت  رد  هک  تسا  ییاـهزاین  زا  یکی  تسود  هب  زاـین  هک  تسا  تسرد  ناوج ! ردارب  رهاوخ و 
ینیـشن مه  زا  : » دیامرفیم هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  ربمایپ  هراب  نیا  رد  دشاب . هدولآ  دساف و  دارفا  زا  ادابم  هک  درک  هجوت  تسود  باختنا  رد 

دـساف ناراکهبت  اب  : » دنیامرفیم هراب  نیا  رد  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  «.) ? يوشیم ) هتخانـش  اهنآ  هلیـسو  هب  وت  اریز  زیهرپب ؛ دـب  دارفا  اب 
؟ تسا یسک  هچ  تسود  نیرتدب  دندیـسرپ : مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  دنهدیم .» دای  وت  هب  ار  یـصاعم  ناهانگ و  اریز  نکن ؛ یتسود 
هب هک  تلیضف  اب  لدکاپ و  ناناوج  اسب  هچ  «.) ? دهد ) هولج  ابیز  ناسنا  رظن  رد  ار  هانگ  تیصعم و  هک  یـسک  : » دندومرف خساپ  رد  ترـضح 

. دنوشیم هدیشک  طاطحنا  طوقس و  هب  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یقالخا  ياهشزرا  رجاف  دساف و  دارفا  اب  دمآ  تفر و  ترشاعم و  تلع 
رتمک هکنیا  يارب  ناراکهنگ  اریز  دناهتشگ ؛ هدولآ  یـصاعم  ناهانگ و  هب  دناهدش  نیـشنمه  دب  ناتـسود  اب  هک  یناسک  هدش ، تباث  هبرجت  هب 

راتفرگ داسف  يداو  رد  هک  نارـسپ  نارتخد و  زا  يرایـسب  دـننکیم . راچد  دوخ  زیگنامغ  تشونرـس  هب  زین  ار  نارگید  دـننک ، هانگ  ساسحا 
اب دنراد . ناغف  هلان و  دب  تسود  تسد  زا  دننکیم و  رکذ  بابان  ناتسود  اب  ینیـشنمه  ار  دوخ  یگراچیب  یگدولآ و  یلـصا  لماع  دناهدش ،

دننک تقد  رایسب  تسود  باختنا  رد  دیاب  ناوج ، نارسپ  نارتخد و  نیاربانب  دنک  دیلپ  ار  وت  یبوخ ، هچرگ  دب  تبحـص  هک  نیـشن  مک  نادب 
ندش دـساف  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  دـننیزگن . رب  دوخ  قیفر  تسود و  ناونع  هب  یهاگآ  عالطا و  نودـب  ار  یـسک  ره  و 
القع ینیـشنمه  تسلاجم و  اب  زین  یقالخا  دـشر  ندـش و  وکین  تسا و  ناهیفـس  نانادان و  اب  ینیـشنمه  ترـشاعم و  رطاخ  هب  ناسنا  قالخا 

طباور هک  یـسک  دـنکیم ، توعد  تیـصعم  مارح و  سلجم  هب  ار  امـش  هک  یـسک  مناوج ، ردارب  رهاوخ و  نیاربانب  «.) ? ددرگیم ) لصاح 
تسود مادکچیه  اهنیا  دنکیم ، فراعت  ردخم  داوم  راگیس و  امش  هب  هک  یـسک  دیامنیم و  داهنـشیپ  امـش  هب  ار  مارح  لاعفا  عورـشمان و 

. دـنناشکیم یهارمگ  تکاله و  بادرم  هب  ار  امـش  دـننایامنیم و  تسود  بلاـق  رد  امـش  هب  ار  دوخ  هک  دنتـسه  ینانمـشد  هکلب  دنتـسین ،
 ---------------- دَنز نامیا  رب  ناج و  رب  دب  رای  دَنز  ناج  رب  ار  وت  اهنت  دب  رام  دب  رام  زا  دوب  رتدب  دب  رای  دب  رای  زا  زیرگیم  یناوتات 

ررغ  ??? . ) ? ?? ص ـ ) ج ، راونالا : راحب   ???? . ) ? ثیدح ـ ) هحاصفلا : جهن  ---------------------------------- ) ?  ـ )
 ???? ح. مکحلا :

یمالسا باجح  تیاعر 

تبحم یهد و  رارق  رامیب  ياهمشچ  زکرم  ار  دوخ  دوجو  یباجحدـب  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  رایـسب  وت  ياـهب  شزرا و  مناملـسم ! رهاوخ 
. يزیرب ایند  تقوم  رذـگدوز و  ياهسوه  ياـپ  هب  ار  ترخآ  تداعـس  ینک و  ناـمرحمان  زیگناداـسف  نیغورد و  تبحم  يادـف  ار  دـنوادخ 

یباجح یب  اب  ینک و  هضرع  هعماج  رد  ییـالاک  نوچمه  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  رایـسب  وت  يدوجو  رهوگ  تمیق  شزرا و  مرهاوخ !
لـصف اب  و  تسا ، رذـگدوز  تقوم و  وت  ییابیز  لامج و  همه  ینادیم  ایآ  يراذـگب . شیامن  هب  ناگمه  يارب  ار  دوخ  ندـب  یباجحدـب  اـی 

نوچمه ینامسج  ياوق  ياهیتسـس  اهکورچ و  دشکیم و  رپ  تاهنایـشآ  زا  ییابیز  رتوبک  دنکیم و  عادو  تدوجو  اب  یناوج  توارط  يریپ 
سپ ینک  ظفح  ار  تتوارط  لامج و  راگزور  نآ  رد  یناوتیم  هنوگچ  وت  مرهاوخ ! دنروآیم . موجه  تمسج  ناج و  رب  هدناوخان  ینامهم 

یهد و تاجن  سوه  اوه و  دابدـنت  زا  ار  دوخ  ییامن و  مهارف  ار  ناج  یباداش  حور و  توارط  یمالـسا  باجح  ظفح  اب  یناوج  رد  شوکب 
هب یهجوتیب  تلع  هب  اهقالط  اهیتمرحیب و  اهزواجت ، اهلتق ، زا  يرایـسب  هک  نادب  مرهاوخ ! يدرگن . هعماج  ناتفـص  ناویح  ریـسا  هاگ  چـیه 

ار تدوجو  دیراورم  شوکب و  نآ  ظفح  رد  سپ  دـشخبیم ، تینما  تیـصخش و  نز  هب  هک  تسا  باجح  نیا  دریگیم و  تروص  باجح 
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یبایتسد لباق  یتحار  هب  و  هتفهن ، فدـص  لد  رد  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  لـعل  ياـهب  تمیق و  هک  نادـب  و  اـمن ، ظـفح  باـجح  فدـص  رد 
. دشابیمن

مشچ ظفح 

، دزادنیب يدوبان  تکاله و  هب  ار  ناوج  رـسپ  ای  رتخد  تسا  نکمم  هظحل  ره  دنکیم و  دـیدهت  ار  ناناوج  هک  ییاهتفآ  نیرتكانرطخ  زا 
هک تسا  كانرطخ  ياهزادنا  هب  ینارچ  مشچ  تسا . تذل  دصق  اب  مرحمان  هب  ندرک  هاگن  ای  زیگناتوهـش و  رظانم  ياشامت  ینارچ و  مشچ 

دیاب دوخ  نامیا  ظفح  يارب  زین  دارفا  نیرتنامیا  اب  یتح  هدش و  یفرعم  یـسنج  ياهداسف  ناهانگ و  زا  يرایـسب  أشنم  یمالـسا ، تایاور  رد 
ندـش قرغ  يارب  نیمه  دـنایوریم و  لد  رد  ار  توهـش  ینارچ  مشچ  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـننک . زیهرپ  ینارچ  مشچ  زا 

دنب رد  تراسا  ناطیش و  ماد  «.) ? دنناطیشیاهماد ) اهمشچ  : » دنیامرفیم زین  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  «.) ? تسا ) یفاک  هنتف  رد  شبحاص 
رکف هب  دـیاب  دـیآرد  توهـش  تراـسا  هب  ناـسنا  هکنآ  زا  لـبق  سپ  دـبای ، ییاـهر  نآ  زا  یتـحار  هب  دـناوتب  ناوج  هک  تسین  يزیچ  توهش 

لد ریـسا  ناسنا  هک  ارچ  ددـنبب ؛ نتـشیوخ  رب  تسا  زیگناتوهـش  هدولآ و  ياههاگن  نامه  هک  ار  ناطیـش  ذوفن  هبلغ و  هار  دـشاب و  ياهراـچ 
مزاسب دای  دـنک  لد  دـنیب  هدـید  هچ  ره  هک  دایرف  ود  ره  لد  هدـید و  تسد  ز  هک : رهاط  اباب  هدورـس  اـبیز  هچ  و  هدـید ، ورگ  رد  لد  تسا و 
شمارآ دنهاوخیم  رگا  هک  مینکیم  هیـصوت  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  هب  نیاربانب  دازآ  ددرگ  لد  ات  هدید  رب  منز  دالوف  شـشین ز  يرجنخ 

ياههنحص مرحمان و  هب  هک  دنشاب  بظاوم  دنشوکب و  رایسب  مشچ  ظفح  رد  دندرگن  یناطیش  لامعا  راکفا و  ریـسا  دنـشاب و  هتـشاد  یحور 
ینامیا وا  هب  دنوادخ  دنک ، كرت  ادخ  ياضر )  ) يارب ار  مارح  هاگن  سک  ره  : » دندومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـننکن . رظن  زیمآکیرحت 

 ?? ج، هعیـشلا : لئاسو  «.) ? ( ---------------------------------------------- ) ? دشچیم ـ ) ار  نآ  معط  هک  دهدیم 
 ?? ?? ص. ج ، همکحلا : نازیم   ?? . ) ? ?? ص ـ ) ج ، همکحلا : نازیم   ??? . ) ? ص ـ )

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 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
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