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رسپ رتخد و  طباور  رب  یلیلحت 

باتک تاصخشم 

تاصخـشم یناخ . میرک  هزمح  فلوم  رـسپ /  رتخد و  طباور  رب  یلیلحت  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  هزمح 1359 -  یناخمیرک ، هسانـشرس : 
( لوا پاچ   ) لایر  12000 لایر 978-964-2526-69-7 ؛   15000 کباش :  94 ص . يرهاظ :  تاصخشم  سای � 1389 . رطع  مق  رشن : 
 : تشاددای . 1389 مود : پاچ  تشادداـی :  . 1387 لوا : پاچ  تشاددای :  اپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  مود ) پاـچ   ) لاـیر  14000  ؛

 -- ناناوج یـسنج --  روما  عوضوم :  مالـسا  ناناوج و  عوضوم :  یقالخا  ياههبنج  ناناوج --  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  همانباتک 
297/483 ییوـید :  يدـنب  هدر  BP230/165/ك43ت3 1389  هرگنک :  يدـنب  هدر  یگدـنز  مسر  هار و  ناـناوج --  عوـضوم :  قـالخا 

1312136 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

، تیعمج لک  هب  تبسن  لاس  ات 19  دارفا 15  تیعمج  رظن  زا  دوش و  یم  بوسحم  ایند  رد  ناوج  روشک  نیمود  ناریا ، روشک  دیدرت  نودـب 
نارتخد و زا  يرایـسب  هک  هتـشگ  بجوم  نیا  تسا و  هتفر  ـالاب  ناریا  رد  جاودزا  نس  رـضاح  لاـح  رد   1 اـیند د ا ر د . رد  ار  تسخن  هـبتر 

ًاتبسن طابترا  هاگشناد  طیحم  رد  مک  تسد  هک  دنتـسه  ییوجـشناد  نارـسپ  نارتخد و  ناناوج ، نیا  زا  يا  هدع  دننامب . یقاب  درجم  نارـسپ ،
رد ناشروضح  یعامتجا ، لغاشم  زا  یخرب  نتفرگ  لیلد  هب  نارتخد  زین  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  دـنراد . دوخ  فلاخم  سنج  اب  يرمتـسم 

هلأسم نییبت  ترورـض  یبوخ  هب  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا  تسا . هتفاـی  شیازفا  هتـشذگ  هب  تبـسن  نادرم ، اـب  ناـش  طاـبترا  نآ  عبت  هب  هعماـج و 
یم راکشآ  تسا  حرطم  هنیمز  نیا  رد  هک  یفلتخم  ياه  شس  رپ  هب  ییوگ  خساپ  رـسپ "و  رتخد و  طباور  ژیو ه"  هب  درم "و  نز و  طباور  "

ۀنیمز رـسپ ، رتخد و  طـباور  هنیمز  رد  يراـجنه  ياـهداضت  ندـش  رادومن  اـه و  يراـجنهان  یخرب  جاور  لـیلد  هب  ریخا  ياـهلاس  رد  ددرگ .
نالوئسم اه ، هداوناخ  ص 17 . ، 1381 نارهت ، ملق  لها  یگنهرف  هسـسوم  ناناوج ، یلم  ناـمزاس  (، 1  ) ناـن وج ا  یلم  شرازگ  ینارگن 1 . 

رظن زا  رـسپ " رتخد و  طباور  رب  یلیلحت   " ناونع اب  هک  رـضاح  باتک  تسا . هدـش  مهارف  یگنهرف ، یـشزومآ و  زکارم  رگید  اـه و  هسردـم 
هداد و رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  رـسپ  رتخد و  طباور  يریگ  لکـش  لماوع  قیمع ، یهاگن  اب  ادـتبا  رد  درذـگ ، یم  مرتحم  ناگدـنناوخ 

نیا یقالخا  یگنهرف و  یعامتجا ، ياه  بیـسآ  یـسررب  نمـض  همادا  رد  دـنک . یم  هدز  شوگ  صوصخ  نیا  رد  ار  نیدـلاو  مهم  فیاظو 
يریگولج رد  ییازس  هب  ریثأت  نآ  تیاعر  هک  دیامن  یم  نایب  هعماج  رد  ار  دارفا  ترشاعم  يارب  یمالـسا  یقالخا و  ياهرایعم  طباور ، هنوگ 

طباور رثا  رد  نارـسپ  نارتخد و  يزیرگ  هناخ  اه ، هاگـشناد  رد  رـسپ  رتخد و  طباور  هلوقم  دراد . یعاـمتجا  یقـالخا و  ياـه  يراـجنهان  زا 
. ددرگ یم  هیـصوت  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  اهنآ  قیقد  هعلاطم  هک  تسا  باتک  نیا  ثحابم ، رگید  زا  درم  نز و  طباور  ماکحا  زین و  یناهنپ و 

1387 ناتسبات - مق  سدقم  رهش 

لوا لصف 

هراشا

نیدلاو فیاظو  رسپ و  رتخد و  طباور  يریگ  لکش  لماوع 

زا هک  تسا ، نارسپ  نارتخد و  یتسود  حالطصا  هب  هطبار  دیآ  یم  دوجو  هب  ام ، هعماج  رد  نارسپ  نارتخد و  نیب  ًاضعب  هک  یطباور  هلمج  زا 
هطبار نارسپ  نارتخد و  یتسود  زا  دوصقم  . " دوش یم  هدافتسا  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  رتخد " تسود  رسپ "و"  تسود   " دننام یتاحالطـصا 
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طابترا نتخاس  رارقرب  ای  لیمیا و  همان و  ندرک  لدب  در و  هنایفخم ، ياهرادید  قیرط  زا  هک  یناهنپ  ًاتدمع  مرگ و  هنامیمص و  أتبسن  تسا  يا 
". دوش یم  داجیا  رسپ ، رتخد و  نیب  ینفلت 

حرط يرتخد  اب  يرـسپ  ًالومعم  اهیتسود  نیا  رد  دریگ . رارق  لیلحت  ییاسانـش و  دروم  دیاب  هک  تسا  یتاعبت  اهیگژیو و  ياراد  اهیتسود  نیا 
ییانشآ یتسود و  جرط  رسپ  دنچ  اب  رتخد  کی  زین  يردان  دراوم  رد  رتخد و  دنچ  اب  تسا  نکمم  يرـسپ  تاقوا  یخرب  دزیر . یم  ییانـشآ 

رسپ رتخد و  ظاحل ، نیمه  هب  دریگ ، یم  ماجنا  نایانـشآ ، هداوناخ و  مشچ  زا  رود  هب  یناهنپ و  تروص  هب  ًالومعم  اهیتسود  هنوگ  نیا  دزیرب .
. دـننک فرـص  تامدـقم ، ندروآ  مهارف  يزیر و  حرط  روظنم  هب  يدایز  تقو  يژرنا و  رگیدـکی  اب  طابترا  يرارقرب  ای  تاـقالم  يارب  دـیاب 

یناهنپ طابترا  عماوج ، یخرب  رد  دارفا  لباقتم  ییانشآ  زین  ییایفارغج و  تیدودحم  لیلد  هب  هک  دوش  یم  ببـس  طباور  نیمه  ندوب  یناهنپ 
دننام کچوک ، عماوج  رد  لیلد  نیمه  هب  دـنک . یم  ادـیپ  لزنت  نکمم  لقادـح  هب  زین  اهیتسود  لـیبق  نیا  هدوبن و  ریذـپ  ناـکما  یگداـس  هب 

تردن هب  ار  رگیدکی  نآ ، دارفا  هک  یگرزب  ياهرهـش  رد  صوصخ  هب  گرزب ، عماوج  رد  دتفا . یم  قافتا  تردن  هب  اهیتسود  نیا  اهاتـسور 
ناتـسود هاگ  رتخد و  نیب  طابترا  يرارقرب  رد  ًالومعم  تسا . مهارف  رتهب  رـسپ  رتخد و  نیب  یناهنپ  طباور  يرارقرب  يارب  هنیمز  دنـسانش ، یم 

زا ماغیپ  ندرب  ندروآ و  ودـنآ ، نیب  همان  ندرک  لدـب  در و  دـننک . یم  شالت  اهنآ ، نیب  طاـبترا  يرارقرب  يارب  ییاـه  هطـساو  هلزنم  هب  رـسپ 
ماجنااهنآ ناتـسود  طسوت  دـننک ، یم  تاقالم  رگیدـکی  اب  رـسپ  رتخد و  هک  یلحم  فارطا  رد  نداد  ینابهگن  هاگ  یتح  يرگید و  هب  یکی 

رتخد و ییوگ  دریگ . یم  ماجنا  ینالوط  تامدقم  دوجو  نودب  عیرسرایسب و  رـسپ  رتخد و  نیب  طابترا  يرارقرب  عقاوم ، يرایـسب  دریگ . یم 
نیا هب  دسر ، یم  تسد  هب  ناناوج  هنوگ  نیا  زا  ییاه  همان  زا  یـضعب  رد  دنا . هتـشاد  ار  یتسود  يرارقرب  يارب  مزال  هنیمز  یگدامآ و  رـسپ ،
دیاب یعامتجا ، هزیگنا  کی  رظن  زا  یلو  تسا ، مهبم  اهنآ  يارب  ًالومعم  نارسپ  نارتخد و  یتسود  ياه  هزیگنا  تسا . هدش  هراشا  اهراب  هتکن 

ار رسپ  تسود  نتشاد  زین  نارتخد  دننک و  یم  یقلت  دوخ  يارب  یعامتجا  يدرف و  تردق  کی  ار  رتخد  تسود  نتـشاد  نارـسپ  هک  مییوگب 
رتخد و تسود  نتـشادن  دراد ، دوجو  راکفا  نیا  هک  يدارفا  نیب  رد  لیلد  نیمه  هب  دنرامـش . یم  دوخ  يارب  یعامتجا  يدرف و  هبذاج  کی 

نیا دوش ، یم  لدـب  در و  هنیمز  نیا  رد  ناتـسود  نیب  هک  ییاه  تبحـص  رد  دوش . یم  یقلت  یناوتان  یگـضرع و  یب  یعون  رـسپ ، تسود  ای 
یم یفرعم  یعامتجا  تیاـفک  ياراد  دـنمتردق و  ار  دوخ  دـنراد ، فلاـخم  سنج  زا  یتسود  هک  يدارفا  هک  هدـش  هدـهاشم  یبوخ  هب  هتکن 

ناوتان ریقح و  ار  دوخ  دنا  درکن ه  باختنا  دوخ  يارب  یتسود  فلاخم  سنج  زا  هک  ینارـسپ  نارتخد و  ییاه ، هعومجم  نینچ  رد  و  دـننک ،
یخرب هاگ  هک  تسا  یشرگن  نینچ  دراد . یبای  تسود  يارب  نارـسپ  نارتخد و  شالت  کیرحت و  رد  یمهم  شقن  شرگن  نیا  دنراگنا . یم 
تـسود ياراد  هک  دننک  دومناو  هنوگ  نیا  یبلقت  ياهـشور  زا  هدافتـسا  يزاس و  هنحـص  قیرط  زا  ات  دنک  یم  راداو  ار  نارـسپ  نارتخد و  زا 

يارب تسپ  قیرط  زا  ار  نآ  دنسیون و  یم  دوخ  هب  باطخ  يا  هناقشاع  ياه  همان  دوخ  دارفا  هنوگ  نیا  تاقوا  یهاگ  دنتسه . رـسپ  ای  رتخد و 
رد دـننک . یم  ناربج  ار ، دوخ  هدروخ  همطل  ًارهاظ  تیـصخش  دوخ  ناتـسود  هب  اه  همان  نیا  نداد  ناشن  اب  سپـس  دـنراد و  یم  لاسرا  دوخ 

یعون راچد  درف  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  درادـنپ . یم  یقیقح  شیوخ  نهذ  رد  هتـشون ، دوخ  هک  يا  همان  یتح  رـسپ  اـی  رتخد و  يرداـن  دراوم 
يارب هعماج  رداـم و  اـی  ردـپ  فرط  زا  يوق  یتمواـقم  هک  اـجنآ  زا  نارـسپ ، نارتخد و  نیب  دوجوم  ياـهیتسود  رد  دوش . یم  راکـشآ  مهوت 

رتخد و هک  میتفگ  اریز  تسا ؛ هارمه  ینوگانوگ  یناور  تارطاخم  اـب  اـهیتسود ، هنوگ  نیا  دراد ، دوجو  اـهیتسود  نیا  يرارقرب  زا  تعناـمم 
زا يژرنا  نیا  دننک ، فرص  دوخ  هساتسود  ياهتاقالم  روظنم  هب  مزال  طیارش  داجیا  یشک و  هشقن  يارب  يدایز  يژرنا  تقو و  دیاب  یم  رسپ 

وس و کی  زا  يژرنا  تقو و  نیا  فرـص  دـننک . لمحت  دـیاب  یم  رـسپ  رتخد و  هک  تسا  يرمتـسم  بارطـضا  سرت و  اب  هارمه  رگید  يوس 
هب ار  دوخ  طباور  دـننک ، یم  شالت  يا  هنوگ  هب  اذـل  تسین ، لمحت  لباق  فرط  ود  يارب  یگداس  هب  رگید ، يوس  زا  بارطـضا  نیا  لـمحت 
زین رـسپ و  يوس  زا  جاودزا  هدـعو  نارـسپ ، نارتخد و  ياهیتسود  رد  ور  نیا  زا  دـننک ، کیدزن  هعماـج ، شریذـپ  دروم  دـعاوق  اـهراجنه و 

طباور رد  رگیدـکی  اـب  جاودزا  هلأـسم  حرط  اـب  رـسپ  رتـخد و  تقیقح  رد  تسا . ریگارف  زراـب و  يا  هلاـسم  رتـخد ، يوس  زا  جاودزا  راـظتنا 
یمامت ًابیرقت  دننک . یم  نآ  لح  رد  یعـس  رتهب ، ترابع  هب  ای  دـننک . یم  لح  ار  دوخ  ینرود  ياهـضراعت  شیوخ ، راکفا  رد  زین  نیبامیف و 
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زا دننارورپ . یم  نهذ  رد  ار  نارسپ  تسود  اب  جاودزا  لیخت  زین  نارتخد  یمامت  دنهد و  یم  جاودزا  هدعو  دوخ  نارتخد  تسود  هب  نارـسپ 
هعماج شریذپ  دروم  ياهراجنه  دـعاوق و  اب  ناوج ، ناوجون و  لمع  ضراعت  بارطـضا و  زا  ییاهر  تالیخت ، نیا  یلـصا  تیهام  هک  اجنآ 
بلغا رد  لیلد  نیمه  هب  دـشوپ و  یمن  لمع  هعماج  دـنام و  یم  یقاـب  یفاـبلایخ  ناـمه  دـح  رد  تـالیخت  نیا  دراوم ، بلغا  رد  اذـل  تسا ،
ًالومعم دـیآ . یم  رامـش  هب  زین  یگتخپاـن  اـهیتسود ، نیا  یعاـمتجا  ظاـحل  هب  نوچ  دوش و  یمن  متخ  جاودزا  هب  اـهیتسود  هنوگ  نیا  دراوـم 

تفلاخم اب  رسپ  فرط  زا  جاودزا  هلأسم  حرط  دنبای . یمن  جاودزا  يارب  هتسیاش  هتخپ و  مزال  دح  رد  ار  يدارفا  نینچ  رسپ ، رتخد و  هداوناخ 
یمن ار  یجاودزا  نینچ  رتخد  هداوناخ  دورب ، زین  رتخد  يراگتـساوخ  هب  رـسپ  يدراوم  رد  رگا  دوش و  یم  وربور  دوخ  هداوناـخ  تعناـمم  و 

جاودزا رکف  دوجو  هک  مییوگب  دیاب  نیاربانب  دـنبای . یم  يا  هلاسم  نینچ  حرط  رد  ار  یگتخپان  یعون  دوخ  ياه  تواضق  رد  اریز  دندنـسپ ؟
نیا دوجو  میدـش  روآدای  هک  هنوگ  نامه  دراد . لابند  هب  ار  رـسپ  رتخد و  يارب  رطاخ  تیاضر  داجیا  یعون  اـهنت  نارـسپ  نارتخد و  نیب  رد 

. دـننک یم  راتفر  هعماـج ، ياـهراجنه  نیناوق و  فـالخرب  هک  دـننکن  روصت  اـهنآ  اـت  دـهدب  شمارآ  نارـسپ  نارتخد و  هب  دـهاوخ  یم  رکف 
رد ار  ییاهدرکراک  اهیتسود  نیا  دنچ  ره  هک  تسا  نیا  مه  ندش  عطق  نیا  تلع  دوش ، یم  عطق  یتدم  زا  دـعب  اهیتسود  نیا  عقاوم  يرایـسب 

تیافک ساسحا  داجیا  رب  هوالع  اهیتسود  نیا  ياـهدرکراک  دریگ . یم  تروص  یتخـس  يراوشد و  هب  اـهنآ  ظـفح  ًـالومعم  یلو  دراد ، یپ 
یناور و تیعـضو  زا  یعون  هب  هک  ینارـسپ  نارتـخد و  دراد . لاـبند  هب  زین  ار  رگیدـکی  هب  ییوج  هاـنپ  یعون  رـسپ ، رتـخد و  رد  یعاـمتجا ،

سنج اـب  یناـهنپ  طـباور  يرارقرب  قیرط  زا  دـنبای ، یم  هتفـشآ  نادرگرـس و  ار  دوـخ  هنیمز  نیا  رد  دنتـسه و  یـضاران  شیوـخ  یعاـمتجا 
! دنک مهارف  يرتشیب  يدنم  تیاضر  رطاخ و  نانیمطا  اهنآ  يارب  هک  دنتسه  طیارش  نتفای  یترابع  هب  ای  تیاضر و  بسک  ددص  رد  فلاخم ،
زا دـیآ . یم  رامـش  هب  يدـنم  تیاـضر  رطاـخ و  ناـنیمطا  تاـبث و  نتفاـی  یعوـن  تقیقح  رد  رـسپ  رتـخد و  تسود  نتفاـی  بـیترت  نـیا  هـب 

هنوگ نیا  یتراـبع  هب  تساـهیتسود ، عون  نیا  یـسنج  درکراـک  تسا  رداـن  ًاـبیرقت  نآ  یلمع  دراوـم  هک  اـهیتسود  نیا  رگید  ياـهدرکراک 
رب یناور  یعامتجا و  دـعاوق  اهراجنه و  یعامتجا و  رـصانع  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـهد ؟ یم  ناشن  ار  لـباقتم  يزیرغ  لـیامت  یعون  اـهیتسود ،
رد اهنت  دشاب ، راوتسا  یسنج  هزیرغ  يانبم  رب  ًافرص  هک  رـسپ  رتخد و  نیب  یتسود  طباور  يرارقرب  اذل  دراد ، تیمکاح  دارفا ، زا  رایـسب  راتفر 

ینارـسپ نارتخد و  نانیا  دوش . یم  هدید  دنرب ، یم  رـس  هب  دیدش  طاطحنا  رد  یگنهرف  يرکف و  دـشر  ظاحل  زا  هک  هعماج  زا  يراشقا  نایم 
ًالومعم هک  يرشق  نامه  دننک ، یم  ینابرق  شیوخ  زیارغ  لباقم  رد  یناسآ  هب  ار  دوخ  یعامتجا  شاور و  ياهشزرا  زا  يرایـسب  هک  دنتـسه 

، دنهد یم  لیکشت  ار  نآ  یناویح  يانعم  یتفاب  نینچ  رد  هک  يدارف  اًالومعم  دنهد . یم  لیکشت  ار  نآ  یناویح  يانعم  هب  عامتجا ، دساف  رشق 
یناویح زیارغ  اب  ًافرص  هک  یناسک  ًالومعم  دوش 0  یم  یقلت  تسپ  رایسب  هعماج ، دارفا  بلغا  يارب  هک  دننز  یم  تسد  ییاهراک  لامعا و  هب 

رد رتمک  نانیا  دنزاس . یم  رود  نوگانوگ  ياحنا  هب  زین  هعماج  تیبرت  میلعت و  هریاد  زا  ار  دوخ  دنوش ، یم  هدیشک  فلاخم  سنج  فرط  هب 
رارق اهرازبا ، لیبق  نیا  هلجم و  باتک و  ندناوخ  یعمج ، طابترا  لیاسو  زا  هدافتـسا  هسردم ، لیبق  زا  هعماج ، یمومع  تیبرت  میلعت و  ریـسم 
ریـسم رد  ار  دوخ  احنا  زا  يوحن  هب  هک  ییاهنآ  دروآرد . ارجا  هب  یحارط و  یـصاخ  همانرب  دـیاب  هعماـج  دارفا ، هنوگ  نیا  يارب  دـنریگ . یم 
دوجو مغر  یلع  دـننک . لمع  هعماج ، رد  داسف  شرتسگ  يارب  يا  هیاپ  هباثم  هب  دـنناوت  یم  دـنهد ، یمن  رارق  یعاـمتجا  یناور و  ياهـشزرا 

اهیتسود رارمتـسا  يارب  رمتـسم  لماع  کی  تروص  هب  دناوت  یمن  اهدرکراک  نیا  زا  کی  چـیه  نارـسپ ، نارتخد و  ياهیتسود  ياهدرکراک 
دـشک و یمن  لوط  دایز  دـننک ، یم  وجتـسج  دوخ ، نیب  یتسود  يرارقرب  قیرط  زا  نارـسپ  نارتخد و  هک  يرطاخ  نانیمطا  نآ  دـننک . لمع 

دوجو تسا . هدـمآ  تسد  هب  يرگید  ياهرطاخ  نانیمطا  زا  يرایـسب  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  رطاـخ ، ناـنیمطا  نیا  هک  دـنرب  یم  یپ  ناـنآ 
لماوع زا  یکی  هلأسم  نیا  تساهنآ . زا  رطاخ  نانیمطا  بلـس  رد  مهم  رایـسب  لـماوع  هلمج  زا  دارفا ، هنوگ  نیا  نورد  رد  رمتـسم  بارطـضا 

رد هچنآ  دنرادن و  يدایز  رمع  اهیتسود  نیا  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  ظاحل  نیا  هب  دیآ . یم  رامـش  هب  اهیتسود  نیا  عطق  رد  مهم  رایـسب 
زا شیوخ  تفارـش  يدنمـشزرا و  نداد  تسد  زا  هنیمز  نیا  رد  تسا . نارـسپ  نارتخد و  ساسحا  يرکف و  ضراعت  دـنام ، یم  یقاب  نآ  یپ 

نیا هک  دوش  هداد  حیـضوت  هلأسم  نیا  ناناوجون  يارب  دیاب  لیلد  نیمه  هب  دننک . لمحت  ار  نآ  دیاب  رـسپ  رتخد و  هک  تسا  ییاهبیـسآ  هلمج 
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رامش هب  یتیبرت  یعامتجا و  یناور و  بیـسآ  کی  دناوت  یم  هکلب  درادن ، نارـسپ  نارتخد و  يارب  يدوس  اهنت  هن  هعماج ، رد  اهیتسود  هنوگ 
حیضوت تسین . یتیبرت  یعامتجا و  یناور ، تالکشم  بیـسآ و  زج  يزیچ  دنام ، یم  یقاب  اهیتسود  نیا  زا  سپ  هچنآ  رگید  ترابع  هب  دیآ .

يارب یـصاخ  تفارظ  اب  نایبرم ، فرط  زا  دـیاب  یم  دراد و  تیمها  رایـسب  اهیتسود  نیا  ياهدرکراک  هب  هجوت  اب  لئاسم ، هنوگ  نیا  هیجوت  و 
ندرک تروشم  قیرط  زا  رواشم  دیابن  دراد . تیمها  رایسب  رتخد  يدنمـشزرا  تیـصخش و  ظفح  اجنیا  رد  دوش . حرطم  ناناوج  ناناوجون و 

زا شیب  ار  رتخد  تمرح  نارگید ، اـب  عوضوم  نیا  حرط  يارب  دوخ  ینورد  شـشک  لـیلد  هب  اـی  هنیمز و  نیا  رد  نارگید  اـب  دروم  یب  ياـه 
یتح ار  یعامتجا  یناور و  ظاحل  هب  هدید  بیسآ  ناسنا  هک  تسا  نیارب  دیکات  يدراوم  نینچ  رد  لاح  ره  هب  دزاس . هجاوم  بیـسآ  اب  شیپ 

رتشیب ياهبیـسآ  دلوم  دوخ  هک  يدرف  هب  ندـش  لیدـبت  هجیتن  رد  شزرا و  یب  یناسنا  هب  يو  ندـش  لیدـبت  بیـسآ و  شرتسگ  زا  رودـقملا 
رد دوخ  ییآراـک  تیاـفک و  دروم  رد  هدرک و  لـح  ار  دوخ  یناور  ياهـضراعت  دـناوتن  رگا  يدرف  نینچ  تشاد . رود  دوـش ، نارگید  يارب 

یناور ياهبیـسآ  ، لزلزتم تسـس و  هداوناخ  کی  لیکـشت  زین  دنزرف و  نتـشاد  قیرط  زا  هدنیآ  رد  کش  نودب  دنک  لصاح  نانیمطا  هدنیآ ،
شزرا و یب  هدولآ و  ار  دوخ  دنک و  یم  روصت  دوخ  يارب  تیافک  یب  تیـصخش  هک  يردام  داد . دـهاوخ  يرـست  زین ، نا  رگید  هب  ار  دوخ 
رد دزاس . لقتنم  هاگآدوخان  لکـش  هب  شیوخ  نادـنزرف  هب  ار  يراکفا  نینچ  هک  تسا  نیا  وا  بیـسآ  نیرتمک  دروآ ، یم  رامـش  هب  ناوتان 

يارب ار  وا  میـشیدنیب و  تقد  هب  دزاسب ، دـهاوخ  یم  وا  هک  يا  هداوناخ  تیاهن  رد  يو  نادـنزرف  رتخد و  هدـنیآ  هب  دـیاب  یم  يدراوم  نینچ 
دوخ و تیـصخش  تمارک  ینعی  شیوخ ، یناـسفن  تمارک  هب  رتـخد  هک  یتروـص  رد  مینک . يزاـسزاب  تیاـفک  اـب  هداوناـخ  کـی  لیکـشت 
هب هداوناخ و  یتقو  داد . دـهاوخن  رارق  نارگید  ياه  هتـساوخ  لایما و  رایتخا  رد  یناـسآ  هب  ار  دوخ  دربب ، یپ  دوخ ، تیـصخش  يدنمـشزرا 

ندرک باطخ  اب  دننک و  یم  یقلت  شزرا  یب  يدرف  ار  يو  دنیامن و  یم  ریقحت  ار  وا  دننک و  یم  شنزرس  ار  رتخد  هتـسویپ  ردام ، صوصخ 
يارب دـناوت  یمن  زگره  وا  دـنهد ، یم  هولج  تیافک  یب  ار  رتخد  نآ ، لاـثما  و  هضرع ، یب  هتخلـش ، تسپ ، دـقع ه ا ي ، ریظن : یتاحالطـصا 

هب هک  يا  هداوناـخ  دـنک . ظـفح  هتـسویپ  ار  شیوخ  تمرح  تمواـقم و  نیریاـس  ياـهراشف  لـباقم  رد  هک  دوش  لـئاق  ار  تردـق  نیا  دوـخ 
یگتـسیاش هب  ار  دوخ  تیـصخش  میرح  دیتسه و  هدارا  اب  دنمتردق و  الاو ، دنمـشزرا ، يدارفا  امـش  هک  دـشخب  یم  نانیمطا  دوخ  نادـنزرف 

رارق نارگید  یناور  ياهراف  علاطم و  اهتـساوخ ، ریـسا  دیاب  یمن  اهنآ  هک  دننک  یم  لقتنم  دوخ  نادنزرف  هب  ار  رکف  نیا  درک ، دیهاوخ  ظفح 
کـش تودب  تخاس . دـنهاوخ  دـنک ، یم  مکح  اهنآ  لقع  هک  هنوگ  نآ  ار  یگدـنز  درک و  دـنهاوخ  تمواقم  یگداتـسیا و  اهنآ  دـنریگ .
بیسآ زا  ییاه  هنومن  هدنیآ  روطس  رد  دیآ . یم  رامش  هب  یعامتجا  یتیبرت و  یناور ، بیسآ  کی  ام ، هعماج  رد  رـسپ  رتخد و  ياه  یتسود 

نم هک « : تسا  هتـشون  يا  هماـن  نمـض  جرک  زا  هلاـس  هدزناـپ  يرتـخد  داد . میهاوخ  رارق  ثحب  دروـم  هنیمز  نیا  رد  ار  نارتـخد  یعاـمتجا 
ملاح تعاس  ود  هکنیا  زا  دعب  یلو  مدز ، یشکدوخ  هب  تسد  راچان  هب  هتشذگ  لاس  هداوناخ ، رد  تبحم  دوبمک  تلع  هب  هک  متسه  يرتخد 

، دراذـگ یم  مارتحا  وا  هب  رتشیب  مردام  هلاس ، هد  ًابیرقت  مراد  يرهاوخ  داد . تاجن  یمتح  گرم  زا  درب و  ناتـسرامیب  هب  ارم  مرداـم  دوب ، دـب 
؛ دـنک یم  فیرعت  وا  زا  تسا و  لئاق  رایـسب  مارتحا  مرهاوخ  يارب  یلو  دنکـش ، یم  ارم  رورغ  اج  همه  رد  دراد . یمن  هاگن  ار  نم  مارتحا  اما 

يراک نینچ  متساوخ  یمن  نم  ادخ  هب  تسیز . یم  ام  یگیاسمه  رد  هک  مدش  تسود  يرسپ  اب  هدش  بکترم  یهابتشا  هتشذگ  رد  نم  هتبلا 
مـشنزرس منک  یم  هک  يراک  ره  دیمهف ، مردام  هک  یتقو  زا  مدـش . راک  نیا  هب  روبجم  ناتـسود  کیرحت  تبحم و  دوبمک  رثا  رب  یلو  منک ،

طیحم رد  هیاـسمه  رـسپ  اـب  ندـش  تسود  لـیلد  هب  رتـخد  هک  یبیـسآ  زا  تسا  يا  هنومن  هماـن  نیا  " دـنک . یم  یـشاحف  نم  هب  دـنک و  یم 
تفارـش دوخ و  هب  مارتحا  هکلب  دهد ، یم  رارق  دیدرت  دروم  هداوناخ  رد  ار  وا  هاگیاج  اهنت  هن  بیـسآ  نیا  تسا . هدوب  وربور  نآ  اب  هداوناخ ،

وا تسا . ناسارخ  ياهاتـسور  زا  یکی  زا  یمناخ ، رتخد  هب  طوبرم  يرگید  همان  دزاس . یم  هجاوم  بیـسآ  اب  زین  ار  رتخد  یناسفن  تمارک  و 
انشآ شرهوش  ردارب  اب  ارم  تشاد ، دزمان  دوب و  نم  زا  رتگرزب  یلاس  دنچ  هک  ام  هیاسمه  رتخد  : " دسیون یم  نینچ  دوخ  همان  زا  یتمـسق  رد 

نم هب  شرهوش  ردارب  فرط  زا  ییاهفرح  غورد  هب  هداد و  بیرف  ارم  هیاسمه  رتخد  متفر ، یم  اهنآ  هناـخ  هب  هک  اـهتقو  یـضعب  نم  تخاـس ،
زا مین  لاسکی و  دودح  مدش . انشآ  وا  اب  بیترت  نیا  هب  دنک و  جاودزا  نم  اب  رتخد  نیا  رهوش  ردارب  دیاش  متفگ ، دوخ  اب  مه  نم  تفگ . یم 
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زا هزات  هک  مدوخ  ردارب  قافتا  هب  دـمآ و  وا  داد  ربخ  نم  ینت  ردارب  هب  دـش و  ربخ  اب  ناـمماوقا  زا  یکی  هک  تشذـگ  یم  وا  اـب  نم  ییانـشآ 
نم هب  عوهت  تلاح  دـش و  يراج  نوخ  نم  ناهد  غامد و  زا  هک  دـندز  ارم  ود  نآ  ردـقنآ  دـنتفرگ ، کتک  داـب  هب  ارم  دوب ، هدـمآ  يزاـبرس 

رد دنرپ ه ا ي  لثم  هناخ  رد  نم  درذـگ و  یم  نام  نآ ز  زا  مین  لاس و  راهچ  نالا  دـش . عورـش  نم  یعقاو  یتخبدـب  زور  نآ  زا  داد . تسد 
ياهبیـسآ زا  دروم  کی  زین  هماـن  نیا  دـهدب .» تاـجن  ییاـهنت  مغ و  نادـنز  نیا  زا  ارم  دـیایب و  یکی  هک  ما  هتـشن  راـظتنا  هب  متـسه و  سفق 

رد بیـسآ  هک  مینیب  یم  ام  زین  همان  نیا  رد  تسا . هدش  نآ  راچد  رـسپ ، کی  اب  یتبحـص  مه  رثا  رب  رتخد  هک  دزاس ، یم  الم  رب  ار  یعامتجا 
نمـض ناتـسزوخ  ياهرهـش  زا  یکی  زا  یمناخ  رتخد  دنک . لمحتدـیاب  یم  ار  بیـسآ  هک  تسا  رتخد  نیا  تسا و  رتخد  هجوتم  لوا  هجرد 

دعب متسین  رضاح  رگید  نوچ  مرادن ، یشکدوخ  زج  يا  هراچ  هار  رگید  ما و  هدروخ  تسکـش  یگدنز  رد  نم  : " دنا هتـشون  نینچ  يا ، همان 
نانیمطا اهمدآ  زا  کـی  چـیه  هب  مرفنتم  سک  همه  زا  ما و  هتفرورف  دوخ  رد  هشیمه  مهد و  ياـج  ملد  رد  ار  يرـسپ  چـیه  رهم  راـک ، نیا  زا 

، موش انشآ  اقآ  نآ  اب  هکنآ  زا  لبق  لیاوا ، مه  نم  تشاد و  تسود  یلیخ  ارم  نم ، همع  رسپ  هک  یلاح  رد  دنتسه ، انعم  یب  اهنآ  همه  مرادن .
، مدنم هقالع  وا  هب  هک  دمهفب  وا  هک  داد  یمن  هزاجا  نم  هب  مرورغ  نوچ  تشادـن ، ربخ  ًالـصا  وا  یلو  متـشاد ، يدایز  هقالع  ما  همع  رـسپ  هب 
زج يا  هراچ  زورما  هک  متفای  هدروخ  تسکش  ار  مرورغ  نانچ  مه  تبقاع  مدش و  انشآ  اقآ  نآ  اب  بابان  ناتسود  زا  یضعب  ریثأت  تحت  یلو 

ماـگنه هب  نم  : " دـیوگ یم  دـنک و  یم  رکذ  هلاـس  هدـفه  ار  دوخ  نس  دوخ  هماـن  ادـتبا  رد  مناـخ  نیا   " مباـی . یمن  دوخ  يارب  یـشکدوخ 
هدعو نم  هب  هتـسویپ  اقآ  نآ   " هک دـنک  یم  رکذ  ییانـشآ  نیا  همادا  رد  ناشیا   " مدـش . انـشآ  اقآ  نآ  اب  نفلت  قیرط  زا  موس  ثلث  تاناحتما 

هداوناخ ینعی  دننک ؟ یمن  تقفاوم  راک  نیا  اب  ما  هداوناخ  هک  تفگ  وا  دیایب ، يراگتـساوخ  يارب  هک  متـساوخ  وا  زا  یتقو  داد ، یم  جاودزا 
وـس کی  زا  ار  دوخ  تفارـش  تیثیح و  مناخ ، رتخد  نیا  هک  تسا  هدـش  ثعاب  بلطم  نیا  " دـنهد . یمن  ار  اه  هبیرغ  اـب  تلـصو  هزاـجا  نم 

ياهیگژو اب  هک  ار  ییاهیتسود  دیاب  يدنب  عمج  نیا  رد  دسر  یم  رظن  هب  دشاب . رفنتم  اهناسنا  یمامت  زا  رگید  يوس  زا  دنادب و  هدید  بیسآ 
نییبت و هب  شپ  زا  شیب  ار  نآ  ناوج  ناوجون و  لسن  و  ناردام ، ناردپ و  يارب  میهد و  رارق  رظن  دیدجت  دقن و  دروم  میتخادرپ ، اهنآ  هب  الاب 

رارق لیلحت  هیزجت و  دروم  دوش ، یم  دراو  نارسپ  نارتخد و  هب  اهیتسود  عون  نیا  قیرط  زا  ام  هعماج  رد  هک  ار  ییاهبیـسآ  ات  هتفرگ  یـسررب 
طباور يرارقرب  مدـع  قیرط  زا  نینچمه  جاودزا و  دروم  رد  یعاـمتجا  دـعاوق  تاـعارم  قیرط  زا  هک  مینک  دزـشوگ  ناـمنارتخد  هب  میهد و 

دزـشوگ ار  هتکن  نیا  نامنارـسپ  هب  نینچمه  دـننک . ظفح  ار  دوخ  تیـصخش  یناسنا و  تمارک  شیوخ و  سفن  تمرح  نارـسپ ، اـب  یناـهنپ 
تفع و میرح  دوخ ، یگنادرم  تمارک و  ظفح  اب  دـیاب  یم  اهنآ  دـننک . دوخ  رذـگدوز  عماـطم  یناـبرق  ار  موصعم  نارتخد  دـیابن  هک  مینک 
هک یناسک  لباقم  رد  یگنادرم  یگداتـسیا و  اب  دـیاب  یم  اـهنآ  دـننکب . زین  يرادـساپ  نآ  زا  هکلب  دننکـشن ، اـهنت  هن  ار  نیریاـس  ینمادـکاپ 

ار لئاسم  هنوگ  نیا  باب  رتشیب  هچ  ره  دنتـسیاب و  دـننک ، یم  فیرعت  بات  بآ و  اب  ار  نارگید  سیماون  نارتخد و  اـب  دوخ  یناـهنپ  طـباور 
لقادح هب  دننک ، یم  حرط  ار  بلاطم  نیا  هک  یناسک  ندرک  شزرس  یتح  نآ و  هب  یهجوت  یب  قیرط  زا  ار  دراوم  هنوگ  نیا  حرط  دندنبب و 

هب دنتـسه ، یملاس  راکفا  ياراد  هک  یناناوج  ناناوجون و  یهجوت  یب  نارـسپ  نارتخد و  نیب  یلئاسم  نینچ  هعاشا  لـیالد  زا  یکی  دـنناسرب .
یهن فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  مهم  يا  هفیظو  يدراوم  نینچ  رد  هک  دـننادب  دـیاب  یم  اهنآ  تسا . یلئاسم  نینچ  اب  دروخرب  رد  دوخ  شقن 

صوصخ رد  ند  رک  تبحـص  هک  دنزاس  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  طیارـش  دـیاب  یم  نمادـکاپ  ناناوج  دـنراد . دوخ  ناتـسود  لابق  رد  رکم  زا 
دیاب ار  هتکن  نیا  دوش . یقلت  تیصخش  یکچوک  فعـض و  هناشن  دنـسپان و  رایـسب  رـسپ ، رتخد و  زا  معا  فلاخم ، سنج  زا  نتفرگ  تسود 
ناهج هب  ملاس  يا  هعماج  ات  دـندرگ  ظفح  اه  هداوناخ  میرح  هک  دـنک  یم  اضتقا  نینچ  ام ، یگنهرف  ياهـشزرا  هعماـج و  هک  درک  دزـشوگ 

ظفح و يارب  نیاربانب  تسام . تلذ  یتسپ و  هناشن  میریذـپب ، ریثأت  اهنآ  زا  میـشاب و  برغ  لابند  هب  اه ، هنیمز  یماـمت  رد  هکنیا  دوش . یفرعم 
ار ام  یگنهرف  یعامتجا و  تمرح  اهنت  هن  اهراتفر  نیا  مینک . درط  ار  ییاهراتفر  نینچ  دیاب  یم  یعامتجا ، یگنهرف و  ياهـشزرا  تشادساپ 

نتخاس راد  هدهع  یتیبرت ، یعامتجا و  یناور - ياهبوشآ  عاونا  اب  هک  داد  دـهاوخ  لیوحت  هعماج  هب  ار  يدارفا  هکلب  دزاس ، یم  راد  هشدـخ 
تیبرت میلعت و  تاراشتا  يدمحا . رغصا  یلع  ناریا :  رد  رـسپ  ورتخد  طباور  رب  یتیبرت  یللحت  ( 1 عبانم : دش . دنهاوخ  هدـنیآ  لسن  روشک و 
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. امیس ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  ماکهم ، اضر  نارتخد : يزیرگ  هناخ  ( 2 0

مود لصف 

هراشا

دارفا ترشاعم  يارب  یقالخا  ياهرایعم 

رسپ رتخد و  يدازآ 

تاملاکم اه و  ندینـش  اه ، هاگن  اه ، طابترا  رد  هعماـج  درف و  قوقح  تیاـعر  موزل  رـسپ و  رتخد و  تیـصخش  تمالـس  یکاـپ و  رب  مالـسا 
جراخ یکاپ  تفع و  هریاد  زا  رسپ  ای  درادرب  هشدخ  رتخد ، یـسُدق  میرح  هک  دوش  یمن  یـضار  ناونع  چیه  هب  دراد و  ناوارف  دیکأترمتـسم 

ار رسپ  رتخد و  ناناوج  كاپ  حور  طباور ،) يدازآ  میوگب : رت  حیرـص  و   ) يدازآ مان  هب  یبرغ ، گنهرف  ریثأت  تحت  زورما ، يایند  اما  دوش .
، دـنک کمک  اه  تیقالخ  اهدادعتـسا و  نتفکـش  هب  هک  نیا  ياج  هب  مه  رظن  دروم  يدازآ  دـنک . یم  هدوهیب  تاناجیه  راتفرگ  نادرگرس و 
. تسا هتخاس  جراـخ  لداـعتم ، هشیدـنا  یگدـنز و  هریاد  زا  ار  ناـناوج  هدـش و  یناوج  باداـش  ياهدادعتـسا  اـهورین و  نتفر  ردـه  بجوم 

ياهوزرآ هداس و  لد  كاپ و  فطاوع  هک  یناـیوجدوس  ماد  هب  هک  درواـیب  يور  اـجک  هب  دـیآ ، یم  نوریب  هداوناـخ  شوغآ  زا  هک  يرتخد 
ار ناناوج  هک  ام  یعامتجا  بادآ  زا  یخرب  دتفین ؟ رطخ  هب  شا  یتمالس  تیصخش و  تشونرس و  دتفین و  دنریگ ، یم  يزاب  هب  ار  وا  یناسنا 
هن ینید و  هن  دـنا ، هتـشادزاب  بسانم  رـسمه  رکفمه و  نالاسمه  هورگ  باختنا  یگنهرف و  یملع - تیـصخش  ياقترا  ندـش ، یعاـمتجا  زا 

هنالقاع راتفر  زین  هتفرشیپ  ناهج  رب  مکاح  گنهرف  طرش  دیق و  یب  شریذپ  اه و  تنس  یمامت  نتشاذگ  رانک  لاح ، نیع  رد  اما  دنا ؛ یقطنم 
نوناک نما و  اـن  ار  هعماـج  ياـضف  نآ ، هب  ندیـسر  هار  رد  يدازآ و  ماـن  هب  هتـساوخان ، اـی  هتـساوخ  یبرغ ، گـنهرف  دـسر . یمنرظن  هب  يا 
تذـل يونعم و  تولخ  ندیـشیدنا و  تصرف  اه ، ییوجماک  شطع  بذاک و  تاناجیه  ییاـضف ، نینچ  رد  تسا . هدومن  لزلزتم  ار  هداوناـخ 

ملع و هب  ناناوج  یعقاو  هقالع  " دازآ ،  " حالطـصا هب  ناهج  رد  تسا . هتفرگ  ناسنا  زا  ار  هنافیفع  ياه  يرادنتـشیوخ  یقالخا و  ياـهراتفر 
یناسنا یعاـمتجا و  تاررقم  نیناوق و  تیاـعر  زا  دـنهد و  یمن  ناـشن  تبغر  هفرح ، راـک و  هب  ناـناوج  دوش و  یم  رت  مک  زور ، ره  شناد ،
هدیدان رتشیب و  هافر  عفانم و  هب  ندیـسر  يارب  نادنورهـش  یمئاد  ياه  الت ش  اه و  يرابودنب  یب  رثا  رب  عماوج ، نیا  رد  دـن . دـش ه ا  يرارف 

ینابایخ و نیغورد  ياـه  قشع  هک  تسا ، نیوکت  فرـش  رد  يا  هزاـت  تاـیانج  زور ، ره  اـیبنا ، ياـه  ماـیپ  یناـسنا و  ياـه  میرح  نتـشاگنا 
فدـه ناوج ، لسن  برغ ، دـّلقم  یبرغ و  عماوج  رد  دـنوش . یم  هدرمـش  زاغآ  ياه  هطقن  اـهنت  يرازاـبو ، هچوک  ياـهطابترا  اـه و  یتسود 

، ییارآدوخ شیارآ و  مزاول  لاس ، هامو و  زوردـم  ياه  سابل   ) دـنا يراجت  تـالوصحم  رتشیب  فرـصم  يارب  يا  هناـسر  تاـغیلبت  نیرتشیب 
هک نآ  نودـب  از و )... مهوت  از و  يژرنا  داوم  یقالخا ، ریغ  ای  ُکبـس  ياـهزاوآ  اـه و  ملیف  هزاـت ، ياـه  یندیـشون  دـیدج ، ياـه  یندروخ 
هب هک  يا  هعماج  رد  دنوش . جراخ  دـنا ، هتفرگرارق  شنورد  هک  يا  هنودرگ  هقلح و  زا  هناهاگآ  دـنناوتب  ای  دنـشاب و  هتـشاد  باختنا  تصرف 

نـشور بیترت ، نیدب  دنوش . لیدبت  یچراکـش  هب  هک  نآ  رگم  دنا ، ینابرق  ناگمه  تسین ، دـنبیاپ  يدام  ریغ  نامرآ  ای  یقالخا  لصا  چـیه 
هب ار  ناـیناهج  دـیاب  دـننزب ، دـیلوت  رد  ار  یلوا  فرح  ناـهج ، رد  هشیمه  هک  نیا  يارب  تسا . دازآ  داـصتقا  همزـال  دازآ ، طـباور  هک  تـسا 

، هداوناخ میرح  هناخ ، میرح   ) اه میرح  ندش  هتـسکش  دننک و  لیدـبت  دوخ  شزرا  یب  ای  دنمـشزرا  تالوصحم  یمئاد  ناگدـننک  فرـصم 
هدننک فرصم  هدش و  ریدخت  لسن  تیبرت  تالوصحم و  جیورت  رد  تسخن  ماگ  یلم و ،).... یقالخا و  ياه  تَنـس  میرح  یـصخش ، میرح 

لالقتسا و هک  اهنآ  مامت  ربارب  رد  یبرغ ، گنهرف  برغ و  زابرـس  ناونع  هب  دشابن ، هچ  دشاب و  یماظن  هچ  يدعب ، ماگ  رد  هک  یلـسن  تسا .
! دیگنج دهاوخ  دنراد ، یم  ساپ  ار  دوخ  تزع 
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میرح

هک تسا  نیا  مالـسا ، شور  دراد . رـسپ  رتخد و  یـصخش  میرح  فافع و  راصح  هب  هژیو  یهجوت  دوخ ، یعامتجا  طباور  رد  ینید ، هعماـج 
دارفا و  ( 1 . ) دمان یم  لداعتم  تما  ار ، ناناملسم  زین  دنوادخ  دشاب . رود  هب  یطیرفت  ای  طارفا  ره  زا  دنک و  یگدنز  لداعتم  لدتعم و  ناسنا ،

، هلمج زا  دریگ . یم  رظن  رد  ار  رـسپ  رتخد و  زاین  ياه  هبنج  همه  دوخ ، تاررقم  رد  دـناوخ و  یمارف  یگدـنز  حیحـص  شور  هب  ار  عاـمتجا 
نانز زا  یخرب  هب  ادخ  لوسر  دنک . یمن  یهن  عامتجا ، رد  تکرش  زا  دوشن ، اهنآ  فارحنا  ندید و  نایز  هب  رجنم  هک  يدودح  ات  ار  نارتخد 

زا ییاه  هنومن  مالـسا ، خیرات  رد  دننک و  تکرـش  نازابرـس ، ناحورجم و  هب  کمک  دادما و  يارب  اه  گنج  رد  یتح  هک  دنداد  یم  هزاجا 
نیمـضت نادرم ، نانز و  يوس  زا  اه  میرح  تیاعر  هک  تسا  نشور  تسا . هدـش  رکذ  یعامتجا  ياه  تیلاعف  رد  نارتخد  نانز و  تکراـشم 

تناتم یقالخا و  تیحالص  هب  طورشم  هعماج ، کی  یمومع  ياهاضف  رد  نارتخد  نانز و  روضح  تسا و  یتکراشم  نینچ  ماود  يارب  مزال 
. تسا هعماج  نآ  نارسپ  نادرم و 

دازآ طب  اور 

ياـهدروخرب طـباور و  رد  ار  تبقارم  تیاـهن  تسا و  هاـگآ  ًـالماک  رـسپ  رتخد و  دازآ »  » حالطـصا هب  طـباور  زا  یـشان  ِتارطخ  هب  مالـسا 
اب لوقعم و  لکش  هب  هعماج  رد  نارسپ  نارتخد و  تکراشم  رادفرط  دوشن و  داسف  فارحنا و  هب  رجنم  هک  يدح  ات  دراد ، نارـسپ  نارتخد و 

روتـسد دهد ، یم  رـسپ  رتخد و  ناناوج  هب  ار  دجاسم و ... سرادم ، لفاحم ، رد  تکرـش  هزاجا  هک  نیا  نیع  رد  مالـسا ، تسا . میرح  ظفح 
شیوخ یگدـنز  نامز  رد  مرکا !  ربمایپ  دـشاب . ادـج  رگیدـکی  زا  اه  تساخرب  تسـشن و  لحم  دـشابن و  طـلتخم  تروص  هب  هک  دـهد  یم 

هک نامز  نآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  زین  و  دشاب . ادج  نادرم ، يدورو  ِرد  زا  دجـسم  هب  نانز  يدورو  ِرد  هک  دـنداد  روتـسد 
. اهدرم دـعب ، دـنوش و  جراخ  دجـسم  زا  اه  مناخ  تسخن  دوش ، یم  مامت  زامن  هک  ماـگنه  بش  هک  دـندومرف  تشاد ، رد  کـی  ناشدجـسم 
، تسا هدـش  نایب  یعامتجا  طباور  تاطابترا و  رد  درم  زا  نز  رـسپ و  زا  رتخد  نتفرگ  میرح  يارب  تایآ  ثیداحا و  رد  هک  ییاه  ییامنهار 
، طباور تابسانم و  رد  لباقتم  شـشک  تیباذج و  ياضف  رد  رـسپ  رتخد و  ندرک  اهر  یتیبرت ، یناور - رظن  زا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب 

بـسک رتدازآ و  طباور  هب  توعد  اـنبم ، نیا  اـب  دـنزغل . یم  نآ  رد  زین  اـه  ناولهپ  هک  تسا  يا  هندرگ  اـی  لـُپ  هکلب  تسا و  راـبنایز  تخس 
هداوناخ و لیکـشت  قیرط  زا  تابث  شمارآ و  هب  ندیـسر  زا  ار  اـهنآ  هکلب  دوش ؟ یمن  بوسحم  ناـناوج  هب  یتمدـخ  اـهنآ ، لـالح  زا  هبرجت 
هک تسا  نیا  دراد ، یم  زاربا  یندـم  هعماج  دروم  رد  یقالخا  هیـصوت  کی  تروص  هب  مالـسا  هک  هچنآ  دزاس . یم  رترود  نآ ، هب  يراداـفو 
رد ناناوج  تفرگ و  رپ  لاب و  اه  مدآ  حور  هک  دیدرگ  مهارف  یطیارـش  یبنلا  ۀـنیدم  رد  دـشاب . طلتخم  ریغ  نکمم ، دـح  ات  یندـم ، عامتجا 

يرادنتـشیوخ و دـندرک و  دـشر  زیارغ ، لرتنک  یعیبط و  ياضرا  قح  باختنا و  تصرف  نتـشاد  اب  تیلوئـسم ، یهاـگآ و  زا  راشرـس  يوج 
میرح هک  يونعم  يرکف - دـعاسم  طیارـش  رد  دـیدرگ . نانآ  نایم  رد  يا  هتـسجرب  يونعم  يرکف و  ياـه  هرهچ  روهظ  زاـس  هنیمز  فاـفع ،

فسوی نوچمه  ییابیز  ياه  لگ  دشاب ، هتـشاد  ندیـسر  لامک  هب  ناکما  هزیگنا و  ندیـشیدنا و  لاجم  ناوج ، دوش و  تیاعر  رـسپ  رتخد و 
ياه شزیگنا  اه و  ششک  ندش  ییاج  همه  رطاخ  هب  دازآ " " حالطصا هب  عماوج  رد  اما  دنیور ؟ یم  مالسلا ) اهیلع   ) میرم و  مالـسلا ) هیلع  )

رادنتشیوخ و ياه  هرهچ  روهظ  دهاش  رت  مک  ام  هزیرغ ،) نیا  ياضرا  یقالخا  ماظن  ینعی   ) هداوناخ میرح  زا  یسنج  طباور  جورخ  یسنج و 
شالت اه و  تیلاعف  نایرج  رد  یمومع و  تاعامتجا  یهاگـشناد و  یـشزومآ و  لفاحم  هعماج و  رد  هک  دراد  یموزل  هچ  میتسه . نمادـکاپ 

ياه تیلاعف  یـصخش ،) ياه  میرح  لخادـت  اب  ًالمع  ینعی   "  ) شود هب  شود  : " حالطـصا هب  نارـسپ ، نارتخد و  یعاـمتجا ، يدرف و  ياـه 
یم لصاح  اه  تیلاعف  رد  یتُفا  راک و  رد  یـصقن  دریذپ ، ماجنا  هلـصاف  زا  یلقا  دح  ظفح  اب  اه  شالت  نیمه  رگا  ایآ  دـنهد ؟ ماجنا  ار  دوخ 

دـیلوت و راک و  زا  ار  اهنآ  سنج ، ود  یـصخش  ياهورملق  لخادـت  یعامتجا ، ياـه  تیلاـعف  ناـیرج  رد  هک  تسا  تیعقاو  کـی  نیا  دوش ؟
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تعرـس هزیرغ و  ندوب  رت  يوق  رطاـخ  هب  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  ارچ  تسا ؛ قداـص  رتـشیب  ناـناوج ، دروـم  رد  نیا ، و  درا . یم د  زاـب  تیلاـعف ،
هداوناخ ياراد  نادرم  نانز و  عمج  رد  هک  يزیچ  دوش ؟ یم  زاب  يرکف ، الت ش  دیلوت و  راک و  هصرع  هب  تیسنج  ياپ  دوز ، یلیخ  ناجیه ،

راک "و یسانش  ناور   " ياه نتلوب  یتیبرت و  یسانش - ناور  ياه  شهوژپ  هب  ارذگ  یهاگن  دتفا . یم  قاقتا  رترید  رت و  مک  نآ ، هب  دنبیاپ  و 
نایم بسانم  يراذگ  هلـصاف  ینعی   ) تسا ندش  ریگارف  لاح  رد  نپاژ و ... اپورا و  ياهورتم  سرادم و  تاجناخراک و  رد  نونکا  مه  هچنآ 

. تسام ياعدم  رب  يدییأت  ناشدوخ ،) يداهنشیپ  رادقم  هب  یتح  اهنآ و  دوخ  تساوخ  ساسا  رب  سنج ، ود 

ترشاعم يارب  یقالخا  ياهرایعم 

هاگن رد  فل ) ا 

تسوت نایز  هب  مود  هاگن  اما  تسا ؛ تخانش  رازبا  هک  ارچ  تسوت  يارب  لوا ، هاگن  یلع ! يا  : " دومرف یلع ع  ترضح  هب  ص)  ) مرکا لوسر 
رتخد یناوهش  ياه  هاگن  كرت  یقالخا ، لصا  نید و  داهنشیپ  رسپ ، رتخد و  ِیعامتجا  طباور  تابـسانم و  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  ( 2" . )
سنج هب  شمـشچ  هک  یناوج  تسا . رگیدـکی  فطاوع  اـب  ندرک  يزاـب  هطباـض و  یب  ياـه  ییوج  تذـل  زا  زیهرپ  رگیدـکی و  هب  رـسپ  و 

نوچ لوا ، تبون  دربب . تذـل  دـنک و  هاگن  يو  هب  زین  مود  راب  يارب  هک  دـهاوخ  یم  دـیآ ، یم  شـشوخ  يو  ًانایحا ا ز  دـتفا و  یم  فلاخم 
زیاج تسا ، يرگید  هیامرس  زا  ییوج  هرهب  يرگید و  زا  ندرب  تذل  دصق  هب  نوچ  مود ، تبون  یلو  درادن ؟ یعنام  تسا ، يدمع  ریغ  هاگن 

دنرایسب هچ  و"  ( 3" . ) دوش یم  باترپ  ناطیـش  هیحان  زا  هک  تسا  نیگآرهز  يریت  مرحمان ، هب  ندرک  هاگن  : " دومرف قداص ع  ماـما  تسین .
نیا همه  اـب  ( 4 ! " . ) تشاد دـنهاوخ  یپرد  ینالوط  ياه  فسأـت  اـه و  ترـسح  اهدـعب  هک  يرذـگدوز  ياـه  تذـل  هاـتوک و  ياـه  هاـگن 

دـصق هـب  هچناـنچ  اـهنآ ، يوـگتفگ  رگیدـکی و  هـب  رـسپ  رتـخد و  ندرک  هاـگن  مالـسا ، رد  هناـهاوخریخ ، ياـه  شرافــس  اـه و  يدـنبزرم 
. درادن یعنام  دشاب ، شمارآ ) تابث و  هب  ندیسر  هداوناخ و  نوناک  لیکشت  تمس  هب  نتفر  ینعی   ) جاودزا يراگتساوخ و 

ششوپ رد  ب )

نوریب هناـخ  زا  دریگب و  ار  ناـنآ  یعاـمتجا  روضح  يوـلج  هک  تسین  روـظنم  نیدـب  تسا ، هدرک  ررقم  اـهرتخد  يارب  مالـسا  هک  یـششوپ 
هب دناشوپب و  اه ) تسد  تروص و  زج  هب   ) ار دوخ  ندب  نارسپ ، اب  دوخ  ترشاعم  رد  رتخد  هک  تسا  نیا  مالسا ، رد  اهرتخد  ششوپ  دنورن .

کی ناونع  هب  هعماـج  رد  نارـسپ  نارتخد و  طـباور  رد  هک  شـشوپ  هلأـسم  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح ، دزادرپـن . ییاـمندوخ  يرگ و  هولج 
رد نآ ) یعقاو  يانعم  هب   ) هدیـشوپ هک  تسا  رتهب  رتخد ، ِدوخ  يارب  ایآ  تسام : يور  شیپ  يدـج  شـسرپ  کـی  تسا ، حرطم  رثؤم  لـماع 

يدـج يریذـپ  بیـسآاب  دـنراد و  رگیدـکی  هب  رـسپ  رتخد و  هک  یـششک  تاساسحا و  هب  هجوت  اب  ایآ  نایرع ؟ همین  ای  دوش ، رهاظ  عاـمتجا 
رد يرتخد  ره  زا  هک  دشاب  هتشاد  قح  يرسپ  ره  دیاب  شیوخ ، میرح  شیوخ و  زا  عافد  رد  اهرتخد  یعیبط  تردق  ندوب  دودحم  یفطاع و 
ایآ دـنرگنب ؟ نز  هب  الاک  نوچمه  ات  دنـشاب  دازآ  دـیاب  نادرم  ارچ  هن ؟ ای  دربب  صاخ ) دروم  کـی  زج  هب   ) ار تاـعتمت  رثکادـح  یلفحم  ره 

، شـشوپ يارب  تاررقم  یعون  ندومن  عضو  اـب  مالـسا  لـح  هار  تسا ؟ هدرک  لزلزتم  برغ ، رد  ار  هداوناـخ  ماـظن  هک  تسین  شرگن  نیمه 
رادـساپ شخب و  تینوصم  ًاتقیقح  نز ، باـجح  بیترت ، نیا  هب  تسا . هدرک  نیمـضت  ار  هعماـج  جور  درف و  ناـج  مسج و  تمالـس  ظـفح 

دنداد و هداوناخ  لیکشت  هک  یعقوم  رد  طقف  نارـسپ  مالـسا ، نییآ  رد  دای ؟» دنک  لد  دنیب ، هدید  هچنآ  ره  هک « : نیا  هن  رگم  تسوا . میرح 
ینوناق رـسمه  ناونع  هب   ) رتخد اب  دنناوت  یم  هک  تسا  هداوناخ  یمیمـص  مرگ و  نوناک  رد  دنتفریذپ ، تیلوئـسم  دندرک و  باختنا  هناهاگآ 

رکف و عنام  دشاب و  لوغـشم  عوضوم ، نیا  هب  یناوج  رـسپ  ای  رتخد  چیه  نهذ  رکف و  دیابن  نآ ، زا  لبق  دننک . رارقرب  ییوشانز  دـنویپ  دوخ ،)
یتادوجوم مشچ  هب  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  هب  اهنت  هن  مالـسا ، هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  دوش . نارگید  وا و  یگدـنز  ياـهراک  لیـصحت و 
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یباداش شمارآ و  لسن و  رارمتسا  هداوناخ و  لیکشت  هار  رد  زین  ار  یسنج  هزیرغ  یتح  هکلب  درگن ، یمن  دنوش ، دودحم  دیاب  هک  كانرطخ 
ملع ییوـج ، تـقیقح   ) وا فـلتخم  زیارغ  تساهدادعتـسا و  زا  راشرـس  ناوـج ، دریگ . یم  راـک  هـب  هعماـج ) درف و  یناور  تشادـهب  ینعی  )

هزیرغ ياپ  رد  زیارغ ، نیا  یمامت  هک  دریذـپ  یم  يدـنمدرخ  ناسنا  مادـک  دـندنمورین . یگمه  و )... يرگـشنیرفآ ، یبلط ، ییاـبیز  یهاوخ ،
طابـضنا دزادنا و  یم  رطخ  هب  ار  هعماج  لک  اهنآ و  یناور  تشادهب  رـسپ ، رتخد و  طباور  يدازآ  هک  میریذپب  رگا  دـنوش ؟ ینابرق  یـسنج 

يارب هک  ییاه  تیدودحم  میهد ؛ رد  نت  طباور ، يزاسدودحم  زا  یحطـس  هب  دـیاب  ریزگان  دزاس ، یم  لتخم  ار  هعماج  لک  اهنآ و  یقالخا 
حور و دننک و  یـشک  هرهب  نارگید  زا  هنادازآ  دـنناوتن  ات  رابجا ، کی  سوه ، نارامیب  يارب  دـنا و  هنالقاع  باختنا  کی  هعماج ، ملاس  دارفا 

ییافوکـش نارتخد ، نانز و  تیعقوم  ياقترا  عاـمتجا ، هداوناـخ و  ياـضف  تینما  شور ، نیا  ياـه  هدـیاف  نیلوا  دـنرازایب . ار  نارگید  مسج 
يارب مزال  هنیمز  دنوش و  یم  بوسحم  هعماج  کی  یناور ، تشادـهب   " ياه هناشن  نیرت  مهم  هک  تسا  و ... ناناوج ، فلتخم  ياهدادعتـسا 

. دور یم  رامش  هب  هعماج  يونعم  يدام و  داعبا  هعسوت  یتعنص و  يرکف و  تادیلوت 

بلق هشیدنا و  رد  ج )

لیم ندرک  جراخ  اب  دـهد و  یم  شیازفا  ار  یـسنج  ياه  باـهتلا  تاـناجیه و  اـه ، ترـشاعم  رد  يدازآ  و  رـسپ ، رتخد و  نیب  میرح  ندوبن 
لکـش و رد  یندـشن  عابـشا  ریذـپان و  يریـس  تساوخ  کی  یحور و  شطع  کی  تروص  هب  ار  نآ  شا ، یعیبط  ریـسم  لداعت و  زا  یـسنج 
، نآ شآ  دهدب ، يرتشیب  نادیم  نآ  هب  ناسنا  هچره  هک  تسا  هنمادرپ  قیمع و  دنمورین ، يا  هزیرغ  یسنج ، هزیرغ  دروآ . یمرد  ناوارف  عونت 
زا خـیرات  دـنوش . یم  رت  صیرح  دـنروایب ، تسد  هب  يرتـشیب  لوـپ  هچره  هک  يدـنمزآ  دارفا  لـثم  رت . شوماـخ  هن  ددرگ و  یم  رترو  هلعش 

هدن باریس  ای  فقوتم  يا  هطقن  چیه  رد  نایورابیز ، کلمت  فرصت و  سح  رظن  زا  ناهاشداپ ، دنک . یم  دای  رایـسب  یـسنج ، ياه  يدنمزآ 
هجوت هزیرغ ، نیا  فرگـش  تردق  هب  مالـسا  دـنا . هدوب  دوخ  يارب  يرگید  راکـش  ندرکراکـش  یپ  رد  زور  ره  اهارـسمرح ، نابحاص  دـنا .

ياه ترـشاعم  مه و  اب  رتخد  رـسپ و  ندرک  تولخ  هطباض و  یب  یـسنج  هاگن  ندوب  كانرطخ  هرابرد  يدایز  ياهرادـشه  هدرک و  لـماک 
، سنج ود  زا  کـی  ره  يارب  تـسا و  هدیـشیدنا  هزیرغ  نـیا  ندرک  مار  لیدـعت و  يارب  يریبادـت  یفرط  زا  دـهد و  یم  ناـنآ  هدـشن  لرتـنک 

مادنا دنـشوپب و  اوران  هاگن  زا  اه  مشچ  وگب  نادرم  هب  : " دیامرف یم  میرک  نآرق  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هدومن  نیعم  یتاررقم  اه و  فیلکت 
ام زا  ام  نییآ  هیآ 31 ) رون ، هروس  " . ) دنـشوپب ار  دوخ  مادنا  دنراد و  زاب  اوران  هاگن  زا  اه  مشچات  وگب  زین  نانز  هب  دنراد و  هدیـشوپ  ار  دوخ 

، مینکن هاگن  هنادزد  میوشن و  هریخ  نامرحمان  هب  میرورپن ، دوخ  نهذ  رد  ار  هانگ  لایخ  مینکن ، دولآ  سوه  ار  ناـم  هشیدـنا  هک  دـهاوخ  یم 
. میراذگن مدق  یعامتجا  ياه  ترشاعم  هب  يدصق  نینچ  اب  میرگنن و  یمرحمان  هب  یسنج  ياه  تذل  دصق  هب 

راتفگ رد  د )

ساسا رب  لاح ، نیع  رد  درادن . یلاکشا  دشابن ، راک  رد  ندمآ  شوخ  ندرب و  تذل  دصق  هک  یتروص  رد  رـسپ ، يارب  رتخد  يادص  ندینش 
رد هک  تسین  هتسیاش  رتخد ، يارب  تسا . رت  هنالقاع  نآ ، كرت  دشابن ، راک  رد  یترورض  هک  مادام  میتفگ ، هک  لقادح » طباور   » ِلصا نامه 
یم نانز  هب  نآرق ، رد  لاعتم  يادـخ  دـیوگب . نخـس  راوطا ، هوشع و  اـب  يوحن  هب  دـنک و  كزاـن  ار  دوخ  يادـص  يرـسپ ، اـب  نتفگ  نخس 

هب : " دومرف یم  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ددرگ "و  نـالدرامیب  عمط  بجوـم  هک  دـینکن  جـیهم  كزاـن و  ار  ادـص  ندز ، فرح  رد  : " دـیامرف
(6"  ) دنکفا شزغل  هب  ار  ملد  اهنآ  خساپ  ادابم  هک  منک  یمن  مالس  ناوج ، نارتخد 

راتفر رد  ه )ـ

هب ًافرـص  رگیدـکی ، زا  مرحمان  نارـسپ  نارتخد و  نتـشاد  هلـصاف  نتـشاد و  هگن  رود  رب  ینبم  مالـسا ، نیبم  نید  ياه  هیـصوت  اه و  طاـیتحا 
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رکف يا ، هظحل  يارب  یتح  ات  تسا  نادنورهـش  داحآ  یلاعت  فرـش و  تزع و  هداوناخ و  یکاپ  یعامتجا و  یحور  تم  الـس  ظفح  رطاخ -
هداعلا قوف  ناوج ، حور  دوشن . تسا ، هدیـسرن  نآ  تقو  هک  یلئاسم  هب  لوغـشم  اـهنآ  راـکفا  دـباین و  هار  فیفع ، رتخد  رپ و  نهذ  هب  هدولآ 

یم مارآ  نآ  زا  سپ  تسا و  یـصاخ  دـح  هب  دودـحم  ناسنا ، حور  يریذـپ  کیرحت  مینک  ناـمگ  هک  تسا  هابتـشا  تسا . ریذـپ  کـیرحت 
ياه طیحم  رد  تسا . نینچ  زین  سکِـس )  ) یـسنج لیم  رد  دوش ، یمن  ریـس  تورث  ماقم و  هاج و  هب  ندیـسر  زا  ناسنا  هک  ردق  نامه  دریگ .

زا دوش . یمن  ریـس  نانآ  بلق  بحاصت  دوخ و  هب  نارـس  ندرک  هجوت  زا  يرتخد  چـیه  نایورابیز و  بحاـصت  زا  يرـسپ  چـیه  زاـب ، دازآ و 
همه ندروآرب  ناکما  تسا و  یندشان  ماجنا  هاوخان ،  هاوخ  ناسنا ، دودحمان  ياضاقت  دنک و  یمن  فقوت  يا  هطقن  چـیه  رد  سوه ، یفرط ،

يرامیب یحور و  تالالتخا  هب  رجنم  دوخ ، ياج  رد  اه ، سوه  اهوزرآ و  هب  نتفاین  تسد  تسین . رـسیم  رـشب ، يارب  هاگ  چـیه  اـه  هتـساوخ 
يرامیب رامآ  اه ، طیحم  نآ  رد  هک  دید  دـیهاوخ  دـیرگنب . تسا ، دایز  اهنآ  رد  يراب  دـنب و  یب  هک  ییاه  طیحم  هب  ددرگ . یم  یناور  ياه 

هلیـسو هب  هک  تسا  یناور  ناوارف  تاـکیرحت  یـسنج و  يدازآ  نیمه  تلع ، نیرت  مهم  دـیاش  تسـالاب . یحور ، تالکـشم  یناور و  ياـه 
هدز نماد  اهدُم و ... اهالاک و  تاغیلبت  نابایخ و  هچوک و  رد  یتح  یحیرقت و  فلتخم  لفاحم  اه و  يد  یس  اه و  ملیف  تالجم ، اه ، سکع 

يریپ بیترت ، نیدـب  تسین و  نکمم  ـالمع  هدـنیازف ، تاـناجیه  نیا  زا  ناور  مسج و  هیلخت  هک  ارچ  دـنام ؛ یم  خـساپ  یب  أـبلاغ  دوش و  یم 
. دنتسه اضف  نآ  یعیبط  ياهدمایپ  رگید ، یحور  تالالتخا  یشیرپ و  ناور  سردوز و 

؟ دنناشوپب ار  دوخ  دیاب  رتشیب  اهرتخد  ارچ 

يرشب هبرجت  نینچمه  دراد . جاور  نارتخد  نیب  رد  رتشیب  ییارآ ، دوخ  ییامندوخ و  هب  لسوت  هک  دنهد  یم  ناشن  یـسانش  ناور  ياه  هتفای 
، رتخد يدام ، دوجو  مسج و  بحاصت  رد  هک  نانچمه  یچر ! اکـش  رتخد ، تسا و  راکـش  ، رـسپ اه ، بلق  بحاـصت  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن 

یلاعتم فده  يارب  دنوادخ  هک  دوش  یم  یشان  وا  يرگ  یچراکش  سح  نیا  زا  ییارآدوخ ، هب  رتخد  لیم  یچراکش ! رـسپ ، تسا و  راکش 
کیرحت ياه  ییارآ  امن و  ندب  ياه  سابل  نارسپ ، هک  تسا  هداتفا  قافتا  رت  مک  تسا . هداهن  وا  تشرـس  تعیبط و  رد  يرـسمه "  دنویپ  "

نیا دنزاس . دوخ  هتخابلد  ار  رـسپ  دننک و  يربلد  دنهاوخ  یم  دوخ ، صاخ  تعیبط  مکح  هب  رتشیب  نارتخد ، زا  یـضعب  دنربب . راک  هب  هدننک 
ياـه فارحنا  زا  یگنهرب ، فارحنا  هک  تفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب ، . دریگ یم  نیفرط  زا  ار  هنـالقاع  باـختنا  رکفت و  تصرف  هـتبلا  یگژیو ،

. تسا رت  هناریگ  تخـس  نانآ ، فیطل  تعیبط  ياضتقا  هب  نانآ و  يارب  مه  شـشوپ  روتـسد  اذل  تساهنآ و  رد  بلاغ  ای  نارتخد  صوصخم 
، نوگانوگ عماوج  هبرجت  اما  دوش ؛ یم  رت  مک  اـهنآ  شطع  دـنوش و  یم  عابـشا  دنـشاب ، دازآ  نارتخد  نارـسپ و  رگا  هک  دـنا  هتفگ  یناـسک 

يارب یعامتجا  ياهاضف  ینما  ان  نانز و  هیلع  تنوشخ  ینوناق و  ریغ  طباور  اـه و  ینارچ  مشچ  رگم  تسین . نینچ  نیا  هک  تسا  هداد  ناـشن 
ياه هیامرـس  اهرهوگ و  یعامتجا ، بولطم  تیـصخش  ابیز و  جور  ملاـس و  مسج  تسا ؟ هدـش  رت  مک  یبرغ ، دازآ  عماوج  رد  نارتخد و ...

؟ دهد یم  رارق  سکان  سک و  ره  هداقتسا  ضرعم  رد  ار  شیوخ  ياه  هیامرس  نیرتهب  يدنمدرخ  ناسنا  مادک  دنا . ناوج  نارـسپ  نارتخد و 
نوناک رتشیب  ماود  هب  ًاعطق  هک  تسا  نانآ  زا  یـسنج  ییوجماـک  عنم  اـم ، گـنهرف  هعماـج و  رد  نارتخد  ینوناـق  شـشوپ  ندوب  رتشیب  تلع 

، جاودزا زا  لبق  هک  يرسپ  رتخد و  دیماجنا . دهاوخ  ناش  هدنیآ  كرتشم  یگدنز  رد  اهنآ  رتشیب  یگتسبلد  تبحم و  تیمیمص و  هداوناخ و 
، عقاو رد  سپ  دـننک . یم  یگدـنز  رت  تخب  شوـخ  تسا ، هطبار  هنوـگره  رد  اـهنآ  هبرجت  نیتـسخن  ناـشجاودزا  دـنا و  هتـسیز  رت  هناـفیفع 

نینچ هتبلا  دـنا و  هدرک  کـمک  دوخ ، هدـنیآ  رـسمه  ندـنام  رت  ملاـس  هدـنیآ و  یگدـنز  تمالـس  هب  شـشوپ  دودـح  تیاـعر  اـب  نارتخد ،
رد زورما  ناناوج  هک  نیا  تلع  کی  دیاش  تساهنآ . دوخ  هدنیآ  یگدنز  يارب  یبوخ  نیمضت  زین  نارـسپ  يوس  زا  یفافع  يرادنتـشیوخ و 

ياه ییوجماک  رثکا  دنناد و  یم  تیدودحم  کی  دوخ ، يارب  ار  جاودزا  نانآ  اریز  دشاب ؛ نیمه  دنتسه ، نازیرگ  جاودزا ، زا  یبرغ  عماوج 
. دریذـپ یم  ماجنا  هناخ  زا  ریغ  ییاه  طیحم  رد  دازآ و  ياه  ترـشاعم  نایرج  رد  یمـسر و  رداـک  ریغ  رد  هداوناـخ و  طـیحم  ریغ  رد  اـهنآ 

ناـیاپ ناـناوج ، جاودزا  نآ ، رد  هک  یمالـسا  گـنهرف  فـالخرب  تسا . تیمورحم  زاـغآ  جاودزا ، یناـسک ، نینچ  يارب  هک  تـسا  یعیبـط 
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هب ندیـسر  يارب  تسا . شوداشود  تفرـشیپ  ییوج و  لامک  يارب  ییاضف  تبحم و  نوناـک  زین  نیون و  یگدـنز  کـی  زاـغآ  تیمورحم و 
. دنک یم  یهن  فلاخم ، سنج  اب  یتسود  زا  ار  ناناملسم  يدج ، یتروص  هب  مالسا ، هک  تسا  یتداعس  نینچ 

؟ تسین اهنآ  دشر  عنام  نارتخد ، ششوپ  اپآ 

مه هب  بجوم  هچنآ  . تسین یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا و  ای  یگنهرف و  تیلاعف  هنوگ  چـیه  عنام  نارتخد ، يارب  مالـسا ، بولطم  شـشوپ 
اه ییوج  تذل  نتـشاذگ  دازآ  اب  لیـصحت و ،... راک و  طیحم  ندش  هدولآ  ددرگ ، یم  عامتجا  لاعف  ياهورین  ندش  جلف  هعماج و  یگتخیر 

، هاگشناد طیحم  رد  رگا  تسا . یمومع  طیحم  رد  نارتخد  ياه  ییامندوخ  اه و  يرگ  هوشع  هب  نداد  نادیم  نادرم و  ياه  ینارچ  مشچ  و 
شوگ داتسا  نخس  هب  دننک و  یم  رکف  دنناوخ ، یم  سرد  رتهب  دنـشاب ، هتـشادن  یـشیارآ  هنوگ  چیه  دنناشوپب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  نارتخد ،

مادک ًافاصنا  دشاب ؟ هتـسشن  سرد ،) سالک و  اب   ) بسانتمان عضو  اب  هدرک و  شیارآ  رتخد  کی  يرـسپ  ره  رانک  رد  هک  یتقو  ای  دنهد ، یم 
رد ام  نارـسپ  رگا  ایآ  دنک ؟ یم  قیدـصت  ار  مادـک  لقع ، و  تساهنآ ؟ عفن  هب  دـهد و  یم  شهاک  نارـسپ ، نارتخد و  رد  ار  باهتلا  شور ،
رد ًامئاد  یعقاو ، ریغ  هنوگراعـش و  ياه  هدعو  نانخـس و  هدنبیرف و  ياهراتفر  اب  هناخراک و ... هرادا و  هسردم و  رازاب و  هچوک و  نابایخ و 

، دـننک ور  يرگید  هب  ناشماخ  یحطـس و  ياه  قشع  نشـسن  ورف  اب  راب ، ره  دنـشاب و  هعماج  یمیمـص  هداس و  كاپ و  نارتخد  نتفای  ددـص 
مک شزیمآ  دـمآ و  تفر و  نآ ، رد  هک  یطیحم  ره  هک  تسا  هدـش  تباث  هبرجت  هب  دـنام ؟ دـهاوخ  یقاب  ام  نارتخد  يارب  یتینما  شمارآ و 

شمارآ ساسحا  مه  اهرتخد  اهرـسپ و  اج ، نآ  رد  هدـش ، تیاـعر  دارفا  یـصوصخ  میرح  حیحـص و  شـشوپ  هدوب و  سنج  ود  ناـیم  يرت 
. دنا هدوب  رت  قفوم  لیصحت ، راک و  رد  مه  دنا و  هتشاد  يرتشیب 

تسا تینوصم  فافع ،

دراد و هگن  رت  هدیـشوپ  ار  دوخ  دـنک و  تکرح  رت  فیفع  رتراقو و  اب  رت و  نیتم  هزادـنا  ره  رتخد ، عماوج ، اه و  گنهرف  یمامت  رد  ًاـبیرقت 
لقع رـس  هک  یماگنه  مه  رابدـنب  یبدارفا  یتح  تسا .  رـسپ  شزرا  مارتحا و  دروم  رتشیب  دریگ ، رارق  ناگناگیب  ياشامت  ضرعم  رد  رت  مک 

يرـسپ چیه  اب  نآ  زا  لبق  ات  هک  فیفع  كاپ و  يرتخد  لابند  هب  رـسمه ، شنیزگ  يارب  دـنهدب ، هداوناخ  لیکـشت  دـهاوخ  یم  دـنیآ و  یم 
هب هدولآ ، فرحنم و  دارفا  دازآ  سرتسد  زا  دن ، دش ه ا  هتخانش  فافع ، هب  هک  فیفع  كاپ و  دارف  اًالوصا  دندرگ . یم  دشاب ، هتشادن  هطبار 

هتخانش یکاپ  فافع و  هب  هک  تسا  نیا  يارب  نانز ، يوس  زا  یعامتجا ) طباور  رد   ) فافع میرح  تیاعر  : " دیامرف یم  نآرق  دنتـسه . رود 
تزع و زا  نامرحمان ، هب  دوخ  ندرک  هضرع  ای  ییاـمندوخ  هیآ 59 ) بازحا ، هروس  " . ) دنـشاب رود  هب  نالدرامیب ، تیذا  رازآ و  زا  دـنوش و 

دیاب هک  ار  ناوج  نارـسپ  دزاس ، یم  مهارف  نانآ  اب  طابترا  هدولآ و  دارفا  ذوفن  يارب  ار  هنیمز  هک  نآ  رب  هوـالع  دـهاک و  یم  نارتخد  هوکش 
یم لیدبت  فیعض ، هدارا و  یب  هدول و  آو  نارچ  مشچ  زابسوه ، يدارفا  هب  دنشاب ، میمـصت  یگنادرم و  تعاجـش و  تیلاعف و  هدارا و  رهظم 

یـششوپ اب  دـننک و  اپ  هب  هداـس  شفک  دنـشوپب ، هداـس  ساـبل  یمومع  تاـعامتجا  رد  دوخ  یعاـمتجا  طـباور  رد  نارتخد  رگا  هتبلا  دـننک . 
بوخ ردق  هچ  دنناوخ . یم  سرد  رتهب  تشاد و  دنهاوخ  يرتشیب  ِیناور  شمارآ  مه  ناشدوخ  ًاعطق  دنورب ، هاگـشناد  هسردـم و  هب  بسانم 

نیا هب  دشاب و  ادیوه  وا  زا  یکاپ  ینیگنـس و  راقو و  فافع و  مئالع  هک  دـنک  راتفر  نانچ  نآ  عامتجا ، رد  ناملـسم ، ناوج  رتخد  هک  تسا 
کی ابیرقت  نیا ، دنوش . یم  سویأم  وا  زا  دندرگ ) یم  راکش  لابند  هب  هک   ) نالدرامیب هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دوش . هتخانش  تافص ،

سابل و عضو  ییوگ  نارتخد ، هنوگ  نیا  دندرگ . یم  امندوخ  کبس و  فلِج و  نارتخد  لابند  هب  درگلو ، نارسپ  هک  تسا  یگـشیمه  لصا 
ارم نک ،  هاـگن  نم  يوس  هب  نک ! هجوـت  نم  هب  دـنیوگ : یم  یناـبز  یب  ناـبز  هب  تسا و  راداـنعم  ناـش ، نتفگ  نخـس  نتفر و  هار  شـشوپ ،

هاتوک میرح ، نیا  زا  ضرعت  تسد  هک  دنامهف  یم  رگید ، رتخد  راقو  اب  نیگنـس و  تاکرح  راتفر و  فافع و  هک  یلاحرد  و ... نک ! بیقعت 
نیا زج  تقیقح ، ایآ  هک  دنهد  فاصنا  ام ، هعماج  بوخ  نارتخد  دنک . یمارتحا  یب  ای  ضرعت  وا  هب  دنک  یمن  تأرج  يرـسپ  چـیه  تسا و 
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(7 ( ؟ تسا

: اه تشون  یپ 

ص 559 5) ج 5 ، یفاکلا ، ( 4 ج 4969 . ص 18 ، نامه ، ( 3 ج 4971 . ص 19 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 2 هیا 143 . هرقب ، هروس  ( 1
. نایداهرف اضر  تفه ، هرامش  یگدنز : ثیدح  هلجم  ك . ر . ( 7 ص 648 . ج 2 ، یفاکلا ، ( 6 هیآ 32 . بازحا ، هروس 

موس لصف 

هراشا

دنچ هب  هک  تسا  يریذپان  ناربج  یعامتجا  یناور و  ياه  بیسآ  تفآ و  ياراد  رسپ ، رتخد و  طباور  رـسپ  رتخد و  طباور  یـسانش  بیـسآ 
: مینک یم  هراشا  لصف  نیا  رد  نآ  هنومن 

اهدادعتسا ندش  بوکرس  - 1

یلوصا حیحـص و  نداتفا  نایرج  هب  زا  عناـم  ناوجون ، یحور  يرکف و  یمـسج و  ياـهورین  دـشر  دوجو  اـب  هک  یلماوع  نیرت  مهم  زا  یکی 
مامت هک  دوش  یم  بنبـس  لیم ، نیا  لرتنک  مدـع  دـشاب . یم  شدوجو  رب  یـسنج  لـیم  طلـست  دوش 0  یم  وا  هدـنیآ  تداعـس  نیمأت  اـهنآ و 

. ددرگن يزاب  سوه  هب  قفوم  مه  المع  رگا  دوش و  اه  يزاـب  سوه  فوطعم  وا  يزغم  یمـسج و  ياوق  ماـمت  ناـسنا و  تاـهجوت  ساوح و 
شدادعتـسا هشیدنا و  ییافوکـش  يرگید و  راک  ماجنا  يارب  یلاجم  وا  هدش و  لاغـشا  راکفا ، تالایخ و  نیا  هلیـسو  هب  وا  نهذ  رکف و  مامت 

هدیمد هزات  ياه  هفوکش  دنازوس و  یم  مه  اب  ار  یکشخ  رت و  مامت  دشک ، یم  هنابز  شدوجو  رـسارس  رد  هک  يا  هلعـش  نیا  دنک . یمن  ادیپ 
هللا تیآ  ترـضح  رـضحم  رد  يزور  دـیوگ : یم  یناحبـس  هللا  تـیآ  دـنک . یم  نازوـس  شتآ  هـمعط  ار  شا  يوـنعم  تیـصخش  رازلگ  رد 

ار بارش  ندیشون  مالـسا ، ارچ  هک  درک  لاؤس  دمآ و  ناشیا  رادید  هب  هیکرت ، ناکـشزپ  زا  یکی  هک  میدوب  هتـسشن  هر )  ) يدرجورب یمظعلا 
يو دوبن ، ناسنا  لقع  رگا  دهد و  یم  لیکشت  رکفت  هشیدنا و  تردق  لقع ، ار  ناسنا  تقیقح  دومرف : گرزب  عجرم  نآ  تسا ؟ هدرک  مارح 

نامه دشاب ؟ یم  بارش  ندیـشون  تسا ، ناسنا  لقع  هوق  اب  دیدش  داضت  رد  هک  يروما  زا  یکی  تشادن و  یتوافت  هدنز  تادوجوم  رگید  اب 
مالسا تسوا ، لقع  هب  ناسنا  تقیقح  درب و  یم  نیب  زا  ار  لقع  بارش  نوچ  نیاربانب ، دنا . درک ه  دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  ناکـشزپ  هک  روط 

لقعت هوق  نتفر  نیب  زا  ثعاب  بارـش ، دایز  ندیـشون  هک  تسا  تسرد  تفگ : خـساپ  نیا  لاـبند  هب  کـشزپ  نآ  تسا . هد  رک  عونمم  ار  نآ 
هک تفگ  ناوت  یمن  دـشونب ، تاـعیام  عون  نیا  زا  یمک  رادـقم  هب  یـسک  رگا  یلو  دور ، یم  لاؤس  ریز  ناـسنا  تقیقح  دوـش و  یم  ناـسنا 

: دومرف يدرجورب  هللا  تیآ  دناد . یم  زاجم  ریغ  ار  نآ  ندیشون  هدرک و  عونمم  زین  ار  كدنا  رادقم  نآ  مالسا  ارچ  سپ  دراد ، يریثأت  نینچ 
جیردت هب  شا ، یهاوخ  لامک  ساسارب  دوش ، هدرمـش  زاجم  رگا  دنک و  یمن  تعانق  مک  رادـقم  هب  زگره  تسا و  بلط  لامک  ناسنا ، نوچ 

کی ناونع  هب  تسا و  هدرک  عونمم  ار  ارنآ  كدنا  رادقم  یتح  ادتبا  نامه  زا  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیازفا . یم  دوخ  هتـساوخ  رب 
، یبلط لامک  ینعی  یگژیو  نیا  نوچ  تسا و  هتـشاذگ  ارجا  هب  هدا ، ارا  مک  هچ  هدارا و  اب  هچ  دارفا  ماـمت  يارب  ار  نآ  قیقد ، یعطق و  نوناـق 

نیمه ساسارب  یتسه ، راذگ  نوناق  فرط  زا  هرداص  ياه  لمعلاروتـسد  تاررقم و  نیناوق و  رگید  تسا ، يراج  اه  هنیمز  داعبا و  رگید  رد 
ضرعم رد  كانلوه و و  يداو  رد  ناسنا  جـیردت  هب  دوش و  ینکـش  میرح  ثعاب  یبلط  هدایز  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  هتفرگ و  لکـش  هتکن 

سنج هب  تبحم  راهظا  هرامش 65 ) نامسرپ ، هلجم  . ) دنک یم  یهن  ار  نآ  تیعطاق  تیدج و  اب  مالـسا  دریگ ، رارق  یحور  یناج و  تارطخ 
عورش هریغ  یشزومآ و  فادها  هزیگنا  هب  ای  دوش و  یم  زاغآ  هداس  یـسرپ  لاوحا  مالـس و  کی  اب  هک  تسا  دراوم  نیمه  هلمج  زا  فلاخم 
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دور یم  شیپ  اج  نآ  ات  دوش و  یم  هدوزفا  زین  نآ  تیمک  نازیم و  رب  هدرک ، ادیپرییغت  وگ  تفگ و  هطبار و  عون  جیردت ، هب  یلو  دوش ؟ یم 
رد هک  یلقادـح  نامه  هب  زگره  دـنک و  هنیزه  اه  طابترا  اهوگ و  تفگ و  نیمه  رد  دـهاوخ  یم  ار  دوخ  یفطاـع  يژرنا  ماـمت  ناـسنا ، هک 

تاساسحا رب  ینتبم  یفطاع و  طابترا  داجیا  زا  دـیاب  زاـغآ ، ناـمه  زا  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  دـنک و  یمن  اـفتکا  هتـشاد ، لوا  ياـهزور 
( دشاب هتشادن  یلابند  هب  ار  یمهافت  ءوس  هچ  دوشب و  مهافت  ءوس  أشنم  هچ   ) فلاخم سنج  هب  تبحم  راهظا  يارب  ام  نیاربانب ، درک . بانتجا 

فرط ود  جیردت ، هب  دوش و  یم  راتفر  ءوس  ثعاب  دوشن ؟ مهافت  ءوس  ثعاب  مه  رگا  عقاو ، رد  میـسانش و  یمن  ار  یلوبق  لباق  هجوم و  لیلد 
مامت ندرک  هنیزه  مزلتسم  نآ ، شدرگ  یهاگ  هک  يا  هنودرگ  دندوبن ؟ نآ  راتساوخ  مادک  چیه  اسب  هچ  هک  دنوش  یم  دراو  يا  هنودرگ  رد 

نودـب فرـص و  ياعدا  کـی  نخـس ، نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا . دـیدش  تسب  نب  رد  نتفرگ  رارق  درف و  ینامـسج  یناور و  يژرنا 
نینچ رد  هک  ناناوج  زا  يددـعتم  ياه  همان  دـنک ، یم  تیلاعف  اه  هاگـشناد  حطـس  رد  هک  يا  هرواشم  زکارم  هکلب  تسین ؟ لیلد  هناوتـشپ و 

هب راک ، يادـتبا  رد  الومعم  هک  تسا  يدارفا  زا  یـسردایرف  کمک و  ياضاقت  هک  تسا  نیا  بلاـج  دـننک . یم  تفاـیرد  هتفرگ  رارق  یماد 
اهنت دنوشن و  حیحصریغ ، یقالخا  رظن  زا  لوقعمریغ و  یـساسحا و  طابترا  دراو  هک  هدوب  نآ  ناش  يدج  میمـصت  دنا و  دوب ه  نئمطم  دوخ 

. دنـشاب هتـشاد  لباقم  فرط  اب  ینطاب  تبحم  راهظا  ای  یـسرپ و  لاوحا  مالـس و  کی  امـش  لوق  هب  ای  يداع و  طابترا  دح  رد  دنتـساوخ  یم 
طابترا يرسپ  چیه  اب  هاگشناد  هب  دورو  زا  لبق  ات  ما - هلاس  يرتخد 19  - 1 میونش . یم  دارفا  نیا  نابز  زا  ار  طباور  نیا  زا  يا  هنومن  نونکا 

وخ اه  هچب  اب  مک  مک  مدوب ... بظاوم  هشیمه  متشاد و  ربخ  الماک  ینابایخ  ياه  تسود  ياهارجام  زا  لیماف  ماوقا و  رد  مدوخ  ما - هتـشادن 
عورـش مه  اهرـسپ  هب  ندرک  مالـس  دعب  یتدم  دندرک ، یم  مالـس  ام  هب  مه  اهنآ  دـش . يداع  میارب  اهنآ  اب  یـسرپ  لاوحا  مالـس و  متفرگ و 
فطل رگا  هدمآ ، مشوخ  یلیخ  امـش  قالخا  زا  مراد و  رظن  ریز  ار  امـش  تسا  یتدـم  دیـشخبب  تفگ  اهنآ  زا  یکی  يزور  هک  نیا  ات  دـش ...

کی - "2 هک ... مدروخ  یم  سوسفا  مدرک و  یم  هیرگ  طقف  تعاـس  دودح 3  دش - بارخ  یلیخ  ملاح  میـشاب - تسود  مه  اب  یتدم  دینک 
درک و بلج  ار  ما  هجوت  مه ، اـب  ود  هب  ود  ناوج ، ياهرـسپ  رتـخد و  ياـه  ندز  مدـق  مدوـب ، هتفر  كراـپ  هب  ندـناوخ  سرد  يارب  هک  زور 

یم همه  زا  رتشیب  متشاد و  ساره  نآ  زا  هک  یمیمـصت  مدوب ؟ هتفرگ  يا  هزات  میمـصت  متفرگ ... میمـصت  ناهگان  دش . ترپ  یباسح  مساوح 
هدش هلصوح  یب  هزیگنا و  یب  مدوب ؟ هدناوخن  سرد  مه  هملک  کی  یتح  هک  دوب  يا  هتفه  دنچ  مشاب ... هداتفا  هانگ  اطخ و و  هب  هک  مدیسرت 
ياج ما  هتـشذگ  دب  طیارـش  مراد ... ینفلت  هطبار  يرتخد  اب  هک  تسا  یهام  دـنچ  نونکا  مدرک و  یلمع  ار  دوخ  میمـصت  هک  نیا  ات  مدوب ...
رتخد نیا  ا ... دبای ؟ همادا  دهاوخ  یم  اجک  ات  عضو  نیا  مناد  یمن  درادنار و  یلبق  شمارآ  ما  یگدنز  هداد ، زورما  رتدب  طیارـش  هب  ار  دوخ 

وا يارب  ییاج  چـیه  نم ، یعقاو  نوریب و  یگدـنز  رد  هک  هدـیاف  هچ  اما  هدرک ، رپ  میارب  ار  سک  همه  زیچ و  همه  یلاخ  ياج  ارهاظ  نونکا 
(1 . ) موش قرغ  نآ  رد  هدیشک و  هانگ  راز  نجل  يوس  هب  مک  مک  موش و  هدیشک  رتشیب  یکاپان  یگدولآ و  هب  هک  مسرت  یم  تسین .

یملع دوکر  ای  یلیصحت  تفا  - 2

ینفلت يروضح و  ياه  تاقالم  اهرادید و  فرـص  ار  دوخ  زکرمت  هجوت و  رکف و  مامت  فرط  ود  هک  دنوش  یم  ثعاب  رـسپ  رتخد و  طباور 
. تسا یحور  يرکف و  ياهورین  زکرمت  دنمزاین  شناد ، لیـصحت  اریز  تسا ؟ یملع  یقرت  دشر و  يارب  عنام  نیرت  گرزب  نیا  دننک و  دوخ 
هعلاـطم و تسا . یلیـصحت  یملع و  یلاـعت  هار  دـس  نیرت  گرزب  دـیآ ، یم  دـیدپ  اهدـنویپ  هنوگ  نیا  رثا  رب  هک  یبارطـضا  یلوغـشم و  لد 

نآ ندرک  ادف  هک  دشاب  یم  يو  تیـصخش  هدنزاس  لماوع  نیرت  مهم  زا  يزومآ ، شناد  نارود  رد  هژیو  هب  یناسنا ، ره  یگدنز  رد  سرد ،
. تسا هدـننک  اوسر  گرزب و  یندـشن  مامت  ياه  تساوخ  هب  ییوگ  خـساپ  هناهاگآریغ و  یـساسحا و  ياـه  یتسود  هب  نداد  نت  رطاـخ  هب 

يا هعلاطم  هنوگ  ره  قایتشا  ندناوخ و  سرد  قوذ  یترپ ، ساوح  راکفا و  یناشیرپ  تلع  هب  ناناوج ، ناناوجون و  نیا  هک  هداد  ناشن  هبرجت 
غباون و نیققحم ، یملع ، ياه  تیصخش  ناگرزب ، یگدنز  رگا  دنهد . یم  تسد  زا  یلک  هب  یسرد - هریغ  یسرد و  ياه  باتک  زا  معا  ار -

سوه اه و  ینارذگ  شوخ  زا  هک  دنا  هدوب  يدارفا  نانآ  همه  هک  دـش  میهاوخ  هجوتم  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  نیرکفتم  نادنمـشناد و 
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غورد دن . درو ه ا  رب آ  لادتعا ، دح  رد  لوقعم و  عورشم و  قیرط  زا  ار  دوخ  يزیرغ  یمسج و  تاجایتحا  دنا و  هدیشک  رانک  ار  دوخ  يزاب 
یف فلاخم  سنج  اب  بولطمان  ياه  یتسود  ار  وا  نابز  نهذ و  هتفرگ و  ار  شدوجو  رسارس  یسنج ، لیم  دیوگب : یـسک  رگا  تسا  یگرزب 

ققحت یناوج ، یناوجون و  نارود  رد  هژیو  هب  تسا و  هدـشن  دراو  وا  رب  یـساسا  همطل  یملع ، تاقیقحت  هعلاطم و  سرد ، رظن  زا  اما  هتخاس ،
رگیدکی هب  اهنآ  یگتسباو  هنیمز  نآ ، یجیردت  شیازفا  رـسپ و  رتخد و  نیب  یفطاع  طباور  يریگ  لکـش  اب  تسا . تالاحم  زا  يرما ، نینچ 

دسر یم  دوخ  جوا  هب  یناوج ، نارود  رد  ندش ، عقاو  تبحم  دروم  ندیزرو و  تبحم  هب  زاین  هک  اج  نآ  زا  دوش و  یم  مهارف  نآ  دیدشت  و 
لکش هب  دراد ، دوجو  یهاگشناد  یـشزومآ و  طیحم  رد  نآ ) حیحـص  ریغ  روط  هب  دنچ  ره   ) زاین نیا  ياضرا  يارب  یبسانم  ًاتبـسن  ياضف  و 

یبادرگ نینچ  راتفرگ  راک ، هجیتن  هب  هجوت  نودب  یناهگان و  روط  هب  دراوم ، رثکا  رد  دنریگ ، یم  رارق  لاناک  نیا  رد  رسپ  رتخد و  راکدوخ ،
یم رگ  هولج  هدیدنسپ ، وکین و  يرهاظ  اب  ار  نآ  هجوم  ریغ  نطاب  دنهد و  یم  شـشوپ  هجوم ، بسانم و  فرع  ناونع  اب  ار  نآ  دنوش و  یم 

رگیدـکی هب  یگتـسباو  هب  مک  مک  اهنآ ، زا  یکی  ای  فرط  ود  هیلوا  میمـصت  دوجو  اب  هتفای ، تدـش  ییادـتبا  هقـالع  بیترت ، نیا  هب  دـنیامن .
رد قیمع  رکفت  یلیصحت و  ساوح ، زکرمت  يارب  یگرزب  تفا  دراوم - مامت  رد  دیاش - دراوم - يرایسب  رد  یگتسباو ، نیا  دوش . یم  لیدبت 
رد اهنآ  زا  مادـک  ره  دزاس و  یم  نکمم  ریغ  ار  سرد  سـالک  رد  روضح  هعلاـطم و  یهاـگ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؟ یم  اـهنآ  یـسرد  روما 

هتشون هب  رگا  تسین و  يا  هناوتشپ  نودب  ياعدا  نخـس ، نیا  تسا . لباقم  فرط  رکف  رد  سرد ، سالک  رد  یتح  زور و  هنابـش  تاقوا  مامت 
. دوش یم  ذغاک  نم  داتفه  يونثم  مینک ، هعجارم  يدارفا  نینچ  ياه 

ینیبدبوج داجیا  - 3

نآ نظ  ءوس  ینیبدبوج و  یتدم ، زا  سپ  دماجنیب ، جاودزا  هب  مه  رگا  دوش و  یمن  یهتنم  جاودزا  هب  طباور ، اه و  یتسود  هنوگ  نیا  بلغا 
هک يرتخد  دیوگ : یم  دوخ  اب  رـسپ  تخوس . دنهاوخ  نآ  رد  ود  ره  تخاس و  دهاوخ  یمنهج  ار ، ناش  یگدـنز  ياضف  مه ، هب  تبـسن  ود 
زا شیپ  هک  مولعم  اـجک  زا  نیارباـنب  تسین . رادروخرب  يوق  ناـمیا  داـقتعا و  زا  درک  رارقرب  عورـشمان  بولطماـن و  هطبار  نم  اـب  یتـحار  هب 

رارقرب طابترا  يرگید  اب  نم ، اب  جاودزا  زا  سپ  هدـنیآ و  رد  هک  اجک  زا  و  دـشاب . هتخیرن  یتسود  حرط  مه  يرگید  درف  اـب  نم ، اـب  طاـبترا 
هک هداد  ناشن  هبرجت  دوب و  دهاوخن  رادیاپ  اه ، جاودزا  هنوگ  نیا  نیاربانب ، تشاد . دهاوخ  رسپ  هب  تبـسن  ار  روصت  نیمه  زین  رتخد  دنکن ؟
یم یگدنز  رگیدـکی  اب  جاودزا  زا  شیپ  هک  ییاه  جوز  اکیرمآ ، رد  یـشهوژپ  هتفای  کی  ساسارب  دـندرگ . یم  ییادـج  قالط و  هب  رجنم 

ناهوک نیرتاک   " رتکد انـسیا ، شرازگ  هب  دوش . یم  قالط  هب  رجنم  تسا و  ور  هبور  یناوارف  تالکـشم  اب  اهنآ  ییوشاـنز  یگدـنز  دـننک ،
زا دـعب  دـنا ؛ هتـشاد  هطبار  رگیدـکی  اب  جاودزا  زا  شیپ  هک  يدارفا  تاقیقحت ، نیرخآ  قبط  دـیوگ : یم  ایناولیـسنپ  تلایا  هاگـشناد  داتـسا  "

نیا دازآ  تاطابترا  تعیبط  دیوگ : یم  ناهوک  دنتسه . نیبدب  رایسب  رگیدکی  هب  تبـسن  هکاریز  دنزجاع ؛ دوخ  تالکـشم  لح  رد  جاودزا ،
دـسر یم  رظن  هب  دوزفا : یم  يو  دـنرادن ، دوخ  ياـه  تراـهم  زا  تیاـمح  اـه و  يریگرد  لـح  يا  رب  يا  هزیگنا  نادـنچ  نیجوز  هک  تسا 

یم دـیوگ : یم  نایاپ  رد  يو  دوش . یم  قالط  هب  رجنم  درـس و  دـنا ، دوبن ه  تسود  رگیدـکی  اب  هک  يدارفا  زا  رتدوز  دارفا ، نیا  تاـطابترا 
قـشع تسا و  هدـننک  مار  یهلا ، قشع  ( 2" . ) دوش یمن  ییوشانز  یگدـنز  ماود  ببـس  هجو ، چـیه  هب  جاودزا ، زا  لـبق  هطبار  میوگب  مناوت 

تسا و زورین  یهلا ، قشع  تسا . نکـشربص  يزاجم ، قشع  تسا و  روآربص  یهلا ، قشع  دـنک . یم  یـشحو  ار  ناـسنا  يوهـش ، يزاـجم و 
تسا و روآ  يداـش  یهلا ، قشع  تساز . یهاوخ  دوخ  يراـجم ، قشع  تسا و  رب  یهاوخ  دوـخ  یهلا ، قـشع  تسا . ربورین  يزاـجم ، قـشع 

یم قشع  همه  هب  دـناد و  یم  ادـخ  ءهولج  ار  ملاع  ياه  هدـیدپ  همه  یهلا ، قشاع  دراد و  نایرـس  یهلا ، قشع  تسازفا . مغ  يزاـجم ، قشع 
اب طقف  ادـخ ، ریغ  قشاع  درب و  یم  تذـل  وا ، دای  قارف و  زا  ادـخ ، قشاع  تسا . دوخ  یناسفن  ياه  هتـساوخ  هب  قشع  يزاـجم ، قشع  دزرو .

. تسا روآ  جنر  شیارب  قارف ، تسا و  شوخ  لد  لاصو 
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ینارگن ساسحا  شیوشت و  بارطضا ، - 4

زا تعناـمم  يارب  هعماـج  اـی  رداـم  ردـپ و  فرط  زا  يوق  رایـسب  یتمواـقم  هک  اـج  نآ  زا  نارـسپ ، نارتخد و  نیب  دوجوم  ياـه  یتـسود  رد 
. تسا هارمه  شیوشت  بارطـضا و  دـننام  ینوگاـنوگ ، یناور  تارطاـخم  اـب  اـه ، یتسود  هنوگ  نیا  دراد ، دوجو  اـه  یتـسود  نیا  يرارقرب 
، دریگ یم  تروص  رتخد  اب  شطباور  ندرک  شاف  يارب  رـسپ ، طسوت  هک  یتادـیدهت  زا  ینارگن  هانگ ، ساسحا  نوچ  يرگید  راـکفا  دوجو 

ناربج ياه  همطل  یهاگ  هک  ییاه  بارطـضا  اه و  هرهلد  نینچ  دوجو  نیاربانب  دراد . لابند  هب  ار  رمتـسم  بارطـضا  ینورد و  ضراعت  کی 
، جاودزا لایخ  لثم  بذاک ، تاناجیه  نینچمه  تسا . طباور  هنوگ  نیا  يدج  ياه  بیسآ  زا  دنک ، یم  دراو  ناسنا  ناور  مسج و  رب  ریذپان 
هب مادـقا  یتح  ناـش و  هداوناـخ  اـهنآ و  يوربآ  نتفر  نیب  زا  رطاـخ  هب  نارتخد  ندـش  یناـبرق  یحور ، تسکـش  هجیتن ، رد  یتـخب و  شوخ 

. تسا طابترا  عون  نیا  ياه  بیسآ  رکید  زا  یشکدوخ 

هنانیب عقاو  تسرد و  تخانش  نادقف  - 5

حور هک  تفای  دنهاوخ  رد  تقد ، یکدـنا  اب  دریگ ، یم  لکـش  جاودزا  هزیگنا  اب  اه  یتسود  طباور و  هنوگ  نیا  هک  دـنا  یعدـم  هک  یناسک 
شـشک لیم و  طباور ، همادا  لماع  اهنت  یتدـم ، زا  سپ  ای  زاغآ و  رد  هکلب  تسین ، هشیدنارـس  زا  هنالقاع و  اه ، یتسود  هنوگ  نیا  رب  مکاح 

رـس زا  هناهاگآ و  اـن  مه  نآ   ) يزیچ نتـشاد  تسود  مصی ، یمعی و  ءیـشلا  بح  : " دـیامرف یم  یلع ع  نینمؤملاریما  دوب . دـهاوخ  یـسنج 
قیقد حیحـص و  شیزگ  عنام  دوش ، یم  داجیا  رـسپ  رتخد و  نیب  هک  ییاه  یگتـسباو  " دـنک . یم  رک  روک و  ار  ناسنا  تاساسحا ) ناجیه و 

ار اه  ییابیز  اه ، یبوخ  اه ، یکین  مامت  هدش ، هتـسباو  صاخ  يدرف  هب  رـسپ  ای  رتخد  هک  اج  نآ  زا  دوش و  یم  یگدنز  هدنیآ  کیرـش  يارب 
کنیع تشپ  زا  هقالع و  يور  زا  اریز  دـنرادن ؛ ار  لباقم  فرط  یلامتحا  بویع  هدـهاشم  ناوت  رگید  دـنیب و  یم  دوخ  هقـالع  دروم  درف  رد 

ار وا  توق  فعض و  طاقن  مامت  هک  يا  دننک ه  یسررب  هناداقن و  هاگن  اب  هن  رادیرخ و  هاگن  اب  هن  دنک ؟ یم  هاگن  لباقم  فرط  هب  یگتـسباو ،
دودسم ار  لقع  هار  جاودزا ، زا  لبق  هنالقاع  ریغ  یـساسحا و  طابترا  یتسود و  دهد . رارق  هدـهاشم  تقد و  دروم  نیب ، تقیقح  يوزارت  رد 

اه باختنا  عون  نیا  دوش . هتفرگ  هابتشا  زا  هتساریپ  حیحص و  میمصت  کی  ات  دهد  یمن  هزاجا  دزاس و  یم  روک  ار  ناسنا  هنانیب  عقاو  مشچ  و 
یهتنم جاودزا  هب  مه  رگا  هناـنیب ، عقاو  قیمع و  تخانـش  دوبن  لـیلد  هب  دریگ ، یم  ماـجنا  فـطاوع  تاـساسحا و  زا  هدـنکآ  ییاـضف  رد  هک 

. دز اس  یم  رات  هریت و  ار  هدنیآ  خلت و  ار  كرتشم  یگدنز  ددرگ ،

كاپ جاودزا  زا  تیمورحم  - 6

هب اپ  تشپ  تقیقح ، رد  دنتـسه ، هدولآ  طباور  یپرد  هک  ینارتخد  تسا . تباجن  یکاپ و  لابند  هب  شیوخ ، داهن  تشرـس و  رد  یناـسنا  ره 
دنهدب و تسد  زا  ار  كاپ  جاودزا  طیارش  طباور ، نیا  هب  یگدولآ  مرج  هب  نانآ  هک  دوش  یم  ثع  اب  رما ، نیا  دن و  هدنز ا  دوخ  تش  ونرس 

یم رارق  بیـسآ  نیا  ضرعم  رد  نارـسپ ، زا  شیب  نارتخد  دوش  داجیا  ریخأت  زین  نارـسپ  جاودزا  رد  ملاسان ، طباور  هنوگ  نیا  هلیـسو  هب  رگا 
یم رامآ  هب  یهاگن  اب  دیآ ، یم  رامـش  هب  هعماج  رد  هداوناخ  داهن  هدننک  دیدهت  دشاب ، دـیقم  هک  نآ  زا  شیب  رـسپ ، رتخد و  طباور  دـنریگ .

طابترا ییانـشآ و  یفرط  زا  تسا . رتال  اب  دـنا ، هتـشاد  هناتـسود  ياه  طابترا  جاودزا ، زا  لبق  هک  یناسک  نیب  رد  قالط  رامآ  هک  دـید  ناوت 
نآ درف  دوش  یم  هدید  ًاتدمع  تسا . زوس  تفرعم  اه و  سوه  هدنزورف  دشاب ، زاس  تفرعم  هک  نآ  زا  رتشیب  عامتجا ، طیحم  رد  رسپ  رتخد و 

فلتخم بناوج  لباقم و  فرط  بویع  دناوت  یمن  هدـش  داجیا  هک  یقـشع  تبحم و  ببـس  هب  ای  دـهد  یمن  ناشن  ار  دوخ  تسه ، هک  هنوگ 
. دوش یم  زاربا  یعنصت  لکش  هب  ینابایخ  ياه  ییانشآ  رد  اهراتفر  رتشیب  دجنسب  ار  هیضق 

هداوناخ نوناک  لیکشت  زا  لابقتسا  مدع  - 7
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، نارتخد يروابدوز  يروابدوخ و  زا  نآ  لالخ  رد  دریگ و  یم  لکـش  یمرگرـس  ننفت و  هزیگنا  هب  ًالومعم  اه ، یتسود  طباور و  هنوگ  نیا 
هدولآ ياه  سوه  اب  كاپ ، یقیقح و  قشع  دوش . یمن  هدید  سوه ، قشع و  توافت  دراوم ، زا  يرایسب  رد  هنافسأتم  دوش . یم  هدافتسا  ءوس 

یم لوفا  يدرس و  هب  ور  یتدم ، زا  سپ  تسا ، یمرگرس  ینارسوه و  رب  ینتبم  هک  طباور  نیا  زا  یخرب  دراد . يرهوج  توافت  رذگدوز ، و 
ییادـج هب  هدـش ، يداع  طباور ، نیا  هک  دـبای  یمن  يرید  یلو  تسا ؟ یتسود  لوا  ياه  هام  اهزور و  هب  طوبرم  اهییابر ، لد  هبذاج و  دـهن ،

جاودزا و غارـس  یخرب  هک  دوش  یم  ثعاب  رگید ، فرط  زا  هدـنرادزاب  لماع  نادـقف  فرط و  کـی  زا  ناـسنا  یبلط  عونت  سح  دـشک . یم 
یناسنا لیاضف  ییافوکش  دشریارب و  یتنامض  هنوگ  چیه  دنکن ، لابقتسا  هداوناخ  نوناک  لیکـشت  زا  هک  يا  هعماج  دنورن . هداوناخ  لیکـشت 

. دسر یم  تیلعف  هب  ملاس ، يا  داوناخ ه  لکش  وترپ  رد  یناسنا ، يالاو  تالامک  اه و  یبوخ  بلغا  درادن . دوجو  نآ  رد 

یناریا لیصا  گنهرف  یبتکم و  ياه  شزرا  ندش  گنر  مک  - 8

یناسنا و ياه  شزرا  نتفر  تسد  زا  تایونعم و  زا  يرود  شا  هجیتن  بابان ، ياه  یتسود  ینانچ و  نآ  ياه  قشع  رد  ناـناوج  ندـش  قرغ 
نانمشد طلست  برغ و  لاذتبا  ییادخ و  یب  گنهرف  جاور  يارب  تصرف  نیرتهب  یناسنا و  ياه  هیامرـس  يدوبان  شا  هجیتن  هک ، تسا  یهلا 

یهلا و ياـه  شزرا  زا  اـشحف ، داـسف و  ها  رزا  ار  ناـناوج  هک  یمالـسا  سلدـنا  روشک  ءهبرجت  اـیآ  تسا . روشک  رد  نآرق  مالـسا و  نیرید 
برغ و يادخ  یب  يایند  ارچ  هک  میناد  یم  ایآ  تسین ؟ یفاک  ام  يارب  دننک ، لیمحت  نانآ  رب  ار  تسکـش  دنتـسناوت  دـندرک و  یهت  یناسنا 

؟ دنک یم  یموجن  ياه  هنیزه  ینید  ياهشزرا  زا  ناناوج  يزاس  یهت  لاذتبا و  جاور  يارب  اکیرمآ ،

یقالخا طاطحنا  - 9

تشونرـس و نییعت  رد  تسود  عون  نیاربانب ، دراد . دـمآ  تفر و  اهنآ  اب  هک  تسا  یناسک  راتفر  عون  عباـت  ناـسنا ، تیـصخش  يریگ  لـکش 
طوقس ببس  هک  دوش  یم  یشان  طباور ، اه و  یتسود  نیمه  زا  یقالخا  دساقم  زا  يرایسب  هشیر  تسا . مهم  رایـسب  ناسنا ، تقیقح  نتخاس 
كدوک هس  ره  زا  ههد 1990 ، رد  رامآ ، قبط  میدـهاش . یبرغ  عماوج  رد  ار  نآ  زرای  هنومن  اـم  هک  ددرگ  یم  تیـصعم  هاـنگ و  رد  ناـسنا 

طباور اه و  یتسود  تسا . هدـش  ینارگن  ثعاب  برغ ، رد  یقالخا  طاطحنا  هک  تسور  نیمه  زا  تسا و  هدوب  عورـشمان  یکی  ییاـکیرمآ ،
نارتخد و هک  ددرگ  یم  ثعاب  حیحـص ، ریغ  ياه  یتسود  تسا . یناـسنا  لاـمک  دـشر و  عناـم  نیرت  گرزب  نارـسپ ، نارتخد و  بولطماـن 

ندش لوغشم  زج  يزیچ  نیا ، دنشاب و  هتـشاد  تاکرح و ... شـشوپ ، شیارآرد ، یتارییغت  زور ، ره  هک  دنیآ  رد  يرازبا  تروص  هب  نارـسپ 
یلصا فده  زا  ندش  رود  شزرا و  رب ، ياهراک  هب  ندش  ییافوکش  دوخ و  تخانش  یلصا و  فده  زا  ندش  رود  شزرا و  یب  ياهراک  هب 

تسا نارگید  ياه  هتساوخ  لابند  هب  ناسنا  تروص ، نیا  رد  تسین . لامک  هلق  زا  ندنام  بقع  اه و  تیقالخ  ییافوکـش  دوخ و  تخانـش  و 
لزنت يزیرغ  لئاسم  فرط  هب  وا  هک  تسا  نیا  زا  عنام  یفیفع ، ناوجون  ره  رد  ایح  مرش و  غولب ، هناتسآ  رد  دنک . یم  شومارف  ار  شدوخ  و 

هب اما  دننک ، یم  لیامتم  فلاخم  سنج  هب  دننک و  یم  کیرحت  ار  صخـش  یـسنج  ياه  نومروه  نارود ، نیا  رد  هک  نیا  دوجو  اب  دـنک و 
دوب ه یناسک  راگدنام ، ياه  هرهچ  گرزب و  ياه  تیصخش  دنک . یم  تراقح  ساسحا  یعون  هب  درف  يرطف ، يایح  بجح و  نامه  تهج 

اما دنا ؛ درکن ه  حبذ  تاوهش ، سفن و  هاگنابرق  رد  ار  دوخ  يونعم  تیـصخش  یحور و  تمظع  زگره  دنا و  هتـسیز  اوقت  یکاپ و  اب  هک  دنا 
طیحم یگدولآ  طاـطحنا و  اـب  مزـال و  تاـع  ـالطا  هبرجت و  نادـقف  هدارا و  فعـض  تهج  هب  ناـناوج ، ناـناوجون و  زا  یخرب  هک  سوـسفا 

یم تسد  زا  ار  شیوخ  یتاذ  يرطف و  تیموصعم  یکاپ و  نآ  تاوهـش ، زیارغ و  نافوط  ربارب  رد  ندش  میلـست  اب  نایفارطاو ، دوخ  یگدنز 
هک تفای  میهاوخ  رد  مینک ، فیرعت  ار  ناسنا  میرک ، نآرق  هاگدید  زا  رگا  دندنب . یم  دوخ  يور  هب  ار  يدبا  تداعـس  لماکت و  هار  دهد و 

سفن دومرف «: ع ) یبتجم ( ماـما  شنادـنزرف  هب   ( ع  ) یلع نینمؤملاریما  تسین . راـگزاس  ناـسنا ، یگرزب  تمظع و  اـب  رـسپ ، رتخد و  طـباور 
، سفن تفارـش  اب  زیچ  چیه  اریز  دناسرب ، تذل  هب  ار  وت  تسپ ، لمع  هچرگ  هدـم ؛ نت  یتئاند ، یتسپ و  چـیه  هب  رامـش و  هب  زیزع  ار  شیوخ 
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، سفن تفارـش  اب  زیچ  چیه  اریز  دناسرب ، تذل  هب  ار  وت  تسپ ، لمع  هچرگ  هدـم ؛ نت  یتئاند ، یتسپ و  چـیه  هب  رامـش و  هب  زیزع  ار  شیوخ 
دازآ ار  وت  دنوادخ ، هک  شابن  نارگید  ءهدنب  دش و  دهاوخن  تبیـصن  نآ  دننامه  یـضوع  هداد  تسد  زا  تزع  ياج  هب  دنک و  یمن  يربارب 

راوخ و هانگ  يدـیلپ  اب  ار  نآ  زگره  دراد ، یتزع  اب  دنمتفارـش و  سفن  هک  یـسک  دومرف : نینچمه  همان 31 ) هغالبلا ، جهن  .« ) تسا هدـیرفآ 
لیلد تقلخ ، ملاوع  مامت  ینک ، مایق  ادخ  يارب  وت  رگا  دیوگ " : یم  طایخ  یلعبجر  خیـش  ص 140 ) بولقلا ، داشرا  . ) درک دهاوخن  تسپ 
یعقاو لامک  هب  ات  دنهد ؛ لیوحت  دنراد ، ترطف  رد  ار  هچ  نآ  دنهاوخ  یم  اهنآ  دشاب . یم  وت  رد  يانف  رد  اهنآ ، لامک  نوچ  دنتسه ؛ وت  هار 

دننک و هضرع  وا  هب  دـنراد ، دوخ  رد  هچ  نآ  ات  دنـشک ؛ یم  فص  وا  هار  رـس  دوجو  ملاوع  همه  دـنک ، مایق  ادـخ  يارب  ناسنا  رگا  دنـسرب و 
نامگ وت  تسوت . دوخ  رد  زین  وت  نام  رد  تسوت و  رد  وت ، درد  : " دیامرف یم  (ع ) یلع نینمؤملاریما  تبحم ) يایمیک   ) 0" دنشاب وا  يامنهار 

، دـنوادخ : " دـیامرف یم  قداص ع  ماما   " تسوت . دوجو  باتک  رد  گرزب ، یناهج  زار  هک  نآ  لاح  یتسه ؟ یفیعـض  دوجوم  هک  يرب  یم 
دوب یگنر  یپ  زک  ییاه  قشع  " دـنک . لیلذ  راوخ و  ار  دوخ  هک  هدادـن  رایتخا  وا  هب  یلو  هدرک ، راذـگاو  وا  دوخ  هب  ار  نمؤم  ياهراک  مامت 

رت هزات  هچنغز  دشاب  یمد  ره  رـصبرد  ناور و  رد  هدـنز  قشع  تسین  هدـنیآ  ام  يوس  هدرم ، هک  نآز  تسین  هدـنیاپ  ناگدرم  قشع  هک  نآز 
وت ایکوراک  وا  قشع  زا  دنتفای  ایبنا  هلمج  هک  نیزگب  نآ  قشع  تسا  یقاس  تیازف ، ناج  بارـش  زک  تسا  یقاب  وا  هک  نیزگ  هدنز  نآ  قشع 

تسین راوشد  اهراک  نامیرک  اب  تسین  راب  هش  نادب  ار  ام  وگم 

رسپ رتخد و  هیامرس  نیرت  مهم  دیدهت  - 10

اب هک  ینارسپ  نارتخد و  هن ؟ ای  تسا  هتشاد  طابترا  فلاخم  سنج  اب  ناشرسمه  هک  دنهد  صیخشت  دنناوت  یم  يدح  ات  نارـسپ ، نارتخد و 
سح نیا  اما  دنک ؛ یم  رت  نیریـش  رت و  شخب  تذل  ار  كرتشم  یگدنز  هک  دنراد  یبوخ  سح  کی  دـنا ، هتـشادن  یطابترا  فلاخم  هورگ 

وا يارب  یگدـنز ، کیرـش  دور و  یم  نیب  زا  كاـپ ، سح  نآ  دوش و  یم  هتـشک  يزیرغ ، یفطاـع و  طـباور  اـب  هنادرم ، اـی  هناـنز و  بوـخ 
كرد لباق  ود  نآ  يارب  يدح  ات  هتکن  نیا  دنرب و  یمن  مه  زا  ود  نیا  دنرب ، یم  مه  زا  كاپ  رـسمه  ود  هک  ار  یتذـل  نآ  درادـن و  یگزات 

منز يارب  نم  هک  منک  یم  ساسحا  نوچ  موش ؟ ادج  وا  زا  مهاوخ  یم  لاس  ود  زا  سپ  مدرک و  جاودزا  ینز  اب  تفگ : یم  یـصخش  تسا .
بجوم تسا و  یلیم  یب  نیا  بجوم  جاودزا - زا  لبق  نارـسپ - اب  دح  یب  طباور  هک  مدیمهف  وج  تسج و  زا  سپ  مرادن و  يا  هبذاج  چـیه 

رد دوش . هتشک  نانآ  رد  ابیز ، سح  نیا  هک  دننک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دیابن  نارـسپ  نارتخد و  مشاب . هتـشادن  يا  هبذاج  وا  يارب  نم  هک  هدش 
ینارتخد اب  میلیام  دنتفگ : همه  دینک ؟ جاودزا  نارتخد  زا  هتـسد  مادـک  اب  دـیلیام  امـش  دندیـسرپ : يرامـش  یب  نارـسپ  زا  یجنـس  رظن  کی 

. دنا هتشادن  طابترا  فلاخم ، سنج  اب  هک  مینک  جاودزا 

هانگ ساسحا  - 11

مارتحا اهنآ  هب  دنتـسه و  رثأتم  یقالخا  ینید و  ياه  هزوم  آزا  مدرم  تیرثکا  هک  مینک  یم  یگدنز  ینید  يا  هعماج  رد  ام  هک  تسین  یکش 
یلو دشاب ، هتشادن  یقیقد  عالطا  ینید ، تاروتسد  زا  یخرب  هب  تبسن  یگدنز و  لوا  ياه  لاس  يدرف  ره  تسا  نکمم  هچرگ  دنراذگ . یم 
حرط تبحم و  راهظا  دنک . یم  ادیپ  یهاگآ  ینید ، هعماج  یعامتجا  یقالخا و  ياهراجنه  زا  يرایـسب  هب  جیردت ، هب  هاگآدوخان و  روط  هب 

كدنا رگا  دریگ و  یم  هدرخ  نآ  هب  ددنسپ و  یمن  ار  نآ  یشزرا ، ینید و  هعماج  هک  تسا  ییاهراتفر  زا  فلاخم ، سنج  اب  یتسود  هطبار 
صاخ ینیناوق  بوچراچ و  زا  فلاخم ، سنج  اب  طاـبترا  هک  دوش  یم  نشور  دریگ ، تروص  ینید  ناربهر  نانخـس  ینید و  نوتم  رد  یتقد 
تسین دوش - یم  یقلت  شزرا  کی  ناونع  هب  دراد و  عویش  ینیدریغ  عماوج  رد  هک  هنوگ  نآ  تیدودحم - نودب  دازآ و  تسا و  رادروخرب 
یفطاع طابترا  داجیا  زا  دنتسه ، یسنج  هزیرغ  جوا  رد  هک  ار  یناناوج  هژیو  هب  همه  تسا و  یفنم  اه  طابترا  هنوگ  نیا  هب  مالـسا  هاگن  هکلب 

نینچ بکترم  يدرف  یناوج ، هرود  رد  لفاغت ، ای  تلفغ و  یهاگآ ، مدع  تلع  هب  رگا  لاح  تسا . هدرک  یهن  فلاخم ، سنج  اب  یساسحا  و 
اه و كالم  اب  ار  دوخ  ياهراتفر  دشیدنا و  یم  دوخ  هتـشذگ  هب  دیآ و  یم  دوخ  هب  ناوج  هک  درذگ  یمن  يدایز  نامز  تدم  دش ، يراتفر 
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- يونعم یناکم  ینامز و  طیارش  اه و  تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  اب  ای  دنز و  یم  کحم  ار  اهنآ  هدرک و  هسیاقم  یعرـش  یقالخا و  ياهرایعم 
نیا دنک و  یم  هانگ  ساسحا  دوش ، جراخ  یناور  ياضف  نیا  زا  یتسرد  هب  دناوتن  رگا  هدش و  ینامیشپ  راچد  دیآ - یم  شیپ  مه  رایـسب  هک 

لوقعمریغ و لامعا  هب  تبـسن  رظندـیدجت  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوش . یم  یناور  یحور و  ياه  يراوگان  زا  رایـسب  أشنم  هاـنگ ، ساـسحا 
هب هچ  نآ  تسا و  يرورض  مزال و  هکلب  وا  هتـسیاش  لوبقم و  يرما  اهنآ ، كرت  رب  میمـصت  اهنآ و  زا  ندش  نامیـشپ  هتـشذگ و  عورـشمریغ 

، هدـش مکاح  درف  يرکف  ياضف  رب  هک  تسا  يدـیدش  یفنم و  هانگ  ساسحا  نآ  دوش ، یم  دای  نآ  زا  اج  نیا  رد  یقطنم  دـمایپ  کی  ناونع 
زا ار  راتفر  رییغت  حالـصا و  يوس  هب  تکرح  ناوت  تسا و  قلطم  يدیما  ان  سأی و  اب  هارمه  دنیب و  یمن  دوخ  رد  ار  نآ  زا  ندش  جراخ  ناوت 
هب دـنراذگ و  یم  مارتحا  یق  الخا  ینید و  ياـه  شزرا  هب  هک  یناـناوج  يریذـپ  بیـسآ  هک  تسا  نآ  هجوت  لـباق  هتکن  دریگ . یم  صخش 
هانگ ساسحا  ضرعم  رد  رتشیب  دنراد ، یقالخا  ینید و  تاروتسد  اب  هک  يرتشیب  ییانشآ  رطاخ  هب  نانآو  تسا  رتشیب  دنتـسه ، دنب  ياپ  اهنآ 

. دنریگ یم  رارق  نآ  یفنم  ياهدمایپ  دیدش و 

هدنیآ رسمه  هب  تنایخ  - 12

مه اب  دنهد ، یم  خساپ  ناش  ینامـسج  یناور و  ياهزاین  زا  یخرب  هب  عورـشمان  روط  هب  دنراد و  طابترا  مه  اب  هک  ییاهرـسپ  رتخد و  بلغا 
هدنیآ رـسمه  هب  یتنایخ  نیا ، دننک و  یم  جاودزا  يرگید  صخـش  اب  دندوب ، طبترم  مه  اب  هک  يا  هرود  نایاپ  زا  سپ  دـننک و  یمن  جاودزا 
يارب دنرادن  قح  نانآ  تسا و  ناش  هدـنیآ  رـسمه  نآ  زا  نارـسپ ، نارتخد و  يونعم  یناور و  یمـسج ، ياه  هیامرـس  همه  دـشاب ، یم  ناش 

یم بکترم  ار  تنایخ  نیا  یخرب  هنافـسأتم  اما  ؛ دننک هنیزه  ار  هیامرـس  نیا  دـنا  دـش ه  تسود  وا  اب  ننفت  بیرف و  رـس  زا  هک  يرگید  دارفا 
ضرعم رد  ار  هداوناخ  مرگ  نوناک  لمع ، نیا  هک  دنرب  یم  نیب  زا  ار  شیوخ  هدنیآ  رـسمه  قوقح  نارگید ، اب  عورـشمان  طابترا  اب  دنوش و 

(3 . ) دهد یم  رارق  دیدهت 

: اه تشون  یپ 

هرامش 65 نامسرپ : همانهام  ك . ر . ص 5 3 ) ش 6571 ، يروهمج : همانزور  ص80 2 ) يدابَا : ودرا  روبص  دمحا  غولب : (1

مراهچ لصف 

هراشا

هناخ زا  رارف  زاس  هنیمز  رسپو  رتخد  طباور 

گنهرف زا  ریغ  تفگ : دیاب  دوش . یم  دادـملق  فراعتم  ریغ  راجنهبان و  شیب  مک و  هناگیب ، درم  نز و  نیب  طابترا  ماوقا ، اهتنـس و  یمامت  رد 
ار یطباوض  نیناوق و  مادـک  ره  يزورما ، يرـشب  عماوج  نوگانوگ و  نایدا  ات  هتفرگ  یناتـساب  ماوقا  زا  ریخا ، ياه  ههد  رد  برغ  فرحنم 

. دنناد یم  عونمم  ار  طباوض  نآ  زا  جراخ  لماعت  دنریگ و  یم  رظن  رد  هبیرغ  درم  نز و  نیب  طابترا  يارب 

هراشا

اریز دـنک ؛ یم  لمع  رت  ساسح  رت و  قیقد  نایدا ، اهبتکم و  همه  زا  هنیمز  نیا  رد  تسا ، نید  نیرت  عماج  نیرتلماک و  هک  مالـسا  نیبم  نید 
ببس دوش ، جراخ  طباوض  بوچراچ و  نیا  زا  رگا  دشاب و  هداوناخ  بوچراچ  رد  دیاب  فلاخم  سنج  ود  نیب  طباور  هک  تسا  رواب  نیا  رب 

اب ندرک  تبحـص  قح  ینز  چیه  هک  تسین  انعم  نیدـب  نخـس  نیا  هتبلا  دـش . دـهاوخ  یعامتجا  يدرف و  داسف  هجیتن  رد  یقالخا و  فارحنا 
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یتسود و يوس  هب  دوش و  جراخ  يداـع  طـباور  زا  هناـگیب  درم  نز و  هطبار  هک  تسا  يدراوم  رد  نخـس  نیا  هکلب  درادـن ، ار  مرحماـن  درم 
نوچ رگید ، ترابع  هب  دـهد . یمن  هزاـجا  مرحم  اـن  درم  نز و  نیب  ار  یطباور  نینچ  زگره  مالـسا  هک  دوش  هدیـشک  ینـالوط  ياـهوگتفگ 
هعماج فرع  گنهرف و  دریذـپ و  یمن  ار  یطابترا  نینچ  مالـسا  دوش ، داـسف  زورب  بجوم  دـناوت  یم  فلاـخم  سنج  اـب  یتسود  طاـبترا و 
مرحم یعرـش  دـقع  طباوض و  تحت  ود  نآ  هک  دـهد  یم  ار  فلاخم  سنج  زا  درف  ود  یهارمه  دـمآ و  تفر و  هزاجا  ینامز  اهنت  یمالـسا 

همان رـسپ ، رتخد و  نایم  ینابایخ  ياه  یتسود  همه  نیاربانب  دـشاب . هتفرگ  تروص  رتخد  یلو  نذا  تراـظن و  اـب  زین  تیمرحم  نیا  دنـشاب و 
اهرامآ دوش . یم  بوسحم  فالخ  تسین و  حیحـص  عرـش ، لقع و  رظن  زا  هچ  یفرع و  رظن  زا  هچ  نآ ، دننام  ینفلت و  ياهوگتفگ  اه  نداد 
اهزورآ اه ، هشیدنا  هدیقع و  اب  دیاش  رتخد ، هک  ارچ  تسا ؛ هتشادن  یشوخ  ماجنارس  رسپ ، رتخد و  نایم  اه  یتسود  رتشیب  هک  دهد  یم  ناشن 

تخبـشوخ ارم  دراد و  هقالع  نم  هب  لد  میمـص  زا  تسا و  نم  قشاع  وا  هک  دشیدنا  یم  دوخ  اب  دوش و  یم  تسود  يرـسپ  اب  شیاهایور  و 
ياضرا يارب  طقف  رـسپ  هک  هکنیا  زا  لفاغ  تسوا . لآ  هدـیا  درف  نامه  هدرک ، هقـالع  زاربا  وا  هب  هک  يرـسپ  درادـنپ  یم  اـی  درک و  دـهاوخ 

یتسود رتخد  تفه  ای  شش  اب  هک  يدارفا  اسب  هچ  درک . دهاوخ  اهر  ار  وا  یتدم  زا  سپ  دنک و  یم  تبحم  وا  هب  ینارذگ  شوخ  تاوهش و 
یگژیو ایآ  تسین  مولعم  دوش ، تسود  يرتخد  اب  تقادص  يور  زا  مه  يرـسپ  رگا  دنزرو !؟ یم  قشع  نانآ  همه  هب  ایآ  دـنا ! درک ه  رارقرب 

ياهیتسود دصرد  راچ  طقف  هک  دهد ، یم  ناشن  هدـمآ  تسد  هب  اهرامآ  زا  هچ  نآ  هن !؟ ای  دراد  یبسانم  یگداوناخ  ینید و  یقالخا و  ياه 
یکدنا دادعت  دوش . یم  هدیشک  قالط  هب  ناش  جاودزا  مه  دصردراهچ  نیمه  رتشیب  هتبلا  هک  دوش . یم  یهتنم  جاودزا  هب  رسپ  رتخد و  نایم 

رد تیاهن ، رد  یلو  دنا ، درک ه  یتخبشوخ  ساسحا  لاس  ود  یکی  ات  دنا ، داد ه  لیکـشت  كرتشم  یگدنز  ینابایخ  ياه  یتسود  هیاپ  رب  هک 
تروص یحطـس  یقـشع  هیاپ  رب  طقف  هک  یجاودزا  هک : دنا  هتفایرد  ار  هتکن  نیا  هدرب و  یپ  رگیدـکی  ياه  یتساک  هب  یگدـنز  مخ  چـیپ و 

رگیدکی ياهبیع  ات  دهد  یمن  هزاجا  نانآ  هب  یتسود  زاغآ  رد  تبحم  تدـش  رگیدـمه و  هب  هقالع  هک  ارچ  دراد ؟ ییاهدـمایپ  نینچ  دریگ ،
اـهدوبمک و و  تشذـگ ، جاودزا  زا  هک  یتدـم  زا  سپ  یلو  دـنیب . یم  لآ  هدـیا  يدرف  دوخ  يارب  ار  يرگید  مادـک  ره  هجیتن  رد  دـننینب . ار 

فلاخم سنج  اب  یتسود  تالکشم  لئاسم و  زا  يا  هشوگ  اه  نیا  دننیب . یمن  قالط  زج  يا  هجیتن  دش ، رهاظ  فرط  ود  یقالخا  تالکـشم 
ناشن اه  یسررب  . درک شومارف  دیابن  ار  زدیا و ... تیانج ، يدزد ، دایتعا ، داسف ، ياهدناب  هب  ندش  هدیـشک  نوچ ، ییاهدمایپ  هتبلا  هک  تسا 
هطبار نتشاد  هب  يرارف  نارتخد  رتشیب  تسا . فلاخم  سنج  هقالع  یتسود و  هناخ ، زا  نارتخد  رارف  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  دهد  یم 

دنا هتشاد  رسپ  تسود  رارف ، زا  شیپ  يرا  رف  نارتخد  دصرد  زا 60  شیب  هک  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  دننک . یم  فارتعا  فلاخم  سنج  اب 
نارتخد هک  تساجنیا  تفگـش  دنا . دز ه  رارف  هب  تسد  دن و  دـش ه ا  هارمگ  فلاخم ، سنج  ناتـسود  نیمه  هلیـسو  هب  نارتخد  نیا  رتشیب  و 

دننک و یمن  شاف  اروا  مان  يرادافو  يارب  دوخ  لایخ  هب  دنناد  یم  مه  رگا  ای  دنناد  یمن  ار  دوخ  رسپ  تسود  یعقاو  مان  ای  راتفرگ ، يرارف و 
مه يرارف  نارتخد  زا  يدادعت  بلطم ، نیا  رب  هوالع  دمآ . دهاوخ  نانآ  غارـس  هب  ناشرـسپ  تسود  هک  دنرواب  نیا  رب  دوخ ، یهاو  لایخ  رد 

هدعو ار  ناشرارف  تلع  دنناد و  یم  دوخ  رـسپ  ناتـسود  اب  طابترا  ببـس  هب  ار  دوخ  ییوربآ  یب  ندش و  هابت  دـنا و  هدرب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب 
رارق رب  طابترا  اهرسپ  اب  میقتسم  تروص  هب  راب  نیتسخن  يارب  نارتخد ، رتشیب  هک  دنامن  هتفگ  ان  دننک . یم  نایب  ناشرسپ  ناتسود  جوپ  ياه 

هب سنجمه  ناتـسود  زا  یکی  هلیـسو  هب  ندش  یفرعم  ( 1 دـشاب . یم  ریز  ياهـشور  زا  یکی  هب  اهرـسپ  اب  نانآ  طابترا  داجیا  و  دـنا . درکن ه 
رسپ و کی  رظن  بلج  رد  یناوتان  رب  ینبم  ناتسود  ریقحت  راشف و  تحت  ( 3 هیاسمه . ای  لیماف  نانز  زا  یضعب  يوس  زا  یفرعم  ( 2 رسپ . کی 

باـختنا هب  تسد  دوخ  يدوخ  هب  ناوجون  نارتـخد  ـالومعم  هک  درک  شوـمارف  دـیابن  ار  هتکن  نیا  نیارباـنب ، نـالاسمه . اـب  يزاـس  ناـسمه 
مه اهوگلا و  ریثات  تیمها  نیا  دـنوش و  یم  بیغرت  اـی  کـیرحت  نـالاس  مه  ناتـسود و  زا  یـضعب  يوس  زا  هکلب  دـننز ، یمن  رـسپ  تسود 

: مینک یم  هراشا  یقیقح  هنومن  دنچ  هب  اعدا  نیا  تابثا  يارب  دهد . یم  ناشن  ار  نالاس 

ریگتسد هانپ  رس  یب  اهنت و  بونج  لانیمرت  رد  و  هدمآ ، نارهت  هب  اهناتسرهش  زا  یکی  زا  دوخ  رسپ  تسود  هارمه  هب  هک  تسا  هلاس  يرتخد 16  ایؤر  - 1
. تسا هدش 
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ار یبوخ  یگدـنز  مینک و  راـک  مه  اـب  مینک و  دـقع  نارهت  میدـمآ  مدزماـن  اـب  دـیوگ : یم  يدـمآ ؟ نارهت  هب  هچ  يارب  هک  مسرپ  یم  وا  زا 
هرطق هرطق  مارآ و  شیاهکـشا  دـنک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  تساجک ؟ نالا  ینود  یم  يراد ؟ ربخ  تدزمان  زا  میوگ : یم  مینک ، تسرد 

دقع شا  هلاخ  رتخد  اـب  هک  تفگ  یم  مدرک ، یم  تبحـص  ینفلت  ما  همع  اـب  هک  شیپ  زور  دـنچ  دـیوگ : یم  دزیر ، یم  شیاـه  هنوگ  يور 
الاب ار  شیاه  هناش  هتـشادن ، هقالع  وت  هب  مه  نادنچ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  میوگ : یم  دننک . یـسورع  رگید  هام  دـنچ  تسا  رارق  هدرک و 
همع تسود  اب  مدوب  هتفر  ما  همع  هناخ  هب  هک  راب  کی  دیوگ : یم  دیدش ؟ انـشآ  مه  اب  روطچ  میوگ : یم  دهد . یمن  یخـساپ  دزادـنا و  یم 
دنم هقالع  مه  هب  مدـش و  انـشآ  زورهب  اب  اهنآ  هناخ  رد  درک و  توعد  شا  هناـخ  هب  ارم  مدـید ، ار  وا  هک  راـب  دـنچ  زا  سپ  مدـش و  انـشآ  ما 

میتشاذگ 0 جاودزا  رارف و  رارق  میدش و 

بکترم شیاهرسپ  تسود  زا  یکی  اب  راب  نیدنچ  وا  تسا . هدش  ریگتسد  رسپ  دنچ  اب  شدرگ  ماگنه  هب  شا ، هلاخ  رسپ  اب  ندرک  دقع  دوجو  اب  ابیرف  - 2
یم يدز ؟ عورـشمان  لامعا  نیا  هب  تسد  ارچ  يدش و  تسود  نارگید  اب  ارچ  يدوب ، هدرک  دقع  هک  وت  میوگ : یم  وا  هب  تسا  هدش  عورـشمان  لمع 

شرس يزیچ  شیاهتذل  ایند و  زا  تسا ، راک  لوغشم  شرس  طقف  وا  دیوگ : یم  یناد ؟ یم  اجک  زا  میوگ : یم  دروخ . یمن  درد  هب  ما  هلاخرسپ  دیوگ :
. دوش یمن 

؟ يداد رـسپ  نآ  اب  عورـشمان  لمع  هب  نت  ارچ  رگید  یتفرگ . یم  قالط  يدیمهف ، یتقو  ای  يدرک  یمن  دـقع  نوا  اب  لوا  زا  بُخ  میوگ : یم 
هربخ هچ  ایند  يوت  مدیمهف  مدش ، انشآ  نیشفا  اب  هنامـس  طسوت  هک  دعب  مدوب . رخ  درذگ . یم  هچ  ایند  يوت  مدیمهف  یمن  شلوا  دیوگ : یم 

یگنرز دیوگ : یم  يراد ؟ ربخ  نوا  زا  تساجک ؟ نالا  نیـشفا  میوگ : یم  ما . درک ه  دقع  یتپاپ  رـسپ  کی  اب  هک  مدوب  قمحا  ردـقچ  نم  و 
هیرگ هن ؟ ای  تساجک  ینود  یم  الصا  وگب  ار  شتسار  متسین . سیلپ  هک  نم  میوگ : یم  دینک . شریگتسد  ات  دیمهفب  ار  شیاج  یهاوخ  یم 

مه نم  ناش ، هناخ  رد  هتفر  راب  دنچ  هنامـس  هیروگ و ... مودک  منود  یمن  هدرک ، رارف  هدش ، یفخم  منود ، یمن  دیوگ : یم  دریگ و  یم  شا 
الصا دنک و  یمن  یباتفآ  ار  شدوخ  نیشفا  یلو  دنروآ ، رد  وا  دقع  هب  ارم  هک  دنا  هدرک  تقفاوم  یتسیزهب  مردپ و  هک  ما  هدز  گنز  راب  ود 

(1 . ) مرادن يربخ  وا  زا 

یساسا شسرپ  کی 

ار امـش  ناوارف  ینارچ  مشچ  اب  اه  ینامهم  اهنـشج و  رد  ای  هچوک  نابایخ و  رد  هک  يرـسپ  مینک : یم  لاؤس  ناوج  رتخد  کـی  زا  یتسار  هب 
داـمتعا و دروم  هنوگچ  هدرک ، يربلد  امـش  زا  نکمم  قیرط  ره  هب  و  دومن . رارقرب  طاـبترا  امـش  اـب  ینفلت  اـی  هماـن  مالـس ، اـب  و  هدرک ، ادـیپ 
یهد و یم  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  ناج  لد و  مامت  چوپ  ياه  هدعو  اهینابز و  برچ  اب  یتدم  زا  سپ  ارچ  دریگ ؟ یم  رارق  امـش  نانیمطا 

نیا هک  نآ  ضرف  رب  رخآ ، رد  و  دنک ؟ جاودزا  امـش  اب  هک  دراد  دوجو  ینیمـضت  هچ  يا  هدیـسرپ  دوخ  زا  يوش ؟ یم  وا  رادربنامرف  عیطم و 
يا هطبار  امش  لثم  نارازه  اب  امش  زا  دعب  هک  دیناد  یم  اجک  زا  دیدرک . مه  جاودزا  جاودزا و  يارب  دش  يا  هنیمز  اهییانـشآ  طباور و  هنوگ 

هراچیب رتخد  زور  ره  هدرک و  ینارچ  مشچ  هب  تداع  هک  يرـسپ  دیامنن ؟ ییابرلد  يربلد و  امـش  زا  دعب  يرگید  نارتخد  زا  دـنکن و  رارقرب 
ملاس بیجن و  رتخد  کی  اب  دـناوت  یمن  هدـش ) بلط  عونت  شدوخ  لوق  هب  رگید   ) دـنک یم  دوخ  ياهینارتوهـش  اهینارـسوه و  يادـف  ار  يا 

ماد رد  رگید  وا  هک  ارچ  دشاب ؟ امـش  هدنیآ  يارب  یبوخ  رهوش  دناوت  یمن  رگید  ترابع  هب  دنک ؟ یتسرپرـس  ار  ابیز  یمئاد و  یگدنز  کی 
. تسا هدش  ریسا  یبلط  عونت  ینارچ و  مشچ 

مینکن شومارف  ار  دوخ  يالاو  ياه  شزرا 

رد دنیبب  ددرگ و  فقاو  دوخ  يالاو  شزرا  هب  دبایب و  ار  شدوخ  یبرغ ، ياهوگلا  نتشاذگ  رانک  اب  ینا  ریا  ناملسم  رتخد  هک  تسابیز  هچ 
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يردام يرسمه و  يارب  ار  اهـشزرا  نیرتالاب  سدقم  عراش  تسا . هدش  هداد  ییاهب  هچ  ناملـسم  رتخد  نز و  يدوجو  رهوگ  هب  مالـسا  نید 
لثم ار  ناردام - ینامـسآ - ياه  هتـشرف  نیا  ياپ  ندیـسوب  دـناد و  یم  ناردام  ياپ  ریز  ار  نیرب  تشهب  ربمایپ ! هکنانچ  دوش . یم  لـئاق  نز 

اهـشزرا و همه  نیا  اب  درمـش . یمرب  تادابع  هرمز  رد  ار  وا  تروص  هب  نادـنزرف  زیمآ  تبحم  هاگن  دـنک و  یم  یفرعم  ادـخ  هناخ  ندیـسوب 
ار نتشیوخ  ًاضعب  دوخ  يالاو  شزرا  تمظع و  هب  هجوت  نودب  ارچ  دشاب ، هتشاد  دناوت  یم  ناملسم  رتخد  کی  هک  يدنلب  هاگیاج  اهتلزنم و 

همه دشورفب و  سوه  كدنا  ياهب  هب  ار  سفن  تمیقنارگ  رهوگ  دنک و  هضرع  نابایخو  رازاب  هچوک و  رد  قرب  قرز و  رپ  ییالاک  نوچمه 
رد ار  رمع  هیقب  دـنارذگب و  ادـخ  زا  يرود  یتسم  رد  ار  شیوخ  تاوارط  یناوج و  و  دـهدب ، تسد  زا  سوه  اوه و  دابدـنت  رد  ار  شیتسه 

ردپ و اب  نارـسپ  نارتخد و  رگا  دوب  بوخ  هچ  دنکب . يرپس  ینامیـشپ  تمادـن و  رد  ینمادـکاپ  یناوج و  نداد  تسد  زا  هودـنا  ترـسح و 
هنامیمص اهنآ  زا  دندرک و  یم  عوجر  اهنآ  هب  تالکشم  اهزاین و  مامت  رد  هک  نانچنآ  دندرک ، یم  رارقرب  هناتسود  کیدزن و  یطباور  ردام 

تساوخرد و يارب  تسین  راک  رد  تلاجخ  يراسمرـش و  كاشوپ  اذـغو و  تساوخرد  يارب  هک  روطنامه  دـندیبلط . یم  ار  اه  يراـی  نیرت 
زین ردام  ردپ و  دشابن . راک  رد  يراک  ناهنپ  تلاجخ و  يراسمرش و  زین  وا ، اب  جاودزا  فلاخم و  سنج  هب  یحور  زاین  زاربا  رـسمه و  بلط 

، ناشنادنزرف نکـسم  كاروخ و  كاشوپ و  نیمأت  يارب  دنرـضاح  دـننک و  یم  شالت  نادـنزرف  يدام  ياهزاین  نیمأت  يارب  هک  هنوگ  نامه 
مهارف زین  ار  ناشنادنبلد  یفطاع  یحور و  ياهزاین  ات  دننک  شالت  دیاب  دنرخب ، نت  هب  ار  اهیتخس  اهترارم و  دننیزگرب و  ار  يددعتم  ياهلغش 

اب يرس و  دوخ  يراک و  یفخم  زا  رود  هب  ردام  ردپ و  هناتسود  ياه  ییامنهار  اب  فلاخم  سنج  هب  زاین  ماگنه  نارـسپ  نارتخد و  ات  دنروآ 
قشع و اب  دـننک و  جاودزا  ردام  ردـپ و  يونعم  يدام و  ياه  تیامح  تحت  نید و  هیاس  ریز  یهاوخ  هداـیز  تـالمجت و  هنوگره  زا  زیهرپ 

يارب ناردام  ناردـپ و  دـنوش . مه  يراکزیهرپ  ینمادـکاپ و  بجوم  هداوناخ و  ياقب  ناـبهگن  ییوشاـنز ، یگدـنز  رد  رگیدـکی  هب  هقـالع 
کیدزن هناتسود و  رایسب  یطباور  داجیا  - 1 دنیامن : تیاعر  ار  ریز  تاکن  دیاب  ناشنادنزرف  برخم  عورـشمان و  ياه  یتسود  زا  يریگولج 
ياهزاین كرد  - 3 فلاخم . سنج  زا  تسود  نتشاد  موش  بقاوع  دسافم و  نییبت  نادنزرف و  هب  نداد  یهاگآ  - 2 ناشنادنزرف . دوخ و  نیب 

هدایز تـالمجت و  زا  رود  هب  ناـسآ و  ياـهجاودزا  ندومن  گـنهرف  - 4 نآ . ندرک  هدروآ  رب  يارب  شـالت  نادــنزرف و  یفطاـع  یحور و 
(2 . ) یهاوخ

اه تشون  یپ 

. هدازاقس دمحم  دیس  فلاخم :»  سنج  اب  یتسود   » هلاقم ( 2 ماکهم . اضر  نارتخد : يزیرگ  هناخ  ك . ر . ( 1

مجنپ لصف 

هراشا

اههاگشناد رد  رسپ  رتخد و  طباور 

: مینک یم  هصالخ  یلصا  شسرپ  هس  هب  خساپ  رد  ار  لصف  نیا  ثحابم 

هراشا

هفیظو ( 3 تسیچ ؟ زا  یشان  اه  هاگشناد  رد  رـسپ  رتخد و  طباور  ( 2 دنک ؟ یم  مرحم  ار  اه  نآ  رسپ ، رتخد و  نتشاد  تسود  فرـص  ایآ  ( 1
یم ییوشانز  دنویپ  داجیا  ببـس  هچنآ  دش  روآ  دای  دیاب  لوا  لاوس  هب  خـساپ  رد  درک ؟ دـیاب  هچ  تسیچ و  تیعقوم  نیا  رد  ام  تیلوؤسم  و 

، تروص نیا  ریغ  رد  تسا ؛ نآ  طیارـش  ظفح  اه و  نآ  يایلوا  هزاجا  اب  اه و  نآ  يالکو  ای  درم  نز و  يوس  زا  دقع  هغیـص  ندـناوخ  دوش ،
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اه نآ  ندـش  مرحم  يارب  يزوجم  رفن ، ود  لباقتم  نتـشاد  تسود  فرـص  درادـن . دوجو  ییوشانز  تیمرحم  تیجوز و  داـجیا  يارب  یببس 
رد هک  يزیچ  نیتسخن  دریگ ؛ یم  تروص  تاوهـش  هبلغ  رثا  رد  یـسنج و  ياه  یبایماک  يارب  جاودزا  زا  لبق  ياه  یتسود  ًیلومعم  تسین .
ای یمـسر  دـقع  هنوگ  چـیه  نودـب  هک  یطباور  نینچ  زادـیاب  تسا و  یکاپ  فافع و  دنمـشزرا  رهوگ  دور  یم  تسد  زا  طـباور  هنوگ  نیا 
رد تسا . یفنم  لوا  لاؤس  خساپ  نیاربانب ، درک . زیهرپ  ًادج  دریگ ، یم  تروص  رت  شیب  تخانـش  هناهب  هب  اه  هداوناخ  عالطا  نودب  هغیص و 

: درک هراشا  ناوت  یم  دنچ  یلماوع  هب  مود  لاوس  هب  خساپ 

یسنج هزیرغ  حیحص  ياضرا  مدع  . 1

ناور رب  تاساسحا  یـسنج و  قوش  ماـیا  نیا  رد  تسا . فلاـخم  سنج  هب  شیارگ  یـسنج و  هزیرغ  يرادـیب  ماـیا  یناوج ، ماـیا  دـیدرت  یب 
اب دروخرب  رد  يو  يریذپ  کیرحت  ببـس  دـهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناوج  هاگن  نخـس و  راتفر ، هاگآدوخان  دـنکفا ؟ یم  هیاس  یمدآ 

جاودزا زین  نآ  لوبق  لباق  هار  دوش . نیماتو  ءاضرا  بولطم  حیحـص و  روط  هب  دـیاب  ینورد  زاین  نیا  تسا  یعیبط  دوش . یم  فلاـخم  سنج 
هب هجوت  اه و  هداوناخ  تاعقوت  تراظتنا و  حطـس  نتفر  الاب  ریظن  يداصتقا - یعامتجا و  یگنهرف ، فلتخم  لـیالد  هب  هنافـساتم  یلو  تسا ؟

بسانم یلام  طیارـش  تاناکما و  دوجو  مدع  اه و  نآ  لیـصحت  همادا  ناناوج ، یلغـش  هدنیآ  لاغتـشا و  لضعم  مزال ، ریغ  تافیرـشت  یخرب 
هب شکرـس ، هزیرغ  نیا  حیحـص  هنـالقاع و  نیمأـت  اـضرا و  هجیتن  رد  هتفاـی و  شیازفا  نارـسپ  نارتـخد و  جاودزا  نس  اـه - هداوناـخ  یخرب 

هبور اـم  یتنـس  ینید و  هعماـج  رد  راـجنهبان  ياـهراتفر  هنوگ  نیا  نیارباـنب ، تسا . هدـش  هدیـشک  فارحنا  هب  یناوج ، نارود  رد  صوصخ 
هنافـساتم دـیمان . یعاـمتجا  لـضعم  کـی  ار  نآ  ناوت  یم  مک  تسد  هدـش ، لیدـبت  یعاـمتجا  نارحب  کـی  هب  مییوـگن  رگا  تسا و  ینوزف 

. دنک يریگشیپ  تسردان  ياهراتفر  نیا  شرتسگ  زا  ناناوج  جاودزا  هنیمز  ندرک  مهارف  اب  هتسناوتن  نونک  ات  ام  یعامتجا  راتخاس 

تبحم هب  زاین  ساسحا   02

: دـیوگ یم  برغ ، ناسانـش  ناور  زا  یکی  نوسکیرا ، دـنرگیدکی . اب  ندـش  نخـس  مه  هناتـسود و  طباور  ناهاوخ  ناناوج ، نینـس  نیا  رد 
هب ار  شا  ییاراد  یتسه و  نیرت  مهم  نیرتدنمـشزرا و  دـنک ؛ ادـیپ  نارگید  اـب  یکیدزن  هناتـسود  طـباور  دـهاوخ  یم  هلحرم  نیا  رد  ناوج 

. دـننک تیاـمح  يو  زا  دـنناوت  یمن  شیدـلاو  هداوناـخ و  دـنک  یم  ناـمگ  تسا و  دـیدج  یتیوه  نتفاـی  یپ  رد  دـهد ؛ هیدـه  رگید  يدرف 
يرارقرب تبحم و  زاربا  تبحم و  هب  زاین  دوش ، شودخم  دنیبب و  همطل  ای  دوشن  نیمات  یبوخ  هب  یگداوناخ  طیحم  رد  زاین  نیا  رگا  نیاربانب ،

اـضرا هداوناخ  نورد  رد  ناشتاساسحا  فطاوع و  هک  يرـسپ  رتخد و  رگید ، ترابع  هب  دـش ؟ دـهاوخ  فالتخا  راچد  شا  هناتـسود  طابترا 
؟ دـنوشیم وجدوس  بلط و  تصرف  دارفا  همعط  هعماج ، دازآ  زاب و  ياضف  رد  دـننک ، ییاهنت  تبرغ و  ساسحا  یگداوناـخ  عمج  رد  دوشن و 

لیبق زا  فلتخم  ياه  هناهب  هباه  نآ  دوش  یم  ببـس  فلاخم  سنج  اه و  نآ  لباقتم  لیم  لقادح  ای  دـنتفا  یم  دایـش  دارفا  ماد  رد  یتحار  هب 
ماگ ناشزاین  نیا  ياضرا  نیمأـت و  تهج  رد  هاـگآدوخانای  هناـهاگآ  یـسرد  یملع و  لـئاسم  هراـبرد  رظن  لداـبت  جاودزا و  يارب  ییانـشآ 
لباق شخب  هنافسأتم  يدوخ  ریغ  عبانم  زا  نتفرگ  وگلا  دناجنر . یم  ار  امش  شا  هدهاشم  هک  لوبق  لباق  ریغ  طلغ و  یـشور  اب  هتبلا  دنرادرب ؟

یب دـنریگ . یم  رگید  عماوج  لیـصا  ریغ  يدوخ و  ریغ  ياه  طـیحم  زا  ار  دوخ  یعاـمتجا  ياـهراجنه  اـه و  شزرا  اـم  ناـناوج  زا  یهجوت 
رد ندش  یناهج  هدیدپ  یعمج و"  طابترا  لئاسو  يژولونکت و  هعسوت  شرتسگ و  زین  نآ و  هعـسوت  یعامتجا و  تاطابترا  شرتسگ  دیدرت 

روما نیا  دراد . یساسا  شقن  هناگیب  گنهرف  هب  ندروآ  يور  یگتخابدوخ و  نیا  رد  ... یـسایس و " یعامتجا ، یگنهرف ،  ياه  هصرع  همه 
دـشر و لماع  طباور ، هنوگ  نیا  هک  نیا  ناـمگ  هب  دـنهد و  رارق  وگلا  ار  عماوج  رگید  ياـه  شزرا  اـه و  گـنهرف  ناـناوج  دوش  یم  ببس 

يارب دوخ  ندیشک  خر  هب  ناناوج و  تباقر  هلأسم  نایم ، نیا  رد  دنروآ . يور  نآ  هب  تسا ، تیصخش  زاربا  هلیـسو  تأرج و  لامک و  هناشن 
یب هضرع و  یب  مک  تسد  ای  دـنریگ و  رارق  نیـسحت  دروم  ناتـسود  عمج  رد  هک  نیا  يارب  یخرب  دـنک . یم  اـفیا  هدـمع  یـشقن  نـالاسمه 
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نآ زا  دنهاگآ ، اهراک  نیا  ءوس  بقاوع  زا  یبوخ  هب  هک  نآ  اب  دندرگ و  یم  رتخد  تسود  ای  رـسپ  تسود  لابند  هب  دنوشن ، هدناوخ  تأرج 
رظن هب  رکدیاب د ؟ هچ  یعامتجا  لضعم  نینچ  ربارب  رد  رضاح ، تیعضو  رد  هک  نیا  امـش و  موس  لاوس  هب  خساپ  رد  اما  دنـشک . یمن  تسد 

تامادقا زا  یشخب  داد 0  ماجنا  روخرد  یتامادقا  لکـشم  نیا  هدنهد  شرتسگ  لماوع  هدـنروآ و  دوجو  هب  للعاب  بسانتم  دـیاب  دـسر  یم 
هنوگ نیا  زا  نتفاـی  تاـجن  يارب  هار  نیرت  لوقعم  هزیرغ ، نیا  عورـشم  حیحـص و  ياـضرا  فلا ) زا : تسا  تراـبع  هلأـسم  نیا  رد  دـنمدوس 
دوش ادـیپ  یهار  رگا  : " دـسیون یم  جاودزا  هرابرد  نیمز ، برغم  فورعم  دنمـشناد  تنارود ، لیو  تسا . هناور  جـک  ای  راجنهبان  ياهراتفر 

لیلقت فصن  ات  تسا  هد  رک  راد  هکل  ار  یگدنز  هک  یسنج  تافارحنا  یناور و  ياه  يرامیب  دریگ ، ماجنا  یعیبط  ياه  لاس  رد  جاودزا  هک 
هتفرگ رارق  دیکأت  دروم  ناناوج  نادنزرف و  جاودزا  رد  عیرـست  نام  ینید  ياه  هزومآ  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیاش   " تفای . دـهاوخ 

ریغ ملاسان و  یناور  یـسنج و  یقالخا و  تافارحنا  يرایـسب  زا  جاودزا  اب  ناوت  یم  هک  تسا  نآ  يایوگ  اه  قیوشت  اهروتـسد و  نیا  تسا .
موسر بادآ و  اه و  شرگن  حالـصا  نالوؤسم و  اـه و  هداوناـخ  یناـگمه  شـالت  هب  عوضوم  نیا  هتبلا  درک . يریگـشیپ  سنج  ود  عورـشم 
ققحت ریـسم  رد  دـنراد  هفیظو  تموکح  اه و  هداوناخ  دارفا ، همه  دراد و  یگتـسب  جاودزا  تاناکما  تالیهـست و  ندرک  مهارف  تسرداـن و 

هطبار شیازفا  نادنزرف و  نیدـلاو و  نیب  تبثم  یفطاع  ياضف  داجیا  یگداوناخ و  طباور  میکحت  ب ) دنـشوکب . ناناوج  جاودزا  تامدـقم 
زاین نیمأت  شمارآ و  تینما و  ساسحا  داجیا  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  يرگید  هناریگـشیپ  لماع  هداوناخ  ياضعا  نیب  کـیدزن  هناـمیمص و 

رد ار  یفطاع  هطبار  تبحم و  نیا  دنوشن ، ور  هبور  یفاک  هجوت  تبحم و  اب  هناخ  رد  ناناوج  یتقو  اریز  دـشاب . هتـشاد  يرثؤم  شقن  یفطاع 
یم هعـسوت  فلاخم  سنج  اب  ار  دوخ  هطبار  يزیرغ ، تاساسحا  يریگجوا  غولب و  نارود  اب  بسانتم  دـننک و  یم  وج  تسج و  هناخ  نوریب 

هناتـسود هنامیمـص و  هطبار  شرتسگ  زین  یگداوناخ و  یفطاع  طباور  شرتسگ  اب  دـیاب  ار  یناوج  هرود  رد  تبحم  هب  زاین  نیارباـنب ، دـنهد .
هتـسد ياه  تیلاعف  یخرب  ماجنا  یفطاع و  مرگ و  تاطابترا  داجیا  بسانم و  ناتـسود  نتفای  اـب }  } درک و نیماـت  سنج  مه  نـالاسمه  نیب 
یکاـپ تفع و  لاـمک و  دـشر و  ياـیوج  ناـناوج  دـناوت  یم  یلرتنک  دوخ  یلرتنک ؛ دوخ  ج ) داد . تبثم  خـساپ  ینورد  زاـین  نیا  هب  یعمج 

یم لکش  هنیمز  نیا  رد  هک  يراکفا  لرتنک  زین  ساوح و  رگید  شوگ و  مشچ ، لرتنک  اب  دنک . ظفح  هدولآ  ياضف  نیا  رد  ار  امش  نوچمه 
ار دوخ  ساوح  نهذ و  رت  شیب  هچ  ره  ًانئمطم  درک . يریگولج  يدایز  دودـح  ات  نارگید  ملاسان  طباور  يراذـگ  ریثأـت  زا  ناوت  یم  دریگ ،

زیهرپ اب  دینکرپ و  حیحص  يزیر  همانرب  اب  اردوخ  تغارف  تاقوا  تسارتهب  سپ  دوب . میهاوخ  ریذپریثات  رتشیب  میزاس ، لوغشم  هنیمز  نیا  رد 
نایاپ رد  دیزادرپب . تسا ، ملع  لیصحت  نامه  هک  ییوجشناد  نارود  مهم  یلصا و  هفیظو  هب  اه ، هنحص  نیا  هب  هجوت  ییاهنت و  يراکیب و  زا 

دروخرب دـنرادن . یهاگآ  دوخ  ياه  طاـبترا  یـضعب  تیعورـشم  مدـع  اـی  ندوب  هابتـشا  زا  ناـناوج  نازیزع و  زا  یخرب  دـش ، روآداـی  دـیاب 
نآ هب  عوضوم  نیا  نایب  رد  امش  راتفر  كولـس و  نسح  ًاعطق  دماجنا . اه  نآ  راتفر  رییغت  حالـصا و  هب  دناوت  یم  ام  هفطاع  اب  هنارگنـشور و 
ياه شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  تاراشتنا  زا  یجاح  یمیقم  مساقلاوبا  هتـشون  " طباور ، ناناوج و  ، " باـتک دراد . هدـننک  نییعت  یـشقن  اـه 

لیلحت ، " دـیامن یم  دـنمدوس  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  باـتک  دـشاب . هنیمز  نیا  رد  یبوخ  ياـمنه  ار  دـناوت  یم  مق  هیملع  هزوح  یگنهرف 
. تسا هدش  رشتنم  نایبرم  ایلوا و  نمجنا  نامزاس  هلیسو  هب  هک  تسا  يدمحا  رغـصا  یلع  هتـشون   " ناریا ، رد  رـسپ  رتخد و  طباور  رب  یتیبرت 

(1)

: تشون یپ 

( يدمحا اضردمحم   ) تشهبیدرا 1382 نامسرپ ، همانهام  ك . ر . ( 1

مشش لصف 

هراشا
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یم لیکشت  ناناوج  ار  ام  یمالسا  هعماج ي  دارفا  زا  يدایز  دادعت  هک  اج  نآ  زا  یمالسا  نوتم  هب  یهاگن  اب  رـسپ  رتخد و  طباور  رب  یلیلحت 
ناشیا ندرک  مرگرس  اب  دنناوتب  ات  دنا  هداد  رارق  فده  دروم  ار  ناناوج  نوگانوگ ، ياه  هئطوت  یگنهرف و  مجاهتاب  مالسا ، نانمـشد  دنهد ،
ءهلأسم دـنیامن . مورحم  اهب  نارگ  ياه  هیامرـس  نیا  زا  ار  روشک  دـنربب و  نیب  زا  ار  نانآ  يدـمآراک  طاشن و  ساـسا ، یب  چوپ و  لـئاسم  هب 
يایاوز زا  هلأـسم  نیا  هتبلا  تسین  هدـش  داـی  بلاـطم  اـب  طاـبترا  یب  تسا ، حرطم  اـم  هعماـج  رد  هک  يا  هنوگ  هب  زین ، رـسپ  رتخد و  طاـبترا 

: مینک یم  هراشا  نآ  مهم  هتکن  ود  هب  ثحب ، نیا  زاغآ  رد  هک  تسا  یبایزرا  لباق  یفلتخم 

لئاسم هب  هجوت  یمـسج ، فلتخم  ياوق  ندش  رادیب  اب  تسا . یمـسج  طاشن  یـسنج و  قوش  تاساسحا ، روش  هرود  یناوج  مایا  لوا : هتکن 
هب ریثأت  رـسپ  رتخد و  طباور  اه و  یتسود  شیادیپ  رد  یعیبط ، غولب  نیا  دوش . یم  رتدایز  فلاخم  سنج  يرهاظ  ياه  تیباذـج  یفطاع و 

. دراد ییازس 

يزیر همانرب  نآ  هب  ندیسر  يارب  دشاب و  هتشاد  یگدنز  رد  یـصخشم  فادها  هک  تسا  یـسک  قفوم  ناسنا  هک  میدقتعم  ام  همه  مود : هتکن 
لآ و هدیا  بولطم  یگدنز  کی  هب  ار  وا  هک  دیامن  باختنا  ار  یهار  دنک  یعـس  دیاب  زین ، ناوج  کی  دـنک . باختنا  ار  بسانم  هار  دـیامن و 

. دناسرب يداش  لامک و  شمارآ ، زا  راشرس 

دوخ يونعم  يدام و  دعب  ود  ره  هب  دیاب  شمارآ  لماکت و  هب  ندیسر  يارب  تسا و  يرایسب  یمـسج  یحور و  ياه  يدنمزاین  ياراد  ناسنا 
میلاعت رد  هدومن و  هجوت  ناسنا  ياـه  يدـنمزاین  همه  هب  هک  تسا  یعماـج  لـماک و  نیناوق  هعومجم  ياراد  مالـسا  نید  یفرط  زا  دزادرپب ؟

یکاـپ و میرح  زا  يراد  ساـپ  يارب  مالـسا  ساـسا ، نیا  رب  تـسا . هداد  رارق  رظندـم  ار  ترخآ  اـیند و  تداعـس  یموـمع و  حـلاصم  دوـخ ،
قشع اه و  یتسود  باسح و  نودب  قلطم و  يدازآ  هتسناد و  يرورض  رسپ  رتخد و  طباور  رد  ار  یطباوض  تیاعر  تافارحنا ، زا  يریگولج 

ناـیرج رد  يرورـض و  دراوـم  رد  ار  درم  نز و  ندرک  تبحـص  مالـسا  تـسا . هدرمـش  دودرم  دنـسپان و  ار  يزورما  حلطـصم  ياـه  يزاـب 
طباور هنوگ  نیا  زا  ار  نانآ  یلامتحا ، ءوس  ياهدمایپ  زا  يریگ  شپ  يارب  اما  تسا ؛ هتـسنادن  مارح  یگدنز  هرمزور  ياهراک  هب  یگدیـسر 

َّنِإ ْمُهل  یَکْزأ  کلَذ  مُهَجوُرف  ْاوظَفْحَی  َو  ْمِهِراَْصبأ  ْنم  ْاوُمـضُغَی  َنینِمْؤمِلل  لق  إ  دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا . هتـشاد  رذـحرب 
وگب نانمؤم  هب  " اَْهنم َرَهَظ  اَم  الِإ  نُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َو َآل  نُهَجوُُرف  َنظَفْحَیو  ّنِهِراَْـصبأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاـنِمْؤُمِلل  لـُق  َو  َنوعَنْـصَی  اَِـمب  ُریبَخ  َهَللا 
هچنآ زا  دـنوادخ  تسا . رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  دـننک ! ظفح  ار  دوخ  فاـفع  دـنریگ و  ورف  ناـمرحمان ) هب  هاـگن  زا   ) ار دوخ  ياـه  مشچ 

دننک و ظفح  ار  شیوخ  ناماد  دنریگورف و  دولآ ) سوه  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  و  تسا ؛ هاگآ  دنهد  یم  ماجنا 
درم نز و  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  تحارـص  هب  هـیآ  نـیا  رد  ( 1" .) دـنیامنن راکـشآ  تسا ، ناـیامن  هک  رادـقم  نآ  زج  ار ، دوخ  تنیز 
رـسپ رتخد و  دوش و  لمع  هکرابم  هیآ  نیا  هب  رگا  یتسار ، هب  دـنیامن . زیهرپ  دولآ  سوه  ياه  هاـگن  زاو  دـننکن  هاـگن  رگیدـکی  هب  مرحماـن 

یلع ترـضح  دـیآ ؟ یم  دوجو  هب  ینابایخ  ياه  قشع  اه و  یتسود  ایآ  دـننکن ، هاگن  مه  هب  دـنیامنن و  هجوت  رگیدـکی  هب  ادـتبا  زا  مرحمان 
(2 " . ) تسا توهـش  زا  يرادزاب  لماع  نیرتهب  هاگن ، زا  یـشوپ  مشچ  راَصبَالا ؟ ُّضَغ  ِتاوهـشلا  ُفراص  َمِعن  : " دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  )
َو ٌضَرَم  ِهبلَق  ِیف  يِذلا  َعَمطَیَف  ِلْوَقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف  : " دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نانز  هب  باطخ  نآرق  رد  دنوادخ  نینچ ، مه 

نخس یلومعم  هتسیاش و  يا  هنوگ  هب  و  دنکن ، عمط  امش  رد  یلدرامیب  ات  دییوگن  نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  ( "3" ( ؛ ًافوْرعَم ًالْوَق  َْنلق 
ياه هاگنزا  تسا ، یناوج  نس  تعیبط  هک  یـسنج  شـشک  لیم و  نآ  اب  ناوج ، نارـسپ  نارتخد و  ناـیم  طـباور  اـیآ  یتسار ، هب  " دـییوگب .

ار طباور  هنوگ  نیا  زاوج  مکح  ناوت  یم  یهلا  حیرص  مالک  نیا  نتفرگرظنرد  اب  ایآ  تساربم ؟ یلاخ و  زیگنا  سوه  ياه  تبحص  هدولآ و 
رارصا تفگ : دیاب  نانیا  خساپ  رد  دشاب . رود  هب  لئاسم  نیا  زا  هک  تسام  رظن  دروم  یطابترا  هک  دنشاب  یعدم  يا  هدع  دیاش  دومن ؟ رداص 

راک نیا  رد  یفخم ، میقتـسم و  ریغ  دنچ  ره  يرگید ، هزیگنا  هک  نیا  رب  تسا  يدهاش  دوش ، یم  طباور  نیا  رب  هزورما  هک  یناوارف  دیکات  و 
جوا یناوج  نس  هک  اج  نآ  زا  اما  دشاب ، لئاسم  هنوگ  نیا  زا  يراع  ًارهاظ  ادتبا  رد  هک  دوش  داجیا  یطباور  تسا  نکمم  اذل  تسا ؟ دوجوم 
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یم دولآ  سوه  ياهراتفر  اه و  تبحص  اه ، هاگن  هب  هدولآ  طباور ، نیا  يرشب ، تعیبط  قبطرب  جیردت و  هب  تسا ، یفطاع  یسنج و  شـشک 
رد رشحم  يارحص  هب  نوچ  دناسرب ، ینز  تسد  هب  ار  شتسد  مارح  هب  هک  یـسک  : " دنک یم  لقن  یثیدح  نمـض  رد  یـسلجم  همالع  دوش .

ار وا  لاس  رازه  هملک ، ره  ضوع  رد  دنوادخ  دنک ، حازم  یخوش و  یعبط ، شوخ  مرحمان ، نانز  اب  هک  یسک  و  دشاب ؟ هتـسب  شتـسد  دیآ ،
ای دیامن و  تاقالم  وا  اب  مارح  هب  ای  دسوبب  دریگب ، شوغآ  رد  ار  وا  مارح  هب  يدرم  هک  دوش  یضار  ینز  رگا  و  دنک ؟ یم  سبح  رـشحم  رد 
هک تسا  مرتحم  هدـنناوخ  هدـهع  هب  تواـضق  لاـح ، ( 4 . ) تـسا درم  نآ  دـننامه  یهاـنگ  زین  نآ  رب  دــنک ، یخوـش  یعبط و  شوـخ  وا  اـب 
زاب ایآ  ریخ ؟ ای  دوش  یم  تایاور  تایآ و  نیا  لومـشم  رـسپ  رتخد و  نایم  طباور  اهدمآو و  تفر  ینفلت ، ياه  یتسود  ایآ  دـهد  صیخـشت 

نیدب ار  طباور  نیا  دارفا  یـضعب  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  يرگید  هتکن  تسا ؟ لاکـشا  ودب ن  طباور  نیا  هک  دومن  اعدا  ناوت  یم  مه 
: تفگ دیاب  خساپ  رد  تسین "  نکمم  طابترا  نودـب  تخانـش ، تسا و  مزال  لماک  تخانـش  جاودزا ، يارب   " هک دـننک  یم  هیجوت  تروص 

یگدـنز رگیدـکی ، گنهرف  یقالخا و  تایـصوصخ  اهدادعتـسا و  زا  لماک  یتخانـش  اب  زاب و  يدـید  اب  دـیاب  رـسپ  رتخد و  دـیدرت ، نودـب 
لقع اب  هک  تسا  قیقد  لماک و  یتخانش  اَما  دنشاب ؟ رگیدکی  لد  مه  زار و  مه  یگدنز  ياه  بیشن  زارف و  رد  ات  دنیامن ، عورش  ار  كرتشم 

؟ میزیهرپب ًادج  نارگید  هرابرد  تواضق  يرواد و  شیپ  زا  مینک  یعـس  دیاب  اذـل  دـشاب ؟ هدـمآ  تسد  هب  نیفرط  حیحـص  یبایزرا  درخ و  و 
یبوخ میشاب ،  هتشاد  يدرف  هرابرد  یفنم  شرگن  ادتبا  زا  رگا  مینیب و  یمن  ار  وا  ياه  فعض  میشاب  هتشاد  يرفاو  هقالع  یسک  هب  یتقو  اریز 

ياه تیباذـج  اه و  ییابیز  هک  رـسپ  رتخد و  ینفلت  ینابایخ و  طباور  اه و  یتسود  اب  هک  تسا  نشور  رایـسب  میریگ  یمن  رظن  رد  ار  شیاه 
هقیلس یقالخا و  تایـصوصخ  زا  لماک  تخانـش  دنروخ ، یم  هطوغ  فطاوع  تاساسحا و  يایند  رد  دراد و  يدایز  شقن  اهنآ  رد  يرهاظ 

رکیدکی اب  جاودزا  دصق  ًاعقاو  رسپ  رتخد و  دوب و  تبثم  طیارش  رگا  مزال ، ياه  تقد  هعلاطم و  زا  دعب  هتبلا ، دوش . یمن  لصاح  يدرف  ياه 
تروص هب   ) یعرـش یمـسر و  يدزمان  اب  یگدنز ، زاغآ  يارب  یگدامآ  یگنهامه و  داجیا  رت و  شیب  نانیمطا  يارب  دنناوت  یم  دنتـشاد ، ار 
تخانش هب  ار  نیفرط  اهنت  هن  رسپ ، رتخد و  دازآ  طباور  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  نایاپ ، رد  دنسرب . شیوخ  تساوخ  هب  تقوم ) دقع 

رو هطوغ  نینچ ، مه  دوش ؟ یم  نانآ  نأش  روخرد  بسانم و  جاودزا  زا  تیمورحم  یماندـب و  ببـس  اسب  هچ  هکلب  دـناسر ، یمن  زاـین  دروم 
شیوخ هدنیآ  يارب  هبرجت  بسک  ملع و  نتخومآ  لابند  هب  دوخ ، نس  زا  عطقم  نیرتهب  رد  دیاش  هک  ار  یناناوج  طباور ، عون  نیا  رد  ندـش 

بلـس نانآ  زا  ار  شمارآ  ینورد ، ياه  شیوشت  یحور و  ياهراشف  داجیا  اب  دراد و  یم  هگن  ساسا  یب  تاناجیه  بارطـضا و  رد  دنـشاب ،
هب عمط  مشچ  هشیمه  دیشچ و  دنهاوخن  یگداوناخ  یگدنز  رد  ار  تیاضر  يداش و  شمارآ ، نیریش  معط  ناناوج  نیا  هاگ  چیه  دنک ؟ یم 

نیا رد  هک  هدز  برغ  یبرغ و  ياهروشک  هب  یهاـگن  رگا  درادـن . یناـمرد  هک  زوس  ناـمناخ  تسا  يدرد  نیا  و  تشاد ؟ دـنهاوخ  نارگید 
اه یتسود  اه ، نیا  رب  هوالع  میبای  یمن  یعامتجا  فلتخم  تالـضعم  نوگانوگ و  دسافم  زج  يزیچ  میزادنیب ، دـنراد ، لماک  يدازآ  هنیمز 
هک تسا  ییاه  همان  مغ  زا  ولمم  یگداوناخ  تالجم  اه و  همان  هتفه  دـنا ؟ لزلزتم  رایـسب  دـنا ، هدـش  هدـیچ  هیاپ  نیا  رب  هک  ییاه  جاودزا  و 

یگدنز يارب  ناش  هیلوا  قایتشا  روش و  یتقو  نانآ  زا  يرایسب  دنسیون ! یم  دوخ  ماکان  ياه  جاودزا  اه و  یتسود  هرابرد  اهرـسپ  اهرتخد و 
اب دنیامن و  یم  تبارغ  یگناگیب و  یعون  ساسحا  رگیدکی  اب  دنوش ، یم  ور  هبور  رتهب  رت و  شیب  یگدنز  ياه  تیعقاو  اب  دنیشن و  یم  ورف 

حـضاو دنوش . یم  ادج  مه  زا  اه  جاودزا  عون  نیا  رطاخ  هب  هک  ییاه  جوز  دنتـسین  مک  دنوش  یم  هجاوم  رتشم ك  یگدنز  رد  مهافت  مدع 
! هدیشاپ مه  زا  هداوناخ  نآ  يارب  مه  عامتجا و  يارب  مه  تسا ، گرزب  یلضعم  مه  قالط  دوخ  هک  تسا 

ناناوج نیب  رد  عورشمان  طباور  یفنم  ياهدمایپ 

تاوهش رد  ندش  قرغ  یناسنا و  تمارک  نتفر  نیب  زا   01

هکلب دریگب ، رظن  رد  نآ  يارب  ار  یـصوصخم  هار  هک  درادن  انعم  رگید  دنادب ، یگدـنز  فدـه  اهنت  ار  تاوهـش  زیارغ و  ياضرا  ناسنا  رگا 
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هب دایتعا  لیم و  ییاضرادوخ ، عورـشمان ، طباور  ینارچ ، مشچ  ، ) دریگ رارق  تاوهـش  تمدـخ  رد  رت  شیب  رتهب و  هک  یلماـع  ره  وا  رظن  رد 
يدوبان هب  دـشاب و  ینید  یلقع و  طباوض  اب  زیتس  رد  دـنچره  دوب ؟ دـهاوخ  هدیدنـسپ  هجوم و  لذـتبم و )... ياه  ملیف  اه و  سکع  ياشامت 

، رکفت زرط  نیمه  برغ ، رد  يداقتعا  ياهرواب  فیعضت  یقالخا و  تافارحنا  یلصا  لماع  ( 5 . ) دوش رجنم  يرشب  هعماج  یناسنا و  تفارش 
طاطحنا ریسم  رد  دارفا  دوش و  هتشاذگ  اپریز  یناسنا  ياه  شزرا  یمامت  هک  هدش  ثعاب  هلأسم  نیا  تسا . زیارغ  هب  یلالقتـسا  شرگن  ینعی 

دنویپ لزلزت  یناور ، تالالتخا  یشورفدوخ ، تیانج ، لتق ، نوچ : یعامتجا ، یقالخا و  تالضعم  تالکشم و  عقاو  رد  دننک . ریس  یهابت  و 
. تسا یناسنا  دنلب  فادها  نتفر  نایم  زا  طلتخم و  دازآ و  طباور  زیارغ و  تموکح  ییوج و  تذل  لصا  لولعم  همه  یگداوناخ و ...

یگدرسفا بارطضا و  داجیا  یناور و  شمارآ  بلس  . 2

دع دوش 0  هدولآ  هانگ  هب  يو  یناسنا  كاپ  ترطف  دنیبب و  بیسآ  تدش  هب  دارفا  یناور  تمالـس  دوش  یم  ثعاب  عورـشمان ، دازآ و  طباور 
ینورد ياه  هدـقع  ندـش  فرطرب  یناور و  شمارآ  هب  یبای  تسد  يارب  ار  یـسنج  ياـه  يدازآ  ( 7  ) لسار و  ( 6  ) دـیورف نوچ  مه  يا  ه 
يوریپ هب  هک  عماوج  ریاس  رد  هکلب  تسین ، برغ  لکـشم  طقف  نیا  دوب . نآ  فالخ  ًاقیقد  دمآ  تسد  هب  هک  يا  هجیتن  اما  دندومن ، داهنـشیپ 
داتـسا دـبای . یم  شیازفا  اه  یماکان  زا  یـشان  تایانج  یناور و  ياه  يراـمیب  تـالالتخا و  راـمآ  زور  هب  زور  زین  دـنا  دروآ ه  ور  برغ  زا 

( طباور عون  نیا  : "  ) دناد یم  تاوهش  رد  ندش  قرغ  یقالخا و  تافارحنا  یلـصا  لماع  ار  یـسنج  تاکِّرحم  شرتسگ  هر )  ) يرهطم دیهش 
رد یندشن  عابـشا  تساوخ  یحور و  شطع  کی  تروص  هب  ار  سکـس  ياضاقت  دـشخب و  یم  ینوزف  ار  یـسنج  ياه  باهتلا  اه و  ناجیه 

چیه دوش و  یم  رترو  هلعـش  دـنهدب  كاروخ  نآ  هب  رتـشیب  هچره  هک  تسا  یـشتآ  نوچ  مه  یـسنج  هزیرغ  ینید ، درکیور  رد  درو . یم آ 
نآ زا  دراد و  یصاخ  ءهرتسگ  یسنج ، يریذپ  کیرحت  مینک  نامگ  هک  تسا  هابتشا  هجیتن ، رد  دبای . یمن  تسد  لماک  ياضرا  هب  درف  هاگ 

و نانآ ، بلق  بحاصت  نادرم و  ندرک  هجوتم  زا  ینز  چـیه  تاـیورابیز و  بحاـصت  زا  يدرف  چـیه  نادـیم ،) نیا  رد  . ) دریگ یم  مارآ  سپ 
ساسحا یعون  هب  نورقم  هشیمه  ینتفاین و  تسد  هاوخان ، هاوخ و  دودحمان ، ياضاقت  یفرط  زا  دوش . یمن  ریـس  سوه  زا  یلد  چیه  هرخالاب 

". دروخ یم  مشچ  هب  رایـسب  برغ  ياـیند  رد  هزورما  هک  ددرگ  یم  یناور  ياـه  يراـمیب  یحور و  تـالالتخا  هب  رجنم  تسا و  تیمورحم 
(8)

هنادنمتفارش یگدنز  لیکشت  جاودزا و  هب  لیم  شهاک  . 3

ینادنچ هزیگنا  دنا ، هتخاس  راد  هکل  ار  دوخ  نطاب  يافـص  حور و  تراهط  هدرک و  هبرجت  ار  عورـشمان  طباور  جاودزا ، زا  لبق  هک  یناناوج 
جاودزا زا  دعب  رگید  فرط  زا  و  ( 9  ) دنراد کش  همه  هب  یفرط  زا  اریز  دوش ؟ یم  لکـشم  ناشیارب  رـسمه  باختنا  دنرادن و  جاودزا  يارب 

هب هرابود  جاودزا ، زا  دـعب  اسب  هچ  هتخاس و  رامیب  ار  ناشناور  یبلط  عونت  تسا و  لکـشم  ناـشیارب  هتـشذگ  ياـه  تذـل  زا  ندـنک  لد  زین 
(10 " . ) تسا جاودزا  زا  شیپ  تاداع  لوصحم  رت  شیب  جاودزا ، زا  سپ  داسف  : " دیوگ یم  تنارود  لیو  دنوش . هدیشک  داسف  بالجنم 

نامیا يداقتعا و  ياهرواب  فیعضت  . 4

: اه تشون  یپ 

نیما اضر  دمحم  (5 ص 140 . تایحلا ، نیع  (4 هیآ 32 . بازحا : هروس  (3 ص 72 . ج 1 ، همکحلا ، نازیم  (2 تایآ 31-30 . رون : هروس  (1
دنارترب 7)ر.ك : . ص 378 . تیعمج ، ياـه  هـیرظن  نارگید ،  روداـک و  زلراـچ  . : 6)ر.ك ،ص 12 . یـسنج هزیرغ  ياضرا  مالـسا و  ، هداز

یسنج تالکشم  يزاریـش ،  مراکم  هللا  تیآ  (9 ص 87-84 . باجح ،  هر ،)  ) يرهطم یـضترم  ص 70 8) مسانـش ، یم  هک  یناهج  لسار ،
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(13 ص 386 . همکحلا ج 0 1 ، نازیم  ( 12 تایآ 31-30 . هرقب : هروس  (11 ص 94 . هفـسلف ، تاذل  تنارود ، لیو  (10 ص 31 . ناـناوج ، 
. یجاح یمیقم  مساقلاوبا  طباور ، ناوج و  ك : ر . ( 15 ص 378 . نامه ، ( 1 4 نامه .

متفه لصف 

هراشا

: مینک یم  تسرهف  لیذ  دراوم  رد  ار  درم  نز و  نایم  دازآ  طباور  عنم  لیالد  یلک  روط  هب  تسیچ ؟ درم  نز و  نایم  دازآ  طباور  عنم  تلع 

نز درم و  زا  معا  ناسنا  یلاعتم  داعبا  هب  هجوت  موزل  . 1

. دنتسه طبترم  یناویح  شخب  اب  مه  رگید  یخرب  یلاعتم و  رایسب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنراد  يداعبا  یناسنا ، تعامج  ناونع  هب  نادرم  نانز و 
فادـها دـناوت  یم  اه  تیلاعف  عون  اه و  ییاناوت  هب  هجوت  اب  هک  دراد  يددـعتم  ياه  ییاناوت  دـهد و  یم  ماجنا  یتوافتم  ياه  تیلاعف  ناسنا 

هطبار و نیا  رد  اهناسنا  يریذپ  بیـسآ  لیلد  هب  دشاب ، دازآ  نانز  نادرم و  طباور  هک  یتروص  رد  لاح  دـیامن . باختنا  دوخ  يارب  یفلتخم 
هتفر نآ  یشاوح  یسنج و  لیاسم  تمس  هب  دارفا  يراتفر  ینهذ و  هبرقع  هتفرگ و  رارق  عاعـشلا  تحت  یمدآ  یلاعتم  داعبا  هزیرغ ، تیمکاح 

. دـنک یم  دـمآراکان  ار  لقع  توهـش ، یـشکرس  هک  تسا  نشور  دـنزرو . یم  تلفغ  يرگید  دوخ و  یلاعتم  داـعبا  زا  اـهنآ  زا  کـی  ره  و 
(1  ) دور یم  نیب  زا  درخ  لقع و  توهش  سوه و  رثا  رب  هک  دنا  دومرف ه  نینمؤملاریما ع 

نانز یناسنا  تمارک  زا  تسارح  . 2

یبایزرا رد  ناـنز  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دـنوش ، یم  ررـضتم  رتشیب  هک  دنتـسه  ناـنز  نیا  هعماـج ، رد  يراـب  دـنب و  یب  جاور  تروص  رد 
رگا تسا . یمدآ  تیـصخش  طوقـس  زا  نکمم  لکـش  نیرتدب  دح ، نیا  هب  ات  نانز  لزنت  دـنوش و  یم  لیدـبت  یـسنج  ياه  اک ال  هب  نادرم ،
رگید هک  یلاح  رد  دندنبب  جاودزا  مان  هب  سدقم  يدنویپ  یـسک  اب  ساسا  نیا  رب  دنوش و  عقاو  هقالع  دروم  ناشیاه  تیبذاج  رطاخ  هب  نانز 

. تسین مومذم  ًادبا  دنیآ ، باسح  هب  لماکتم  يا  یگدنز  رد  کیرـش  هارمه و  کی  عومجم  رد  هدش و  هدـید  مه  اهنآ  تیـصخش  تازایتما 
دراوم تایاور  هلدا و  رد  درک . دنهاوخ  یگدنز  هناریقح  هدومن و  نارسخ  یسب  دنیآ ، رظن  دروم  یناوهش  لیاسم  ظاحل  زا  طقف  یتقو  نکل ،

دنهاوخن ناش  يرهاظ  لامج  تباب  طقف  ار  نانز  هک  دننک  یم  هیـصوت  دنتـسه  جاودزا  ددصرد  هک  ینادرم  هب  هک  دراد  دوجو  یهجوت  لباق 
نانز لعفلاب  هوقلاب و  ناوت  زا  دوش  یم  ثعاب  طلغ  نیبرهاظ و  هاگن  عویـش  عقاو  رد  دـننک . هجوت  ناش  ینطاب  تیـصخش  رگید و  داـعبا  هب  و 

. ددرگ ثعاب  نانز  رد  زین  ار  یطرفم  یشومارفدوخ  هدش و  تلفغ  تسا  طبترم  هعماج  تفرشیپ  اب  هک  یفلتخم  تاهج  رد 

نادرم نانز و  رب  دازآ  طباور  یگنهرف  برخم  تاریثات  . 3

مامت یسنج ، ياهالاک  هب  نانز  ندش  لیدبت  دماجنا . یم  شداعبا  مامت  رد  انعم و  مامت  هب  گنهرف  رییغت  هب  هنافساتم  قوف  هلأسم  تقیقح  رد 
دیدـشت دـهد . یم  رییغت  ار  اهوزرآ ... لامآ و  یعامتجا ، طباور  داجیا  تیمک  تیفیک و  نتفگ ، نخـس  عون  شـشوپ ، هلمج  زا  نانز  رهاوظ 

نایـضاقتم نارـسوه و  نادرم  نانآ  زا  رادـیاپ ، یگدـنز  بلاـط  دـنمتریغ  نادرم  ياـج  هب  هدراذـگ و  رثا  زین  نادرم  یگدـنز  رد  هلأـسم  نیا 
. دزاس یم  یسنج  ياهالاک 

هدا وناخ  ناینب  لزلزت  . 4
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رد ثیح  نیا  زا  نانز  نادرم و  هعماج  ینلع  هنحـص  رد  هک  تسا  نکمم  یناـمز  هداوناـخ  رد  ییوشاـنز  طـباور  راـصحنا  هک  تسا  یهیدـب 
نامیا و رظن  زا  هک  ار  یلهاتم  نانز  نادرم و  هکنآ  رب  هوالع  عورـشمان  قرط  زا  زیارغ  نیمأـت  هب  ناـسآ  یـسرتسد  دنـشابن . رگیدـکی  راـیتخا 
زا نانز  نادرم و  دیازت  هبور  تاعقوت  یبایماک و  تذل و  هناتـسآ  ندربالاب  اب  دـهد ، یم  رارق  بیـسآ  ضرعم  رد  دنتـسه  داینب  تسـس  يوقت 

رـسمه هسیاقم  رکف  رد  موادم  رـسمه ، ریغ  اب  دوخ  دازآ  تادوارم  رد  نانز  نادرم و  دراذـگ . یم  رتشیب  رثا  هداوناخ  یـشاپورف  رب  رگیدـکی 
رما رب  هوالع  دـنهد . یم  تسد  زا  دوخ  رـسمه  هداوناخ و  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیاضر  ساسحا  راک  نیا  اـب  دـندیدج و  ياـه  هنومن  اـب  دوخ 

رد تسا . رثوـم  جاودزا  راـمآ  ندیـشک  نییاـپ  رد  ینعی  درب ؟ یم  نیب  زا  ار  هداوناـخ  لیکـشت  هیلوا  ياـه  هزیگنا  طـباور ، نیا  دوـجو  قوـف ،
طباور دوجو  دـهن ، یم  ییاه  تیلوئـسم  نیفرط  زا  کـی  ره  شود  رب  درادرب و  رد  يداـیز  تمحز  هنوؤم و  هداوناـخ  لیکـشت  هک  یطیارش 

رد یگداوناخ  ياه  تیلوئـسم  زا  غراف  دـننک و  نیمأت  ار  دوخ  زیارغ  نکمم  هار  نیرت  بولطمان  زا  دارفا  هنافـساتم  هک  دوش  یم  ثعاب  دازآ 
(2 . ) دنیامن طارفا  ییوج  تذل 

( اوق كالهتسا   ) يرکف یگدنزاس  یگدنلاب و  ياج  هب  يروحم  هزیرغ  .5

رد کلهتسم  ناسنا ، فلتخم  ياوق  دیآ و  یمرد  هزیرغ  فرصت  تحت  یمدآ  زغم  رکف و  هحفـص  دازآ ، هتخیـسگ و  راسفا  طباور  تلاح  رد 
دناوت یمن  تسا و  بآ  ندیـشون  شتمه  مامت  ناسنا  نیا  تسالتبم ، شطع  يرامیب  هب  هتـساوخان  هتبلا  هک  یناسنا  دننام  ًاقیقد  دوش . یم  نآ 

هب ناوج  کی  يایوپ  هدـنز و  تقو  هک  ینامز  تسا . ندیـشون  نامه  رد  رـصحنم  شلاعفا  مامت  مهنآ  لابند  هب  دـشیدنیب . يرگید  هلأـسم  هب 
نآرق رد  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دـنام . یمن  یقاب  هدـنزاس  ياه  تیلاعف  يارب  ییاـج  رگید  دوش  یم  فورـصم  یـسنج  لـیاسم  یـشاوح 

 " یکزَا  " هدـننک لرتنک  فلتخم  ياهراتفر  هک  دـنیامرف  یم  نآ  يزاـس  نمیا  درم و  نز و  طـباور  لرتنک  هب  طوبرم  تاـیآ  ماـمت  رد  میرک 
. دننک یم  دشر  هدش ، نمیا  ياضف  هیاس  رد  اوق  مامت  اریز  ( 3 . ) دنرت هدنهد  دشر  ینعی  دنتسه ؛

دازآ طباور  يداصتقا  یسایس و  ياهدمایپ  داعبا و   06

مه يداصتقا  یسایس و  داعبا  هدوب ، یگنهرف  داعبا  اب  یعامتجا  هلأسم  کی  هکنیا  رب  هوالع  خیرات  لوط  رد  نادرم  نانز و  دازآ  طباور  هلأسم 
نانز طباور  يزاسدازآ  هک  دنناد  یم  دنشاب ، هدومن  هعلاطم  ار  ون  رامعتسا  هصق  هدوب و  انشآ  ناهج  خیرات  اب  یمک  هک  یناسک  تسا . هتشاد 

لیاسم هب  تبـسن  یتوافت  یب  مخت  هدرک و  جـلف  ار  اه  تلم  ناوج  تردـق  صوصخ  هب  عماوج و  دـح  هچ ، ات  یقالخا  يرگیحابا  نادرم و  و 
ياه هرهب  یهابت ، نالالد  اه و  هطـساو  هراومه  هک  تسناد  دـیاب  قوف  رما  رب  هوالع  تسا . هدـناشفا  اهنآ  نیب  ار  روشک  کی  یلخاد  یـساسا 

هک اشحف ، داسف و  یسایس  ای  يداصتقا و  داعبا  هزورما  دنا . هدیسر  ینالک  ياهتورث  هب  هدرب و  درم  نز و  نیب  یـسنج  ياه  هبذاج  زا  یناوارف 
يرواب لباقریغ  حطـس  هب  یعرـش  یقـالخا و  هلأـسم  کـی  حطـس  زا  ار  هلاـسم  نیا  دراد و  یناـهج  يداـعبا  تسا  دازآ  طـباور  يرهق  هجیتن 

رما اههد  دنروهشم و  یـسنج  نارگراک  هب  هک  یناسک  عینـش  راتفر  ندش  ینوناق  ناهج ، رـساترس  رد  یپسور  اهنویلیم  دوجو  تسا . هدناشک 
رد هنافـساتم  تسا . هطوبرم  ياـهراجنه  رد  لوحت  درم و  نز و  نیب  طـباور  رما  رد  اـهناسنا  راـتفر  رییغت  هجیتن  همه  همه و  رگید  كاـنرطخ 

، دوـش یم  یقلت  نز  هب  یمارتـحا  یب  یندوشخباـن و  یهاـنگ  نردـم ، تاـیح  نارادـفرط  رظن  زا  شرـسمه  زا  نز  کـی  نیکمت  هک  یطیارش 
(4 . ) ددرگ یم  زیوجت  یتحار  هب  دازآ  طباور 

تاطابترا رب  یفارگونروپ  هطلس  . 7

یـسنج روما  هب  نتخادرپ  يراگن و  هزره  يانعم  هب  ( 5 !) دـیآ یم  باسح  هب  زاین  دروم  يرما  دازآ  طباور  نیعفادـم  رظن  زا  هک  یفارگونروپ 
هلأسم ای  گنپ و  گـنیپ  يزاـب  کـی  دـح  رد   " نآ هب  عجار  ياـهثحب  ونروپ و  هلأـسم  هچرگ  تسا . يا  هناـسر  هصرع  رد  نجهتـسم  عینش و 
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لوصحم چیه  يا و  هناسر  چـیه  هک  هدـش  ثعاب  هزورما  لاخ ، طخ و  شوخ  وید  نیا  عقاو  رد  یلو  ( 6 . ) تسا هتفای  لزنت  روسناس  لباقریغ 
هک تفای  تسد  يد و ... یـس  تساک ، راون  ملیف ، باتک ، هب  ناوت  یم  یتخـس  هب  ًاعقاو  دباین . یـصالخ  یـسنج  زیارغ  ءهرطیـس  زا  يا  هناسر 

لاذـتبا یگزره و  ياتـسار  رد  هناـسر  زا  يرادرب  هرهب  نیا  و  دـشاب . هتـشادن  روهظ  زورب و  نآ  رد  روـبزم  رما  فـلتخم  بتارم  زا  يا  هوـلج 
. تخاس دها  وخ  هتخاس و  دراو  يرشب  قالخا  گنهرف  هب  يریذپان  ناربج  ياهررض  ًاعطق  یسنج 

دارفا تمالس  تشادهب و  يدج  دیدهت  . 8

یگدنز کیرش  رد  راصحنا  نآ  دوش و  یم  جاودزا  مهم  تیصاخ  کی  نتفر  نیب  زا  ثعاب  شا  ییاهن  لاکشا  رد  صوصخ  هب  دازآ  طباور 
كاپ یلسن  نتفر  نیب  زا  نادنزرف و  درم و  نز و  زا  کی  ره  يارب  توافتم  یناور  راثآ  زا  رظنفرص  یگدنز  کیرش  رد  راصحنا  مدع  تسا .
ناربج یناسنا  هعجاف  کی  تسا ، یتبراقم  ياهیرامیب  روآ  تشحو  هرـصاحم  رد  ایند  هک  یطیارـش  رد  رـضاح و  لاـح  رد  هدـش ، هتخانـش  و 

هیاپ رب  هک  يا  یگدنز  رد  یملع . نادنچ  هن  تسا و  ناسآ  هن  دازآ  طباور  يزاس  نمیا  هک  تسا  حضاو  رایـسب  دـیآ . یم  باسح  هب  ریذـپان 
، دنرادب تسود  ار  رگیدمه  هک  دـن  درپسن ه ا  رگیدـکی  هب  یق  الخا  تنامـض  چـیه  درم  نز و  تسا ، هدـش  لیکـشت  هزیرغ  يافطا  سوه و 

عیاش رایسب  قیرط  نیا  زا  (HIV  ) زدیا سوریو  ریظن  نیرفآ ، رطخ  ياه  سوریو  لاقتنا  نیاربانب  دنناسرن . ررـض  رگیدکی  هب  دننک و  تبقارم 
یم تبقارم  دـنراد و  یم  تسود  ار  رگیدـکی  دـنا ، هدرپس  نیمـضت  مه  هب  دارفا  هک  یقالخا  تابث  اب  یگدـنز  کی  رد  هک  یلاح  رد  تسا .

نامه لیلد  هب  لقادـح  اـی  دـنزاس و  نمیا  ار  دوخ  طـباور  دـننک  یم  یعـس  دـشاب  يراـمیب  کـی  هب  ـالتبم  نیفرط  زا  یکی  رگا  یتح  دـننک ،
. دریگ یم  تروص  يدنک  هب  اه  يرامیب  لاقتنا  عویش و  راصحنا ،

یسنج تافارحنا  شیادیپ  . 9

هدومن جراخ  لادتعا  زا  ار  نانآ  ياهراتفر  اهناسنا و  سکـس و ... ندش  يراجت  ونروپ ، جـیورت  نآ  لابند  هب  درم و  نز و  دازآ  طباور  عویش 
راب ن فسأت  هنومن  دنک . یم  داجیا  ار  یسنج  تافارحنا  زا  یمیظع  حطـس  هداد و  رییغت  لوادتم  ياهراتفر  هب  تبـسن  ار  اهنآ  يدنمتیاضر  و 

نتسناد ینوناق  نآ  زا  رتدب  سنجمه و  هب  لیم  تسا ، نانز  ندوب  لوصولا  لهـس  درم و  نز و  طابترا  ندوب  تفمو  نازرا  جیاتن  زا  دیاش  هک 
زاب هعماج  کی  رد  تسا ، نز  هب  درم  کی  ذذـلت  اب  هاگن  طباور  رد  يراتفر  ياطخ  بوجحم  هعماج  کی  رد  هک  یلاح  رد  تسا . لـمع  نیا 

كاروخ و نیرتدـب  لابند  هب  تیونعم  قالخا و  زا  هدـیرب  رـشب  ياهتـشا  دـنیآ و  یمن  باـسح  هب  كرحم  رگید  زین  هنهرب  ياـه  ندـب  یتح 
. ددرگ یم  فرصم  عون  نیرت  هدولآ 

: اه تشون  یپ 

(3 تنرگ . ینوت  رتکد  رثا  ندوب "  نز   " باتک ك : عوضوم ر . نیا  زا  رتشیب  عـالطا  تهج  ( 2 ص 710 . ج 2 ، همکحلا ، نازیم  بختنم  ( 1
ص 22. نامه ، ( 6 ص 23 / لاس 2003 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  ( 5 ص 97 . ندوب ، نز  هب  ك : ر . ( 4 28 و 30 . ون ر / ، 232 هرقب /

متشه لصف 

هراشا

درم نز و  طباور  ماکحا 

ندرک تبحص  ماکحا 
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مرحمانابدرم ندرک  تبحص  فلا ) 

هانگ هب  ندرک  تبحص  نیا  اب  ب - دشابن . هبیر  تَذل و  دصق  هب  فلا - دنیامن : تبحص  ریز  طیارش  اب  مرحمان  اب  دنناوت  یم  اهدرم  هلاسم : . 1
رگا هلْاسم : . 3 دـشاب . ناوج  بطاخم  رگا  ًاـصوصخ  تسا ، هورکم  ترورـض  ریِغ  هب  مرحماـن  اـب  ندرک  تبحـص  هلأـسم : . 2 دـنوشن . هدولآ 
درم هک  دنک  تبحـص  يا  هنوگ  هب  نز  هاوخ  دنک ، تبحـص  وا  اب  دیابن  داتفا  دهاوخ  هانگ  هب  دنک  تبحـص  یمرحمان  اب  هچنانچ  دنادب  يدرم 

وا اب  یمرحمان  نتخادـنا  مارح  هب  دـصق  هب  يدرم  رگا  هلأسم : . 4 دتفیب . هانگ  هب  درم  هک  دـنک  تبحـص  یبلطم  هرابرد  ای  دزادـنیب  هانگ  هب  ار 
ياه هنحـص  ندرک  فیرعت  دننام  دوش  یم  هتفگ  يرگید  نتخادـنا  توهـش  هب  دـصق  هب  هک  ییاهتبحـص  هجیتن : تسا . مارح  دـنک ، تبحص 

رد  ) دنزب فرح  دنک  تبحـص  تذل  دصق  اب  وا  اب  دهاوخ  یم  هک  یمرحمان  نز  اب  دناوت  یم  درم  ایآ  لاؤس : . 5 تسا . مارح  هدننک  کیرحت 
هچنانچ هک  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  فوخ  يدرم  رگا  هلأسم :  06 تسین . زیاج  باوج : دش .) دهاوخن  هدولآ  هانگ  هب  دـناد  یم  درم  هک  یتروص 

اب هچناـنچ  دـنادب  يدرم  رگا  هلأـسم : . 7 دـنک . تبحـص  وا  اب  دـیابن  درک  دـهاوخ  هدولآ  هاـنگ  هب  ار  وا  نز  نآ  دـنک  تبحـص  یمرحماـن  اـب 
نآ اب  هچنانچ  دنادب  ًالثم : دنک . تبحص  نز  نآ  اب  تسین  زیاج  دوش  یم  هدولآ  یناوهـش  لئاسم  زا  ریغ  یهانگ  هب  دیامن  تبحـص  یمرحمان 
هب شدوخ  ای  دنکب و  هانگ  هب  راداو  ار  درم  وا  هاوخ  دنزب  تمهت  ای  دنک  تبیغ  ای  دیوگب و  غورد  دش  دـهاوخ  روبجم  دـنک  تبحـص  مرحمان 

زیاج تذل  توهـش و  يور  زا  يزیچ  ره  هرابرد  یـسک و  ره  اب  ندرک  تبحـص  هلأسم : . 8 دوش . هدولآ  اههانگ  نیا  هب  تبحص  نیا  هطـساو 
ترشاعم زا  يرایـسب  هک  تسا  هدرک  خوسر  ناطیـش  نانچ  نادرم  زا  یـضعب  لد  رد  دوش  یم  هدید  یهاگ  هجوت : رـسمه .) اب  رگم  . ) تسین

ًالثم تسوا . مرحم  ییوگ  هک  دراد  شیارگ  مرحمان  اب  هدوارم  هب  نانچ  يدرم  هک  تسا  هدش  هدید  اذل  تسا ، هدرک  راد  ههبـش  ار  اهنآ  ياه 
وا اب  رتشیب  ات  دهد  یم  شک  مرحمان  اب  ار  دوخ  ندرک  تبحص  هاگ  دسرپ . یم  مرحمان  زا  دسرپب  يدرم  زا  ار  یبلطم  دناوت  یم  هک  یلاح  رد 

اجنآ رد  تسا  لیام  رتشیب  دشاب  یمرحمان  ییاج  رد  رگا  دیامن . یم  باذج  شیارب  رتشیب  مرحمان  اب  رفـس  حـیرفت و  هب  نتفر  دـنک . تبحص 
ياج ره  زا  شیب  مرحمان  لباقم  رد  دشاب ، هتـشاد  هدوارم  رتشیب  اهنآ  اب  دـنک و  تبحـص  رتشیب  مرحمان  اب  دراد  یعـس  اه  ینامهیم  رد  دـشاب .
ناشن هقالع  اهراک  رگید  زا  شیب  دـشاب  کیرـش  نآ  ماجنا  رد  مرحمان  هک  يراک  ره  هب  هصـالخ  دراذـگ و  یم  هیاـم  دوخ  ناوت  زا  يرگید 

اه ندرک  تبحـص  اه و  هدوارم  هنوگ  نیا  اریز  دـننک ؛ باـنتجا  اـهنآ  زا  تدـش  هب  دـیاب  زیزع  ناـناوج  صوصخ  هب  نادرم و  دـهد و ... یم 
. دوب دهاوخ  مارح  ًاعرش  تسا و  هارمه  هبیر  تَذل و  دصق  اب  ًالومعم 

مرحمان اب  نز  ندرک  تبحص  ب )

قیقرت ار  دوخ  يادص  دشابن 0 ب - هبیر  تَذل و  دصق  هب  فلا - هکنآ : هب  طورـشم  دنیامن  تبحـص  مرحمان  اب  دنناوت  یم  اهمناخ  هلاسم : . 9
هاوخ دـنک . تبحـص  وا  اب  مرحمان  نتخادـنا  مارح  هب  دـصق  هب  یمناخ  تسین  زیاج  هلأـسم : . 10 دـشابن . نانتفا  فوخ  ج - دـننکن . فیطلت  و 

كرحم و ياه  هنحـص  ندرک  فیرعت  دننام : دوش  هدولآ  هانگ  هب  مرحمان  هک  دیوگب  يا  هنوگ  هب  ای  دتفیب  هانگ  هب  وا  هک  دـیوگب  ار  یبلاطم 
زین اهمناخ  تسا  نکمم  یهاگ  دـش  هتفگ  نادرم  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دوش . یم  کیرحت  نآ  ندینـش  اب  مرحماـن  هک  ییاـهزیچ  ناـیب  اـی 

سامت مرحمان  اب  هک  ییاهمناخ  اصوصخ  تسوا . ردارب  ییوگ  هک  دنریگ  یم  مرگ  نانچ  مرحمان  اب  اذل  دـنوشب . یناطیـش  ياه  هلیح  راتفرگ 
کمک دـنیامن . تبقارم  نارگید  زا  شیب  دـیاب  دـننک و ... یم  راک  اهتکرـش  ای  تارادا و  رد  هک  یناسک  و  اهراتـسرپ ، دـننام  دـنراد  يرتشیب 

ار دوخ  ندرک و  ثحب  دیسرپ ، مراحم  زا  ناوت  یم  هک  یلاح  رد  مرحمان  زا  ندرک  لاؤس  يرورـض ، ریغ  ياهراک  يارب  مرحمان  زا  نتـساوخ 
تسه و مرحمان  هک  یطیحم  رد  ندرک  راک  هب  رتشیب  هقالع  مرحمان ، اب  هدوارم  ندرک  دایز  مرحمان و  هب  ندرک  لضف  راهظا  نتخادنا ، طسو 
.11 دوب . دـهاوخ  مارح  ًاعرـش  تسا و  هارمه  هبیر  تذـل و  اب  اه  سامت  هنوگنیا  ًالومعم  تسا و  هانگ  ناظم  رد  دراوم  هنوگنیا  همه  هصالخ 

یضرم بطاخم  لد  رد  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دننک  كزان  قیقر و  ار  دوخ  يادص  مرحمان  اب  ندرک  تبحـص  ماگنه  رد  دیابن  اهمناخ  هلأسم :

رسپ رتخد و  طباور  رب  زا 42یلیلحت  هحفص 38 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دننک تبحص  يداع  یبلاطم  هرابرد  هچ  رگا  دنک ، بلج  دوخ  هب  ار  وا  دشاب 

دـشاب يوضع  ره  اب  ندب  ندرک  سمل  هنوگره  تسین و  زیاج  زین  وا  اب  یندب  سامت  تسین ، زیاج  وا  هب  ندرک  هاگن  هک  یـسک  ره  هلأسم : . 12
. هبیر تذل و  دصق  نودب  سابل و  يور  زا  رگم  درک  بانتجا  نآ  زا  دیاب  تسا و  مارح 

سابل يور  زا  رگم  تسین . زیاج  باوج : دشاب . هبیر  تذل و  دصق  نودـب  هک  یتروص  رد  تسا  زیاج  مرحمان  اب  نداد  تسد  ایآ  لاؤس : . 13
دروخرب ماگنه  یبرغ  ياهروشک  ياه  هاگشناد  طیحم  رد  ام  لاوس :  . 14 دراشفب . ار  وا  تسد  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  تروص  نیا  رد  و 

. دوش یم  ناملـسم  نایوجـشناد  بدا  ءوس  رب  لمح  هنرگ  و  میتسه ، نداد ) تسد  هحفاصم ( زا  ریزگان  رتخد  ِنایوجـشناد  اـی  نز  دـیتاسا  اـب 
هدـیقع لولعم  هکلب  تسین ، بدا  ءوس  زا  یـشان  مرحمان  نز  اب  هحفاصم  مدـع  هک  دـینک  میهفت  اهنآ  هب  تسا  مزال  باوج : تسیچ ؟ فیلکت 

ًاـصوصخ تسین ، تـیمها  دروـم  نادـنچ  مرحماـن  مرحم و  هلاـسم  قطاـنم  یـضعب  رد  لاؤـس : . 15 تـسا . نآ  ماـکحا  هـب  دـهعت  یمالـسا و 
ار يو  مه  وا  ًـالباقتم  هچناـنچ  دـناد . یم  یعقاو  ردارب  هلزنم  هب  ار  وا  دـنک و  یمن  ظـفح  رهوـش  ردارب  زا  ار  دوـخ  نز ، ًـالثم  نانیـشناتسور ،

هدازومع ای  هلاخ  رـسپ  اب  ییاد  رتخد  ومع و  رتخد  اـی  دنـسوب . یم  ار  رگیدـمه  اـی  دـننک  یم  هحفاـصم  اـسب  هچ  دـناد و  یم  شیوخ  رهاوخ 
روذحم ضرف  رب  دراد و  لاکشا  ایآ  دشاب  یم  هبیر  تذل و  دصق  نودب  یگداس و  يور  زا  نوچ  لمع  نیا  دننک ، یم  یـسوبور  هحفاصم و 

.16 دوش . بانتجا  زین  هچراپ  يور  زا  تسا  رتهب  تسین و  زیاج  قوف  دراوم  زا  کی  چـیه  باوج : تسیچ ؟ شمکح  هچراپ  يور  زا  نتـشاد 
اهنآ ندرک  سمل  نکل  درادن ، لاکـشا  رافک  نانز  ندب  زا  داتعم  رادقم  ندـید  هبجحم و  ِناملـسم  نز  نیفک  هجو و  ندـید  هچ  رگا  هلأسم :

رد هجوت : دنـشاب . هتـشاد  يرگید  یندـب  سامت  هنوگره  ای  دـنهدب و  تسد  رگیدـکی  اب  دـنناوت  یمن  مرحمان  نز  درم و  هجیتن : تسین . زیاج 
، درخ لوپ  نداد  ای  نتفرگ  دننام  مرحمان  تسد  زا  کچوک  ياهزیچ  نتفرگ  دوب : یندب  ياهـسامت  بقارم  عقوم  ره  زا  شب  دیاب  لیذ  دراوم 
زا مرحمان  درم  نز و  نامز  مه  ِندرک  روبع  اهینامهیم و ... سوبوتا ، یـسکات ، رد  مرحمان  رانک  رد  نتـسشن  رگید ، کچوک  يایـشا  دیلک و 

دنتسه و يدایز  مرحمان  ياهنز  هک  ییاهلحم  ای  هنانز  غولـش  سلاجم  هب  نادرم  نتفر  برد و ... کیراب ، هچوک  ورهار ، لثم  گنت  ياهلحم 
هک ییاهسامت  هلأسم : . 17 شورف . دیرخ و  ماگنه  دنتـسه و  يدایز  ِمرحمان  نادرم  هک  یغولـش  ياهلحم  سلاجم و  هب  نانز  نتفر  نینچمه 
درم نز و  نیب  هاگآدوخان  روط  هب  مارحلا ) نهلا  تیب  ای  اه و  مرح  هزانج ، عییشت  هعمج ، زامن  اهتارهاظت ، اهرازاب ، دننام   ) غولش ياهلحم  رد 

روظنم هب  یـسک  رگا  هجیتن : دـشاب . هتفرن  اجنآ  هب  ًادـمع  دریگب  سامت  هکنیا  يارب  هکنآ  هب  طورـشم  درادـن ، لاکـشا  دوش  یم  عقاو  مرحمان 
... دتسیاب و ای  دنیشنب  یمرحمان  رانک  یـسکات  سوبوتا و  رد  ای  دنک و  روبع  یلحم  زا  ای  دورب و  یلحم  هب  مرحمان  اب  ندرک  ادیپ  یندب  سامت 

زیاج دشاب ، هبیر  تذـل و  دـصق  هب  رگا  باوج : دراد ؟ یمکح  هچ  مرحمان  اب  نتفر  هار  لاؤس : . 18 دنک . بانتجا  نآ  زا  دـیاب  تسا و  مارح 
ای دـنراذگب  دوخ  ياپ  يور  دـننک و  لغب  الاب  هب  لاس  شـش  زا  ار  مرحماـن  نارتخد  دـیابن  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  نادرم  هلأـسم : . 19 تسین .
زا ود  نیا  نیب  سامت  هک  یتروص  رد  ( ؟ تسا زیاج  رگید  هیلقن  لئاسو  ای  یـسکات و  رد  مرحمان  راـنک  رد  نتـسشن  اـیآ  لاؤس : . 20 دنسوبب .

. درادن لاکشا  روکذم  وحن  هب  نتسثن  درجم  دشابن ، بترتم  يا  هدسفم  نآ  رب  دشابن و  هبیر  تذل و  دصق  هب  رگا  باوج : دشاب .) سابل  يور 

(. تسا زیاجًاقلطم  هک  رسمه  ءانثتسا  هب   ) دشابن هبیر  تذل و  دصق  هب  هکنآ  هب  طورشم  درادن ، لاکشا  مراحم  ندیسوب  هلأسم : . 21

هراشا

يانثتسا هب  هتبلا  تسا . مارح  هبیر  تذل و  دصق  هب  یمرحم  ره  ندیـسوب  یلک  روط  هب  و  يا ، هچب  ره  ای  و  هون ، هداز ، رهاوخ  ندیـسوب  هجیتن :
. دـسوبب ار  وا  دـیابن  دوش  یم  هدولآ  هانگ  هب  دوخ ، مراحم  ای  هچب  زا  معا  يرگید  صخـش  ندیـسوب  اب  دـنادب  ناسنا  رگا  هلأسم : . 22 رسمه .

،... همسجم زلف ، بوچ ، گنس ، زا  معا  تسا . مارح  تذل  دصق  هب  يزیچ  ره  ندیسوب  هلأسم : . 23
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یلک وناق ن 

(. رسمه يانثتسا  هب   ) تسا مارح  هبیر  تَذل و  دصق  هب  یسک  ره  ای  يزیچره و  اب  ندب  ياضعا  زا  کی  ره  اب  یسامت  هنوگره  هلأسم : . 24

: عبنم

مق باتک  ناتسوب  یموصعم ، دوعسم  دیس  نانآ : یعامتجا  لیاسمو  درمو  نز  طباور  ماکحا 

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 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

www.noorfatemah.org
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