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يرادرسمه

باتک تاصخشم 

مق رشن :  تاصخشم   2  [ شیاریو  : ] تساریو تیعضو  ینیما  میهاربا  يرادرسمه  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1304 میهاربا -  ینیما  هسانشرس : 
تاـغیلبت رتـفد  مق  هیملع  هزوح   : ) تسورف ص 303  يرهاظ :  تاصخـشم  تاراشتنا 1378 . زکرم  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح 

لایر 413500-709-424-964 روگنیلاگ ؛ ) لایر  16000 (، زیمش لایر  413500-709-424-964 کباش :  ( 741 تاراشتنا زکرم  یمالسا 
Ebrahim Amini. هدشینیتال دلج  تشپ  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  روگنیلاگ ) لایر  16000 (، زیمش

مالـسا ییوشاـنز  عوضوم :  هرواـشم  ییاـمنهار و  ییوشاـنز --  عوضوم :  سیونریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  . Hamsardari

 : هرگنک يدـنب  هدر  تاراـشتنا  زکرم  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانـش  یقـالخا  ياـههبنج  ییوشاـنز --  عوضوم : 
م16467-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/642 ییوید :  يدنب  هدر  8ه8 1378  فلا /BP258/5

راتفگشیپ

سیـسات اب  ، دـننک جاودزا  هک  تسنیا  ناـشیوزرآنیرتگرزب  دنـسریم  غولب  دـشر و  نس  هب  هک  يرتخد  رـسپ و  ره  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یگدـنز زاغآ  . دنـشاب هتـشاديزار  مرحم  نابرهم و  سنوم  رای و  ، دـنروآ تسدـب  يرتشیب  يدازآ  لالقتـسا و  ، ییوشاـنز كرتشم  یگدـنز 

دننام ،و  نز يارب  درم  هدـش و  هدـیرفآ  درم  يارب  نز  . دـنریگیم نشج  شیارب  دـننکیمباسح و  جاودزا  نامز  زا  ار  شیوخ  هنادـنمتداعس 
دوجو رد  شزئارغ  هک  تسا  یعیبط  هتساوخ  کی  یگداوناخ  كرتشمیگدنز  سیسات  ییوشانز و  . دننکیم بذج  ار  رگیدکی  یـسیطانغم 

هک دیراد  غارـس  ار  اجک  یگداوناخ  مرگ  نوناک  زا  ریغهب  یتسار  . تسا یهلا  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  دوخ  نیا  .و  تسا هدـش  هداهناهناسنا 
رد . دـهدیم تاجن  ینورد  ياهبارطـضاو  هدـنکارپ  راکفا  زا  ار  ناناوج  هک  تسا  هداوناـخ  هب  هقـالع  ؟ دـشاب ینئمطمهاـگهانپ  ناـناوج  يارب 

سدـقم نامیپ  . دـشابناشراسگمغ رای و  اهیراتفرگ  دـئادش و  رد  هک  دـننک  ادـیپ  یناـبرهم  اـفو و  اـبسنوم  راـی و  دـنناوتیم  هک  تساـجنآ 
هجوتم فده  کی  هب  ار  هدنکارپ  راکفا  دهدیم  شمارآ  ار  ناشیرپ  ياهلد  ، دنزیمدنویپ مهب  ار  اهلد  هک  ینامسآ  تسا  ياهتـشر  ییوشانز 

نیا زا  دــیجم  نآرق  رد  گرزب  دــنوادخ  تـسا . هاگــشیاسآ  نیرتـهبو  تدوـم  سنا و  نوناـک  ، تـبحم قـشع و  هاـگیاج  ، هناـخ . دزاــسیم
شمارآ دیریگب و  سنا  اهنآ  ابات  دـیرفآ  نارـسمه  ناتیارب  امـش  دوخ  زا  هک  تسنیا  ادـخ  تایآ  زا  یکی  دـیامرفیمهدرک : دای  گرزبتمعن 

مالسا ربمغیپ  ( 1 . ) تساییاههناشن تایآ و  نادنمـشیدنا  يارب  عوضوم  نیا  رد  .و  دـنکفا ینابرهمو  یتسود  ناتنایم  رد  ،و  دـینک ادـیپ  رطاخ 
رگ تساهراچیب  نیکسم و  دشاب  هتشادن  رهوش  هک  ینز  و  دشاب . دنمتورث  هچ  رگ  ، تساهراچیب نیکسم و  دشاب  هتشادن  نز  هک  يدرم  : دومرف

بـش کـی  مرادـن  تسود  دوـمرف : . هن : درکضرع ؟ يراد رـسمه  : دیـسرپ يدرم  زا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  ( 2 . ) دـشاب دـنمتورث  هچ 
ادخ دزن  هک  هدشنيراذگ  هیاپ  مالسا  رد  یئانب  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 3 . ) مشاب ایند  مامت  کلام  هچ  رگ  منامب  رسمهیب 
دص سوسفا و  نکیل  تساهدرک  اطع  رـشب  هب  ار  ییاهبنارگ  تمعن  نینچ  کی  نابرهم  يادخ  يرآ  ( 4 . ) دشاب جاودزا  زا  رتزیزع  رتبوبحم و 

تروص هب  ارتدوم  رهم و  نوناـک  نیمه  یهاوخدوخ ، یناداـن و  هطـساوب  ، اـسب هچ  دـنکیمن و  ینادردـق  گرزبتمعن  نیا  زا  هک  سوسفا 
هب هداوناخ  يافـص  اب  ینارون و  طیحم  هک  تسا  رـشب  ینادان  تلاهجرثا و  رد  دزاـسیم . لیدـبت  ینازوس  منهج  هکلب  کـیرات  نادـنز  کـی 

سدـقم نامیپ  ای  دـنرب  رـسب  کـیرات  نادـنزنآ  رد  رمع  رخآ  اـت  دـنراچان  هداوناـخ  ءاـضعا  هک  دوشیم  لیدـبت  یکاـندرد  نادـنزتروص 
افـص و اب  نیربتشهب  دننام  هناخ  طیحمدـننک  لمع  دنـشاب و  انـشآ  شیوخ  هفیظو  هب  رهوش  نز و  رگا  يرآ  دـنزاس . یـشالتم  ار  ییوشانز 
. دش دهاوخ  لیدبت  یقیقحنادـنز  کی  تروص  هب  هناخ  طیحم  دـمآ  نایم  هب  یگداوناخ  ياهـشکمشکو  فالتخا  رگا  .و  ددرگیم ینارون 

ياهتلاخد ، یگدـنز طیحم  ، رهوش ای  نز  یگداوناـختیبرت  ، يداـصتقالماوع لـیبق  زا  . دراد یفلتخم  لـماوع  لـلع و  یگداوناـخ  تاـفالتخا 
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يراـگزاسان و لـماع  نیرتـمهم  ، هدـنراگن هدـیقع  هـب  نـکیل  رگید . زیچ  اـههد  .و  اـهنآ ناگتـسب  ریاـس  اـی  رهوـش  نز و  رداـم  ردـپياجیب و 
ره يدصت  يارب  ، تسا یگداوناخ  كرتشم  یگدنزيارب  یگدامآ  مدـع  ییوشانز و  فئاظو  هب  رهوش  نز و  ندوبن  انـشآ  ، یلخادتافالتخا

هتشادن یلبق  یگدامآ  یفاک و  تاعالطاهک  یـسک  .و  دوشیم بوسحم  یـساسا  طرـش  کی  یگدامآ  صـصخت و  ، يراک ره  ماجنا  ماقم و 
جاودزا و يارب  دوشیم . سیساتيزومآراک  ياهـسالک  یماقم  ره  يدصت  يارب  ، تهج نیمهب  . دهد ماجنایبوخب  ار  يراک  دناوتیمن  دشاب 

ياههتساوخو شرسمه  رکفت  زرط  زا  دیاب  رسپ  . تسا مزال  یفاک  تاعالطا  یگدامآو و  صصخت  زین  یگداوناخ  كرتشم  یگدنز  سیسات 
هبنتفرگ نز  هک  دشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  . دشاب هتشاد  یفاک  تاعالطا  ترـشاعم  بادآ  اهنآ و  جالع  هار  یئوشانز و  تالکـشم  وا و  ینورد 
كرتشم یگدـنز  رد  تکرـش  يراکمه و  تبحم و  تقادـصو و  افو  نامیپ  يانعم  هب  هکلب  ، تسین نتفرگ  تفلک  ای  ندـیرخ  سنج  ياـنعم 

رکون يانعم  هب  ندرک  رهوش  هک  دنادب  دشاب و  هتشادهجوت  وا  ینورد  ياههتـساوخ  شرهوش و  رکفت  زرط  هب  دیاب  زین  نز  تسا . یگداوناخ 
هب ندیسر  يارب  .و  تسا یعاسم  کیرشتو  يراکمه  نامیپ  هکلب  تسین . ینورد  ياهوزرآ  اههتساوخ و  طرـش  ودیق  نودب  نیمات  نتفرگ و 

دوشیم نشور  جاودزا  اـب  رتخد  رـسپ و  تشونرـس  هکنیا  اـب  تسا . مزـال  مهاـفت  يراـکمه و  يراکادـفو و  تشذـگ  ، سدـقم فدـه  نیا 
زاهج و هبتبسن  دراد . تلفغ  یتایح  عوضوم  نیا  هبتبسنام  عامتجا  هنافساتم  تسا  يرورـض  شیارب  یقالخا  یگدامآ  مزال و  تاعالطاو 

یگدــنز سیــسات  يرادرهوــش و  يرادــنز و  يارب  یگداــمآ  نـکیل  . دــنرادتیانع ــالماک  رداــم  ردــپ و  تیــصخش  یئاــبیز و  رهم و 
رسپ . تسا هتخوماین  اريرگونابدک  يرادرهوش و  هکنیا  اب  دنتسرفیم  تخب  هناخ  هب  ار  رتخد  دننادیمن . طرش  الـصا  ار  یگداوناخكرتشم 

نیوـن یگدــنز  دراو  هـبرجت  مـک  عـالطایب و  ناوـجون  ود  درادــن . عـالطا  هداوناخیتسرپرــس  يرادــنز و  زا  هـکنیا  اـب  دــنهدیم  نز  ار 
مه اهردام  ردپ و  تلاخد  . دوشیم عورـش  اهاوعدو  رهق  اهیراگزاسان و  تافالتخا و  . دیآیم دوجوب  لکـشم  اهدص  تهجنیدـب  . دـنوشیم

جاودزا لوا  نارود  . دزاسیم رترادهشیرو  رتقیمع  ار  تافالتخا  هکلب  دـنکیمن  لح  ار  یلکـشم  اهنت  هن  ، تسینریبدـت لـقع و  يور  زا  نوچ 
ظفح اب  مه  اهنآ  زا  یضعب  ددرگیم . یشالتم  قالط  هطساوب  نارود  نیمه  رد  اهیگدنز  زا  يرایسب  . تسا ینارحب  بوشآ و  رپ  نارود  کی 

زا یـضعب  دنرادیم . مدقم  قالط  رب  ار  يرایتخا  نادنز  نیا  رد  باذـع  دـنهدیم و  هماداییامزآروز  شکمـشک و  هب  رمع  رخآ  ات  ، جاودزا
شاک يا  دننکیم . ادیپ  یبسن  شمارآ  شیاسآ و  دنوشیم و  انـشآ  رگیدکیراتفر  قالخا و  اب  ، زارد ای  هاتوک  ، یتدـم زا  سپ  مه  اههداوناخ 

هرودکـی هکنیا  زا  دـعب  دـشیم و  سیـسات  جاودزا  شزوـمآ  ناوـنع  هب  ییاهـسالکدندوب  جاودزا  ددـص  رد  هک  ینارتـخد  نارـسپ و  يارب 
جاودزا هب  مادـقا  دـشیم  رداـص  ناشیاربتیحالـص  گربو  دـندشیم  هداـمآ  یگداوناـخ  كرتشم  یگدـنز  يارب  دـندیدیم و  ییاـمنهار 

ار رـضاح  باتک  هدومن  ساسحاار  نآ  ترورـض  هتـشاد و  هجوت  یعامتجا  زاین  نیدب  نوچ  هدنراگن  هلا . ) ءاشنا  زورنآدیما  هب  . ) دـندرکیم
مهیلع همئا  ربمغیپثیداحا و  فیرـش و  نآرق  زا  هدافتـسا  اب  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  ییوشانزتالکـشم  باـتک  نیا  رد  . تسا هتـشاگن 

هدنراگن تسا . هدـمآ  لمعب  مزال  ياهییامنهار  هدـش و  هداد  یتارکذـت  ، یـصخشياههبرجت یمومع و  رامآ  زا  هدافتـسا  اب  یهاگ  مالـسلا و 
تلاخدکش نودب  زین  يرگید  لماوع  اریز  . دش دـهاوخ  لصف  لح و  یگداوناختالکـشم  مامت  باتک  نیا  ندـناوخ  اب  هک  تسین  یعدـم 

نادنمشناد زا  . دنک کمک  اههداوناخ  هب  تالکشم  زا  يرایسب  لح  رد  ، نآ نتسب  راکب  باتک و  نیا  ندناوخ  هک  تسا  راودیما  نکیل  . دنراد
یتخبدـب یناشیرپ و  زا  ار  اههداوناخ  رثؤم  يدـج و  تامادـقااب  دـنبایرد و  ار  عوضوم  نیا  ترورـض  هک  دوریم  راظتنا  تلم  ناهاوخریخو 

ود هب  باتک  هتفرگ و  رارق  یـسرربدروم  هناگادـج  روطب  درم  نز و  زا  کـی  ره  فئاـظو  باـتک  نیا  رد  زور . ) نآ  دـیماهب   ) دـنهد تاـجن 
نز و هک  تسامزـال  نکیل  . شرـسمه هبتبـسن  درم  هفیظو  ، مود شخب  . شرهوـش هبتبـسن  نزهفیظو  ، لوا شخب  تسا : هدـش  میـسقت  شخب 
ار باـتک  شخب  ود  زا  یکی  یتـقو  . دــننک ادــیپ  يرتـهب  ییاـنیب  دنوشانــشآ و  كرتـشم  فئاـظو  هـب  اـت  دــنناوخب  ار  شخب  ود  ره  رهوـش 

نینچ نـکیل  ، تـسا هدـش  عـقاو  تـلفغ  دروـميرگید  هـفیظو  هدـش و  يرادـبناج  فرط  کـی  زا  هـک  دـینک  لاـیختسا  نکممدــیناوخیم 
هروس اهتـشونیپ 1- تسا . هدـشتواضق  هنافرطیب  هدوبن و  راک  رد  یبصعت  هک  درک  دـیهاوخ  قیدـصت  دـیناوخبار  رگید  شخب  یتقو  ، تسین
ینیما میهاربا  هیملع  هزوح  ، مق راحب ج 103 ص 222 . -4 راونالا ج 103 ص 217 . راحب  -3 دئاوزلا ج 4 ص 252 . عمجم  هیآ 21 2- مور 
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-1 زا : تسا  ترابع  اهنآ  مها  هک  درادرب  رد  ار  یمهم  دـئاوف  تسا و  یعیبط  زاین  کـی  ناـسنا  يارب  جاودزا  جاودزا  فدـه  هام 1354  ریت 
هک ، دنتـسه هنایـشآیب  ینارتوـبک  هـلزنمب  دـناهدرکن  جاودزا  هـک  يرــسپو  رتـخد  هداوناـخ  لیکــشت  یهاـنپیب و  ینادرگرــس و  زا  تاـجن 

تـسدب کـمک  عفادـم و  راوـخمغ و  زار و  مرحمو  سنوـم  یگدـنز و  رد  کیرـش  . دـنباییم هاـگهانپ  هنایــشآ و  هناـخ و  جاودزاهلیــسوب 
هب دراد  زاین  تهج  نیمهب  و  تسا . ياهدنزرا  دنمورین و  رایـسبهزیرغ  ناسنا  دوجو  رد  یـسنج  هزیرغ  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  - 2 دنروآیم .

هزیرغ ياههتساوخ  حیحص  نیمات  . دربب تذل  ودریگب  هرهب  شدوجو  زا  ، جایتحا عقاوم  رد  ، شمارآ نما و  طیحم  کی  رد  هکيرـسمه  دوجو 
زا هکیناسک  . دشاب هتشاد  یعامتجاو  ینامسج  یناور و  دب  ياهدمآیپ  تسا  نکمم  الا  دوشتباجا و  دیاب  هکتسا  یعیبط  زاین  کی  یسنج 

ادیپ دنزرف  ناسنا  جاودزا  هلیـسوب  ، لسن ریثکت  دیلوت و  - 3 دندرگیم . التبم  ینامـسج  یناور و  ياهیرامیبهب  ابلاغ  دنزرویم  عانتما  جاودزا 
نآرق و رد  تهج  نیمهب  و  دـشابیم . رهوش  نزیمرگلد و  شمارآ و  هداوناـخ و  داـینب  میکحت  ثعاـب  جاودزا و  هرمث  دـنزرف  دوجو  دـنکیم 

امش يارب  هک  تسنیا  ادختایآ  زا  :و  دیامرفیم نآرق  رد  ادخ  : هنومن باب  زا  . تسا هدمآ  لمعب  یناوارفتادیکات  جاودزا  هبتبـسن  ثیداحا 
. دشابجیوزت زا  رتهب  هک  هدشن  اپ  رب  یئانب  مالسا  رد  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  ( 1  ) دیریگب سنا  اهنآ  اب  ات  دیرفآ  ار  ینارسمه 
زا دهاوخیم  یسک  ره  : دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  . تسادخلوسر تنـس  هک  دینک  جیوزت  : دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ( 2)

ترثک ابتمایق  رد  نم  هک  دینادرگ ) هدایز  ار  اهناملـسمدادعت  و   ) دیروایب دنزرف  جاودزا  هلیـسوب  . دیامن جاودزا  دـیاب  دـنک  يوریپ  نمتنس 
رـسمه زا  رتهبهک  درواین  تسدـب  ياهدـئاف  سکچیه  : دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ( 3 . ) منکیم راختفا  تاـهابمرگید و  ياـهتما  هب  اـمش 

(4 . ) دیامنیم يرادهگن  ار  وا  لام  شدوخ و  سفن  وا  بایغ  رد  دنادرگیمشنامداش و  دنکیم  هاگن  وا  هب  یتقو  هک  يرسمه  دشاب . هتـسیاش 
فدـه ناوتیمن  ار  روما  لیبق  نیا  دـنراد  ار  اـهنآ  زا  یخرب  زین  تاـناویحهک  ، دوب جاودزا  یناویح  يویند و  عفاـنم  راـثآ و  روکذـم  بلاـطم 

دـباوخب و دـماشایب و  دروخب و  یتدـم  اـت  هدـماین  ناـهجنیا  رد  ناـسنا  تشاد . بوسحم  ، تسا ناـسنا  هکنیا  راـبتعاب  ناـسنا  جاودزایلـصا 
سفن کین  قالخا  لمع و  ملع و  اب  ات  هدـمآ  ناسنا  . تساهنیا زا  رتیلاع  ناسنا  ماقم  . دوش دوبان  دریمب و  هاـگنآ  دـنکیئوجتذل  ینارتوهش و 
ناسنا . ددرگ لئانناهج  راگدرورپ  بوخ  ماقم  هب  ات  دنک  دوعص  ریـستیناسنا و  میقتـسم  طارـصو  لامک  هار  رد  دهد و  شرورپ  ار  شیوخ 

ياـهراک ماـجنا  قــالخا و  مراــکم  لــئاضف و  شرورپ  اهیدــب و  زاباــنتجا  سفن و  هـیکزت  بیذــهت و  اــب  هـک  یلاــع  تـسا  يدوـجوم 
اب ات  هدمآ  ناهج  نیا  رد  هنادواج و  تسا  يدوجومناسنا  . دنرادن هار  ماقم  نادـب  ناگتـشرف  هک  ددرگ  لئان  یخماش  ماقم  هبدـناوتیم  ، کین

راوج رد  ، ترخآ ناهج  رد  دـنکنیمات و  ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  تداعـس  ، نید ياههمانرب  نیناوق و  نتـسب  راکبو  ناربماـیپ  ياـهیئامنهار 
کی جاودزا  فده  . درکوجتسج دیاب  همانرب  نیا  رد  ار  ناسنا  جاودزا  یلصا  فده  نیاربانب  دنکیگدنز . دبا  ات  شیاسآ  یشوخ و  رد  ، قح

دیامنبیذهت و تشز  قالخا  اهیدب و  ناهانگ و  زا  ار  شیوخ  سفن  دناوتب  شرـسمهيراکمه  نواعت و  اب  هک  دشاب  نیا  دیاب  رادنید  ناسنا 
يارب قفاوم  بوخ و  هتـسیاش و  رـسمه  .و  ددرگ لئان  ادخ  هب  برقت  وتیناسنا  خماش  ماقم  هب  ات  دهد  شرورپ  کین  قالخا  حلاص و  لمع  اب 

شمارآ و تبحمو و  سنا  زا  ، دـنهدیم هداوناـخ  لیکـشت  جاودزا  اـب  هک  نمؤـم  ناـسنا  ود  دراد . ترورـض  یمهم  فدـه  نـینچ  هبندیـسر 
ياـهدایتعاو داـسف  زکارم  هب  نتفاـی  هار  عورـشم و  ریغ  تاـعتمت  فارحنا و  زا  هجیتـنرد  ،و  دـنوشیم رادروخرب  یـسنج  عورـشم  ياـهیبایماک 

مهیلع راـهطا  همئا  مرکا و  ربماـیپ  تهج  نیمهب  .و  دوب دـنهاوخ  ناـمارد  ظوـفحم و  زوسناـمناخ  ياهینیـشن  بش  اـهیدرگلو و  كاـنرطخ و 
ظفح ار  شنید  فصن  دنک  جاودزا  هک  سک  ره  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . دـناهدومن دـیکات  رایـسب  جاودزا  هبتبـسنمالسلا 

لهاتم ریغ  دارفا  هک  يزامن  تعکر  داتفه  زا  ، دنناوخبلهاتم دارفا  هک  ار  يزامن  تعکر  ود  : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 5 . ) تسا هدومن 
كرت تابحتسم و  تابجاو و  هب  لمع  هفیظوماجنا و  ناکما  رد  درم ) هچ  نز  هچ   ) قفاوم رادنید و  رسمه  دوجو  ( 6 . ) دشابیملضفا دنناوخب 
رادنید ود  ره  رهوش  نز و  رگا  . دنکیمافیا ار  یمهم  رایسب  شقن  ، تشز قالخا  زا  بانتجا  کین و  قالخا  هب  قلختو  ، تاهورکم تامرحم و 

رگم . تشاد دـنهاوخ  قیوشتو  نواعت  هکلب  دوب  دـنهاوخن  عنام  اـهنت  هن  راوشد  هار  نیا  ندومیپ  رد  ، دنـشابسفن هیکزت  شرورپ و  قیرط  رد  و 
رگم دـنک ؟ ینیرفآ  هساـمح  دـگنجب و  بوخ  داـهج  نادـیم  رد  دـناوتیم  شرـسمه  قفاوتو  دـییات  نودـب  هللا  لـیبس  یف  دـهاجم  رفن  کـی 
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یلام بجاو  قوقح  ، دنک تیاعر  ار  یقالخا  یعرش و  تاهج  همهلاوما  لیصحت  راک و  بسک و  رد  دناوتیم  شرسمه  قفاوت  نودب  ، ناسنا
نمؤم رادـنید و  رـسمه  دـنک ؟ قافنا  هیریخ  رومارد  ار  شیوخ  يرورـض  جراـخم  دازاـم  ،و  دـیامن باـنتجا  ریذـبت  فارـسا و  زا  ، دزادرپب ار 
سدقم فدهزا  دشکیم و  یقالخا  دب  داسف و  هب  ار  شرـسمه  قالخا  دـب  یلاباال و  رـسمهو  دـنکیم  توعد  حالـص  یبوخب و  ار  شرـسمه 

طرـش ار  قـالخا  يرادـنید و  ناـمیا و  عوـضوم  جاودزا  ماـگنهب  هک  هدششرافـس  نز  درم و  هـبتهج  نـیمهب  .و  دـنادرگیم رود  تیناـسنا 
ایند و ياهیبوخ  مامت  هک  منک  هدارا  یتقو  تساهدومرف  لج  زع و  دنوادخ  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنرادب . بوسحمیساسا 
هب ینمؤم  رسمه  .و  منکیم اطع  دشابرباص  اهالب  رب  هک  یندب  رکاذ و  ینابز  عشاخ و  یبلق  وا  هب  منک  عمج  یناملـسمصخش  يارب  ار  ترخآ 
ادخ لوسر  تمدخ  یصخش  ( 7 . ) دـشاب وا  لام  شیوخ و  سفن  ظفاح  ، بایغ رد  دزاس و  شدونـشوخدنک  هاگن  واب  هاگ  ره  هک  مهدـیم  وا 

هک یماگنه  دنکیم . ماهقردبجورخ  ماگنهب  دیآیم و  ملابقتـساب  هناخ  هب  دورو  ماگنهب  هک  مراد  يرـسمه  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
روما رد  رگاو  . تسا يزور  نماض  ادخ  هک  روخن  هصغ  یشیدنایم  يزور  قزر و  هرابردرگا  : دیوگیم نم  تیلـست  رد  تفای  كانهودنا  ارم 

تسا و ینارازگراک  لامع و  ناهج  نیا  رد  ار  يادخ  : دومرف ادخ  لوسرسپ  . دنادرگ هدایز  ارت  مامتها  هشیدـنا و  ادـخ  یـشیدنایم  ترخآ 
فدـه نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ( 8 . ) تشاددـهاوخ ار  دیهـش  کی  رجا  فصن  يرـسمه  نینچ  . دـشابیم ادـخ  لامع  زا  نزنیا 

هک هدمآ  نینچ  خیرات  رد  . ادختعاطاهار رد  تسا  کمک  نیرتهب  : دومرف مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  هکهتـشاد  رظن  رد  ار  یگرزب 
امرف فیرشت  اهنآ  لزنم  هب  یسرپلاوحا ، کیربت و  يارب  ارهز  ترضح  یلع و  ترضح  یسورع  زا  دعبزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

زا هاـگنآ  متفاـی . ادـختعاطا  يارب  کـمک  نیرتهب  ار  ارهز  : تفگ یتفاـی ؟ هنوگچ  ارترـسمه  : دیـسرپ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  . دـش
يوناب مه  هاتوک  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ( 9 . ) تسا رهوش  نیرتهب  : تفگ ؟ یتفای هنوگچ  ار  ترهوش  : دیسرپ ارهز  ترضح 
هعیشلا لئاسو  -2 هیآ 21 . مور  هروس  اهتشونیپ 1- درک . نایب  ار  جاودزا  یلصا  یساسا و  فده  مه  ، دومن یفرعم  ار  مالسا  هنومنو  هتـسیاش 

ۀعیشلا ج 14 ص لئاسو  ۀعیشلا ج 14 ص 5 6- لئاسو  هعیشلا ج 14 ص 23 5- لئاسو  -4 هعیشلا ج 14 ص 3 . لئاسو  -3 ج 14 ص 3 .
راونالا ج 43 ص 117 راحب  ۀعیشلا ج 14 ص 17 9- لئاسو  ۀعیشلا ج 14 ص 23 8- لئاسو  -7 6

ناوناب فئاظو  : لوا شخب 

يرادرهوش

هکلب ، دـشاب هتخاس  ینادان  تقایلیب و  نز  ره  زا  هک  تسین  یناسآ  ولهـس  راـک  يرادرهوش  . رهوش يرادـهگن  تبظاوم و  ینعی  يرادرهوش 
بابــسا ، دروآ تسدــب  ار  وا  لد  دــیابدنک  يرادرهوـش  دــهاوخب  هـکینز  دراد ، مزــال  صوــصخم  یکریز  هقیلــس و  قوذو و  ینادراــک 

بظاوم ، دنک شیرادهگندب  ياهراک  زا  ، دنک شقیوشت  کین  ياهراک  هب  ، دـشاب شراتفر  قالخابظاوم و  . دزاس مهارف  ار  شرطاختیاضر 
ات دروآ  رد  ناـبرهم  بوـبحم و  دـنموربآ و  رهوـش  کـی  تروـص  هـب  ار  وادــنک  یعــس  . دــشاب وا  هیذــغت  هحــصلا و  ظـفح  تشادــهب و 

هدومرف اطع  نز  هب  ياهداعلا  قوف  تردق  میکح  دنوادخ  دشاب . یبرم  ردپ و  نیرتهب  شنادنزرف  يارب  تسرپرـس و  نیرتهب  شاهداوناخيارب 
نیربتشهب تروص  هب  ار  هناخ  دناوتیم  نز  تسوا . تسد  ردزین  هداوناخ  یتخبدـب  ، تسوا تسد  رد  هداوناخ  یتخبـشوخ  تداعـس و  تسا .

شهایـس كاـخ  هب  دـناوتیم  دـناسربیقرت و  جوا  هب  ار  شرهوـش  دـناوتیم  ، دزاـس شلیدـبت  ینازوـس  مـنهج  تروـصهب  دـناوتیم  ،و  دروآ رد 
کی زا  هکلب  يداع  درمکی  زا  دناوتیم  دهد  ماجنا  هدومرف  ررقم  شیارب  ادخ  هک  ار  یفئاظو  دشابانشآ و  يرادرهوش  نف  هب  رگا  نز  . دناشنب
ردـقو اـضق  لـثم  ، دراد یبـیجع  تردـق  نز  : دـسیونیم نادنمـشناد  زا  یکی  دزاسبدـنموربآ . قئـال و  رهوـش  کـیتقایلیب  هـضرعیب و  درم 

هناخ نآ  دشاب  يریقف  رقحمهناخ و  رد  ییونابدک  قلخ و  شوخ  يوقت و  اب  نز  رگا  : دـیوگیم زلیامـسا  ( 1 . ) تسنامه دهاوخب  هچ  ره  ، تسا
نآ نانز  هب  دـینادبار  یتلم  تفرـشیپ  ندـمت و  هزادـنا  دـیهاوخیم  رگا  : دـیوگیم نوئلپان  دزاسیمیتخبـشوخ . تلیـضف و  شیاسآ و  لـحم  ار 
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رد ارنآ  هـک  هتـشاد  تـیمها  مالـسا  رظن  رد  يردـق  هـب  يرادرهوـش  تـسا . ناتـسربق  ، فـیفع نزیب  هناـخ  : دـیوگیم كازلاـب  دـیرگنبتلم .
هکنیاب هجوت  اـب  ( 2 . ) دـنک يرادرهوش  بوخ  هک  تسانیاب  نز  داـهج  : دـیامرفیم ع )  ) یلع ترـضح  هداد ، رارق  ادـخ  هار  رد  داـهجفیدر 
شزرا تسا  تدابع  نیرتگرزب  یعامتجاتلادـع  يارجا  یمالـسا و  ياهروشک  زا  عافد  مالـسا و  تمظع  یقرتيارب و  ادـخ  هار  رد  داـهج 

لوسر ( 3 . ) دوشیم تشهب  لخاد  دـشاب  یـضارشرهوش  هکیلاـح  رد  دریمب  هکینز  ره  : دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  دوشیم . مولعم  يرادرهوش 
یتخبشوخ ص شوغآ  رد  اهتـشونیپ 1- ( . 4  ) دـنک ادا  ار  شرهوش  قحهکنیا  رگم  دـنک  ادا  ار  ادـخ  قح  دـناوتیمن  نز  : دومرف ص )  ) ادـخ

كردتسم ج 2 ص 552. -4 ءاضیبلا ج 2 ص 70 . ۀجحم  -3 راونالا ج 103 ص 252 . راحب  -2 . 142

تبحم

یـسک بوبحم  دنادب  هکیـسک  . تسا هدـنز  تبحم  هب  ناسنا  لد  . دنـشابنارگید بوبحم  دـنراد  تسود  . دـنتبحم یتسود و  هنـشت  مدرم  همه 
وا . تسین یلاخ  يزیرغ  ساسحا  نیا  زا  زین  امش  رهوش  ، مرتحممناخ . تسا هدرسفا  هدرمژپ و  هشیمه  . درامشیم اهنت  سکیب و  ار  شدوختسین 
رد ار  شدوخ  دیتسب  ییوشانز  نامیپ  هک  ماگنهنآ  زا  امادوب  رادروخرب  ردام  ردپ و  هبئاشیب  ياهتبحم  زا  البق  . تسا تبحم  قشعهنـشت و  مه 
وت هب  هدـیرب و  همه  زا  ار  یتسود  هتـشر  يرادـب . شتـسود  بلق  میمـص  زا  ینک و  ناربج  ار  اهنآ  ياهتبحم  دراد  راظتنا  داد . رارق  وت  رایتخا 

لــصاحو دــشکیم  تـمحز  وـت  هاـفر  شیاـسآ و  يارب  زور  بـش و  . يرادــب شتــسود  همههزادــناب  ، اـهنت وـت  دراد  راــظتنا  هدرک  دــنویپ 
ردـپ و زا  یتح  . تسا وت  یعقاو  راوخمغ  یمئاد و  سنوم  یگدنزکیرـش و  . دـنکیم وت  میدـقت  هداهن  صـالخا  قبط  رد  ار  شیوخجـنرتسد 

وتب مه  وا  يرادـبتسود  ار  وا  رگا  . رادـب شتـسودبلق  میمـص  زا  نادـب و  ار  شردـق  . دراد تیانع  وت  یـشوخ  تداعـس و  هب  رتشیبترداـم 
رـسپ کی  . دنکیم زاجعا  اعقاو  تبحمراهظا  ینابرهم و  . دراد هار  لد  هب  لد  تسا و  یفرط  ود  دنویپ  کیتبحماریز  . دـش دـهاوخ  دـنمهقالع 

اب نز  نیا  اریز  دـش . دوـب  ياهلاـس  هویب 39  هک  هناخ  بحاـص  قشاـع  دوب  هدـمآ  نارهت  هب  ندـناوخسرد  يارب  هک  یناتـسرهش  هلاـستسیب 
ییوشانز ناینب  دش  هفرط  ود  تبحم  رگا  ( 1 . ) دوب هدرک  رپ  ار  ردام  زا  يرودءالخ  دوب و  هتفرگ  وا  بلق  رد  ار  ردام  ياج  دوخ  ياـهینابرهم 

دهاوخ رادـیاپهشیمه  وا  قشع  تشاد و  متـسود  هاـگن  کـی  اـب  مرهوـش  هک  وـشم  رورغم  ددرگیم . فرطرب  ییادـجرطخ  دوـشیم و  راوتـسا 
ارنآ یمئاد  ياـهتبحم  هتـشر  اـب  دـنامب  رادـیاپ  وا  قشع  یهاوخیم  رگا  تشاد . دـهاوخن  یماود  دـیایب  هاـگن  کـی  اـب  هک  یقـشع  اریز  ، دـنام

.و تسا دـنمهقالع  یگدـنز  هب  مرگلد و  راک  بسکرد و  . تسا مرخ  باداش و  شلد  هشیمه  يرادـبتسود  ار  ترهوش  رگا  . نکيرادـهگن
ات شاهداوناخ  هافر  تداعـس و  نیمات  ياربتسا  رـضاح  دشابیم  شرـسمه  یعقاو  بوبحم  دنادب  رگا  . تشاد دهاوختیقفوم  اهراک  همه  رد 

التبم باـصعا  فعـضو  یحور  ضارما  هب  دـتفایم  قاـفتا  رتـمک  دـشاب  هتـشادن  تبحم  يرـسک  هکیدرم  ، دـنک شـشوک  يراکادـف  دـح  رس 
یناـشیرپ هب  ، ددرگیم هقـالعیب  راـک  بسک و  یگدـنز و  هب  ، دوشیم درـسلد  وت  زايرادـن  شتـسود  دـنادب  ترهوش  رگا  یمارگ  مناـخ  . ددرگ

زکارم هب  يراچان  زا  تسا  نکمم  . ددرگیم نادرگرس  یگدنزنادیم  رد  ،و  دنکیم رارف  یگدنز  هناخ و  زا  ، دوشیم راتفرگ  یناور  ياهیرامیبو 
لابند تسا  رتهب  . دـنرادن متـسود  هک  منک  میدـقتيدارفاب  ار  مجنرتسد  لصاح  مشکبتمحز و  ارچ  دـنکیم  رکف  دوخ  شیپ  دربب . هانپ  داسف 

زادـنیب و ترهوـش  ندرگب  ار  تـبحم  هتــشر  مرتـحم  مناـخ  مـنک . ادــیپ  یعقاو  ياهتــسود  مدوـخ  ياربو  مورب  ینارذگــشوخ  یــشایع و 
ارنآ دیاب  . تسین یفاک  رادقم  نیا  اما  ینکن  راهظا  نکیليرادبتسود  ابلق  ار  ترهوشتسا  نکمم  نک . شبلج  هداوناخ  هناخبهلیـسونیدب و 
ارت اعقاو  مزیزع  : ییوگب هاگ  هاگ  درادعنام  هچ  . دـشاب نایامن  هقالع  قشع و  راثآ  تتاکرح  راـتفگ و  راـتفر و  زا  دـیابهکلب  يرواـیب  ناـبز  هب 
رفس رد  یتقو  . دوبهدش گنت  تیارب  ملد  يدمآ  دش  بوخ  : ییوگب ینک و  شمیدقت  یلگ  هتـسد  ایون  سابل  دمآ  رفـس  زا  رگا  ؟ مراد تسود 

یهاگدیراد نفلت  زین  لزنم  رد  تسه و  نفلت  ترهوش  راک  لحم  رد  رگا  . نک یگنتلد  راهظا  ییادج  قارف و  زا  سیونب و  همان  شیاربتسا 
تندـمآ رید  زا  مدوبتمدـقم و  راظتنا  رد  : نک راهظا  دـمآ  هناخهب  رترید  لومعم  عقوم  زا  رگا  . دایز هن  اـما  نک  یـسرپ  لاوحا  نفلت  هلیـسوب 

یــسک رگا  . مراد شتــسود  ، مراد یبوـخ  رهوـشهچ  اـعقاو  : وـگب . نـک فـیرعت  وا  زا  ناـشیوخ  ناتــسود و  دزن  وا  باـیغ  رد  مدـشتحاران .
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امـش ییوشاـنز  ناـمیپ  هجیتنرد  . دوشیم دـنمهقالع  وت  هب  رتشیب  ینک  هقـالع  قشع و  راـهظا  رتشیب  هچ  ره  ، نک عاـفد  دـنک  ییوگدـبتساوخ 
يور هن  تسوایناـبرهم  دـنکیم  ریخـست  ارم  بلق  نز  رد  هـکیزیچ  : دـیوگیم ریپسکـش  دوـب . دـیهاوخ  يرتتخبـشوخ  هداوناـخ  رتراوتـسا و 

رهوشو نز  نیب  رد  هکیاهقالع  تبحم و  هب  فیرـش  نآرق  رد  گرزب  دـنوادخ  دـشاب . رتنابرهم  هک  مراد  تسود  رتشیب  ار  ینز  نم  . شیاـبیز
ات هدیرفآ  ناتیارب  ینارسمه  هک  تسنیا  ادخ  تایآ  زا  یکی  دیامرفیمهدرمـش : شیوخ  تردق  تایآ  زا  یکی  ارنآ  هدومرف  هراشا  دراد  دوجو 

نیرتهبناشرهوش يارب  اهنز  ضعب  : دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ( 2 . ) داهن ینابرهم  یتسود و  امـش  نایم  دینک و  ادـیپ  شمارآاهنادـب 
ناــنز نیرتـهب  : دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربــمغیپ  ( 3 . ) دـننک تـبحم  قـشع و  راـهظا  ناـشرهوش  هـب  هکیناـنز  : دنتــسه تـمینغ 

(5 . ) هدـب ربخ  واب  يراد  تسود  ار  یـسک  یتقو  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 4 . ) دنـشابتبحم قشع و  ياراد  هک  دنتـسهییاهنز  ، امش
-5 راحب ج 103 ص 235 . -4 كردتسم ج 2 ص 532 . -3 . 21: مور هروس  -2 هرامش 13140 . دنفسا 1348  تاعالطا 20  اهتشونیپ 1-

راحب ج 74 ص 181.

رهوش مارتحا 

ره . دـنراذگب مارتـحا  وا  تیـصخش  هب  نارگید  دـهاوخیم  شلد  . درادتسود ار  شدوـخ  . تـسا دـنمهقالع  شیوختیـصخش  هـب  یـسک  ره 
کی مارتحا  هب  هقالع  تاذ و  بح  مرتحم  مناخ  . تسا رفنتمناگدننک  نیهوت  زا  . دوشیم عقاو  شبوبحم  درامشب  مرتحم  ار  وا  تیـصخشسک 

اب لزنم  جراـخ  رد  . دراذـگب مارتـحا  يوهب  دـنک و  عابـشا  ار  امـش  رهوـش  ینورد  ساـسحا  تسین  رـضاح  سک  همه  نکیلتسا  يزیرغ  رما 
رای هک  امـش  زا  . دوشیم دراوهمطل  شتیـصخش  هب  .و  دریگیم رارق  نیهوت  دروم  تاقوا  اسب  دنکیم و  دروخرببدایب  نوگانوگ و  دارفا  اهدص 

ار امـشوا  تشادـگرزب  دـینادرگ . هدـنز  ار  شاهدـش  ریقحت  تیـصخش  دـینک و  شمارتحاهناـخ  رد  ـالقا  دراد  راـظتنا  دـیتسه  شراوخمغ  و 
مالـس ترهوش  هب  یمارگ  مناخ  . دـنادرگیم شاهدامآ  تیلاـعف  وشـشوک  يارب  دـشخبیم و  ییاـناوت  ورین و  وا  هب  نکیل  دـنکیمن  کـچوک 
بدا اب  . نک مارتحا  وا  هب  زیخرب و  شیاـپ  ولج  نکن . عطق  ار  شمـالک  نتفگ  نخـس  عقوم  . هدـب رارق  بطاـخم  ار  وا  امـش  ظـفلاب  هشیمه  . نک

رارق بطاخم  بقل  لیماف و  ماناب  هکلب  نزن  ادص  مسا  اب  ار  وا  . رادب مدقم  ار  وا  دیوریم  یـسلجم  هب  مه  اب  رگا  نزن . داد  شرـس  رب  . نزب فرح 
ناشخیبوتدـندرک یبدایب  رگا  .و  دـننک مارتحا  ناشردـپ  زا  نک  شرافـستنادنزرف  هب  . نکفیرعت لـیلجت و  وا  زا  نارگید  روضح  رد  . هدـب

ار ترهوش  دوجو  ینامهم  سلجم  رد  ادابم  . نک ییاریذـپ  وا  زا  رتدایزهکلب  اـهنآ  هزادـناب  راذـگب و  شمارتحا  زین  اـهنامهم  روضح  رد  . نک
نادنخ و بل  اب  هدومن  زاب  ار  برد  تدوخ  نک  یعـسدنزیم  ار  لزنم  برد  یتقو  . دـشاب فوطعم  اهنامهم  هبتهجوت  مامت  يریگب و  هدـیدان 
اب لزنم  جراخ  رد  دیاش  ؟ تشاذگ دهاوخترهوش  حور  رد  ییوکین  رثا  هچ  کچوک  لمع  نیمه  ینادیم  ایآ  . يوربشلابقتـسا هب  زاب  هرهچ 

شلد هدیمد  وا  هتسخ  دبلاکرد  ياهزات  حور  نادنخ  بل  اب  امش  ندرک  لابقتسا  . دوش لزنم  دراو  هدرمژپحور  اب  هدوب و  هجاوم  لکـشم  اههد 
دمآ شوخو  دورب  رهوش  لابقتـساب  نز  ! یبـیجع داهنـشیپ  هچ  : دـنیوگب هدومن  بجعت  نخـسنیا  زا  اـهمناختسا  نکمم  . دـهدیم شمارآ  ار 

زا رکفت  زرط  نیا  هتبلا  . بابحالا نیب  بادآلا  طقست  دشاب . هتشاد  دمآ  شوخو  لابقتـساب  یجایتحا  ات  تسین  یبیرغ  هناگیب و  صخـش  ! دیوگب
زا دوشیم  دراو  امـش  لزنمب  ینامهم  . دننک تیاعرار  مارتحا  بدا و  تسین  مزال  ناشیوخ  ناتـسود و  هک  هتفگ  یک  ، هدش ادـیپام  طلغ  تیبرت 

موسر بادا و  زا  یکی  یئالقع و  راتفر  کی  ار  لمع  نیا  و  دیئامنیم . یئاریذـپ  ، دـینکیم مارتحا  ، دـیئوگیم دـمآ  شوخ  ، دـینکیم لابقتـسا  وا 
نیماـت يارب  بش  اـت  حبـص  زا  هک  يدرم  مهاوخیم  فاصناامـش  زا  نکیل  درک  مارتـحا  دـیاب  ناـمهم  زا  ، تسا نینچ  هتبلا  . دیرامـشیمیگدنز

صالخا قبط  رد  ار  شیوخجنرتسد  لصاحهاگنآ  ، هدش وربور  لکـشم  اهدص  اب  هار  نیا  رد  ،و  دنکیم شالت  امـش  شیاسآو  هافر  یگدنز و 
مدق هناخ  برد  ات  وا  مارتحاو  يدونـشوخ  يارب  هک  درادن  ارنآ  شزرا  ایآ  ، دراذگب امـش  رایتخا  رد  ناگیاربهک  دبوکیم  ار  هناخ  برد  هداهن 

مارتحا راظتنا  میتسه  یـصوصخ  سونام و  مه  اب  نوچ  : وگن دینادرگ ؟ داش  ار  شلدهتفگ  دـمآ  شوخ  کی  نادـنخ  بل  اب  دـییامرف و  هجنر 
يارب هکلب  ، درادن عقوت  هک  تسین  نآ  لیلد  درک  توکـسو  دـیدرکن  مارتحا  رگا  . دراد مارتحا  راظتنا  نارگید  زا  رتشیب  امـش  زا  هکلب  درادـن ،
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هب لـباقم  رد  مـه  وا  يدوـمن  مارتـحا  ترهوـش  هـب  رگا  ، مرتـحم مناـخ  تـسا . هدوـمن  رظن  فرـص  شیوـخ  ینورد  هتـساوخزا  امـشتیاعر 
راک بسک و  یگدنز و  هناخ و  هب  . دش دهاوخ  رتماود  ابییوشانز  نامیپ  رتراوتـسا و  ناتنایم  رد  تبحم  هتـشر  تشاذگ . دهاوخ  مارتحاامش 

زاوشیپ هب  هناـخ  برداـت  هک  تسا  نیا  نز  هفیظو  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ددرگیم . امـش  دـئاع  شاهجیتنو  ، دوشیم مرگلد 
دناسرن شرازآو  دـنک  مارتحا  شرهوش  زا  هک  ینز  ره  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 1 . ) دـیوگب دـمآ  شوخ  يو  هب  دورب و  شرهوش 

ار شیاهتسد  دنک و  رـضاحهلوح  تشط و  شرهوش  ياربتسا  فظوم  نز  : دومرف مالـسا  ربمغیپ  ( 2 . ) دوب دهاوخ  دنمتداعس  تخبـشوخ و 
دزن ، ینزن داد  شرـس  رب  ینکن ، یئاـنتعایب  ، یهدـن مانـشد  ، یئوگن ازـسان  ، ینکن یبدایب  نیهوـت و  ترهوـش  هب  شاـب  بظاوـم  ( 3 . ) دیوشب

ردـکم مه  زا  اـبلق  . دومن دـهاوخ  نیهوتوت  هب  زین  وا  يدرک  نیهوـت  وا  هب  رگا  . ینزن شیادـص  تشز  ياـهبقل  اـب  ، يزیرنار شیوربآ  نارگید 
هب رگا  . دوب دـیهاوخ  شکمـشکو  عازن  لاح  رد  امئاد  ، دوشیم فرطرب  ناتنایم  زا  تبحم  افـص و  ، دـینکیمادیپ هنیک  یحور و  هدـقع  ، دـیوشیم

دنکرطخ و دیلوت  تسا  نکمم  یناور  ياههدـقع  یحور و  ياههنیک  . تشاد دـیهاوخن  یـشوخ  یگدـنز  نیقی  روطب  دـیهدب  همادا  یگدـنز 
باطخ روک  رخار  يو  هکنیا  تلع  هب  ار  دوخ  هلاـس  رسمه 19  ... مانب ياهلاس  درم 22  دیریگب : تربع  ریز  ياهناتـساد  زا  . دوشتیانج ثعاب 
ادــیدش ارم  یگدــنز  زاـغآ  رد  . مدرک جاودزا  ... اـب شیپ  لاـسکی  : تفگهاـگداد رد  يو  . دــیناسر لـتقب  وقاــچ  هبرــض  اــب 15  دوـب  هدرک 

ارم یتح  درکیم و  یـشاحف  نم  هب  یکچوک  هلاسم  رهرـس  رب  . تشاذـگ ار  يراگزاسان  يانب  داد و  هیور  رییغت  يدوزب  یلو  . تشادـیمتسود
نانچ وا  . دـنکیم باطخ  روک  رخ  ار  دوخرهوش  هثداح  زور  رد  . درکیم باـطخ  « روک رخ  تسا  پچ  یمک  میاهمـشچزا  یکی  هکنیا  رطاـخب 
تلع رد  هتشک  ار  شنز  هک  ياهلاس  درم 71  ( 4 . ) دروآیم رد  ياپ  زا  وقاچ  هبرض  اب 15  ار  وا  هداتفا  شرسمهناج  هب  هک  دوشیم  نیگمـشخ 
ناشن فرح  نیا  اب  . درک ادـص  لمحت  لباقریغ  درمریپ  ارم  مه  راب  کی  . دـش انتعایب  . درک رییغت  نم  هبتبـسن  ... راتفرناهگان : دـیوگیم وا  لتق 

راحب ج 103 ص -2 كردتسم ج 3 ص 551 . اهتشونیپ 1- ( 5 . ) متشک ار  وا  ربت  هبرض  ود  اب  مدش و  نظءوسراچد  . درادن متـسود  هک  داد 
هرامش 13652. هام 1350  رذآ  لوا  تاعالطا  -5 هرامش 13787 . تشهبیدرا 1351. تاعالطا 14  -4 كردتسم ج 2 ص 551 . -3 . 253

لد درد  تیاکش و 

ياهیراتفرگ ، دنک ادیپ  يزار  مرحم  راوخمغ و  دراد  تسود  یـسک  ره  دـشاب . هتـشادن  لد  درد  يراتفرگ و  یتحاران و  هک  تسین  سکچیه 
شمارآ هتـشادرب  شدوخ  لد  زا  یمغ  هلیـسونیدب  و  دنک . بابک  ار  شلد  هدومن  کیرحت  ار  شمحرت  سح  . دهدب حرـش  شیارب  ارشیوخ 

نامز و ره  اج و  ره  رد  . تسامزال بسانم  تیعقوم  زین  لد  درد  يارب  . دراد یماقم  هتکن  ره  ییاج و  نخـس  ره  نکیل  . دروآ تسدب  يرطاخ 
ردقنآ دنعالطایبيرادرهوش  بادآ  ترشاعم و  زومر  زا  دنهاوخدوخ و  نادان و  هکییاهمناخ  درک . عورش  ار  تیاکش  دیابن  یطیارش  ره  اب 

نتاب هراچیب  رهوش  هک  یماگنه  . دنزادنایب ریخات  هب  بسانم  عقوم  ات  ار  اهلد  دردو  دنیامن  لمحت  ار  تالکشم  هک  دنرادن  هلـصوح  تیفرظ و 
دوشیم و هجاوم  شنادان  رسمه  ياهلد  درد  اهتیاکش و  اب  لوا  تعاسنامه  زا  دیاسایب  یمد  ات  دوشیم  لزنم  دراو  تحاران  باصعا  هتـسخ و 
ار قاـتا  برد  هشیـش  هدـش  گرمناوجدـمحا  ، یتفر يدرک و  اـهر  هدـش  گرمناوج  ياـههچب  نیا  اـب  ارم  ددرگیم : رازیب  هناـشاکو  هناـخ  زا 

ناطیش ياههچب  نیا  ابارم  فیلکت  . مدش هناوید  ، متفرگ باصعا  فعض  ، مدرم اههچب و  يادص  رسزا و  . دندرک اوعد  نیورپ  اب  هژینم  . تسکش
هرمن دــنچ  دنداتــسرف  هسردــم  زا  ار  شاهماــنراک  زورما  . دــناوخیمن سردالــصا  هدــش  گرم  ناوــج  . مارهبتـسد زا  خآ  . نــک موــلعم 

مداـیرفب یـسک  . مداـتفا راـک  لاـح و  زا  هک  مدرک  راکيردـقب  لاـح  اـت  حبـص  زا  . مشکیم تمحز  اـهنیا  يارب  هک  نم  زا  فیح  . تشادکـت
اب ارچ  منادیمن  . اجنیا دمآ  ترهاوخ  زورما  یتسار  . متـشادنهچب الـصا  شاک  . دنراذگیمن دیفـس  هایـس و  هبتسد  هک  مه  اههچب  نیا  دسریمن .
زا نم  . هدرک ییوگدب  مرستشپ  فرطنآ  فرطنیاهتفر و  ، تردام تسد  زا  ناما  ماهدروخ . ار  شردپ  ثرا  درکیم  لایخ  ، تشاداوعد رس  نم 

هناخزپشآ دراک  مزپب  اذـغ  متفر  نیببار  متـسد  ياو  . منکیم یگدـنز  ياهناـخ  نینچ  کـی  رد  هک  نم  زا  فیح  . ماهدـمآگنت هب  اـهنیا  تسد 
رس هچ  اب  دوب  هدمآ  اقآ  نسح  مناخ  . تفر كاپ  میوربآ  . مدوب هتفرن  الصا  شاک  . بارهس یسورعسلجم  متفر  زورید  یتسار  . دیرب ار  متـسد 
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دنیوگیم ار  اهنیا  دوب . هدیرخ  شیارب  ییاهسابل  هچ  . دنراد تسود  ار  ناشیاهنز  ردقچمدرم  . دهدب سناش  تخب و  ادخ  !! ییاهسابل عضو و  و 
ردقنیا دـیابهک  هرتمک  وا  زا  نم  یچ  یچ  رخآ  . دـننکیم هاگن  سابل  هب  طقف  مدرم  هلب  . دـندرکمارتحا واب  همه  دـش  سلجم  دراو  یتقو  . رهوش

وـت و يارب  هدـش  بارخ  هناـخ  رد  مناوـتیمن  رگید  هک  نم  . تـسین وتلـثم  ، هرادـیم شتـسود  شرهوـش  هراد  لاـبقا  تـخب و  هـلب  . دـنک هداـفا 
حــیرفت و ياربترهوـش  ینکیم  لاــیخ  وـت  . تـسین يرادرهوـش  مـسر  نـیا  ، مرتـحم مناــخ  نـکب . يراد  يرکف  ره  مـنکب  ناــجتیاههچب 

هجاوم يراتفرگ  اهدـص  اب  لاح  ات  حبـص  زا  . تسا هدـش  جراـخ  يزور  هیهتو  راـک  بسک و  يارب  . تسا هتفر  نوریب  هناـخ  زا  ینارذگـشوخ 
هلیح سنجدب و  صاخـشا  هچ  اب  ینادیمن  . يرادـن عالطاوا  یبسک  ای  يرادا  ياهیراتفرگ  زا  . يرادـن ار  اهنآ  زا  یکی  لمحت  بات  وت  هکهدوب 

زا هـک  نوـنکا  . يرادـن ربـخ  وا  هتــسخباصعاو  هدرمژپ  حور  زا  . دناهتــشاذگ شحور  رد  ییاههدـقع  هـچ  هدوـمندروخرب و  يذوـم  زاـب و 
رد هدیـسرن  زونهيراد  رب  شلد  زا  یمغ  هکنآ  ياـج  هب  ، دـنک تحارتسا  یمد  دـیاش  هدروآ  هاـنپهناخ  هب  هدرک و  رارف  جراـخ  ياـهیراتفرگ 
مه هناخ  رد  تسا  هجاوم  اهیراتفرگ  همه  نآ  اب  لزنم  جراـخ  رد  ، هدـش درمهک  دـنکچ  تخبدـب  نیا  رخآ  ینکیم . زاـب  ار  قن  قن  تیاـکش و 

ياهراچ نیا  زج  لاـح  نیا  رد  . شاـب وا  رکف  هب  مه  يردـق  تسا  بوخ  فاـصنا  . دوشیم هجاوم  وت  ياـهیئوجهناهب  اـهداریا و  اهتیاکـشاب و 
ای هناخهوهق  کی  هب  دنک و  رارف  هناخ  زاای  دنک  ادـیپ  تاجن  وت  ياهنابز  مخز  اجیب و  ياهتیاکـش  زا  ات  دزادـنیب  هار  دایرفو  داد  ای  هک  درادـن 

ظفح يارب  ادخ و  ياضر  يارب  ، یمارگ مناخ  دنزب . هسرپ  اهنابایخ  رد  نادرگرـس  هلاو و  ای  . دوش هدـنهانپرگید  ياج  ای  امنیـس  ای  هناخنامهم 
يراد لد  درد  اعقاو  مه  رگا  . شاـب سانـشتقوشاب  اـناد  كریز و  ، رادربتسد اـجیب  ياـهقن  قن و  اهتیاکـش و  نیا  زاتاهداوناـخ  رهوش و 

مزال بلاطم  یناوتیم  دش  ادیپ  یبسانمتیعقوم  .و  دمآ لاح  رـس  هک  هاگنآ  . دوشتحار شباصعا  ، دنک تحارتساترهوش  ات  نک  ربص  يردق 
هقالع تاهداوناخ  رهوشهب و  رگا  اما  . دییآ رب  ییوج  هراچ  ددـص  رد  يراذـگب و  نایم  رد  وا  اب  ، ضارتعاهن تروشم  ناونع  هب  ار  يرورـض  و 

هتــسخار ترهوـش  باـصعا  یمئاد  ياـهقن  قـن  اـب  .و  نـک يراددوـخ  لاــح  رهب  يرورــضریغ  یئزج و  ثداوـح  عیاــقو و  رکذ  زا  يراد 
قن نز  لوا  زا  نم  : دیوگیم ... مان هب  یمناخ  دییامرف : هجوت  ریز  ناتسادهب  . دراد يراتفرگ  یفاک  ردق  هب  مه  وا  . دسرب دوخ  راک  هب  راذگب  . نکن

ابیرقت هک  دوب  هلمج  دنچ  ... اب كرتشمیگدنز  لاستشه  زا  سپ  هک  اجنآ  ات  . دـشیم رتدـیدش  رتشیب و  نم  ياهقن  قنزور  ره  . مدوب ییوقن 
باوختخر يوت  ودروخب  ماش  یتقو  ات  دـشیم  هناـخ  دراو  مرهوش  هک  یتقو  زا  مه  نآ  . دـشیم لدـبو  در  اـم  نیب  رییغت  یکدـنا  اـب  بش  ره 

شفرط ره  . دوـشیمن ماـمت  هک  مه  هدـنام  بحاـصیب  هناـخ  نیا  ياـهراک  . مدرکراـک سب  زا  ؟ ارچ . دـمآ رد  مردـپ  . مدـش هتـسخ  ياو  : دورب
یتنعل ياـهراک  نیمه  منادـیم  هچ  هآ  - ؟ دوشیمن ماـمت  هک  تسیچ  وت  ياـهراک  نیا  رخآ  . - تسا نیمز  يور  شفرط  کـی  زاـب  يریگبار 

هک اهراک  نیا  مزیزع  . - اههچبندرک کشخ  رت و  ، هناخ عاـضوا  ندرک  سیر  تسار و  ، نتخپ اذـغ  ، ییوشتخر ، ییوشفرظ ، وراـج ، بآ . تسا
مناج ؟ یتنم هچ  ، تنم ياو  - ؟ يراذگیم تنم  نم  رـس  ارچ  وت  . دـننکیم ار  اهراک  نیا  اهنز  همه  اههناخ  همه  يوت  تسه  اج  همه  ییوگیم  وت 

ینادیم هچ  رگید  . هناخییآیم يریگیم و  لوپ  ینیشنیم و  هرادا  زیم  تشپ  يوریم و  نیمه  ؟ یمهفیمهچ وت  هدمآ  رد  مردپ  هدیـسر  بل  هب 
رد مردپ  نم  . يرادن مه  ار  شندینـش  هلـصوح  اقآ  هلب  بوخ  . - نک سب  ناج  مناخ  ياو  يا  - ؟ هدشتفاظن روطچ  هدش  بترم  روطچ  هناخ 
... مه زاب  يریگیم  نم  زا  لوپ  همه  نیا  رکـشان  يا  - ؟ لوپ مادک  اب  . - رتکد ورب  ياهدش  ضیرم  مزیزع  . - مریمیم مراد  ماهدش  ضیرمهدمآ 

روبجم زورما  . هداتفا بقع  ياهطـسق  يراکهدب ، زا  رپ  شاهمه  یگدنزهچ  مه  نآ  . دوشیم تیگدـنز  جرخ  شاهمه  ؟ یلوپ هچ  ، لوپ مادـک  -
دیشکیم و شرس  يور  ار  فاحلدمآیم  بل  هب  شناج  قن  قن  همه  نیا  زا  یتقو  ماهراچیب  رهوش  دعب  و  منک . هیسن  هلحم  رس  هبـسک  زامدش 
ات مدادـیمنشوگ  نم  .و  مرادرب اهقن  قن  نیا  زا  تسد  هک  درکیم  تحیـصن  ارم  اهراب  دوبام و  یگدـنز  نایرج  رد  اـبلاغ  مرداـم  . دـیباوخیم

نیمه تیازــس  هـک  شکب  ـالاح  يدادــن  شوـگ  مدرک  تحیــصنهچ  ره  : تـفگ نـم  هـب  دوـب  هـتفر  راــک  رــس  مرهوـش  یتـقو  زور  کــی 
دعب ودتعاس  ات  . ینادب ات  نک  قیقحت  ینکیمن  رواب  هک  الاح  بوخ  رایسب  منکیمن . رواب  هن  . مدیرپ اج  زا  هناوید  لثم  نم  ترهوش ... . تسا
ناـیم رد  ار  عوـضوم  هـیرگ  اـب  ادعبتینابــصع  اـب  لوا  دــمآیتقو  . دروـخیم ار  منوـخ  منوـخ  دــیایب  راــک  رــس  زا  ... مرهوـش هـک  رهظ  زا 

خرچ ات  منکیم  راک  سیورس  ود  يزورنم  هک  يدرکیمن  رکف  تقوچیه  . يدرکیم تفوک  نم  يارب  ار  یگدنز  وت  ینادیم  : تفگ . متـشاذگ
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ندز فرح  اب  يرادنقح  رگید  وت  هک  متسه  هتسخ  ردق  نآ  ، مرادن قن  قن  هلـصوح  میآیم ، هناخ  هبهتفوک  هتـسخ و  بش  . ددرگب نامیگدنز 
رکفیهاگ . ياهدرک رازیب  یگدـنز  زا  ارم  اعقاو  . ینکیم مه  زونه  يدرکیم و  ار  راکنیا  وت  یلو  . ینک رازیب  یگدـنز  زا  ارم  هناخ  ياهراک  زا 

. - مدرک ادیپ  منک و  ادیپ  شمارآ  ییاج  رد  ماهتفرگ  میمصت  تهجنیا  زا  . میوش ادج  مه  زا  دوب  رتهب  میدوبن  هچب  بحاص  رگا  هک  ماهدرک 
هک ار  مرهوش  رگید  هک  دش  ياهبرجت  میارب  نیا  یلو  منک  دنمهقالعیگدنز  هب  ار  مرهوش  اددـجم  ات  مدیـشک  تمحز  هام  شـشتسرد  نم 
هن تسا  درم  تحارتسا  ياج  هناخ  هک  ماهدیمهف  الاح  منکن . رتهتسخ  مدوخ  لالم  حرش  اب  هناخ  رد  دوشیم  هتسخ  یفاک  هزادنا  هبجراخ  رد 

لوبق شلامعا  ریاس  اهزامن و  دنک  تیذا  ار  شرهوشنابز  هلیـسو  هب  هکینز  ره  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  ( 1  ) باذع ياج 
قاـفنا ادــخ  هار  رد  ار  شتورثو  دــنک  دازآ  ییاههدــنب  ،و  دزیخرب تداـبع  دــجهت و  يارب  ار  اهبــش  دــشاب و  هزورزور  ره  وـل  ،و  دوـشیمن

ره : دومرف ادـخ  لوسر  ( 2 . ) دوشیم خزود  لخاد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  درازاـیب  ار  شرهوشهلیـسونیدب  دـشاب و  ناـبز  دـب  هکینز  . دـیامن
وا تقایل  تسین و  امـشزا  درم  نیا  . نکن تیذا  ار  ترهوش  . دشکب ارت  ادخ  : دـنیوگیم وا  هب  نیعلا  روحدـنک  تیذا  ایند  رد  ار  شرهوش  هکینز 

رهوشهجوت دنهاوخیم  رگا  ؟ تسیچ اهرغرغ  نیا  زا  اهمناخ  روظنم  منادیمن  ( 3 . ) دیآیمام يوس  هب  هدومن  تقرافم  امش  زا  يدوزب  دیرادن  ار 
اهنت هن  . تفرگ دـنهاوخ  سوـکعم  هجیتـن  هک  دنـشاب  نـئمطم  ، دـنهدهولج هاوـخریخ  شکتمحز و  بوـبحم و  ار  ناـشدوخ  هدوـمن  بـلج  ار 

راک زا  ات  دننک  تحاران  ار  ناشرهوش  باصعاهک  تسنیا  ناشروظنم  رگا  .و  دش دـنهاوخ  عقاو  رهوش  ضوغبم  هکلب  دـننکیمنادیپ  یتیبوبحم 
دوش و راتفرگ  كانرطخ  ياهدایتعاهب  باصعا  ریدخت  يارب  دنک و  رارف  هناخ  زا  ددرگ و  التبم  باصعا  ياهیرامیبهب  دوش و  ریس  یگدنز  و 
رهوش و هب  رگا  ، مرتحم مناخ  تسا . یمتح  اهنآ  يزوریپ  تیقفوم و  هک  دـننادب  هتبلا  دوش  شک  قدهرخالاب  دراذـگب و  مدـق  داسف  زکارم  هب 

دوش یتیانج  لتق و  ثعابوت  ياجیب  ياهتیاکش  هک  یهدیمن  لامتحا  ایآ  . رادربتسد یئالقع  ریغ  وتشز  راتفر  نیا  زا  يراد  هقالع  یگدنز 
ار شاهلاس  هس  رتخد  هکیلاح  رد  شرـسمه  دـمآ  هناخ  هب  ... یتقو : » نک هجوت  ریز  ناتـسادهب  ؟ دزاس یـشالتم  ار  امـش  یگداوناخ  نوناـک  اـی 

شیوقاچ ینآ  نونج  رثا  رد  دشتحاران و  تخس  درم  . دنتفگازـسان هدمآ  لزنم  هب  وا  ناراکمه  زا  رفن  ود  تفگ : شرهوش  هبتشاد  لغبرد 
رد :» دیوگیم هاگداد  رد  کشزپ  کی  ( « 4 . ) دشموکحم نادنز  لاس  راهچ  هب  درم  . دیـسر لتق  هب  درک و  ورف  شلاسدرخ  دنزرفمکـش  رد  ار 

مهرد بترمان و  هشیمه  امهناخ  . تشادـن تسا  ونابدـک  بوخ و  نز  کی  هتـسیاش  هک  يراتفر  رابکی  یتحمرـسمه  ، ام یگدـنز  تدـم  مامت 
وا رش  زا  لوپ  ناموت  رازه  هاجنپ  تخادرپ  اب  دوشیم  رضاح  هاگنآ  . تسا هدروآ  هوتسب  ارم  واهدننز  ياهمانشد  اهیئوجهناهب و  اهدایرف و  . تسا

رتدوز ات  مدادـیم  تساوخیم  ار  مایکـشزپ  كردـم  یتح  تورث و  مامترگا  دـیهاوخب  ار  شتـسار  دـیوگیم  یلاحـشوخ  اب  .و  دوش صـالخ 
ءاضیبلا ۀجحم  -3 راحب ج 76 ص 363 . -2 لاس 1352 . زورون  صوصخم  هرامش  یگتفه  تاعالطا  هلجم  اهتشونیپ 1- ( 5 .« ) موشصالخ

هرامش 13689. هامید 1350  تاعالطا 13  -5 هرامش 13651 . نابآ 1350  تاعالطا 27  -4 ج 2 ص 72 .

شاب قالخا  شوخ 

بوبحم ، دشاب رابدرب  تالکـشم  ثداوح و  لباقم  رد  ، دیوگب نخـسنادنخ  بل  اب  ، دنک يراتفرـشوخ  مدرم  اب  ، دشاب قالخا  شوخ  هکیـسک 
ياهیرامیب باصعا و  فعـض  هب  ، تسا مرتحم  وزیزع  ، دننک دمآ  تفر و  ترـشاعم و  وا  اب  دنراد  تسود  همه  ، دندایز شناتـسود  ، تسا همه 

ماـما درذـگیم . شوخ  شنارـشاعمرب  ،و  دربیم تذـل  یگدـنز  زا  ، ددرگیم زوریپ  یگدـنز  ياـهیراوشد  تالکـشمرب و  ، دوشیمن ـالتبم  یناور 
اب هدیشک  مهرد  تروص  اب  ، دشاب قالخا  دب  هکیـسک  اما  ( 1 .« ) تسین یقالخاشوخ  زا  رتاراوگ  یناگدنز  چیه  :» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص 

یگدنز دشاب  نابز  دب  وخ و  دنت  ، دزادنیب هار  لاقو  داد  دوخیب  ، دوش دنلب  شدایرف  داد و  تامیالمان  ثداوح و  لباقم  رد  ، دـنکتاقالم مدرم 
زا شوخ  بآ  ، دننازیرگ شترشاعم  زاو  رفنتم  وا  زا  مدرم  ، دنباذع رد  شنیرـشاعم  تحاران و  هشیمه  شدوخ  ، تشاددهاوخ يراوگان  خلت و 

یگدامآ الماک  باصعا  فعضاصوصخم  اهیرامیب  عاونا  يارب  . درادن یتسرد  كاروخ  باوخ و  ، دوریمننیئاپ شنارشاعم  شدوخ و  يولگ 
هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ  تـسین . یـسک  بوـبحم  ، دـنامک شناتـسود  ، تـسا دـنلب  شاهلاـن  هآ و  خـلت و  شتاـقوا  هـشیمه  ، دراد
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نز يارب  اصوصخم  تسا  مزال  همه  يارب  یقالخا  شوخ  ( 2 .« ) دهدیم رارق  مئاد  باذع  جنر و  رد  ارشدوخ  سفن  قالخا  دب  مدآ  :» دومرف
رهوش و تدوخ و  هب  یهاوـخیم  رگا  ، مرتـحم مناـخ  دـننک . یگدـنز  مه  اـب  دـنراچان  دنتـسه و  مه  اـب  هشیمه  اریز  ، دراد ترورـضرهوش  و 

نابز نیریـش  دروخرب و  شوخ  ، نکن اوعدو  یخلت  تاقوا  ، شاـب نادـنخ  داـش و  هشیمه  نک ، حالـصا  ار  تقـالخا  درذـگبشوختیاههچب 
لیدـبت ینازوس  منهج  تروصهب  ارنآ  یقالخادـب  ابتسین  فیح  ، يروآرد نیربتشهب  تروصب  ار  تاهناخیناوتیم  شوخ  قالخا  اـب  ، شاـب

ارچ ، ینادرگ ینارونو  افـص  اب  ار  هناخ  طیحم  ، یـشابتمحر هتـشرف  یناوتیم  وت  ؟ دیـشاب بذعمنآ  رد  تنادـنزرف  رهوش و  تدوخ و  ینک و 
مغ ، دنادرگیم ینامداش  رورس و  قرغ  ار  تنادنزرف  رهوش و  لد  وت  ینابز  نیریشو  نادنخ  بل  ؟ يروآیم رد  یکیرات  نادنز  تروص  هب  ارنآ 

هقردب اهنآ  زا  یمرگ  مسبت و  اب  رگا  دنوریم  راک  رـس  ای  هسردـمهبتنادنزر  هک  دادـماب  : ینادـیم ایآ  . دزاسیم فرط  رب  ناشلد  زا  ار  هودـنا  و 
بوخقالخا اریز  ، نکن یقالخا  دب  يراد  هقالع  ترهوش  یگدنز و  هب  رگا  تشاذگ . یهاوخ  ناشباصعا  حور و  رد  یئوکینریثات  هچ  ینک 

نیا اهقالط  رامآ  . دوشیمادـیپ یقالخا  قفاوت  مدـع  رهوش و  نز و  يراـتفر  دـب  رثا  رد  اـهقالط  رثکا  تسا . ییوشاـنز  ناـمیپ  هناوتـشپ  نیرتهب 
ياهلاس 47 و 48 و 49 رامآ  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا . یگداوناخ  تافالتخا  زوربتلعنیتسخن  یقالخا  قفاوت  مدع  . دنکیم دـییات  ار  بلطم 

قفاوت مدـع  ساـسا  رب  هدـنورپ   12760، تسا هدیـسر  هداوناـخ  هاـگداد  هب  هک  تیاکـش  هدـنورپ  زا 16039  لاسرد 1347  :» مینکیم هراـشا 
صاصتخا رهوش  نز و  نایمقفاوت  مدع  هب  هدـنورپ  ییوشانز 11246  تافالتخا  هدنورپ  نایمزا 16058  لاس 1348  رد  . تسا هدوب  یقالخا 

زورب یقالخاقفاوت  مدـع  هطـساو  هب  ییوشانز  تافالتخا  دـصرد  داتفه  زا  شیب  هک  مینیبیمهداس  یلیخ  رامآ  کی  اب  ینعی  . تسا هدـش  هداد 
قوذ قوش و  اب  ، دوش دـنمهقالع  هداوناخ  یگدـنز و  هب  اتنک  بلج  ار  ترهوشتبحم  قشع و  یقالخا  شوخ  اب  ، مرتحم مناخ  ( « 3 . ) دنکیم
ینز دیآیم . هناخ  هب  رتدوز  دوریمنیشایع و  ینیـشن و  بش  لابند  يدرک  یقالخا  شوخ  رگا  ، دزاس مهارف  ار  امـشهافر  بابـسا  دنک و  راک 

الـصا منز  هک  تسنیا  تلع  : داد باوج  رهوش  دروخیم . هناـخ  نوریب  ارماـش  راـهان و  هشیمه  مرهوش  :» هک درک  تیاکـش  يرواد  ياروـش  هب 
نیا ( « 4 . ) دز کتکار  شرهوش  يرواد  ياضعا  روضح  رد  تشادرب و  زیخ  ناهگان  نز  تسایند . نز  نیرتقالخا  دـبو  درادـن  يراـگزاس 

تـشاد هداس  یلقع و  هار  کی  هک  یتروص  رد  ، درک بلج  هناخ  هب  ار  رهوشناوتیم  کتک  شحف و  تیاکـش و  اب  درکیم  لایخ  نادان  مناـخ 
هب ار  ام  جراخم  دـنزیمنفرح و  نم  اب  هک  تسا  هاـم  مرهوش 15  : تفگ يرواد  ياروش  رد  ینز  دوب . یقـالخا  شوخ  يراتفرـشوخ و  نآو 

تدم منکن و  تبحص  متفرگ  میمصت  مدوبهدمآ  گنتب  منز  ياهیقالخا  دبتسد  زا  نوچ  : تفگ باوج  رد  درم  دتـسرفیم . شردام  هلیـسو 
مک ترهوش  رگا  . درکلـح ناوتیم  شوخ  قـالخا  يرایـشوه و  اـب  ار  ییوشاـنز  تالکـشم  رثـکا  ( « 5 . ) مهدـیمهمادا راکنیابتسا  هاـم   15

نوریب ار  راـهان  ماـش و  رگا  دــیآیم ، هناـخ  هـب  رید  رگا  ، دوریم یــشایع  لاـبندرگا  ، درادــن هقـالع  یگدــنز  هناـخ و  هـب  رگا  ، تـسا تـبحم 
اهنیا همه  دنزیم  ییادج  قالط و  زا  مد  رگا  ، دهدیم داببار  شتورث  رگا  ، دنکیم اوعد  ییوخدنت و  رگا  ، دنکیم يراتفر  دـب  رگا  ، دـنکیمفرص
زیمآ زاجعا  هجیتن  نک و  ضوع  ارتراـتفر  قـالخا و  وت  . درک لـح  ناوتیم  شوخ  قـالخا  يراتفرـشوخ و  هلیـسوبار  اـهنیا  دـننام  اهدـص  و 

باوث شیارب  بش  حبـص و  ، دـهدیم داهجباوث  قالخا  شوخ  مدآ  هب  ادـخ  :» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نک . اشامت  ار  بوخ  قـالخا 
رود ادـختمحر  زا  دزاـس و  شنیگهودـنا  ودـنک  تیذا  ار  شرهوش  هکینز  ره  : دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  ( « 6 . ) دوشیم لزاـن 
ادـخ لوسر  هب  ( 7  . ) تسا راگتـسرو  تخبـشوخ  دـشاب  شرادربناـمرف  دـناسرن و  شرازآ  دراذـگب و  مارتحاشرهوش  هب  هکینز  ره  .و  تسا

قــالخا دــب  نـکیل  . دــنکیم تداــبع  اهبــش  دراد و  هزور  اــهزور  . تـسا یبوــخ  نز  صخــش  نــالف  :» دــش ضرع  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
راحب ج 71 ص 389. اهتشونیپ 1- ( «. 8  ) دشابیم خزود  لها  زا  .و  درادن یبوخ  ریخ و  چیه  :» دومرف دـناسریم .» رازآ  ار  شناگیاسمهتسا 
راحب ج 71 -6 رویرهش 1349 . موس  تاعالطا  -5 نمهب 1350 . تاعالطا 3  -4 رذآ 1350 . تاعالطا 15  -3 دلج 73 ص 298 . راحب  -2

راحب ج 103 ص 253 -8 راحب ج 103 ص 253 . -7 ص 377 .

اجیب تاعقوت 
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جرخ لخد و  باسح  دیاب  ياهداوناخ  ره  . دـننک یگدـنز  حطـس  کیرد  دـنناوتیمن  همه  . تسین ناسکی  دارفا  همه  دـمآرد  یلام و  تاناکما 
يرورـض ریغ  روما  هیهت  يارب  هک  تسین  هنالقاع  . دنکیگدنز دناوتیم  روط  همه  ناسنا  . دننک جرخ  ناشدمآرد  قبط  رب  دـننکب و  ارناشدوخ 

روطچ نیبب  نکب . ار  ناـتلخد  جرخباـسح و  ، شاـب هدـیمهف  لـقاع و  ، یتسه هناـخ  يونابدـک  وت  ، مرتحم مناـخ  دنزبهیـسن . ضرق و  هبتسد 
رگا ، راذگب رانک  ار  اجیبياهیمشچمه  مشچ و  ، شاب شیدناتبقاع  دیـشاب ، رادلوپ  هشیمه  دنامبظوفحم و  ناتیوربآ  هک  دینک  جرخ  دیناوتیم 

زیچ رگا  نکن ، راداو  نآ  هیهت  هب  ار  ترهوش  ، درادـن ارنآ  دـیرخ  ياضتقا  امـش  يداصتقاعضو  يدـید و  یمناخ  نت  رد  ار  ساـبل  دـم  نـالف 
موق شیوخ و  ایتسود  نالف  رگا  ، ینک هیهت  ارنآ  دیاب  هک  نکن  رارـصاترهوش  هب  يدومن  هدهاشم  هیاسمه  لزنم  رد  ار  یگنـشق  سکول و 

وت ، دینک دیلقت  وا  زا  ات  دیزادنیب  یتخسب  ار  ناتدوختسینمزال  هدرک  تنیز  سکول  بابـسا  تمیقنارگ و  ابیز و  ياهـشرف  اب  ار  شاهناخامش 
ریغ ياهراک  ندیرخ و  یطـسق  نتفرگهیـسن و  نتفرگ و  ماو  هب  ار  ترهوش  ارچ  دنکیمن  باجیا  امـش  دمآ  رد  يداصتقاعضو و  ینادـیم  هک 

دیرخب و ار  سکول  يرورض و  ریغ  سنج  نالفو  دیریگب  ماو  کناب  زا  نارگید  ابتباقر  يارب  هک  تسا  یئالقع  ایآ  ینکیم ؟ راداو  عورشم 
يرـس کی  دینک و  يراذگهیاپندیرخ  یطـسق  ندرک و  هیـسن  نتفرگ و  ماو  رب  ار  ناتدوخ  یگدنز  هک  تساحالـص  ایآ  ، دیراذگب هناخ  رد 

زا يرادـقم  هامره  ؟ دوش رتهب  امـش  یلام  عاضوا  ات  دـینک  ربص  يردـق  تسین  رتهب  ایآ  دـیئامنيروآعمج . هناـخ  رد  ار  يرورـض  ریغ  ءایـشا 
ارنآ دـقن  لوپ  اـب  دـیئامن  هیهت  ار  ناـترظن  دروم  سنج  دـیتسناوت  دـشبوخ و  امـش  يداـصتقا  عـضو  یتـقو  ، دـینک زادـناسپ  ار  ناتدـمآرد 

سوهب اروف  سکول  زیچ  کی  ندـید  اب  . دریگیم همـشچرسهاوخدوخ  نادان و  ياهمناخ  زا  اـهیجرخلو  اـهتباقر و  نیا  رتشیب  دـینکيرادیرخ .
یطـسق ای  دریگب  ماو  دوشیم  راچان  هکهدومن  يراشفاپ  قن و  قن  يردـق  هب  . ینک هیهت  ارنآ  دـیاب  هک  هتفرگ  هراچیب  رهوشناج  هب  رـس  هداتفا و 

قالط ار  شهاوخدوخنز  دنزب و  مه  رب  ار  ییوشانز  یگدنز  دوشیم  راچان  یهاگ  دشاب . رادضرقهشیمه  دـنک و  هراچیب  ار  شدوخ  درخب و 
تاجن هناهبو  داریا  زا  رپ  یگدنز  نیا  زا  ات  دنک  یـشکدوخ  ای  دوش  صالخ  وا  ياهنابزمخزو  اهـشنزرس  اجیب و  ياهاضاقت  رـش  زا  ات  دـهدب 

کی يوت  ار  شیاپ  هیاسمهنز  تآاقلا  هطـساو  هب  منز  تسا  یتدم  : تفگیم هاگداد  رد  يدرم  : » دیئامرف هجوت  ریز  ياهناتـساد  هب  . دنک ادیپ 
ابتسا هناخهراجا  شناموت  دـص  ، مریگیم قوقح  ناموت  طقف 300  هام  رد  . مهدـب شقالطای  مرخب  نویزیولت  شیارب  ای  دـیاب  هک  هدرک  شفک 
هاگداد رد  يدرم  ( «. 1 ( ؟ مرخب نویزیولت  مناوتیم  اجک  ، منک نیمات  ار  نامیرفن  هس  هداوناخ  جراخم  مامت  هامکی  دـیاب  رگید  ناموت  تسیود 

نید هب  ادخ  هبرخآ  ، دروایب رد  رادلوپ  درم  نز  کی  نیع  ار  شدوخ  دهاوخیم  مناخ  . دـهاوخیملدم نیرخآ  ياهـسابل  شلد  مناخ  :» دـیوگیم
منک هیهت  راهان  ماش و  ناـموت  اب 600  نم  دیئوگب  امـش  . مهدـیم هناخ  هیارکارنآ  ناموت   300، تسا ناموت  نم 900  قوقح  مامت  بهذـم  هب 

نز هچ  ره  رودو  مهدـیم  شقالط  مشچ ، . امـش لاـم  رتخد  : دـیوگیم شنز  رداـم  هب  رخآ  رد  »؟ مرخب هـالک  شفک و  ژیتسوپ و  مناـخ  يارباـی 
منز ، ماهدرک جاودزا  تسا  لاس  هس  ، ماهدنناردرگاش نم  :» تفگ دمآ  شوهب  یتقو  دوب  هدرک  یشکدوخ  هک  يدرم  ( «. 2  ) مشکیم طختسا 

دروآ و هوتسب  ارم  هرخالاب  وا  ياهـشنزرس  ، دنکیم شنزرـس  ارم  ابترم  منک  هدروآرب  ار  شتاعقوت  مناوتیمن  نوچ  ، دراد دح  زا  جراخ  تاعقوت 
انعم و الـصا  اـهنز  هنوگنیا  ( «. 4  ) هدـب مقالط  ای  شکب  یجراخ  راگیـس  اـی  :» دـیوگیم شرهوش  هب  ینز  ( «. 3  ) متفرگ یشکدوخب  میمـصت 
اههتـساوخ و هب  هک  دـناهدرکرهوش  روظنم  نیدـب  . دـناهدومن روصت  يریگهدرب  عون  کی  ار  ییوشاـنز  دـناهدرکن . كرد  ار  جاودزا  فدـه 

ناشیاربریـسا کـی  هکلب  دزم  رجایب و  رکوـن  کـی  دـننام  هک  دـنهاوخیم  ار  يرهوـش  دنـشوپب . لـمع  هماـج  شیوـخ  هناـکدوک  ياهـسوه 
فرـصم هب  شیوخ  ماخ  ياهـسوه  اهیزاورپ و  دـنلب  هار  رد  اـت  دـنک  مناـخ  میدـقت  یتسد  ود  ار  شیوخجـنرتسد  لـصاح  دـشکبتمحز و 

دمآرد عومجم  هک  تسا  دایز  يردق  هب  ناشتاعقوت  یهاگ  دنتـشادن . دـح  زا  شیب  تاعقوت  دـندرکیم و  تعانق  رادـقم  نیاب  شاک  دـناسرب .
هچ رگ  ، دوشب دوشب  هچ  ره  ، دوش هیهت  دیاب  امتحدـندرک  سوه  هک  ار  يزیچ  ، دـنرادن رهوش  دـمآرد  اب  يراک  الوصا  ، دـنکیمنتیافک رهوش 

نیمه اهدرم  تسکشرو  گرزب  لماوع  زا  یکی  دوش . هیهت  دیاب  هتساوخ و  مناخ  ، دنزب عورشم  ریغ  ياهراکبتسدای  دوشتسکشرو  رهوش 
راداو عورــشم  ریغ  ياــهراک  هـب  اردرم  هـک  تـسا  نز  ياــهقن  قــن  اهــشنزرس و  تساهیمــشچمه ، مـشچ و  اــهمناخياجیب و  تاــعقوت 
تراک تقونآ  یتفرگقالط  اهداریا  تاعقوت و  نیا  اب  مریگ  . دنوریم رامـشب  ناوناب  گنن  هاوخدوخو  یـضار  دوخ  زا  ياهنز  هنوگنیا  ، دـنکیم
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زا دیاب  رمعرخآ  ات  دش و  یهاوخ  تردام  ردپ و  راب  رس  هناخ  رد  يوریم  ، دیسر یهاوخنتیاهوزرآب  زگره  شاب  نئمطم  ، هن ، دوشیم حالـصا 
، تـسین نـینچ  ، هـن ، دناهدیــشک فـص  وــت  يراگتــساوخ  يارب  اــهدرمینکیم  لاــیخ  ، يوــش مورحم  يرادهـچب  تـبحم و  سنا و  تـمعن 

ایآ دشابتلوا ؟ رهوش  زا  رتهب  هک  اجک  زا  يدرک  ادـیپيرگید  رهوش  هکنیا  ضرف  رب  ، دـنراد جاودزا  سناش  رتمک  دـنریگیم  قالطهکیئاهنز 
اب طقف  شیاسآ  یـشوخ و  رگم  ؟ دـینک جرخ  ناتدـمآرد  رادـقم  هب  دـینکبار و  ناتجرخ  لخد و  باسح  ؟ یـشاب شیدـناتبقاع  تسین  رتهب 

يرادرهوش يرادهناخ و  یگدـنز و  هب  ماـخ  ياهـسوهو  اـهیزاورپ  دـنلب  نیا  ياـج  هب  ؟ دوشیم مهارف  لاـچخی  نویزیولت و  ساـبل و  وشفک 
.و دینک جرخ  ناتدمآرد  قبط  رب  . شابهتشادن يراک  نارگید  یگدنز  اب  . نک ینارون  افـص و  اب  ار  هناخ  طیحم  تبحمو  رهم  راهظا  اب  . شوکب

رتهب امـش  یلام  عاضواات  ، نک ییوجهفرـص  هنازور  جراخم  رد  دیدنخب ، دـییوگبتنادنزرف و  رهوش و  اب  ، ربب تذـل  تبحم  سنا و  تمعن  زا 
زا شیبو  تسا  جرخلو  ترهوش  رگا  یتح  ، یـسرب تدوخ  ياههتـساوخ  هب  یناوتبهدنیآ  رد  دیاش  دـینک ، ادـیپ  يدـنموربآ  یگدـنز  دوش و 

كرتشم امـش  یگدـنز  ، درخب یطـسق  ای  دریگب  ماو  يرورـض  ریغ  ءایـشادیرخ  يارب  راذـگن  ، ریگب ار  شولج  دـنکیم  جرخ  شیوخ  ییاـناوت 
دیرخ ياج  هب  ، دنکیم فرص  يرگید  هناخ  رد  هن  دهدیميرگیدب  ار  شتورث  هن  سرتن  ، تسا امش  لام  عقاو  رد  دشاب  هتشاد  وا  هچ  ره  ، تسا
دتفایم قافتا  سک  همه  يارب  هاوخان  هاوخهک  اهدـمآشیپ  ثداوح و  يارب  ، دـینک هیهت  ار  لزنم  يرورـض  لئاسو  مزـالریغ  یلمجت و  ءایـشا 

ییاناوت قوف  هکیئاهزیچ  رب  ار  وا  دشابن و  راگزاسشرهوش  اب  هکینز  ره  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دیـشاب . هتـشاد  زادناسپ 
یلص ادخ  لوسر  ( «. 5  ) دریگیمرارق ناهج  راگدرورپ  بضغ  دروم  تمایق  رد  دوشیمن و  عقاو  ادـخ  لوبق  درومشلامعا  دـنک  راداو  تسوا 
دنک يریگتخسشرهوش  رب  دیامنن و  تعانق  هدیـسر  ادخ  بناج  زا  هچنآ  هب  دنک و  يراگزاسانشرهوش  اب  هکینز  ره  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

نامیا زا  دعب  :» دومرف مالسا  ربمغیپ  ( «. 6  ) دوب دهاوخ  كانمـشخ  وا  رب  ادخو  دوشیمن  لوبق  شلامعا  دنک  شهاوخ  ییاناوت  دـح  زا  شیب  و 
-3 رذآ 1350 . لوا  تاـعالطا  -2 نـمهب 1350 . تاعالطا 6  اهتـشونیپ 1- ( 7  ) تسین راـگزاس  قفاومرـسمه و  زا  رتـالاب  یتـمعن  ادـخ  هب 
كردتسم ج 2 ص -7 راحب ج 76 ص 367 . -6 راحب ج 103 ص 244 . -5 دنفسا 1350 . تاعالطا 26  -4 دادرم 1349 . تاعالطا 26 
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هدب يرادلد  ار  ترهوش 

هجاوـم لکــشم  اهدـص  اـب  لزنم  جراـخ  رد  ، دـنک نیماـت  دـیاب  هدـشروط  رهب  ار  هداوناـخ  جراـخم  . تـسا درم  شود  رب  یگدـنز  يراوـشد 
تـسا نکمم  ، دـنک دروخرب  شناراکمه  ینکـشراکو  تیذا  ابتسا  نکمم  دریگب ، رارق  سیئر  خـیبوت  اـی  نیهوت  دروم  تسانکمم  ، دوشیم
دمآرد مدع  رازاب و  يداسک  هبتسا  نکمم  ، دنک نیمات  دناوتن  ار  شیاههتفـس  کچ و  لحم  تسا  نکمم  ، دنکلوصو دـناوتن  ار  شتابلاطم 

لیبق نیا  زا  اهدصاب  هرمزور  یگدـنز  رد  ، تسین ات  ود  یکی  درم  ياهیراتفرگ  ، دـنکن ادـیپ  یبسانملغـشتسا  نکمم  ، دـشاب هدومن  دروخرب 
، دشابهتـشادن ياهزات  یتحاران  هکیزور  دـتفایم  قافتا  رتمک  ، هتـسویپ اـمئاد و  هکلبهبترم  ود  هبترم و  کـی  هن  مهنآ  ، دـنکیم دروخرب  ثداوح 
رد ناسنا  دنک ! لمحت  ار  اهیتحاران  ثداوح و  دناوتیم  ردـقچ  رفنکیباصعا  رخآ  . تساهنز زا  رتهاتوک  ابلاغ  اهدرم  رمع  هک  تسین  دوخیب 

رهوش ، یمارگ مناخ  دنک . تیوقت  ار  شباصعا  حور و  دهدب و  شیرادلد  هکینابرهمزوسلد  صخش  هب  دراد  يدیدش  جایتحا  عقاوم  هنوگنیا 
دنمزاین وت  ياهییوجلدهب  ، دروآیم هانپ  امـش  هناخ و  طیحم  هب  هدومن  رارف  تالکـشم  زا  ، دـنکیمییاهنت تبرغ و  ساسحا  ، درادـن زوسلد  اـمش 

همه زاوت  فراعت  مالـس و  يدومن  هدهاشم  شاهرهچ  رد  ار  یتحاران  راثآ  دش و  لزنمدراو  خـلت  تاقوا  هدیـشک و  مهرد  يور  اب  رگا  ، تسا
اـضاقت ، ریگن داریا  ، نکن تبحـص  الـصا  رگید  تاعوضوم  هرابرد  ، نکمهارف دوز  ار  وا  ياچ  اذغ و  تحارتسا و  بابـسا  ، دـشاب رتمرگ  هزور 

مرگ هدروخ  امرس  رگا  ، دوش ریـستسا  هنـسرگ  رگا  دنک ، تحارتسا  بوخ  راذگب  نکن ، لد  درد  تیاکـش و  تدوخ  ياهیراتفرگ  زا  ، نکن
رگا سرپب  ار  شایتحاران  ببـس  شوخنابز  اب  دـشتحار  شباصعا  دـمآ و  رد  یگتـسخ  زا  هک  هاگنآ  ، دوش کنخهدروخ  امرگ  رگا  ، دوش
هدنخ زا  ، دشاب وا  شیپ  تساوح  مامت  ، هدبشوگ بوخ  درک  لد  درد  هب  عورش  رگا  اما  ، نکن رارـصا  دنک  تبحـصدرادن  لیم  مه  زاب  يدید 

زا 110يرادرسمه هحفص 20 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


وا يراتفرگ  لماوع  زا  شدوخ  زا  شیب  هک  نکدومناو  يروط  ، نک فسات  راهظا  وا  یتحاران  لماوع  ندینـش  زا  هکلب  ، نک بانتجا  ادج  اجیب 
شرظن رد  ار  عوضوم  ، هدـب شیرادـلد  تمیالم  یمرن و  اب  ، راذـگبمهرم ار  شلد  ياهمخز  يزوسلد  تبحم و  راهظا  اـب  ، یتسه نیگهودـنا 

همه يارب  تسا و  یگدنز  کفنی  مزاول ال  زا  ثداوحهنوگنیا  : وگب . نک عیجـشت  لکـشم  لح  لابق  رد  ار  وا  ، هدب هولج  تیمهایبو  کچوک 
ار شدوخ  هکنیا  طرـش  هب  اما  ، ددرگ زوریپتالکـشم  ربتماقتـسا  ربص و  يورین  اب  دـناوتیم  ناسنا  ، تسین مهم  نادـنچ  ، دـتفایم قاـفتا  سک 

رگا ، دوش لـح  لکـشم  اـت  نکشـشوک  ربـص و  ، روخن هصغ  ، دوشیم رهاـظ  دراوـم  هنوـگنیا  رد  ناـسنا  تیـصخشو  یگنادرم  ـالوصا  ، دزاـبن
زا یکی  اـبنک  داهنـشیپ  دیـسرن  ترظن  هب  یحیحـص  هار  رگا  راذـگب و  شیاـپ  شیپ  دـسریمترظن  هب  یهار  دراد و  ییاـمنهار  هب  یجاـیتحا 

دنمزاین وتياهییوجلد  اـهینابرهم و  هب  يراـتفرگ  عقاوم  رد  ترهوش  ، مرتحم مناـخ  دـنک . تروشم  هاوخ  ریخ  لـقاع و  ناـشیوخ  اـی  ناتـسود 
دیاـب ، میوـگب رتـالاب  نیا  زا  ، ینک ییوـجلد  وا  زا  زوـسلد  کـشزپناورکی  هکلب  ناـبرهم  راتـسرپ  کـی  دـننام  یـسرب و  وا  دادـب  دـیاب  . تسا

يرادرهوش راکادـف  يوناب  کی  دـننام  دـنناوتیم  اجککشزپناور  راتـسرپ و  يرآ  ، ینک يرادرهوش  یناسر و  تاـبثاب  ار  شیوختیـصخش 
یگدـنز هب  ، دـنکیم مارآ  ار  شباصعاو  لد  ! دراذـگیم ترهوش  حور  رد  ییامن  زجعم  رثا  هچ  وت  ياهیرادـلد  واـهینابرهم  هک  یلفاـغ  ؟ دـننک

ادیپ نانیمطا  وت  تیمیمصو  افو  هب  ، تسین سکیب  اهنت و  ناهج  نیا  رد  هک  دمهفیم  ، ددرگیم هدامآتالکشم  اب  هزرابم  يارب  دوشیم ، مرگلد 
ایند رد  :» دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ددرگیم . مکحم  راوتسا و  امش  ییوشانز  نامیپ  ، دوشیم تقالخا  وت و  قشاع  رادتسود و  ، دنکیم

کی :» دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ( «. 1  ) ددرگ داش  رورسم و  وا  رادید  زا  شرهوش  هکینز  . درادن دوجو  هتـسیاشرسمه  زا  رتهب  يزیچ 
ترخآ ایند و  روما  رد  ، راگزورياهدمآ شیپ  اهیتخس و  رد  ، دنتسه هفطاع  اب  نابرهم و  دنوشیم ، رادهچب  دایزهک  دنتسه  ییاهنآ  اهنز  هتسد 

-2 ص 217 . ج 103  راحب  اهتـشونیپ 1- ( «. 2  ) دـننادرگیمن هدایز  ار  شیاهیراتفرگ  دـننکیمنراک و  وا  نایزب  ، دنتـسه ناشرهوش  نابیتشپ 
كردتسم ج 2 ص 534.

شاب رازگساپس 

نادـب اتاذ  دـهاوخیم و  شیوخ  شیاسآ  هافر و  يارب  ار  لاـم  ناـسنا  ، دراد رـسدرد  تمحز و  نارازه  ، تسین یناـسآ  راـک  ندرک  ادـیپ  لوپ 
رگا ، دنک ینادردـق  دراد  راظتنا  داد  رارق  وا  رایتخارد  تسا  هتـسب  شناج  هشیر  هب  هک  ار  یلام  درک و  ناسحا  یـسک  هب  رگا  ، تسادـنمهقالع

دهاوخ يرتشیب  ناسحا  صخـش  نیابتبـسن  اهنت  هن  ، ددرگیم بغار  يراکوکین  ناـسحا و  هب  ، دوشیم قیوشت  تفرگرارق  يرازگـساپس  دروم 
لیدـبت یعیبط  يوخ  کی  يوناث و  تداـع  کـی  تروص  هب  مک  مک  تسا  نکمم  هکیدـح  هب  ، ددرگیمدـنمهقالع یکین  قلطم  هب  هکلب  درک 

دوخشیپ دوشیم ، تبغریب  ریخ  راک  هب  دنتفرگ  هدیدان  ار  شناسحا  دنتخانشنار و  شردق  رگا  اما  ، ددرگ ریخ  راک  ناسحا و  قاتشم  دوش و 
زا یکی  يرازگرکـش  یـسانش و  قح  ؟ مراذگب ناشرایتخا  رد  ارملاوما  منک و  ناسحا  سانـشن  کمن  مدرم  نیا  هب  هک  تسین  فیح  : دیوگیم
زا يرازگـساپس  درادـن  نارگید  هب  يزاـین  هک  مهگرزب  دـنوادخ  یتـح  ، دـشابیم ناـسحا  بـلج  زمر  نیرتـگرزب  ،و  تـسا هدیدنـسپقالخا 
زین امـش  رهوش  ، مرتحم مناـخ  ( «. 1  ) منکیم نوزفا  ار  میاهتمعن  دینک  يرازگـساپس  رگا  :» دـیامرفیم هدرمـشتمعنهمادا  طرـش  ار  شیاهتمعن 

ناگیار هداهن  صالخا  قبطرد  ار  شیوخجنرتسد  لصاح  ، دنکیم نیمات  ار  یگدنز  هنیزه  ، دیآیم ششوخینادردق  زا  ، تسا يداع  رشب  کی 
دراد راظتنا  امشزا  نکیل  ، دربیم تذل  نآ  نداد  ماجنا  زا  ،و  درادیم بوسحم  یعرش  یقالخاهفیظو و  کی  ار  لمع  نیا  ، دنکیم امـش  میدقت 

راهظا دروآ  لزنم  هب  هدومن  يرادـیرخ  ار  یگدـنز  مزاول  بابـسا و  هاـگ  ره  ، دـینک ینادردـق  شیاـهراک  زا  هدرمـش  منتغم  ار  شدوجو  هک 
ریگب و شتـسد  زا  اروف  دروآ  يرگید  زیچ  ای  سابل  شفکتنادنزرف و  ای  وت  يارب  هاگ  ره  ، دینک يرازگـساپس  ،و  دییامن یلاحـشوخ  ورورس 

ياج رد  ریگب و  شتـسد  زا  دوز  دروآ  هناخهب  يرگید  زیچ  ای  ینیریـش  هویم و  رگا  ؟ مرکـشتم : ییوگب دراد  عنام  هچ  ، نکيدنـسروخ راهظا 
يرازگـساپس درب  ترفاسمو  حـیرفت  هب  ارت  رگا  ، نک رکـشت  یتفای  افـش  ات  درک  شـشوک  تاهجلاـعم  ياربو  يدـش  راـمیب  رگا  ، راذـگب دوخ 

رگا ، يریگن هدیدان  ، ینکن تمذم  یئانتعایب و  ، يرامـشم کچوک  ار  شیاهراک  شاب  بظاوم  ، نک ینادردـق  یتفرگ  یبیجوت  لوپ  رگا  . نک
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یعسمه زاب  ، دوشیم قیوشت  ندرک  جرخ  یگدنز و  هب  ، دنکیم تیصخش  رورغ و  ساسحا  يدرک  رکشت  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  شیاهراک 
رظن هب  يدرمش و  کچوک  ار  شیاهراک  رگا  اما  ، دروآ تسدب  ارناتلد  ناسحا  هلیسو  هب  دنک و  بلج  شیوخ  يوسب  ار  امـش  هجوت  دنکیم 
منک یسانشن  کمن  دارفا  جرخ  ار  مجنرتسد  لصاحو  مشکبتمحز  تسین  فیح  : دیوگیم دوخ  شیپ  ، دوشیم درسلد  يدرک  هاگنیئانتعایب 

ندرک جرخ  راب  ریز  زا  دناوتب  ات  ، ددرگیمهقالعیب یگدـنز  هناخ و  هب  هتفر  هتفر  ، دنرامـشیم کچوک  ار  میاهناسحاو  دـننادیمن  ار  مردـق  هک 
هراچیب درم  ، دـنک نارگیدجرخ  ار  شلاوما  ، دـتفیب ینارذگـشوخ  رکف  هبتسا  نکمم  ، دوشیم تبغریبراک  بسک و  هب  ، دـنکیم یلاـخ  هناـش 
باروج تفج  کی  ناتسود  ای  ناشیوخ  زا  یکی  رگا  دیراد !؟ غیرد  مه  نیا  زا  تساشوخلد  یناجم  تفم و  رکـشت  یلاخ و  فیرعت  کیب 

يور هب  ار  ناترهوش  یمئاد  ياهناسحا  نکیلدینکیم  شراثن  ار  مرکـشتم  یـسرم  اهدص  دومن  میدقت  امـشبتیلباقیب  لگ  هتـسدای  شزرایب 
ارناتدوخ یـصخش  عفانم  الـصا  . تسین نینچ  يرادرهوش  مسر  هار و  دـینکیم !؟ غیرد  مه  هیاـمیب  رکـشتراهظا  کـی  زا  هدرواـین  كراـبم 

رب هـک  یتروـص  رد  دـیوشیم  کـچوک  دـینک  رکـشت  رگادـینکیم  ناـمگ  ، تـسا یگرزب  يـالب  یهاوـخدوخ  ربـکت و  ، دـیهدیمن صیخــشت 
یتقوهک تسا  ینز  امش  ياهنز  نیرتهب  :» دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوشیم . هتخانش  بدا  اب  سانـش و  قح  ، دوشیمهدوزفا امـشتیبوبحم 
شرهوش هب  هک  ینز  ره  :» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ( «. 2  ) دشاب یـضار  درواین  رگا  دنک و  يرازگـساپس  دروآ  يزیچ  شرهوش 

هک یسک  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( « 3 . ) ددرگیم طقاس  رابتعا  هجرد  زا  لطاب و  شلامعا  مامت  مدیدن  يریخ  وت  زا  دیوگب :
-3 راحب ج 103 ص 239 . -2 7  : میهاربا ع هروس  اهتشونیپ 1- ( «. 4  ) دروآیمن ياجب  زین  ار  يادخ  رکـش  دنکن  ینادردـقمدرم  ناسحا  زا 

لئاسو ج 11 ص 542. -4 یفاش ج 2 ص 139 .

نکن ییوجبیع 

گرزب شناهد  اـی  مادـنا  رغـال  اـیتسا  قاـچ  اـی  ، هدـیرپ گـنر  اـیتسا  گـنر  هایـس  اـی  ، زارد اـیتسا  هاـتوک  اـی  ، تسین بیعیب  سکچیه 
وبدب شناهد  ای  ، اعدم رپ  ایتسا  فرح  مک  ای  ، وسرت ایتساوخدنت  ای  ، ساط شرـس  ایتسا  گرزب  شاینیب  ای  ، کچوک شیاهمـشچایتسا 

زا بدایب . ایتسا  فیثک  ای  ، تسا نابز  دب  ایتسین  دلب  ار  یگدنز  بادآ  ای  ، لیخب ایتسا  رادن  ای  ، روخ رپ  ایتسا  رامیب  ای  ، شیاهاپ ایتسا 
صقاون بویعمامت و  زا  هک  دنک  ادـیپ  یلآهدـیا  رـسمه  هک  تسنیا  ینز  درم و  ره  يوزرآ  دراد . دوجو  ینز  درم و  ره  رد  بویع  لیبق  نیا 

ادیپ ینز  ایند  رد  منکیمن  نامگ  دبایتسد . شیوخ  یلایخ  بولطم  هب  هک  دتفایمقافتا  رتمک  نکیل  . دـشاب هتـشادن  یفعـض  هطقن  هدوب  یلاخ 
ردار ییاـهبیع  اـی  بیع  هاوخاـن  هاوخ  دنـشاب  ییوـجبیع  ددـص  رد  هکییاـهنز  دـنادب . بیعیب  ولـماک  دـص  رد  دـص  ار  شرهوـش  هک  دوـش 

ردـقنآ دـنزاسیم و  مسجم  ناـشدوخ  رظن  رد  درمـش  بیعارنآ  دـیابن  هک  ار  تـیمهایب  کـچوک و  بـیع  کـی  ، دـننکیم ادـیپ  ناـشنارهوش 
هرـسکی ار  رهوش  ياـهیبوخ  ، دوشیم رگهولج  تسین  لـمحت  لـباق  هک  یگرزب  بیع  کـی  تروـص  هب  مک  مک  هک  دـننکیم  رکف  شاهراـبرد 

درم اهنآ  ، هنایتسه بیع  نآ  ياراد  هک  دننکیم  تقد  دتفیب  يدرم  ره  هب  ناشمشچ  ، دنرادهجوت کچوک  بیع  نآ  هب  هشیمه  هتفرگ  هدیدان 
تروص نآ  اـب  ناـشرهوش  نوچ  دـشاب و  هتـشادن  مه  یبیع  نیرتـکچوکیتح  هک  دـنیامنیم  مسجم  شیوخ  زغم  رد  ار  یلآهدـیا  حالطـصاب 

تخبدـب هدروختسکــش و  ار  ناـشدوخ  ، دننکیمینامیــشپ راـهظا  ناـشجاودزا  زا  ، دـنراد هلاـن  هآ و  هـشیمه  ، درادــن لـماک  قباـطتیلایخ 
هنعط ، دــننکیم رغرغ  ، دــنریگیمهناهب داریا و  ، دــنیامنیم ییوـجبیع  ناـشرهوش  زا  هاـگیب  هاــگ و  هدرک  ینلعار  بـلطم  مـک  مـک  . دنرامــشیم
هـشال يوبتناهد  ، تاهدـنگ ینیب  نیا  اب  ورب  ، منک تکرـش  سلاجم  رد  وت  اـب  مشکیم  تلاـجخنم  ، یتسین دـلب  ار  ترـشاعم  بادآ  : دـننزیم
ردکم ابلق  نکیل  دنک  توکـسنز  ياهیبدایب  لباقم  رد  دـشاب و  رابدرب  لقاع و  درم  تسا  نکمم  یتشز ! هایـس و  ردـقچ  ، دـهدیم هدـیدنگ 

هب لباقم  ای  دـشکیمدروخ  دز و  هب  ای  ، دـیآیم رب  ماقتنا  ددـص  رد  دوشیم و  زیربل  شربص  هساـکهرخالاب  ، دریگیم لد  رد  ار  شاهنیک  ، دوشیم
وـگب و نیا  ، وـگب نیا  وـگب و  وا  ، دـنک ییوـجبیع  تسین  بیعیب  مـتح  روـط  هـبهک  شرـسمه  زا  دـیآیم  رب  ددـص  رد  مـه  وا  ، دـنکیم لـثم 

ییوـجبیع ددــص  رد  اـمئاد  ، دــنریگیم لد  رد  اررگیدــکی  هـنیک  . ددرگیم لـئاز  یلک  هـب  دوـب  ناـشنایم  رد  یئافــص  تـبحم و  رگا  ، وـگبوا
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هجنکش و رد  ، تشاد دنهاوخار  یگدنز  نیرتدب  دنهدب  همادا  یگدنز  هب  عضو  نیمه  اب  رگا  ، هجیتن رد  . دنرادلادج گنج و  هتسویپ  ، دنتسه
هب ودـنهدب  جرخبتجاجل  ود  ره  اـی  اـهنآ  زا  یکی  رگا  ،و  دـشاپب مه  زا  نیگنن  یگدـنزنیا  دریمب و  اـهنآ  زا  یکی  اـت  دوب  دـنهاوخ  باذـع 

ررـضتم ود  ره  نکیل  دـناهتفرگ  ماـقتنا  هدرک و  لـح  ار  دوخ  ینورد  ياههدـقع  هچ  رگ  دـنوش  لـسوتم  قـالط  هداوناـختیامح و  هاـگداد 
رهوش ای  نز  تسین  مولعم  عوقو  ضرف  رب  دننکجاودزا و  يرگید  اب  دنناوتب  ادعبتسین  مولعم  یلو  دـننزیم  مهرب  ار  ییوشانزنامیپ  ، دـنوشیم
رـضاح هک  دـننکیم  يراشفاپ  يردـق  هب  یئزجرایـسب  روما  زا  یـضعب  رد  ! اهمناخ یـضعبتجاجل  یناداـن و  زا  ناـما  دوش . ناشبیـصن  يرتهب 

: دییامرف هجوت  ریز  ياهناتـسادهب  دیرببیپ  اهنآ  يرکف  هاتوک  يزغم و  کبـس  هب  هکنیا  يارب  . دنزاس یـشالتمار  ناشدوخ  یگدـنز  دـنوشیم 
شراک نیا  زا  تسد  تسین  رـضاح  نوچ  دـکمیم . ار  شتـشگنا  باوخعقوم  رد  مرهوش  هک  درک  تیاکـش  ... مانب شرهوش  زا  ... ماـنب ینز  »

ات تشاد  راهظا  دومن و  تعجارمشردپ  هناخ  هب  دـهدیم  دـب  يوب  شرهوش  ناهد  هکنیا  هناهب  هب  ینز  ( «. » 1  ) منکیم قالط  ياضاقتدرادرب 
دید تفر  هناخ  هب  یتقویلو  داد  شزاس  ار  رهوش  نز و  هاگداد  رهوشتیاکـش  اب  یلو  تفر  دهاوخنهناخ  هب  دنکن  فرطرب  ار  شناهد  يوب 

زا کشزپ  نادـند  مناـخ  ( «. » 2  ) دـیناسر لـتقب  ار  شنز  دوب  هدـشتحاران  هکرهوش  تفر . رگید  قاـتا  هب  اذـل  دـهدیم  وـب  شناـهد  زوـنه 
زا هک  ياهلاس  نز 27  کی  ( . » 3  ) تسا هتفرگ  ارتکد  هجرد  نم  زا  دـعب  لاس  هس  اریز  . تسیننم ناش  مه  دـیوگیم  . دریگیم قالط  شرهوش 
( «. 4  ) منک هیهت  ار  وا  زاین  دروم  ياذـغ  متـسین  رداق  نم  دروخیم  دایز  مرهوش  : تشون وا  لاحـضرعهب  خـساپ  رد  هدرک  رهق  شرهوش  هناخ 
زور ره  ار  شتروـص  ، تسا عـالطایب  ترـشاعم  بادآ  زا  ، دروخیماذـغ تسد  اـب  ، دنیـشنیم نیمز  يور  شرهوـش  هک  تلع  نیا  هـب  ینز  »

تایعقاو هک  تسه  یـشوهاب  هدـیمهف و  دارفا  اهنآ  نیب  رد  . دنتـسین نینچ  اـهمناخ  همه  نکیل  ( «. 5  ) درک قالط  تساوخرد  دنکیمنحالـصا 
نکمم تـسا  يداــع  رــشب  کــی  امــش  رهوـش  ، مرتــحم مناــخ  دــنیآیمن . رب  ییوجبیعددــص  رد  زگره  دــننکیم و  باــسح  ار  یگدــنز 
ياهبیع این . رب  یئوجبیع  ددص  رد  يدـنمهقالعتاهداوناخ  یگدـنز و  هب  رگا  . دراد زین  یناوارف  ياهیبوخ  لباقم ، رد  اما  دـشابنبیعیبتسا 

ار وا  هکلب  نکن  هسیاقم  درادـندوجو  جراخ  رد  هک  یلایخ  درم  کی  اب  ار  ترهوش  ، رامـشم ناشبیع  الـصاهکلب  ، ریگب هدـیدان  ار  وا  کچوک 
يرگید بویعياراد  نکیل  دـشاب  هتـشادن  ار  ترهوش  صوصخم  بیع  يدرم  تسا  نکمم  ، نک هسیاقم  اهدرم  ریاس  اب  عومجملا  ثیح  نم 

یهاوختقونآ ، نیبـب ار  ترهوش  ياـهیبوخ  رادرب و  شیوـخ  مشچ  زا  ارینیبدـب  کـنیع  ـالوصا  ، دـشاب وا  زا  رتدـب  بتارمب  دـیاش  هک  تسا 
ار شیاهیبوخ  نساحم و  دراد . یبوخ  اهدـص  ضوعرد  دراد و  بیع  کـی  رگا  ، دـشابیم شیاهیدـب  زا  رتشیب  بتارمب  وا  ياـهیبوخ  هکدـید 
یهاوخدوخهکنیا و تیاـهن  ، دـشاب بیعیب  ترهوـش  يراد  راـظتنا  هک  یتـسه  بیعیب  تدوـخرگم  ، شاـب دنـسرخ  هدـب و  رارق  رظن  دروـم 
هک تسین  نیا  زا  رتالاب  یبیع  :» دومرف ادـخلوسر  سرپب . نارگید  زا  يراد  کش  رگا  ، ینیبب ار  تدوخ  ياهبیع  دـهدیمن  هزاـجا  يدنـسپدوخ 

ینکیم و گرزب  يردــق  هـب  ار  کــچوک  بــیع  کــی  ارچ  ( «. 6  ) دـشاب لـفاغ  شدوـخ  ياـهبیع  زا  اـما  دـنیبب  ار  نارگیدبوـیع  ناـسنا 
کبس يزابـسوه و  زا  تسد  ، شاب شوه  اب  لقاع و  ینزیم ؟ مه  رب  ار  تدوم  سنا و  نوناک  یگدنز و  داینب  هک  يروخیم  هصغشاهرابرد 

رادروـخربتبحم سنا و  تـمعنزا  اـت  نـک  مرگ  ار  یگداوناـخ  نوناـک  تـبحم  راـهظا  اــب  ، ریگب هدــیدن  ار  کــچوکياهبیع  ، رادرب يزغم 
ددـص رد  ، ددرگیم ردـکم  رطاـخ و  هدـیجنر  اریز  يرواـین  ناـبزب  شباـیغ  رد  هن  روـضحرد و  هـن  ار  ترهوـش  بـیع  شاـب  بظاوـم  ، يدرگ
دیهد همادا  یگدـنزب  عضو  نیمه  اب  رگا  ، دوب دـیهاوخ  هزیتس  لادـجلاح و  رد  هتـسویپ  ، دوشیم مک  شاهقـالع  تبحم و  ، دـیآیم رب  ییوجبیع 
دـشاب هتـشاد  یحالـصا  لباق  بیع  رگا  هتبلا  رتدبزا . دب  هک  دـبای  همتاخ  ییادـج  قالط و  هب  راک  رگا  ،و  تشاد دـیهاوخ  يراوگانیگدـنز 

یهاوخریخ تروصب  هلصوح و  ربص و  وارادم  یمرن و  اب  هک  يراد  تیقفوم  ناکما  یتروص  رد  نکیل  ، ییآ رب  شحالـصاددص  رد  یناوتیم 
هامید 1348 2- تاعالطا 3  اهتـشونیپ 1- اوعد . رهق و  ، داریا شنزرـس و  ، ضارتعا ییوجبیع و  ناونعهب  هن  ، ینک راـتفر  اـنمت  شهاوخ و  و 
-ج 73 ص راحب -6 دنفسا 1350 . تاعالطا 8  -5 دنفسا 1350 . تاعالطا 10  -4 نمهب 1350 . تاعالطا 17  -3 رذآ 1350 . تاعالطا 7 
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شوپب مشچ  ترهوش  ریغ  زا 
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راـظتنا رد  هتــشاد  رظن  رد  ار  يدارفا  تـسا  نـکمم  ، دنــشاب هدمآامــش  يراگتــساوخ  يارب  جاودزا  زا  لـبق  تـسا  نـکمم  ، مرتـحم مناــخ 
لگـشوخ ابیز و  ، دشاب هدرک  لیـصحت  ، دشاب لغـشنالف  ياراد  ، دشاب دنمتورث  ناترهوش  دیاهتـشاد  وزرآ  دیاش  ، دـیاهدوب اهنآ  يراگتـساوخ 

سدـقم ناـمیپ  ياهدـیزگرب و  يرـسمه  يارب  ار  يدرمهک  نونکا  نکیل  تشادـن  یعناـم  جاودزا  زا  لـبق  اـهوزرآ  لـیبق  نیا  ووووو . دـشاب 
راکفا رب  ، ینک شومارف  هرسکی  ار  هتشذگدیاب  دیـشاب  مه  راوخمغ  سنوم و  رای و  ، دیـشاب مه  اب  رمع  رخآ  ات  هک  دیاهدرکاضما  ار  ییوشانز 

ریغ ، هدـب تاـجن  یناـشیرپو  بارطـضا  زا  ار  تلد  ، یـشوپب مشچ  یلک  روـطب  ترهوـش  ریغ  زا  یـشکبنالطب و  طـخ  هتـشذگ  ياـهوزرآ  و 
شرکفب ، نـکن هاـگن  واـب  ، نـک شوـمارف  ار  تقباـس  راگتــساوخ  ، هدـب رارق  وا  راـیتخارد  ارنآ  گنادشــش  نـک و  نوریب  لد  زا  ار  ترهوـش 

؟و دراد ياهجیتن  هچ  حور  یناشیرپ  زج  یلد  ود  تلاح  نیا  ؟ يوشیمایوج شلاوحا  زا  ارچ  الـصا  ؟ هن اـی  هدـشتحاران  يراد  راـکچ  ، شاـبن
مه اب  رمع  رخآ  اتدـیتشاذگ  رارق  لوق و  دـیتسب و  ییوشانز  نامیپ  يدرم  اب  هکنیا  زا  دـعب  دزاـسیم . مهارف  ارت  یتخبدـب  بابـسا  تاـقوااسب 
طلغ ياـهینارچ  مشچ  نیا  ؟ ییاـمنیم هسیاـقم  اـهنآ  اـب  ار  ترهوـش  ینکیمهاـگن و  درم  نآ  درم و  نیا  هب  ، ینکیم ینارچ  مـشچ  ارچ  دیـشاب 

ار شیوـخ  مـشچ  سک  ره  :» دوـمرف مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  دراد ؟ يدوـس  هـچ  مـئاد  ترـسح  هآ و  حور و  بارطـضا  یناـشیرپزج و 
هاگن اهدرم  هب  يرادیرخ  رظن  اب  یتقو  ( «. 1  ) دش دهاوخراتفرگ  مئاد  ترسح  هآ و  هب  دوب و  دهاوختحاران  شباصعا  هشیمه  دراذگبدازآ 

هدیزگرب و دارفا  ینکیم  لایخ  دنرادن  ار  ترهوش  بیع  هک  ینکیم  دروخرب  ییاهدرم  هب  راچان  يدومن  هسیاقماهنآ  اب  ار  ترهوش  يدرک و 
تدوخ رهوشیتشاد  عالطا  اهنآ  زا  رگا  هک  دنشاب  بیع  اههد  ياراد  اهنآ  تسا  نکمم  هکنیااب  دناهدش  لزان  نامسآ  زا  هک  دنتسه  یبیعیب 

هدروختسکش ار  تدوخ  ییامنیم  هدهاشم  ار  ناشیاهیبوخ  طقف  يرادن و  عالطااهنآ  یفخم  بویع  زا  نوچ  اما  . يدادیم حیجرت  اهنآ  رب  ار 
بشید دوب  هدرک  رارف  هناخ  زا  هک  ... مان هب  ياهلاس  نز 18  . » يزاسیممهارف ار  نتشیوخ  یتخبدب  بابسا  يرادنپیم و  جاودزا  رد  نوبغم  و 

ساسحا جیردت  هب  یلو  مدمآ  رد  ... دقع هب  شیپ  لاسهس  : تفگ هاگساپ  رد  . دش ریگتسد  دابآ  تمعن  يرمرادناژ  هاگـساپ  نارومامهلیـسو  هب 
مدـش درم  نیا  نز  ارچ  هک  مدروخیمسوسفا  مدرکیم و  هسیاقم  اهدرم  زا  یـضعب  هفایق  اـب  ار  مرهوش  هرهچ  . مرادـنتسود ار  وا  هک  مدرک 

شیاسآ یـشوخ و  اب  ، يدرگن ـالتبم  حور  یناـشیرپ  باصعافعـض و  هب  ، يوشن زور  هیـس  تخبدـب و  یهاوخیم  رگا  ، یمارگ مناـخ  ( . 2)
فیرعت رگید  ياـهدرم  زا  ، ریگب هدـیدن  ار  همهترهوش  زا  ریغ  . رادرب ماـخ  ياـهوزرآ  ینارچ و  مشچ  يزابـسوه و  زا  تسدینک  یگدـنز 

مرهوش شاک  ، مدوب هدرک  جاودزاصخش  نالف  اب  شاک  ، دوب هدمآ  میراگتساوخب  صخـش  نالف  شاک  : وگن تلدرد  . شابن اهنآ  رکف  هب  ، نکن
وت لاح  هب  ياهجیتنهچ  ماخ  ياهوزرآ  طلغ و  راکفا  نیا  منادـیمن  . شاک شاک و  شاک و  . تشادار هفایق  نالف  شاک  ، دوب لغـش  نالف  ياراد 

اجکزا ؟ يزاسیم لزلزتم  ار  جاودزا  داـینب  يربیم و  نیب  زا  ار  افـص  رهم و  ارچ  ینکیم ؟ خـلت  ترهوش  تدوخ و  هب  ار  یگدـنز  ارچ  ؟ دراد
دـشاب یبویع  ياراد  دیاش  يرادن  ربخ  نیا  زا  شیب  وا  رهاظ  زا  وت  ؟ يدوب یـضار  دص  رد  دص  يدوب  هدرک  جاودزا  درم  نالف  اب  رگا  ینادیم 

رگا ، مرتحم مناخ  دنتـسه ؟ یـضار  الماک  اهدرمنآ  مناخ  هک  ینادـیم  اجک  زا  . يدادـیم حـیجرت  وا  رب  ار  تدوخ  رهوش  يدوبعلطم  رگا  هک 
هقـالعیبهداوناخ یگدـنز و  هـب  دوـشیم  مـک  شاهقـالع  رهم و  ، دوـشیم نیبدـب  يرادرظن  رگید  ياـهدرم  هـب  هـک  دــنک  ساـسحا  ترهوـش 

دناوتیمن هک  تسا  ساسح  ردـقنیا  درم  ، ینکن یخوش  هدـنخ و  ، يریگنمرگ اهنآ  اب  ینکن  فیرعت  رگید  ياـهدرم  زا  شاـب  بظاوم  ، ددرگیم
نز ره  :» دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مالــسا  ربـمغیپ  دــنک . هقـالع  راـهظا  ياهناـگیب  درم  ریوـصت  هـب  یتـح  شرــسمه  هـک  دــنکلمحت 

اهتشونیپ ( «. 3  ) دش دهاوخ  عقاو  ناهج  راگدرورپدـیدش  بضغ  دروم  دـنک  رپ  شرهوش  ریغ  هب  ندرک  هاگن  زا  ار  شمـشچهکیرادرهوش 
دلج 104 ص 39. راحب  -3 دنفسا 1350 . تاعالطا 3  -2 دلج 104 ص 38 . راحب  -1

یمالسا باجح 

نز هک  تسنیا  ناـنآ  مـهم  تازاـیتما  زا  یکی  . دـنراد زین  ياهژیوتازاـیتما  نـکیل  دـنراد  كارتـشا  روـما  زا  يرایـسب  رد  هـچ  رگ  درم  نز و 
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نز تسا و  رادتـسود  درم  ، بوذجم درم  تسابذاج و  نز  هدادـلد  درم  تسا و  ربلد  نز  . بوبحم ابیز و  فیطل و  فیرظتسا و  يدوجوم 
شیوخ راصحنا  رد  ار  فیرظدوجوم  نیا  ياـهیئابیز  اـهیبوخ و  ماـمت  دـهاوخیم  دـنکیم  جاودزا  ینز  اـب  درمهکیماـگنه  ینتـشاد . تسود 

دـهد و رارقشرهوـش  راـصحنا  رد  ار  شزیچ  همه  ،و  اهیگهزمـشوخ اـهیخوش و  ، اـهیزانط واـهیربلد  ، اـهیئابیز هک  دراد  تسود  ار  ینز  . دـنیبب
وا اب  ای  دنک  هاگن  شرسمه  هب  ياهناگیب  درم  هک  دنک  لمحت  دناوتیمن  تسا و  رویغ  رایـسب  درم  . دیامن بانتجا  ادج  هناگیب  نادرم  هبتبـسن 

راظتنا شرـسمه  زا  .و  دنادیم شیوخ  عورـشم  قح  هب  زواجتار  یلمع  نینچ  ددـنخب و  دـنک و  یخوش  دـیوگب و  ، دـشاب شزیمآ  طابترارد و 
یمالـسا ءایح  بجح و  تناتم و  ظفح  اب  یقالخانیناوق و  یعرـش و  طباوض  هب  دـیقت  اب  یمالـسا و  باـجح  شـشوپ و  تیاـعراب  هک  دراد 

هفیظو نیا  هب  شرسمه  رگا  دراد . ار  ياهتـساوخنینچ  يرویغ  نمؤم و  درم  ره  . دیامن يرای  کمک و  عورـشم  هتـساوخنیا  رد  ار  شرهوش 
شتبحم رب  دیامنیم و  شالت  شاهداوناخياهیدنمزاین  نیمات  يارب  دنکیم و  یگدـنز  رطاخ  شمارآ  اب  زین  وا  درکلمع  یعامتجا  یمالـسا و 

يدیقت شرـسمه  هک  درک  هدهاشمدرم  رگا  اما  . دشاب هجوتیب  هناگیب  نانز  هب  زین  وا  هک  دوشیم  ببـستبحمو  افـص  نیمه  .و  ددرگیم هفاضا 
ساـمت طاـبترارد و  زین  اـهنآ  اـب  دـهدیم و  رارق  هناـگیب  نادرم  دـید  ضرعم  رد  ار  شیاـهیئابیزو  درادــن  یمالــسا  شــشوپ  باـجح و  هـب 
هدهعرب ار  رما  نیا  تیلوؤسم  .و  دنیبیم نارگید  دید  ضرعم  رد  هدش و  عییـضتار  شیوخ  يراصحنا  قح  اریز  دوشیم  تحاران  ادیدشتسا 
نیاربانب دوشیم . مک  اجیردـت  هداوناخ  هبتبـسن  شیافـص  تبحم و  تسا . نیبدـب  رطاخ و  ناشیرپ  هراومه  يدرم  نینچ  . دـنادیم شرـسمه 
ناشدوخ ياهیئابیز  دـنوش و  جراخ  لزنم  زا  شیارآ  نودـب  نیتم و  دنـشاببوجحم و  هدیـشوپ و  هک  تسا  نیا  رد  ناوناب  هعماج و  حـالص 

نادرم زا  : وگب نمؤم  نانز  هب  دیامرفیم : نآرق  رد  ادـخ  . تسا یمالـسا  هفیظو  کی  باجحتیاعر  دـنهدن . رارق  ناگمه  دـید  ضرعم  ردار 
بناجا يارب  ار  شیوخ  ياهتنیز  اـهیئابیز و  لـحم  ،و  دـنرادب ظوفحم  نارگید  هاـگن  زا  ارنتـشیوخ  مادـنا  جورف و  .و  دنـشوپب مشچ  هناـگیب 

ات  ) دـنزادنیب اههنیـس  رب  ار  ناـشدوخ  ياهیرـسور  و  اهتــسد ) تروصدـننام و   ) تـسا راکــشآ  اـعبط  هـک  ار  هـچنآ  رگم  ، دـنزاسن راکــشآ 
ردارب نادنزرف  ناردارب و  ،و  رهوش نارسپ  دوخ و  نارسپو  رهوش  ردپ  ردپ و  رهوش و  يارب  زج  ار  ناشلامج  تنیز و  و  دوش ) هدیـشوپبوخ 

دنناوتیم رتهب  -1 تسا : ناونابعفن  هب  فلتخم  تاهج  زا  یمالـسا  شـشوپ  باجحتیاعر و  يرآ  ( 1  ) دنزاسن راکشآ  ... رهاوخ نادنزرف  و 
-2 دنراد . هگنناگناگیب  ياهمشچ  دید  ضرعم  زا  ار  نتـشیوخ  ،و  دنرادب ظوفحم  عامتجارد  ار  ناشدوخ  يدوجو  شزرا  تلزنم و  ماقم و 
شمارآرد و دنناسر و  تابثاب  ناشرسمه  هبتبـسن  ار  ناشدوخ  هقالع  يرادافوبتارم و  دنناوتیم  رتهب  یمالـسا  شـشوپ  تیاعر  اب  ناوناب 

کی رد  .و  دــنروآ لـمعب  يریگوـلج  تارجاـشم  تاـفالتخاو و  ینیبدــب  ندــمآ  دوـجوب  زا  دــنیامن و  کــمک  هداوناــخ  یمرگ  اــفص و 
اهینارچ و مشچ  ولج  یمالـسا  باجحتیاعر  اب  -3 دـنیامن . تیبثت  ار  شیوخ  هاگیاج  دـنروآ و  تسدـب  ار  رهوش  لد  دـنناوتیمرتهب  ، مالک
ماکحتـسا و هب  دنهاکیم و  اههداوناخ  ياهینیبدبو  تافالتخا  زا  هلیـسو  نیدب  دنریگیم و  ار  هناگیب  نادرم  يرـصب  عورـشم  ریغياهیئوجتذل 

جاودزا ناکما  هک  يدرجم  نادرمو  ناوج  لسن  هب  ار  کمک  نیرتهب  یمالـسا  شـشوپ  تیاعر  اب  -4 دنیامنیمکمک . اهنآ  شمارآ  تابث و 
دـش دـهاوخ  ناونابدوخ  دـئاع  هجیتن  رد  شئوسجـئاتن  هک  ناـناوج  ياـهباصعا  فعـض  اـهفارحنا و  اـهداسف و  زا  دـنهدیم و  ماـجنا  دـنرادن 
دراد نانیمطا  دوشیم  جراخ  لزنم  زا  شرسمه  هک  ینزره  ، دنیامن تیاعر  الماک  ار  یمالـسا  باجح  ناوناب  همه  رگا  -5 دننکیم . يریگولج 

هبتبـسن شاهقالع  تبحم و  زا  دـنرببار و  شلد  ات  - دریگیمن رارق  رازاب  هچوک و  نانز  ياهیئامندوخ  اـهیزانط و  واـهیباجح  دـب  ربارب  رد  هک 
داسف حالـص و  هبتبـسن  هک  دـنادیم  عامتجا  مهمنکر  کی  ار  وا  تسا و  هاگآ  نز  هژیو  شنیرفآ  زا  نوچ  مالـسا  يرآ  دـنهاکب . هداوناـخ 

دـسافم و زا  یمالـسا  باـجحتیاعر  اـب  دـیامن و  يراکادـف  گرزبتیلؤسم  نیا  ماـجنا  رد  هک  دـهاوخیم  وازا  ، دراد تیلؤسم  زین  هعماـج 
گرزبتیلوؤسمنیا ماجنا  رد  هک  دنادب  نیقی  .و  دشوکب شیوختلم  تمظع  شمارآ و  وتابث  رد  دـنک و  يریگولج  یعامتجا  ياهفارحنا 

ترهوشنانیمطا دامتعا و  هداوناخ و  تابث  شمارآ و  هب  رگا  ! یمارگ مناخ  . دومندهاوختفایرد گرزب  دـنوادخ  زا  ار  شاداپ  نیرتهب  یهلا 
رکف نانآ  شزغل  فارحنا و  زا  يریگولج  ناناوج و  یناور  تمالـسهب  رگا  ، یـشیدنایم ناوناب  هعماـج  یعقاو  حـلاصم  هب  رگا  ، يراد هقـالع 
رگا ،و  یهد تاـجن  ناــنآ  ندیــشک  فارحناــبو  نداد  بـیرف  ناــگناگیب و  ینارچ  مـشچ  ضرعم  زا  ار  ناوناــب  یهاوـخیم  رگا  ، ینکیم
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اهیئابیز .و  نک تیاعر  هراومهار  یمالسا  باجح  ششوپ و  یـشاب ، راکادف  نمؤم و  ناملـسم  کی  ینکبلج و  ار  ادختیاضر  یهاوخیم 
رد ، نآ جراخو  لزنم  لخاد  . دـشاب کیدزن  ناشیوخ  اب  لزنم و  لخاد  رد  هچ  رگ  . هدـن رارقناـگناگیب  دـید  ضرعم  رد  ار  تدوخ  شیارآ  و 

رهوش تاهمع ، رهوش  تدوخ  رهاوخ  رهوش  رهوش ، رهاوخ  رهوش  ، رهوش رداربرـسپ  ، رهوش ردارب  . درادن یقرف  جراخ  رد  ینامهم و  سلاجم 
ای ناتدوخ  لزنم  رد  هچ  رگ  ینک  تیاعر  ار  یمالـسا  باجحتسا  بجاودنتـسه  مرحمان  وت  هب  اهنیا  همه  ، اهیئاد رـسپ  ، اههمع رـسپ  ، تاهلاخ

نکمم . ینکیم تحاران  ابلق  ار  ترهوش  مه  يوشیم  هانگبکترم  مه  ینکن  تیاعر  ار  باجح  اهنیابتبـسن  رگا  . دیـشاب یناـمهم  سلجمرد 
اما ددرگیم . دراو  همطل  امـش  یگداوناختیمیمـص  افـص و  هب  دوشیم و  تحاران  هک  شاـب  هتـشاد  نیقی  یلو  درواـین  ناـبزرب  ترهوشتسا 

نیارکذت نکیل  . تسین مزال  باجحتیاعر  رهاوخ ، نادنزرف  ، ردارب نادنزرف  ، تدوخ ردارب  تدوخ  ردپ  رهوش و  ردپ  ، دننام مراحم  هبتبسن 
دزن ، یشوپیم ترهوش  يارب  هک  یئاهـسابل  اب  هدرک و  شیارآ  .و  يوشلئاق میرح  يدح  ات  مه  اهنیابتبـسن  تسا  رتهب  هک  تسا  مزال  هتکن 
اهنآ یبلق  شمارآ  دامتعا و  ظفح  ،و  دـنوشیم تحاران  دراومنیا  رد  یتح  اهدرم  رثکا  اریز  . دـشاب زیاج  اعرـش  هچ  رگ  . يوشن رهاظ  زیناـهنیا 

هیآ 31 رون  هروس  اهتشونیپ 1- دشابیم . دنمدوس  هداوناخ  شمارآ  تابث و  ءاقب و  يارب  تسادیفم و  مزال و 

شخبب ار  ترهوش  ياهاطخ 

دیاب دـنراد  يراکمه  یعاسم و  کیرـشت  یتهج  زا  دـننکیم و  یگدـنزمه  اـب  هک  رفن  ود  . دراد شزغل  اـطخ و  سک  همه  موصعم  زا  ریغ  هب 
نکمم ریغ  يراکمه  همادا  دـننک  يریگتخـسهراب  نیا  رد  دـنهاوخب  رگا  . دـنک ادـیپ  همادا  اـهنآ  یگدـنز  اـت  دنـشخبب  ار  رگیدکیياهـشزغل 

ياراد یعامتجایگدـــنز  رد  دـــیاب  رهوـــش  نز و  رفن  ود  ، راـــکمه رفن  ود  ، قـــیفر رفن  ود  ، هیاـــسمهرفن ود  کیرـــش ، رفن  ود  . دوـــشیم
دنهاوـخب هداوناـخ  کـی  ءاـضعا  رگا  . درادـن تشذـگ  هب  جاـیتحا  یگداوناخیگدـنز  رادـقم  هـب  یعاـمتجا  یگدـنز  چـیه  . دنـشابتشذگ

مناخ تشاد . دنهاوخ  ار  یگدنز  نیرتدب  ای  دشاپیم  مهزا  اهنآ  یگدنز  ای  دننک  بیقعت  ار  رگیدـکی  ياهاطخ  دـنروآ و  لمعب  يریگتخس 
نکمم . دـنک تناـها  امـش  هب  بضغ  مشخ و  يور  زا  تـسا  نـکمم  . دوشرداـص ییاـهاطخ  اـی  اـطخ  امـش  رهوـش  زا  تـسا  نـکمم  ، مرتـحم
نکمم ، دیوگب غورد  امـش  هب  هبترم  کیتسا  نکمم  ، دنزبار امـش  هدـش  دوخیب  دوخ  زا  تسا  نکمم  . دـیآ نوریب  شناهد  زا  یئازـسانتسا 

زا هک  يدرک  ساسحا  ادـعب  رگا  ، دراد ناکمايدرم  ره  يارب  اهاطخ  لـیبق  نیا  زا  ، دـشابن امـش  دنـسپ  دروم  هک  دـهد  ماـجناار  يراـک  تسا 
راب ریز  نکیل  هدش  نامیـشپرگا  . نک لوبق  اروف  درک  یهاوخرذع  رگا  . نکن بیقعت  ار  عوضوم  شخببار و  وا  هدـش  نامیـشپ  شیوخ  رادرک 

یفالت ددص  ردتسا  نکمم  ، دوشیم دراو  همطل  وا  تیـصخش  هب  اریز  ، یناسر تابثاب  اريو  تیمرجم  شابن  ددص  رد  دوریمن  یهاوخرذـع 
شیاطخ يدرک و  توکـس  رگا  اـما  دـشکب  یئادـج  یتح  لادـج و  عازنهب و  ناـتراک  تسا  نکمم  ، دـنک بیقعت  ار  امـش  ياـهاطخ  ، دـیآرب

اب نز  کـی  ار  امـش  هاـگنآ  ، دـش دـهاوخ  نامیـشپ  شیوخرادرک  زا  ملـسم  روط  هب  دریگیم و  رارق  نادـجو  هجنکـش  رد  یتـفرگ  هدـیدانار 
شتبحم دسانـشیم و  ارت  ردق  ، یتسهدنمهقالع رهوش  هداوناخ و  یگدنز و  هب  هک  دمهفیم  ، تخانـش دهاوخ  لقاعراکادف  هدیمهف  تشذـگ 

( «. 1  ) دشخبیمن ار  شیاهاطخ  دریذپیمنار و  شرهوش  رذـع  ، دـب نز  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش . دـهاوخ  ربارب  دـنچ 
رب ار  ییوشانز  سدقم  نامیپ  تلع  نادب  دنک و  لمحت  دناوتن  ار  شرهوشیئزج  ياطخ  کی  هک  دشابتشذگ  مک  ردقنآ  نز  دشابن  فیح 

نیا هدادـن و  ماـجنا  ار  يزابرـستمد  هک  تفگن  نم  هبجاودزا  زا  لـبق  مرهوش  ، تفگ هداوناـختیامح  هاـگداد  سیئر  هب  ینز  « !؟ دـنزب مه 
نم هب  هک  يدرم  اب  مناوتیمن  نم  .و  دوربتمدخب دیاب  يدوز  نیمه  هب  هک  مدش  هجوتم  شیپ  زور  دـنچ  . دوب هدرک  یفخمنم  زا  ار  عوضوم 

نابآ 1354. تاعالطا 10  -2 دلج 103 ص 235 . راحب  اهتشونیپ 1- ( «. 2  ) منک یگدنز  هتفگ  غورد 

زاسب ترهوش  ناشیوخ  اب 

یبوـخ هناـیم  ناـشرهوش  رهاوـخ  ردارب و  رداـم و  اــب  اــهنز  رثـکا  تـسا . رهوـش  ناگتــسب  نز و  فــالتخا  ، یگدــنز تالکــشم  زا  یکی 
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هکیروط هب  دنک  بحاصت  ار  شرهوش  گناد  ششدنکیم  شـشوک  نز  فرط  کی  زا  . دنراد اوعد  رهق و  عازن و  هتـسویپ  ، سکعلابو ، دنرادن
اوعد رهق و  ، دزاسیم غورد  ، دیوگیمدب ، دنک عطق  ار  اهنآ  هقالع  دنکیم  یعس  . دشاب هتشادن  هجوت  شرهاوخ  رداربو و  ردام  یتح  يرگید  هب 
کی دراذگن  ، درادهگن ارشرسپ  هدش  روط  ره  هب  دنکیم  یعس  . دنادیم سورع  رـسپ و  کلام  ار  شدوخ  ، رهوش ردام  رگید  فرط  زا  . دنکیم

زور ره  . دنکیملعج غورد  ، دنکیم ییوگدب  ، دریگیم داریا  سورع  ياهراک  هب  روظنمنیدب  دـنک . بحاصت  ار  وا  گناد  شـش  دراو ، هزات  نز 
راـک تسا  نکمم  دنـشاب  زاـبجل  ناداـن و  ود  ره  اـی  اـهنآ  زا  یکی  رگا  . دـننکیگدنز لزنم  کـی  رد  رگا  اـصوصخم  دـنراد  اوعد  گـنج و 

یـشکدوخ شیوـخ  رهوـش  رداـم  تسد  زا  سورعنیدـنچ  هک  تـسین  یهاـم  . دوـش یهتنم  یـشکدوخ  برـض و  یتـح  کـیراب  ياـهاجهب 
دوب هدمآ  گنتبشرهوش  ردام  ياهیراتفردب  زا  هک  ... یـسورع هزات  :» هنومن باب  زا  دیناوخب . دئارج  رد  ار  اهنآرابخا  دـیناوتیم  امـش  . دـننکن

هزراـبم و رد  زور  بـش و  اـهنآ  ( «. 2  ) درکيزوسدوخ شرهوـش  رداـم  يریگهناـهب  يراتفردـبتلع و  هب  ینز  ( «. » 1  ) دز شتآ  ار  دوــخ 
هک دنتـسه  يدارفا  عازن  فرط  ود  هـک  تـسنیا  شلاکـشا  هدـمع  تـسا . درم  لاـم  نآ  یتحاراـنو  هـصغ  مـغ و  نـکیل  دنتـسه  ییاـمزآروز 

وزرآ دیما و  اهدص  اب  هدیـشوپ و  مشچ  ردام  ردپ و  زا  هکدنیبیم  ار  شرـسمه  فرط  کی  زا  . درادربتسد اهنآ  زا  یناسآ  هب  دناوتیمندرم 
ار وا  رطاختیاضر  یـشوخ و  بابـسادیاب  دیوگیم  شنادجو  . دشاب یگدنز  هناخ و  بحاص  لقتـسم و  ات  هدـمآ  ، تساهدـمآ رهوش  هناخ  هب 

رگید فرط  زا  . درادربتسد وا  تیامح  زا  دناوتیمن  تسوا  یگدنز  کیرـش  یمئاد و  رـسمه  هوالعهب  . منک تیامح  يو  زا  مزاس و  مهارف 
هیهت میاربلغـش  دـناهدومن ، مداوس  اب  ، دـناهدرک مگرزب  وزرآ  دـیما و  اهدـص  اب  . دناهدیـشکتمحز میارب  اـهلاس  مرداـم  ردـپ و  : دـنکیم رکف 

مـنک و هـطبار  عـطق  تـسا  نادـجو  فـالخ  . مریگب ار  ناشتــسد  یناوتاـنماگنهب  دناهتــشاد  وزرآ  دــیما و  ، دــناهتفرگ مـیارب  نز  ، دــناهدرک
يراتفرگ و ، دراد یناوتان  يراـمیب و  ، دراد یتسـس  ویتخـس  ، دراد زارف  بیـشن و  رازه  اـیند  ، هوـالع هب  . مزاـس مهارف  ار  اـهنآ  یتحارانبابـسا 

نکمم هکیناسک  اهنت  مراد و  راکددـمهب  جایتحا  ساـسح  عقاوم  نیا  رد  . دراد گرم  فداـصت و  ، دراد یتسود  وینمـشد  دراد ، یگدـنامرد 
کیرات يایندنیا  رد  . دنـشابیم مناشیوخ  ردام و  ردـپ و  دـننک  تیامح  ماهداوناخ  مدوخ و  زا  دـنریگب و  ار  متـسد  يراتفرگ  ماـگنهبتسا 

نیب رد  ار  شدوخ  لقاع  درم  کی  هک  تساجنیا  رد  مرادربتسد . اهنآ  زا  مناوتیمنسپ  . دـنهانپ نیرتهب  مناشیوخ  مشاب و  هانپیب  مناوتیمن 
راتفر ردام  ردپ و  لیم  قباطم  ای  ، درادربردام ردپ و  زا  تسد  دهدب و  شرـسمه  فرح  هب  شوگ  دیاب  ای  . دنکیم هدهاشمگرزب  روذـحم  ود 

ناکما دح  ات  .و  دزاسب ود  ره  ابتسا  راچان  تهج  نیدب  تسین . ریذپ  ناکما  شیارب  رما  ود  نیا  زا  کیچیهو  ، دناجنرب ار  شرـسمه  دـنک و 
دهدن جرخبتجاجل  یتخسرس و  دشاب و  لقاع  وونـش  فرح  نز  رگا  نکیل  . تسا يراوشد  رایـسب  راک  مه  نآ  . درادب هگن  یـضارار  ود  ره 

رد هک  دراد  راظتنا  تسا  رتنابرهم  رتکیدزنوا و  هب  سک  همه  زا  هک  شرسمه  زا  درم  هک  تسا  رذگهر  نیا  زا  ددرگیم . ناسآ  لکشم  لح 
مارتـحا وا  هب  ، دریگبدوـخب میلـست  تلاـح  ، دـنک عـضاوت  يردـق  رهوـش  رداـم  لـباقم  رد  رگا  سورع  . دـنککمک يو  هب  لکـشم  نـیا  لـح 

نیرتـگرزب رهوـش  رداـم  ناـمه  دـنک  دادمتــسا  ، دوـش سوناـم  ، دریگب مرگ  ، دــنک تروـشم  وا  اـب  اـهراک  رد  ، دــیامن تـبحم  راـهظا  ، دــنک
فیح ایآ  دـنادرگ  شیوخ  راوخمغ  تسودار و  هفئاط  کیتبحم  راهظا  شوخ و  قالخا  اـب  دـناوتیم  هک  ناـسنا  دـش . دـهاوخشنابیتشپ 

اـهزارف و بیـشن و  رد  هک  دـنکیمن  رکف  اـیآ  دـهدبتس ؟ زا  ار  رواـی  راـی و  همه  نیا  یهاوخدوخ  ربـکتو و  تجاـجل  هطـساو  هب  هک  تسین 
ناشیوخ و اهنت  ، تسا ناسنا  رکفهب  یـسک  رتمک  ساـسح  عقاوم  نآ  رد  ،و  تسا دـنمزاین  نارگید  يراـی  هب  راـگزورياهیراتفرگ  اـهیتخس و 
سنا و ذئاذل  زا  ات  دنک  دمآ  تفر و  وترشاعم  شناشیوخ  اب  ینابرهم  شوخ و  قالخا  اب  هک  تسین  رتهب  ایآ  دنـسریم . وا  دادب  هک  دنبراقا 
تسود و دزیرب و  یتسود  حرط  ناگناگیب  ابتسا  راوازـس  ایآ  دشاب ؟ هتـشاد  یعقاو  نابیتشپ  تسودهفئاط و  کی  ددرگ و  رادروخربتبحم 

ناسنا ناتـسود  رثکا  يراتفرگ  عقاوم  رد  هک  هدشتباثهبرجت  هب  هکیتروص  رد  ؟ دنک هطبار  عطق  شبراقا  ناشیوخ و  اب  نکیل  دـنک  ادـیپقیفر 
هدـیرب یناـسآ  هب  هک  تسا  یعیبطدـنویپ  کـی  یـشیوخ  دـنویپ  اریز  ، دنباتـشیم شیراـی  هب  كورتـم  ناـشیوخ  ناـمهیلو  دـننکیم  اـهر  ار 

هیلع یلع  ترضح  دنزیریمن . رود  ار  شناوختـسا  دنروخبار  ناسنا  تشوگ  رگا  ماوقا  شیوخ و  : هدش هتفگ  هنایماع  ياهلثم  رد  دوشیمن .
اهنآ . دراد جایتحااهنآ  مارتحا  تفطالم و  هب  . دشاب هتشاد  مه  دالوا  لام و  ول  ،و  دوشیمن زاینیبشناشیوخ  زا  هاگچیه  ناسنا  :» دومرف مالسلا 
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نارگید زا  رتدوز  يراـتفرگ  عقاوم  رد  . دـنیامنیم عاـفد  وا  زا  رتهب  براـقاو  ناـشیوخ  . دـننکیم تیاـمح  وا  زا  ناـبز  تسد و  اـب  هک  دنتـسه 
( «. 3  ) داد دهاوختسد  زا  ار  يدایز  ياهتـسد  نکیل  هتـشادرباهنآ  زا  تسد  کی  دشکبتسد  شناشیوخ  زا  سک  ره  . دنباتـشیم شیرایهب 

يارب ، ینک ادـیپ  یعقاو  یماح  تسود و  هفئاـط  کـی  هکنیا  يارب  ، تدوخشیاـسآ یتحار و  يارب  ، ترهوش يدونـشوخ  يارب  ، مرتحم مناـخ 
اناد لقاع و  . رادربتسد تلاـهج  ربکت و  یهاوخدوخو و  تجاـجل  زا  . زاـسب ترهوش  ناـشیوخ  اـب  اـیب و  يوش  عقاو  ترهوش  بوبحمهکنیا 

يدرا تاعالطا 13  اهتـشونیپ 1- یـشاب . بوبحم  قلخ  ادـخ و  دزن  ات  نک  يرادرهوش  يراکادـف و  . زاسن ناشیرپ  ار  ترهوشراکفا  شاـب .
دلج 74 ص 101 راحب  -3 تشهب 1349 . يدرا  تاعالطا 16  -2 تشهب 1349 .

زاسب ترهوش  لغش  اب 

بش ره  رگید  دارفا  دننام  دناوتیمن  دربیم و  رسب  اههار  رد  ار  شرمعرثکا  هک  تسا  هدننار  یکی  : دراد یمزاول  لغش  ره  یلغش و  سک  ره 
اب دراد  تغارف  تقو  رتـمک  تـسا  بیبـط  یکی  ، دـنک يرادـساپ  دـیاب  بـش  هـمه  اـی  اهبـش  یـضعب  هـک  تـسا  نابـساپ  یکی  ، دـیایب لزنمهـب 

دنکیم باجیا  شلغش  کی  ، دنکهعلاطم اهبشتسا  راچان  هک  تسا  هعلاطم  لها  دنمشناد  ای  داتسا  یکی  ، دوربحیرفت هب  ای  دنیشنب  شاهداوناخ 
لاغذ یکی  ، دـهدیم نغور  يوب  برچ و  شیاهـسابل  تسا  کیناکم  یکی  ، دـهدیم تفن  يوبتسا  شورف  تفن  یکی  ، دـشاب رفـس  رد  داـیز 
الماـک هک  دوـشیم  ادـیپ  یلغـش  رتـمک  هرخـالاب  ووو ... . دورب هناـخراکهب  دـیاب  اهبـشتسا  هنابـش  رگراـک  یکی  ، تسا هایـس  هشیمه  شورف و 
نکیل ، دزاسب تالکشم  اب  هکنیا  زجدرادن  ياهراچ  درم  ، تسین ناسآ  ندرک  ادیپ  نان  دخرچب ، ایند  روما  دیابتسینياهراچ  . دشاب رـسدردیب 
هشیمه هک  دنراد  تسود  ار  يرهوش  الومعم  اهنز  تسا . هداوناخ  قن  قن  يراگزاسان و  لکشم  نآو  ، دوشیم دیلوت  يرگید  لکشم  اجنیا  رد 

رپ دنموربآ و  فیظن و  لغش  ، دنورب حیرفتو  شدرگ  ینیشن و  بش  هب  هک  دشاب  هتـشاد  یتغارف  تاقوا  . دیایب لزنم  هب  بشلوا  ، دشاب نطو  رد 
زا یگداوناخ  تالاکشا  يرس  کی  دهدیمن . قفو  ناشنارسمه  هتـساوخ  اب  اهدرم  زا  يرایـسب  لغـش  هنافـساتمنکیل  ، دشاب هتـشاد  يدمآرد 
هن هتشاد  یباسح  باوخ  هن  هدش  هجاوم  یتحاران  اهدص  اب  ، هدیشک تمحز  اهنابایب  رد  زور  هنابـش  دنچ  هکیاهدننار  ، دوشیم عورـش  اج  نیمه 

عالطا اب  شاهداوناخ  لاوحازا  دنک و  تحارتسا  تعاس  دنچ  ات  دوشیم  لزنم  دراو  هتـسخ  باصعا  ابزور  هنابـش  دنچ  زا  دـعب  مظنم  كاروخ 
مولعم يراذگیمهچب و  ات  دنچ  اب  ار  تخبدب  نم  ، میراد ام  هک  تسا  یگدنز  هچ  نیا  : دوشیمعورش مناخ  دنل  رغ و  هدیـسرن  رد  زا  زونه  ، دوش
یبوـخ راـک  یگدـننار  الـصا  . مدـش هتـسخ  ناطیـش  ياـههچب  نیا  تسدزا  . مـهد ماـجنا  دـیاب  مدوـخ  ار  اـهراک  هـمه  ؟ يوریم اـجک  تـسین 

نیا زا  دـعب  هکیدرم  هراچیب  منک . یگدـنز  روط  نیاهب  رمع  رخآ  اـت  مناوتیمن  نم  ، نک نشور  ارم  فیلکت  اـی  هدـب  رییغت  ار  تلغـشای  ، تسین
مولعم شنارفاسم  ياهدننارنینچ و  تشونرس  . دورب یگدننار  لابند  دهاوخیم  هتسخ  باصعا  ناشیرپرکف و  اب  اهقن  رغ و  اههناهب و  داریا و 

هناخ رد  رگا  هدوب  راک  رد  هتسویپ  شزغم  باصعا و  هتـشادراک و  رـس و  فلتخم  رامیب  اههد  اب  بش  ياههمین  ات  حبـص  زا  هک  یبیبط  تسا .
؟ دـنک تباـبط  دـناوتیم  هنوگچ  يزغمو  باـصعا  نینچ  اـب  ؟و  دـنکیم ادـیپ  یلاـح  هچ  دوش  هجاوـم  شرـسمه  ياـهقن  وقـن  داریا و  اـب  مه 
داریا و اــب  رگا  دــیآیم  لزنم  هبتحارتــسا  يارب  هـک  حبــصهتفرن  شمــشچ  هـب  باوــخ  هدیــشک و  تـمحز  بـش  ماــمت  هــک  يرگراــک 

ریغ رـسمه  رگا  تسا  قیقحت  هعلاطم و  شراک  هکیدنمـشناد  دورب ؟ راک  لابند  زاب  دناوتیم  هنوگچ  دـنک  دروخرب  شرـسمهياهییوجهناهب 
مهفن و نز  زا  اناد  هدیمهف و  نز  هک  تسا  دراوم  هنوگنیا  رد  ددرگ ؟ قفوم  دناوتیم  هنوگچ  دریگب  داریا  شراک  هب  هک  دشاب  هتـشادیقفاوم 
اب ار  ناـمدوخ  میناوتیم  نکیل  میناـخرچبنامدوخ  لـیم  قبط  رب  ار  ناـهج  عاـضوا  میناوتیمن  اـم  ، مرتحم مناـخ  دوشیم . هداد  زیمتهاوخدوخ 

یگدـنز دـیناوتیم  امـش  ، دراد یمزاول  مه  وا  لغـش  دـشاب و  هتـشاد  یلغـشتسا  راچان  يزور  هیهت  ياربناترهوش  . میهد قفو  دوجوم  عضو 
رکفهب اهنت  ، دینک یگدنز  هدوسآ  امـش  مه  دـهد  همادا  شیوخ  لغـش  هب  هنادازآ  مههکیروط  هب  دـیزاس  بترم  وا  لغـش  قبط  رب  ار  ناتدوخ 
تـسا هدننار  ترهوش  رگا  ، نک يرادرهوش  ، شاب راکادف  اناد و  ، شاب ترهوش  یتحار  رکف  هب  مه  يردـق  شابن  تدوخ  شیاسآ  تدوخ و 

شیاهیگتسخ ات  نک  هقالع  رهم و  راهظا  ، نکلابقتسا يو  زا  نادنخ  بل  زاب و  شوغآ  اب  دمآ  لزنم  هب  هتـسخ  باصعا  اب  بشدنچ  زا  دعب  و 
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اهنابایب رد  ار  شزور  بش و  امش  شیاسآ  هافر و  يارب  وا  دراد ؟ یبیع  هچ  یگدننار  رگم  . ریگم داریا  شلغـشزا  ، نکن قن  قن  ، ددرگ فرطرب 
عامتجا يارب  . درادـن یبیع  چـیه  وا  لغـش  ؟ ینکیمشنازیرگ یگدـنز  هناخ و  زا  ؟و  يریگیم داریا  شلغـش  هب  ینادردـق  ياـج  هب  ، دـنراذگیم

بیع وا  راـک  ؟ دوـب رتهبتفریمعورــشم  ریغ  ياـهراک  لاـبند  اــی  درکیم  یلبنت  رگا  ، دــشکیم تـمحز  يزورهـیهت  يارب  ، دــنکیم تمدــخ 
هک تسین  رتهب  ایآ  یهد . شزاس  دوجوم  عضو  اـب  ار  تدوخ  یناوتیمن  دـشاب و  هناـخ  رد  بشره  يراد  عقوت  هک  تسا  وت  زا  بیع  ، درادـن
ابو ینک  لابقتـسا  وا  زا  دمآ  هناخ  هب  ترهوش  هکیماگنه  ینک و  یگدـنز  یگدوسآلامک  اب  یهد و  تداع  یگدـنز  عون  نیا  اب  ار  تدوخ 

دعب تاقالم  ات  مرگ  یظفاحادخ  کی  اب  ییامن و  شاهقردـبهناخ  برد  ات  نادـنخ  بل  اب  ینک و  شقیوشت  راک  بسک و  هب  نیریـش  نانخس 
ملاس شباصعا  . دوریمن ینارذگـشوخ  لابند  ددرگیم . دـنمهقالع  یگدـنز  هناخ و  راک و  بسک و  هب  يدرک  نینچ  رگا  يزاس ؟ شداـشلد 
هنابـش رگراک  کی  ترهوش  رگا  دـشکیم . تمحز  رتشیب  امـش  شیاسآ  هافر و  يارب  دـیآیم ، هناخ  هب  رتدوز  دـنکیمن ، فداصت  ، دـنامیم

. نکن یتیاضران  راهظا  ، هدبتداع یگدـنز  هنوگنیا  اب  ار  تدوخ  ، تسا هدومن  یـشوپ  مشچ  بشتحارتسازا  امـش  جراخم  نیمات  ياربتسا 
یطاـیخ و هب  ار  بـش  زا  يرادـقم  یهد . ماـجنا  بـش  رد  ار  هناـخياهراک  زا  يرادـقم  یناوـتیم  دوریم  رـس  تاهلـصوح  ییاـهنت  زا  رگا 
ات نک  تولخ  شیارب  یقاتا  ، نک رـضاح  ار  هناحبـصاروف  دـمآ  لزنم  هب  هناخراک  زا  ترهوش  یتقو  ، ینارذـگب باـتک  ندـناوخو  يزودـلگ 

بش ناتردپ  هک  نامهفب  اهنآ  هب  . دنورنترهوش هاگتحارتسا  کیدزن  ،و  دننکن ادص  رس و  هدب  تداع  ار  اههچب  دنکیگتسخ ، عفر  دباوخب و 
تحارتـسا يردـقترهوش  اـب  زور  دـیباوخب و  رتـمک  اهبـش  دـیناوتیم  مه  اـههچب  تدوـخ و  هکلب  دـنک . تحارتـسا  زور  دـیاب  هدـیباوخن و 
بـشهلزنم هب  شیارب  زور  هدوب و  رادیب  ار  بش  مامت  ترهوش  هک  شاب  هتـشاد  هجوتهتکن  نیدب  ، دباوخب بوخ  راذگب  وشن  وا  محازم  ، دییامن

ادابم . شرهوش يارب  يرگیدشدوخ  يارب  یکی  دشاب  هتشاد  همانرب  ود  دیاب  یمناخ  نینچ  کی  دنک . تحارتسا  ادص  رـس و  نودب  دیابتسا 
شراک هب  . دشکبتمحزامـش جراخم  نیمات  يارب  ات  دشاب  ملاس  شباصعا  راذگب  . ینک رتهتـسخار  شاهتـسخ  حور  یخلت  تاقوا  قن و  قن  اب 

نینچ هــک  نــک  راــختفا  ؟ دوــب رتــهبتفریم  يدرگلو  لاــبند  اـــی  درکیم  یلبنتو  يراـــکیب  رگا  ؟ دراد یبــیع  هــچ  وا  راـــک  ، ریگن داریا 
بل اـب  ، نک ینادردـق  وا  تماقتـسا  تیدـج و  زا  ، هدوـمنمارح شدوـخ  رب  ار  بش  باوـخ  يزور  هیهت  يارب  هـک  يراد  یـشکتمحزرهوش 

تمحز عامتجا  يارب  زورو  بش  ،و  تسا هعلاطم  لـها  دنمـشناد  کـی  اـی  بیبط  کـی  ترهوش  رگا  نک . شاهقردـبلزنم  برد  اـت  نادـنخ 
يدایز تغارف  تاقوا  هک  تسنیا  شلغـش  همزـال  هتبلا  نک . راـختفا  ياهدـنزرا  رهوش  نینچدوجو  هب  ، نک ینادردـق  شتاـمحز  زا  دـشکیم 

رد وت  لیم  قباطم  ات  درادرب  شلغش  زا  تسد  شابهتـشادن  راظتنا  . یهد قیبطت  وا  لغـش  اب  ار  تدوخ  یگدنز  همانرب  یناوتیموت  نکیل  درادن 
ار هیقب  ،و  یهد ماجنا  ار  هناخ  ياهراکیناوتیم  تسا  راک  لوغـشم  یتقو  . دشاب لوغـشم  شدوخ  تاعلاطم  راکهب و  دازآ  رکف  اب  راذگب  . دیآ
رد دسریم  ارف  ترهوشتحارتساعقوم  هکیماگنه  نک  یعس  اما  . يوربتناتسود ناشیوخ و  لزنم  هب  ، واهزاجا اب  ای  يزادرپب  باتک  ندناوخب 

مرگ و تبحم  راهظا  اب  . نکشلابقتسا شوخ  قلخ  نادنخ و  بل  اب  دش  دراو  یتقو  . نک هدامآ  ییاریذپهلیسو  شیارب  البق  . یشاب رضاح  لزنم 
بوـخ رگا  ینک . رتهتــسخ  ار  شاهتــسخ  باـصعا  يریگب و  داریا  شراـک  زا  اداـبم  زاـسفرطرب . ار  شباـصعا  یگتــسخ  یناـبز  نـیریش 
تقایل ینز  ره  دش . یهاوخ  میهس  زین  وا  یعامتجا  تمدخ  رد  هکلب  ياهتخاس  مهارفار  وا  یقرت  تمظع و  بابـسا  اهنت  هن  ینک  يرادرهوش 

هک دراد  یلغـش  ترهوش  رگا  ناسر . تابثاب  ار  شیوختقای  تاهدیدنـسپ  راتفر  واهیراکادـف  اب  درادـن  ار  يراک  رپ  نادرم  نینچ  يرـسمه 
قن قن  داریا و  يریگهدرخ و  ، تسا هدومن  باختنا  هک  هداد  صیخـشت  شدوخ  عضو  بسانم  ارنآدبال  دوشیم  نیکرچ  فیثک و  شیاهـسابل 
هک ره  هــچ و  ره  سین بیع  ندرک  راـک  ، مرتـحم مناـخ  ینک . كرت  ارنآ  دـیاب  ياهدرکباـختنا  تسا  یفیثـک  لغـش  هچ  نیا  : وـگن . نـکن

يزور هیهت  يارب  هک  ینک  ینادردـق  يدرمنینچ  کـی  زا  دـیاب  ، تسا بـیع  نـتفر  عورـشم  ریغ  ياـهراک  لاـبند  یلبنت و  يراـکیب و  ، دـشاب
ارنآ دبال  ، دهد رییغت  ار  شلغـشامتح  نکن  رارـصا  ، زاسن مهارف  ار  وا  يدرـسلد  بابـسا  ، ییوگدب داریااب و  ، دزیریم قرع  دشکیم و  تمحز 
دراد یبیع  هچ  الوصا  ، تسا یناسآراک  لغش  رییغت  ینکیم  لایخ  ، یعالطایب راک  بسک و  عضو  زا  وت  دوریم . شلابند  هک  هتخانش  بسانم 

یناوتیم هکیبیع  اهنت  ؟ دـنراد يدـب  هچ  الثم  تـالآ  روتوم  ریمعت  یـشورف و  لاـغذ  یـشورفتفن و  رگم  ، دـهدب شرییغت  يراد  رارـصا  هک 
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وا زا  شوخ  ناـبز  اـب  درادـن  راـک  صوصخم  ساـبل  ترهوـش  رگا  ، تسینراوـشد نادـنچ  مه  نآ  لـح  . تسا ساـبل  ندـش  فیثـک  یـشارتب 
قالط و هب  هک  تسین  مهم  ردق  نآ  عوضوم  لاح  ره  هب  ، نک زیمت  وش و  تسش و  ار  شیاهـسابل  دوزب  دوز  ،و  دنک هیهت  راک  سابل  نکاضاقت 

يوب هداد  لغش  رییغت  مرهوش  :» تفگ يرواد  ياروش  رد  ینز  تسا . روآبجعت  اعقاو  اهمناخ  ضعب  ییوج  هناهب  داریا و  ، دوش رجنم  ییادج 
دادرم 1349 تاعالطا 13  اهتشونیپ 1- ( «. 1  ) ماهدش هتسخ  عضو  نیا  زا  دهدیمتفن 

دینک یگدنز  تبرغ  رد  دیراچان  رگا 

یگنهرف ، دنکیم هفیظو  ماجنا  يرمرادناژ  ای  ینابرهـش  ای  شترا  رد  تسا . تلود  دنمراک  ، دنک یگدنز  تبرغ  رد  تسا  راچان  ناسنا  یهاگ 
تبرغ رد  تقوم  روط  هب  ای  هشیمه  يارب  دنراچان  دارفالیبق  نیا  ، دـنک یگدـنز  تبرغ  رد  دـیاب  هک  تسا  يرگراک  ای  روهشیپ  ای  رجات  ، تسا
دنراد تسود  اریز  ، دیآیمن روج  اهمناخ  ضعب  قاذم  اب  عوضوم  نیا  نکیل  دـنک  لمحت  ار  نطو  زا  يرود  تسا  راچاندرم  ، دـننک یگدـنز 
لمحت بات و  تهجنیدـب  . دـناهدش سونام  ناشدـلوت  لحم  ياههچوک  راوید و  رد و  اب  . دنـشاب ناشناتـسودو  ناشیوخ  رداـم و  ردـپ و  دزن 

رداـم ردـپ و  قارف  هب  یک  اـت  ؟ منک یگدـنز  تـبرغ  رد  یک  اـت  : دـننکیم قـن  قـن  ، دـنریگیم هناـهب  داریا و  ناـشرهوش  هـب  ، دـنرادن ار  يرود 
نازیزع نیا  نکب . يراد  يرکف  ره  مناـمب  اـجنیا  مناوـتیمنرگید  ياهدروآ ؟ ارم  تسا  ییاـج  هچ  نـیا  ، مرادـن انـشآ  تـسود و  ؟ مشاـبالتبم

نیرتهبار ناشدـلوت  لحم  هیرق  ای  رهـش  هک  دـنرکف  هاتوک  ردـق  نآ  ، دـنیامنیم تحارانار  ناـشرهوش  باـصعا  اـهفرح  لـیبق  نیا  اـبتهجیب 
نیمز عیسو  حطـس  هب  رـشب  سب . دوب و  شوخ  ناوتیم  اجنامه  رداهنت  : دننکیم نامگ  ، درک یگدنز  ناوتیم  نآ  رد  هک  دنرادنپیم  ياهطقن 

یگدـنز شدـلوتلحم  زا  رترود  خـسرف  دـنچ  تـسین  رــضاح  رظن  گـنت  مناـخ  نـیا  اـما  ، دراذـگیممدق ینامــسآ  تارک  هـب  هدرکن  اـفتکا 
تـسین لئاق  تیـصخش  شدوخ  يارب  ردقنآ  مناخ  نیا  ایوگ  ؟ منک یگدـنزاهنت  تبرغ  رد  مورب  منک و  اهر  ار  مناتـسود  ارچ  : دـیوگیم ، دـنک

رکف هب  اـهنت  ، شاـب راکادـف  تمه و  دـنلب  اـناد و  ، مرتحم مناـخ  دـنک . هیهت  یمیمـص  اـفو و  اـب  نایانـشآ  ناتـسود و  زین  تبرغ  رد  دـناوتبهک 
لحم هب  دـناوتیم  رگم  تسا  تـلود  مدختـسم  ، دـنک یگدـنز  نـطو  ریغ  رد  هـک  هدرک  باـجیا  ترهوـش  صوـصخم  لغـش  ، شاـبنتدوخ

يراذـگیمن يوشیم و  شمحازمارچ  دـنک ، راک  بسک و  دـناوتیم  رتهبتبرغ  رد  هک  تسا  يرگراک  ایبساک  ای  رجات  !؟ دورن شتیرومام 
یتحارانبابـسا و هدـئافیب  ياـههناهب  داریا و  اـب  ارچ  دـنک  یگدـنز  نطو  جراـخ  رد  تساراـچان  ترهوش  ینادـیم  هک  وـت  ؟ دـنک تفرـشیپ 

تقفاوم راهظا  اروف  دوش  لقتنم  يرگید  روشک  ای  هد  ای  رهـش  هب  هک  دـنکیم  باجیا  شلغـش  يدـید  یتقو  ؟ يزاـسیم مهارف  ار  شترودـک 
باسح اجنامه  لها  ار  تدوخ  ، دیورب دیدج  لحمهبتقافر  افص و  اب  دیراذگب و  نیشام  رد  دیدنبب و  هدرک  روج  عمج و  ار  لزنمثاثا  ، نک

شوخ نمادکاپ و  ياهنز  اب  ، زاس قفاوم  طیحمطئارـش  عاضوا و  اب  ار  تدوخ  عضو  ، زیرب ار  نیون  یگدنز  حرط  تشاشبو  یمرگلد  اب  نک و 
ناتـسود باختنا  رد  یتسین  انـشآالماک  اجنآ  یلاها  تایحور  قالخا و  هب  یتسه و  دراو  هزات  نوچ  نکیل  زیربتفلا  یتسود و  حرط  قالخا 

هزات و طیحم  اب  نکیعـس  هکلب  ، نکن باسح  بیرغ  درف  کی  ار  تدوخ  ، نک تروشم  ترهوشاـب  اـمتح  هراـب  نیا  رد  نک و  طاـیتحا  هزاـت 
یگتـسخ عفر  اجنآ  یندـید  ياهانب  اییعیبط  رظانم  ياشامت  اب  یناوتیم  ، دراد ياهژیو  تازاـیتما  یناـکم  ره  يوش . سوناـم  اـجنآ  ناـنکاس 

اب یتقو  ، نک شقیوشتراـک  بسک و  هب  . هدـب يرادـلد  ار  ترهوش  ، نک افـص  اـب  مرگ و  ار  یگداوناـخنوناک  تبحم  رهم و  راـهظا  اـب  ، ینک
ار يدارفا  ، هزات ناتـسود  نیب  رد  ، دشاب رتهب  تدلوت  لحم  زا  دیاش  هکلب  درادن  یبیعچیه  یگدنز  يارب  هک  دید  یهاوخ  يدـش  انـشآ  طیحم 
هک دیاهدومن  تماقا  یهد  ای  هیرق  رد  رگا  دوب . دنهاوخ  رتزوسلد  رتنابرهمتناشیوخ و  ردام و  ردپ و  هکلب  قباس  ناتسود  زا  هک  ینکیم  ادیپ 

اهیبوخ و ، ریگب سنا  اجنآیعیبط  شیالآیب و  یگدـنز  اب  ، نک دازآ  اـهنآ  دـیق  زا  ار  تدوخ  درادـن  ار  يرهـشیگدنز  تـالمجت  بابـسا و 
دراد بلقتیبياهاذـغ  ملاس و  ياوه  بآ و  نکیل  درادـن  لاچخی  هکنپ و  رلوک و  قربهچ و  رگ  ، ریگب رظن  رد  ار  نتـسیز  هنوگ  نآ  ياـیازم 

. یتسه ناما  رد  زین  تاجناخراک  اهنیـشام و  دود  ادص و  رـس و  زا  نکیل  درادنیـسکات  تلافـسا و  نابایخ  ، دوشیم ادـیپ  رتمک  اهرـش  رد  هک 
یـشوخ افـص و  رهم و  لامک  اب  ، یلگ تشخ و  رقحم و  ياههناخرد  هنوگچ  نیبب  ، نک لـمات  تناـشیکمه  ناـنطومه و  یگدـنز  رد  يردـق 
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رگا شیدنیب و  اهنآ  ياهتیمورحم  يرورـض و  جئاوحرد  ، دـنرادن انتعا  الـصا  ابیز  ياهخاک  يرهـش و  مزاول  بابـسا و  هب  ،و  دـننکیمیگدنز
هب یشاب و  اناد  لقاع و  رگا  دنک . ششوکاهنآ  شیاسآ  هافر و  يارب  نک  شرافـس  زین  ترهوش  هب  . رادم غیرد  یهدماجنا  یتمدخ  یناوتیم 
رد ، ییامن کمک  ترهوشیقرت  تفرـشیپ و  هب  ینک و  یگدـنز  تبرغ  رد  ، رطاخ یتحار  شیاسآلامک و  اب  یناوتیم  ینک  لمع  تاهفیظو 

هلیسونیدب دوبیهاوخ و  مرتحم  زیزع و  ترهوش  مدرم و  دزن  ، يوشیم یفرعم  راکادف  مناخکی  رادرهوش و  فیرش  يوناب  کی  تروصنآ 
. دومن یهاوخ  مهارف  زین  ار  ادختیاضر 

دنکیم راک  هناخ  رد  رگا 

نکمم ، دش دهاوخ  دیقم  شرـسمه  دنک  راک  لزنم  رد  رگا  نکیل  ، دراديدازآ وا  بایغ  رد  شرـسمه  دـشاب  لزنم  جراخ  رد  درم  لغـش  رگا 
رثکا ای  هشیمه  دـنراچان  ، تسا لزنم  ناشراک  لحم  الومعمدارفا  لیبق  نیا  ، دـشاب هعلاطم  لها  دنمـشناد  ای  شاقن  اـی  هدنـسیون  اـی  رعاـشتسا 
یقوذ يرکف و  راک  کی  ناشراک  اقافتا  ، درکدهاوخ توافت  نیریاس  اب  اهنآ  یگدنز  تهج  نیمه  زا  ،و  دنشاب هتشاد  لاغتشالزنم  رد  تاقوا 

غولـش و طیحم  رد  راک  تعاسنیدنچ  رب  عمج  ساوح  اب  راک  تعاس  کی  ، دراد ادص  رـسیب و  مارآ و  طیحمهب  يدـیدش  جایتحا  هک  تسا 
فرط زا  دراد  جایتحا  ادص  رسیب و  مارآ و  طیحم  هب  درم  فرط  کی  زا  ، دوشیم ادیپ  یگرزب  لکشم  اجنیا  رد  دراد . يرترب  ادص  رس و  رپ 

شرهوش يرکفتالاغتشا  اب  هک  دهد  ماجنا  يروط  ار  يرادهناخ  روما  دناوتب  نز  رگا  دنک . یگدنز  هنادازآهناخ  رد  دهاوخیم  مناخ  رگید 
یناـسآ راـک  مارآ  طـیحم  کـی  هـیهت  اریز  ، دوـب دـهاوخ  ياهتــسیاش  ورادرهوـش  مناـخ  اـقح  هداد  ماـجنا  ياهدــنزرا  راـک  دــشابن  مـحازم 

نز دراد . ترورـض  درم  تیقفوم  یقرت و  يارب  نکیل  تساراوشد  هچ  رگ  ، دراد مزال  ریبدت  يراکادف و  ، رادهچب دارفا  يارب  اصوصخمتسین 
مه دنک و  تمدخ  عامتجا  هب  مه  هک  دروآ  رد  يدـیفم  دـنموربآ و  درمکی  تروص  هب  ار  شرهوش  دـناوتیم  دـشاب  هتـشاد  يراکمه  رگا 

دیابن ، تسین راکیب  نکیل  تسا  هناخ  رد  تاقوارثکا  ای  امئاد  شرهوش  هچ  رگ  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  مناخ  نیا  دـشاب . وا  راختفابابـسا 
اب ، دـنک کمک  هناخ  ياهراکرد  ، دـنزب هناخزپشآ  هب  يرـس  یهاگ  ، دـنک يرادهچب  ، دـهد باوج  ار  هناـخ  بردگـنز  دـشاب  هتـشاد  راـظتنا 

مناـخ تـسین . هناـخ  رد  الـصا  درک  ضرف  تـفرگ و  هدـیدن  ار  وا  دـیابتسا  راـک  لوغـشمدرم  هـک  یعقوـم  ، دـنک اوـعد  نوطیـش  ياـههچب 
لیبـــــق زا  ار  شجاـــــیتحا  دروـــــم  مزاوـــــلو  بابــــــسا  دورب  راـــــک  قاـــــتا  هـــــب  دـــــهاوخیم  ترهوـــــش  یتـــــقو  ، مرتـــــحم

رگا ، دوشن لطعم  اهنآندرک  ادیپ  يارب  هک  نک  رضاح  شدزن  ار  همه  يراگیس  ریز  ، تیربک ، راگیس ، شارتدادم ، دادم ، رتفد ، ذغاک ، ملق ، باتک
دوخلاح هب  ار  وا  ورب و  نوریب  قاتا  زا  دـش  هدامآ  ـالماک  شراـک  مزاول  بابـساهک و  هاـگنآ  ، نک هداـمآ  دراد  جاـیتحا  هکنپ  اـی  يراـخب  هب 

يزاب عقوم  نونکا  هک  نامهفب  اهنآ  هب  ، دننکن ادص  رس و  اههچب  شاببظاوم  ، نزن فرح  دنلب  دنلب  ورب  هار  هتـسهآ  شقاتا  فارطا  رد  ، راذگب
رد ، وا يراکیب  ياهتعاس  يارب  دیراذگب  ار  يزاب  ، دوشیمتحاران امش  يادص  رـس و  زا  تسا و  راک  لوغـشم  قاتا  رد  ردپ  اریز  تسین  امش 

راـکیب دـنک  عمج  ار  شـساوح  هرابوددـهاوخب  اـت  دوشیم و  عطق  شراـکفا  هتـشر  اریز  نکن  تبحـص  یگدـنز  روـماهب  عـجار  راـک  عـقوم 
رگا هدب و  ار  نفلت  باوج  ، دوشن وا  محازم  هک  نک  هاتوک  ار  برد  گنز  يادـص  ، نک هدافتـسا  ادصیبياهـشفک  زا  نتفر  هار  رد  ، دـنامیم

هب اريرادـنامهم  دـمآ و  تفر و  همانرب  ، دـییامرفب نفلت  تعاس  نالف  رد  تسا  نکممرگا  تسا  راـک  لوغـشم  : وگبتشاد راـک  وا  اـب  یـسک 
نکمم اـم  يادـص  رـس و  نوچ  : وگب هدومن  یهاوخرذـع  دـنرادرادید  دـصق  هک  تناـشیوخ  ناتـسود و  زا  زادـنیب ، وا  تحارتـسا  ياـهتعاس 
داهنشیپ نیا  زا  دنـشاب  امـش  ناتـسود  رگا  مه  اهنآ  ، دیروایب فیرـشت  تقو  نالف  مدنمـشهاوخ  دشاب  هتـشاد  تمحازم  اقآ  تالاغتـشاابتسا 

یتسه لوغشم  يرادهناخ  روماهب  هک  لاح  نیع  رد  ، درک دنهاوخ  نیـسحت  امـش  يرادرهوش  ینادراک و  هب  هکلبدش  دنهاوخن  رطاخ  هدیجنر 
هدرمش نکمم  ریغ  ار  یگدنز  هنوگنیا  اهمناخ  دیاش  وش . جراخ  قاتا  زا  نک و  رـضاح  اروف  درکبلط  يزیچ  رگا  ، شاب زین  ترهوش  بقارم 

یگدیـسر شرهوش  هب  لاح  نیع  رد  دـهد  ماجناار  يرادهناخ  راوشد  ياهراک  هک  دراد  ناکما  نز  کی  يارب  رگم  : دـنیوگبشیوخ لد  رد 
همانرب کی  نوچ  یگدنز  هنوگنیاهک  مراد  قیدصت  هتبلا  !؟ دوشن ادیپ  وا  يارب  یتمحازم  نیرتکچوک  هک  دروآ  ردیتروص  هب  ار  هناخ  دنک و 
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شـشوکدنریگب و میمـصت  دنـشاب و  فقاو  ناـشراک  تیمها  شزرا و  هب  رگا  نکیل  دـسریمرظن  هب  راوـشد  يدودـح  اـت  تسا  يداـع  ریغ 
الا ،و  دوشیم رهاظ  دراوم  هنوگنیا  رد  نز  یگتـسیاش  تقایل و  بتارم  دننک . لح  ار  لکـشم  دنناوتیم  ریبدت  ینادراک و  اب  دننک  يراکادـف 

ای دنمدوس  بلاجهلاقم و  کی  هیهت  ای  یملع  هدنزرا  باتک  کی  نتشون  ، مرتحم مناخ  تسا . هتخاس  سک  همه  زا  يداع  یگدنز  کی  هرادا 
دوخزا يراکمه و  اب  نکیل  تسین ، یناسآ  راک  یملع  تالکـشم  لح  ای  ، ردقنارگیـشاقن يولبات  کی  هیهت  ای  ریذپلد  زغن و  راعـشا  ندورس 

، مدرم یلومعم  یگدـنز  زرطرد  يرییغت  رـصتخم  اب  ینک و  يراکادـف  هراب  نیا  رد  یتسین  رـضاح  ایآ  ددرگیم . ریذـپ  ناکما  وت  یگتـشذگ 
وت ، دننک هدافتـساشتامدخ  زا  تلم  مومع  هک  يروآ  رد  ياهدـنزرا  دنمـشناد  درم  کی  تروصهب  دراد  تقایل  تهج  ره  زا  هک  ار  ترهوش 

؟ يدرگ دنمهرهب  وا  یعامتجا  يوربآ  يدام و  عفانم  زا  زین 

نک کمک  ترهوش  یقرت  هب 

طئارـش و ره  اب  ماقم و  ره  رد  ، سک ره  تسا ، هدش  هدیرفآ  لماکت  ياربو  هتفهن  شداهن  رد  لامک  هب  قشع  ، دراد یقرت  تیلباق  تاذلاب  رـشب 
هب هاگچیه  دـیابن  تسا  هداـمآ  یلاـمک  هنوگ  ره  ياربهک  ناـسنا  ، ددرگ رتلماـک  هداد  همادا  شیوخ  تاـیقرت  هب  دـناوتیم  ، دـشاب ینـسره  رد 

ناهاوخ یناسنا  ره  ددرگ . رتلماکو  لماک  ات  دشوکب  دیابتسا  هدنز  ات  ، دـهدبتسد زا  ار  شنیرفآ  فدـه  هدومنتعانق  شیوختیدوجوم 
فرط رب  ار  عناومو  تخاس  مهارف  ار  راک  هنیمز  دیاب  ، دراد مزال  ناوارف  ششوک  دنلبتمه و  ددرگیمن . قفوم  سک  همه  نکیل  تسا  یقرت 

وتفرشیپ هب  دناوتیم  نز  ، دراد یگتسب  شرسمه  ياههتـساوخ  هب  يدایز  دودحات  درم  تیـصخش  ، دیـسر دصقم  هب  ات  دیـشوک  هاگنآ  دومن 
کـش نودـب  دـهاوخب  هچ  ره  ، ددرگ عقاو  شتایقرت  عنام  دـناوتیم  هکناـنچ  دـهد  رارق  یقرت  ریـسم  رد  ار  وا  هدومن  کـمک  شرهوش  یقرت 

رظن رد  ترهوش  يارب  ار  يرتیلاع  رتگرزبتیـصخش و  ، تسا دوجوم  ناتیارب  هک  یتاناکما  طئارـش و  دودـح  رد  ، مرتحم مناـخ  تسا . ناـمه 
هب باـتک  ندـناوخ  هعلاطمهلیـسو و  هب  اـی  دـهد  هـمادا  شیوـخ  تالیـصحت  هـب  دراد  لـیم  رگا  ، نـک شقیوـشت  نآ  هبندیـسر  يارب  ریگب و 

تافانموا ياـهراک  اـب  هک  نک  بترم  يروط  ار  یگدـنز  هماـنرب  ، نک شنیـسحت  قیوشتهکلب و  نکن  تفلاـخم  اـهنت  هن  دـیازفیب  شتاـمولعم 
اب درادـن  داوس  رگا  دـهد . همادا  شیوخ  تایقرت  هب  دازآ  رکف  اب  اـتيزاس  مهارف  ار  وا  یتحار  شیاـسآ و  بابـسا  نک  یعـس  ، دـشاب هتـشادن 

شقیوشتتسا هدرک  لیصحت  رگا  ، دهد همادا  شیوخ  تالیصحت  هب  هسردم  جراخ  رد  ایهنابش  ياهسالک  رد  نک  شراداو  انمت  شهاوخ و 
بیبط رگا  دیازفیب ، شیوخ  تامولعم  هب  نف  نآ  هب  طوبرم  ياهباتکندـناوخ  هعلاطم و  هلیـسو  هب  ، دـنک بیقعت  ار  شدوخ  یملع  هتـشر  نک 

ای راگزومآ  ای  ریبد  رگا  ، دـهدب صاصتخا  یکـشزپ  ياهباتکو  تالجم  ندـناوخ  هب  ار  شتاـقوا  زا  يرادـقم  زور  ره  رد  نک  شراداوتسا 
یملع و ياـهباتک  اـی  شدوخ  نف  هب  طوبرمياـهباتک  ندـناوخب  ار  شیوختغارف  تاـقوا  هاوـخب  يو  زا  تسا  سدـنهمای  داتـسا  اـی  یـضاق 

لماکت یقرت و  يارب  ، بساک رگراک و  یتح  ، دـشاب یماقم  ره  رد  سک و  ره  امـش  رهوش  هصـالخ  روطهب  ،و  دـنارذگب یخیراـت  یقـالخا و 
هب ، درادربتسد لـماکت  هعلاـطم و  زا  دوـش و  فرحنمهدرک  ینیبشیپ  شیارب  شنیرفآ  هاگتـسد  هـک  يریـسم  زا  دـیراذگن  دراد . یگداـمآ 

ار باتک  هیهت  تصرف  رگا  دـنامب . فقوتمنیعم  دـح  کی  رد  وا  تیـصخش  دـیراذگن  ، دـیهدب شتداع  باـتک  ندـناوخو  یملع  تاـقیقحت 
ینید و یخیراتو و  یقالخا  یملع و  دنمدوس  ياهباتک  ، دیریگب هدـهع  رب  ار  راک  نیا  ناتـسودریاس  وا و  تروشم  اب  دـیناوتیم  امـش  درادـن 

ناتدوخ ، دینکشقیوشت ندناوخب  ،و  دیراذگب شرایتخا  رد  هدومن  هیهت  دشاب  شاهقیلسو  حالص  قبط  رب  هک  ار  یبدا  يداصتقا و  یتشادهب و 
نآ نیع  تسا  دیفم  زین  ناترهوش  يارب  هک  دیدرک  دروخرب  یبلاطم  هب  رگاندناوخ  نمـض  رد  .و  دیناوخب ار  دنمدوس  ياههلجم  باتک و  زین 

دنمشناد صخش  دهدب  همادا  همانرب  نیدب  یتدم  رگا  الوا  دراد : رب  رد  يرامشیب  دئاوف  راک  نیا  دیهد . رارق  شرایتخا  رد  هدومن  تشاددایار 
دش دهاوخ  صصختم  رفن  کی  شدوخ  هتشر  رد  ، هوالعهب . دش یهاوخ  رختفم  شدوجو  هب  وت  دنلب و  رـس  شدوخ  هک  دش  دهاوخیلـضاف  و 

هعلاطم و مرگرـس  هتفگ  کیبل  شنیرفآ  يادـن  هب  نوچ  ایناث  دـناسریم . عامتجا  هب  يرامـشیب  عفانم  مه  دـنکیم و  هدافتـساشدوخ  مه  هک 
هب هتفرگ و  رارق  یقرت  قیرط  رد  نوچ  اـثلاث  ددرگـالتبم . یناور  ياـهيرامیب  باـصعا و  فعـض  هب  هک  دـتفایم  قاـفتا  رتـمک  تساقـیقحت 
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ياهینیـشنبش داـسف و  زکارمهب  ، دوریمن يدرگلو  لاـبند  ، دـنکیم ادـیپ  یگتـسبلد  یگدـنز  هناـخ و  هـب  دوشدـنمهقالع  باـتک  ندـناوخ 
. دوشیمن راتفرگ  كانرطخ  تادایتعاو  ناراکهبت  ماد  هب  ، دراذگیمن مدق  شخبنایز 

دوشن فرحنم  شاب  بظاوم 

شـشوک و شیوخ  هقیلـس  قوذ و  قبط  رب  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  لمع  يدازآ  شیاهدمآ  تفر و  اهترـشاعم و  راک و  بسک و  رد  دیاب  درم 
ياهراک رد  شوه  اب  اناد و  نز  ، دوشیم دراوهمطل  شتیصخش  هب  هدشتحاران  دنک  لرتنک  دودحم و  ار  وا  دهاوخب  یسکرگا  ، دنک تیدج 

لرتنک درم و  زا  يدازآبلـس  هک  دـنادیم  اریز  ، دریگب رظن  تحت  ار  شلاـمعا  ماـمت  تسین  ددـص  رد  ودـنکیمن  تلاـخد  شرهوش  يداـع 
تبقارم هب  یجاـیتحا  هبرجت  اـب  لـقاع و  نادرم  دوش . هجاوم  وا  دـیدش  لـمعلا  سکعاـبتسا  نکمم  هکلب  ، درادـن یبوخ  هجیتـن  شیاـهراک 

صیخـشت ار  شیوخ  حلاصم  دنناوتیم  ، دنروخیمن بیرف  ، دـننکیمن مادـقا  يراک  رد  هدرکن  رکف  ، دنجنـسیم ار  رومابقاوع  اریز  ، دـنرادن
نکمم هک  دنوشیمادیپ  يروابدوز  حولهداس و  دارفا  اهنآ  نیب  رد  ، دنتـسین نینچ  اهدرم  همه  نکیل  ، دنـسانشیم ار  نمـشد  تسود و  ، دـنهد
هنوگنیا نیمک  رد  هک  دـنوشیم  ادـیپ  ینادایـش  مدرم  نیب  رد  دـنروخب . ار  امنتـسودنانمشد  بیرف  ، دـنریگب رارق  نارگید  ریثاـت  تحت  تسا 

دارفا فارحنا  يارب  عامتجا  هدولآ  دـساف و  طـیحم  ناسناشکرـس و  عبط  هکلب  ، دـننکفایم ناـشماد  رد  یهاوخریخ  تروص  هب  ، دنتـسهدارفا
يراوشد راک  ماد  زا  رارف  هتـشذگ و  راکزا  راک  هاگنآ  ، هدش راتفرگ  داسف  ماد  رد  هک  دـیآیم  دوخ  هب  یتقو  لفاغ  هراچیب  ، دـننکیم تیافک 

داسف و ماد  رد  دـصق  نودـب  هک  دـینکیم  ادـیپ  ار  هداـس  هراـچیبدارفا و  نیا  زا  اـههد  دـینکفیب  نتـشیوخ  فارطا  هب  يرظن  رگا  امـش  تسا .
ار رما  تبقاع  دـشاب و  هتـشاد  هجوت  هکنیانودـب  نکیل  ، ددرگ هدولآ  اـهالب  نیدـب  هتـساوخیمن  اـهنآ  زا  کـیچیه  ، دـناهدشراتفرگ یتخبدـب 

اناد هاوخریخ و  درف  کیرگا  ، دـنراد تبقارم  هب  جایتحا  اـهدرم  هنوگنیا  هک  تسا  رذـگهر  نیا  زا  تساهتـشگ . داـسف  طـیحم  همعط  دجنـسب 
رـسمهدریگب شود  رب  ار  نیگنـس  هفیظو  نـیا  دـناوتیم  هـک  یـسک  نیرتـهب  تسااـهنآ . یعقاو  حالـص  هـب  دریگب  رظن  تـحت  ار  ناـشلامعا 

ماـجنا شرهوـش  هبتبــسن  ار  تمدــخ  نیرتـگرزب  شاهنـالقاعو  هناـهاوخریخ  راـتفر  اـب  دــناوتیم  ریبدــت  اـب  اـناد و  يوناـب  کـی  ، تـسوا
رتمک اریز  دننک  یهن  رما و  تلاخد و  ناشرهوشياهراک  رد  یمسر  روط  هبتسین  حالص  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اهمناخهنوگنیا  ، دهد

سکع تسا  نکمم  وا  دـیدشلرتنک  تهج  نیدـب  ، دوش عقاو  شرـسمه  یتـح  يرگید  هدارا  ـالبتل  دشابرـضاح  هک  دوـشیم  ادـیپ  يدرم 
شرهوش ياهدمآو  تفر  اهترشاعم و  رودارود  زا  یمسر و  ریغ  روط  هب  دناوتیم  دشاب  لقاعو  اناد  رگا  نکیل  ، دشاب هتشاد  یبولطمان  لمعلا 

الومعم اریز  دریگب  يداع  ار  هبترم  هس  ای  هبترمود  ای  هبترم  کی  دـیآیم  هناـخ  هب  لومعم  زا  رترید  شرهوش  دـید  رگا  دریگب . رظن  تحت  ار 
فراـعتم دـح  زاو  دـش  رارکت  رگا  نـکیل  ، دـنورب اـهنآ  لاـبند  تـغارف  عـقاوم  رد  دـنراچان  هـک  دــنکیمدمآ  شیپ  ییاـهراک  اـهدرم  يارب 

يدـنت و زا  دـیاب  ، دراد مزـال  ینادراـک  هلـصوح و  ، تسین یناـسآ  راـکمه  عوـضوم  قـیقحت  نـکیل  ، دـیآرب قـیقحت  ددـص  رد  دـیابتشذگ 
اجک دـیروآیم  فیرـشت  لزنم  هب  لوـمعم  زارترید  هـک  امـش  دـنک  لاوئـس  یناـبرهم  یمرن و  ابتبحـص  نمـض  رد  دـنک ، باـنتجاضارتعا 
دراد راک  هفاضا  دیمهف  رگا  ، ددرگ نشور  شیاربتقیقح  ات  دنک  بیقعت  ار  بلطم  ردقنآ  فلتخم  عقاومرد  یکریز  يرابدرب و  اب  ؟ دیوریم

شمحازم دیامنیم  تکرـش  یقالخا  ینید و  یملع و  تاسلج  رد  ای  دنکیم  شـشوک  شراکو  بسک  هب  طوبرم  ياهیراتفرگ  عفر  يارب  ای 
رگا ، دوش عالطا  اب  اهنآ  لاوحا  زا  دـنک  شـشوک  هتخیر  یتسود  حرط  ياهزات  دارفااب  درک  ساسحا  رگا  ، دـنک شالت  هنادازآ  دراذـگب  دوشن 

يدارفا نینچ  اب  هک  دـنک  رکـشت  هکلب  دوشن  شمحازم  دـنکیمدمآ  تفر و  تقافر و  قالخا  شوخ  هقباس و  شوخ  حـلاص و  دارفا  اب  دـید 
دراد و جایتحا  قیفر  تسود و  هب  ناسنا  اریز  ، دزاس مهارف  ناشیارب  ار  یئاریذپ  لئاسو  دنادب و  ار  قیفوت  نیا  ردـق  تسا . هتخیریتسود  حرط 

نکمم هک  دیامنیم  ترـشاعم  دسافدارفا  اب  ای  هتفای  هار  داسف  زکارم  هب  هک  دـش  هجوتم  رگا  نکیل  ، دوریم رامـشبیگرزبتمعن  بوخ  قیفر 
يرورـض رما  کی  ، نآ نداد  ماجنا  هک  دنکیم  ادیپ  یگرزبتیلوئـسم  نز  . دیآ رب  يریگولج  ددصرد  اروف  دیاب  ، دنزاس فرحنم  ار  وا  تسا 

نینچکی رد  . دشاپب مه  زا  اهنآ  یگدنز  تسا  نکمم  دروآ  لمع  هب  یطایتحایبای  يراگنا  لهـس  یکدـنا  رگا  ، دوشیم بوسحم  یتایح  و 
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يراگزاسان و دایرف و  داد و  ، دشاب شیدنا  تبقاع  رابدرب و  دـیاب  ، ددرگیمرهاظ ناوناب  ریبدـت  شوه و  ینادراک و  بتارم  هک  تسا  یعقاوم 
شدوـخ و قـالخا  راــتفر و  یلخاد و  یگدــنز  رد  دــیاب  ــالوا  دراد : هـفیظو  ود  نز  اــجنیا  رد  دراد . سوـکعم  هجیتـن  اــبلاغ  اوـعد  ورهق 
نما و شیاسآ و  لحم  هک  هناخ  زا  شرهوش  هک  هدـشثعاب  یتلع  هچ  دـنیبب  ، دروآ لمع  هب  یقیقد  لماک و  یـسررب  شلزنم  یمومععاضوا 

دنک فشک  ار  هیـضق  تلع  فاصنااب  یـضاق  کی  دـننام  ، تسا هدروآ  يور  داـسف  زکارم  هب  هدـش و  رازیبتساتبحم  مرگ  نوناـک  ناـما و 
مهرد و شاهناخ  عاضوا  دیاش  ، دشاب هیـضق  تلع  مناخ  رغ  رغ  داریا و  ای  ییوجهزیتس  یقالخا و  دـبدیاش  ، دـیآ رب  حالـصا  ددـص  رد  هاگنآ 

ذیذل ياذغدیاش  دنکیمن ، تبحم  راهظا  شرهوش  هب  دیاش  ، درادن هجوت  شدوخ  سابلو  رـس  شیارآ و  هب  لزنم  رد  مناخ  دیاش  ، تسا مهرب 
یگدـنز هناـخ و  هبتبــسن  ار  درم  هـک  تساـهبیع  لـیبق  نـیا  دنکیمنيرازگــساپس . ینادردـق و  دـیاش  ، دـنکیمن هـیهت  شیارب  هاوـخلد  و 

تروص رد  . دوریم اوراـن  ياهیمرگرـس  يدرگلولاـبند و  شیوخ  یحور  ياههدـقع  ندرک  شومارف  يارب  هک  يروط  هب  دـنکیمهقالعیب 
هب ار  هناـخ  تخاـس و  فرطرب  ار  شیوـخ  بوـیع  نز  رگا  دـبایرد . ار  وا  یحور  ياههدــقع  دــنک و  قـیقحتدرم  دوـخ  زا  دــناوتیم  موزل 

ادیپ هقالع  یگدـنز  هناخ و  هب  مک  مک  درم  تروصنآ  رد  ، دـشاب راودـیما  شدوختیقفوم  هب  دـناوتیم  دروآ  رد  شرهوش  هاوخلدتروص 
شاهفیظو نیمود  ددرگیم . رود  داسفزکارم  زا  دریگیم و  رارق  شرـسمه  ياهینابرهم  یقـالخا و  شوخ  بوذـجمهاوخان  هاوخ  دـنکیم و 

هجیتـنيزوسلد یناـبرهم و  اـب  ، دـهد شزردـنا  دـنپ و  تمیـالم  یمرن و  اـب  ، دـنک تبحمراـهظا  شرهوش  هبتبـسن  دـناوتیم  اـت  هک  تسنیا 
وت لـثم  يرهوـش  دوـجو  هب  ، مراد تسود  ارت  بلق  میمـص  زا  : دـیوگب ، دـنک يراز  هیرگ و  ساـمتلا و  یتـح  ، دـنک حیرـشت  ار  شیاهترـشاعم 
ارچ هک  مراد  لد  رد  هصغ  کی  طقف  مرـضاح ، يراکمهو  يراکادف  هب  ناج  ياپ  ات  ، مهدیم حـیجرت  زیچ  همه  رب  ارت  دوجو  ، منکیمراختفا

لیبق نیا  ، تسا هدرک  تداع  دب  لمعنالف  هب  ای  دراد  دمآ  تفر و  سک  نالف  اب  ای  دنکیم  تکرش  داسف  سلجم  نالفرد  یبوخ  نیا  هب  درم 
رخـسم ار  درم  لد  ات  دنک  رارـصا  سامتلا و  ردقنآ  ، يرادرب لمع  نیا  زا  تسد  مدنمـشهاوخ  ، تسینهدنبیز امـش  لثم  یـصخش  يارب  لامعا 
سویام دیابن  نز  لاح  ره  رد  نکیل  دریگن  رارق  ریثات  تحتيدوزب  دـشاب و  هتفرگ  وختشز  تاداع  قالخا و  هب  درم  تسا  نکمم  دـنادرگ .
یبـیجع ذوفن  تردـق و  نز  دیامنشـشوک . فدـه  بیقعت  رد  عطاـق  میمـصت  اـب  ،و  دـهد جرخ  هب  يرتشیبتماقتـسا  ويراـبدرب  دـیاب  ، دوش

يداو زا  ار  شرهوـشدریگب  میمـصت  رگا  ، دربیم ار  شرهوـش  دـهاوخب  فرط  ره  هب  ، دوـشیمزوریپ دریگب  میمـصت  یعوـضوم  ره  رد  ، دراد
دناوتیم ات  ، لاح ره  هب  دشاب . نادراک  ریبدت و  اب  لقاع و  هکنیا  طرش  هب  اما  ، دراد تیقفومسناش  داتشه  يدص  لقادح  دهد  تاجن  فارحنا 

دـشابن ياهراـچهک  یتروـص  رد  ، دـنادب هجیتـنیب  ار  تمیـالم  یمرن و  هکنیا  رگم  ، دوـش لـسوتماوعد  رهق و  تنوـشخ و  يدـنت و  هـب  دـیابن 
، دـهدن تسد  زا  ار  يزوـسلد  یناـبرهم و  مه  زاـب  نکیل  ، دوـش لـسوتم  اوـعدو  رهق  یتـح  ، دراد تیقفوـم  دـیما  هک  یقیرط  ره  هب  دـناوتیم 

يرادرهوش عون  کی  درم  زا  تبقارم  يرادهگن و  يرآ  ییوج . هنیک  ماقتنا و  ناونع  هب  هن  دـشاب  يزوسلد  يور  زا  شتنوشخ  يدـنتیتح و 
هداد رارق  داـهج  فیدر  رد  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدوب  يراوـشد  مهم و  راـک  نوـچ  ، تسا نز  هفیظو  يرادرهوـشو  تسا 

دلج 103 ص 247 راحب  اهتشونیپ 1- ( . 1  ) دنک يرادرهوش  بوخ  هک  تسنیا  نز  داهج  دومرف :

یساوسو ياهنز 

هراشا

کی ینیبدب  ، دوش یهتنم  يرگیساوسو  ینامگدب و  هب  هک  يدح  هب  هننکیل  دشاب  هتـشاد  یتبقارم  رـصتخم  شرهوش  هبتبـسن  نز  تسین  دب 
یساوسو نز  کی  دنتـسه . التبم  ضرم  نیا  هب  اهنآزا  يرایـسب  هکلب  اهمناخ  یـضعب  هنافـساتم  ، تسا یجالعلا  بعـص  زوسنامناخيرامیب و 

رس دوخ  یشنم  اب  ، دریگب دهاوخیم  ای  هتفرگ  ار  هویب  نز  نالف  دنکیم ، تنایخ  وا  هب  عورشم  ریغای  عورـشم  روط  هب  شرهوش  دنکیم  لایخ 
رظنوا هب  درک  تبحص  نز  نالف  اب  نوچ  ، دوریم یـشایع  لابند  دبال  دیآیم  لزنمهب  رید  نوچ  ، تسا هتـسب  لد  رتخد  نالف  هب  ، دراد يرـس  و 
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وا دهاوخیم  دنکیم  ناسحا  شناکدوک  هویب و  نز  نالف  هبتبـسننوچ  ، دـنراد هطبار  مه  اب  دـبال  درک  مارتحا  وا  هب  مناخ  نالف  نوچ  ، دراد
همان شیارب  نز  نـالف  نوچ  ، تسا هدرب  شدرگهب  ار  شاهبوبحم  دوشیم  مولعم  دـش  ادـیپ  رـس  قاجنـس  کـی  شلیبموتا  رد  نوچ  ، دریگب ار 

قشاـع و دوشیم  مولعم  تسا  یقـالخاشوخ  پیت و  شوخ  درم  هک  درک  فیرعت  وا  زا  رتخد  نـالف  نوچ  ، تسوانز دوشیم  مولعم  تشون 
دوشیم مولعم  مناوخبار  شیاـههمان  دـهدیمن  هزاـجا  نوچ  ، تسا هدرک  تناـیخ  دوشیم  مولعم  تفرماـمح  هبتقو  نـالف  نوچ  ، دـنقوشعم

موـلعم تـفگ  غورد  نـم  هـب  نوــچ  ، دراد يرگید  هقوــشعم  دوــشیم  مولعمهدــشتبحم  مـک  نـم  هـب  نوــچ  تـسا ، هناقــشاع  ياــههمان 
يرگید نز  دوشیم  مولعم  دنارذگ  دیهاوخ  ار  یشوختاقوا  هام  دادرخ  دلوتم  اب  : دوب هتـشون  مرهوش  لاف  رد  نوچ  ، تسا راکتنایخدوشیم 

دق هایـس  مشچ  روب  وم  نز  کی  : تفگریگلاف نوچ  ، دراد ینز  اجنآ  رد  امتحتفر  هناـخ  نـالف  هب  ترهوش  تفگ : نمهب  متـسود  نوچ  ، دراد
تابثاب ارناشرهوش  يراکتنایخ  چوپ  دهاوش  لیبق  نیا  اب  یـساوسو  ياهمناخ  تسا . نم  يووه  دوشیم  مولعم  دنکیم  ینمـشد  وت  اب  دـنلب 

راوـید رد و  زا  دـننکیم  رکف  هراـب  نـیا  رد  سب  زا  ، ددرگیم لیدــبتنیقی  هـب  هدــشتیوقت  اـهنآ  رد  اجیردــت  ینیبدــب  سح  ، دــنناسریم
تسود و ره  اـب  ، دـننزیم ییاـفویب  تناـیخ و  زا  مددننیـشنیم  هک  ره  اـب  ، تسا بلطم  نیمه  ناـشرکذ  رکف و  زورهنابـش  ، دنـشارتیمهنیرق

تنایخ زا  تیاکح  ناتساد و  اهدصهدومن  دییات  ار  شراتفگ  يزوسلد  ناونع  هب  هدرکن  رکف  مه  اهنآ  ، دنارذگیمنایم رد  ار  بلطم  ینمشد 
ره ، دـسریمن شنادـنزرف  هناخ و  ياهراک  هب  ، دـنکیمیمخا دـب  یخلت و  تاقوا  ، دوشیم عورـش  يراگزاسان  داریا و  دـننکیم . لقن  اهدرم 

ار شلغب  بیج و  ، دنکیم بیقعت  اروا  هیاس  لثم  ، دنکیم ییانتعایب  شرهوش  هب  ، دوریم شردام  ردـپ و  هناخ  هب  ، دـنکیم اوعد  رهق و  زور 
رب یمکحم  لیلدار  یطبریب  هثداـح  ره  ، دـنکیم لرتنک  ار  شتاـکرح  لاـمعا و  ماـمت  ، دـناوخیمعلو صرح و  اـب  ار  شیاـههمان  ، ددرگیم

ار هناخ  ، دنکیم گنت  شهانگیبنادـنزرف  هراچیب و  رهوش  شدوخ و  هب  ار  یگدـنز  راتفر  هنوگنیا  اب  دروآیم . باسح  هب  شرهوشتنایخ 
شدوخهدرک نشور  هک  یـشتآ  رد  دنکیم ، لیدبت  ینازوس  منهج  هکلبتخـس  نادـنز  هبدـشاب  شیاسآ  تدوم و  افـص و  طیحم  دـیاب  هک 

دهاوخب دنک و  هیرگ  سامتلا و  ، دنک دای  دـنگوس  ، دروایب لیلد  درمهچ  ره  دـنازوسیم ، زین  ار  شهانگیب  نادـنزرف  رهوش و  تسا و  بذـعم 
نیا زا  متح  روط  هب  مرتحم  ناگدنناوخ  ددرگعناق . جـک  هدـند  دوسح  یـساوسو  نز  نآ  تسین  نکمم  دـنک  تابثا  ار  شیوختنایخ  مدـع 

بجعت : دیوگیم هداوناختیامح  هاگداد  رد  یمناخ  : » دیئامرف هجوت  ریز  ياهناتساد  هبتسین  دب  لاح  نیع  رد  نکیل  دنراد  غارس  دارفا  هنوگ 
هب مرهوش  هک  منئمطم  رگید  الاح  ، ماهتفرگییادج هب  میمصت  دق  مین  دق و  هچب  هس  دوجو  كرتشم و  یگدنز  لاس  زا 12  دعبارچ  هک  دینکن 

دادرخ دلوتم  وا و  هقوشعمامتح  ، مدید هتفر  یناملـس  کیـش  مناخ  کی  اب  ار  وا  دیـشمج  تخت  نابایخ  ردشیپ  زور  دنچ  ، دنکیم تنایخ  نم 
تاـقواهام دادرخ  دـلوتم  اـب  : تسا هتـشون  مرهوش  لاـف  رد  اـههتفه  رتشیب  ، مناوخیم درادیلـصفم  لاـف  هک  ار  ياهلجم  هتفه  ره  نم  ، دوب هاـم 

رگید مرهوـش  هک  منکیم  سح  الـصا  هوـالع  هب  تسا . يرگیدنز  شروـظنم  سپ  متـسه  نمهب  دـلوتم  نم  ، دـنارذگ دـیهاوخ  ار  یـشوخ 
اههلجم نیا  شاـک  ؟ منک هچ  دـییوگب  امـش  مناـخ  : دـیوگیم شرهوش  دـنکیم . كاـپ  ارـشیاهکشا  یمارآ  هب  ،و  درادـنار هتـشذگ  ياـهتبحم 

اهرکف نیا  تسد  زا  میاههچب  نم و  راگزور  دینک  رواب  ، دندرکیم مه  رس  اهغورد  نیا  زا  رتمک  ،و  دندرکیم ار  ناشناگدنناوخ  روطنیارکف 
هتـشون رگا  ای  ؟ يدرک هچ  ار  اهلوپ  هکدروآیم  مراگزورب  یئالب  دسریم  یلوپ  هتفه  نیا  رد  : دـشاب هتـشون  نم  لاف  ردرگا  ، تسا هدـش  هایس 

مه زا  هک  هب  نامهدوشیمن  ضوع  شراتفر  لالدتـسا  اب  نز  نیا  هک  الاح  منکیم  رکف  ملاح ، هبياو  هک  دـسریم  تتـسد  هب  ياهمان  : دـشاب
هارمه هـب  هـک  ار  مناراـکمه  زا  یکی  ، متـشگیمزاب هناـخ  هـب  یناـمهم  کـی  زا  شیپ  هاـمکی  :» تـفگ هاـگداد  رد  يدرم  ( «. 1  ) میوش ادـج 

شردام هناـخ  هب  ار  وا  هک  تساوخ  نم  زا  مرـسمه  دـعب  زور  حبـص  ، مدـناسر ناـشلزنم  هب  لـیبموتا  اـبدوب  هدـمآ  یناـمهم  نآ  هب  شرـسمه 
ناشننم هب  ار  رس  قاجنـس  کی  هک  یلاح  رد  درک  هاگن  بقع  یلدنـص  هب  مرـسمههار  رد  ، میدش لیبموتا  راوس  قافتا  هب  مدرک و  لوبق  ، مربب

یحیـضوت متـسناوتن  هدـش  ملیبـموتا  راوس  یـسک  هچ  دوب  هتفرمداـی  سرت  زا  هک  نم  ؟ تسا نز  مادـک  هب  قلعتم  قاجنـس  نیا  دیـسرپ  دادیم 
ار تلع  ، ددرگ زاب  هناـخ  هبتسین  رـضاح  رگیدهک  داتـسرف  ماـغیپ  میارب  متفر  شندرب  يارب  هک  بش  ، مدـناسر شرداـم  هناـخهب  ار  وا  ، مهدـب

تیاکش حرط  نمض  ناوج  نز  ( «. 2  ) ینک یگدنز  دوب  لیبموتا  رد  شرس  قاجنس  هک  ینز  نامه  ابتسارتهب  : تفگ رد  تشپ  زا  مدیـسرپ 
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هدـش نـم  یتحاراـنبجوم  رما  نـیمه  ، دــیآیم هناـخب  رید  دراد  راـک  شاهرادا  رد  هـکنیا  ناوـنعهب  اهبــش  بـلغا  مرهوـش  :» تـشاد راـهظا 
رگیدياج رد  هرادا  رد  یفاضا  راک  ياج  هب  اهبـش  : دیوگیم غورد  ترهوش  دنتفگهیاسمه  ياهنز  زا  نت  دـنچ  هک  یعقوم  اصوصخم  ، تسا

نیا رد  منک . یگدنز  دیوگیم  غورد  نم  هب  هک  يدرم  اب  متـسین  رـضاح  ، هدومن رتشیب  وا  هبتبـسن  ارم  نظءوستسا  ینارذگـشوخ  مرگرس 
يادـص اـب  ار  اـههمان  درک  شهاوخ  داد و  رارق  هاـگداد  سیئر  زیم  يوررد  دروآ و  نوریب  دوـخ  بیج  زا  هماـن  نیدـنچ  نز  رهوـش  ماـگنه 

تحاران ارم  باصعا  دوخ  ياجیب  تاضارتعا  دایرف و  وداد  اب  بش  همه  تهجیب  ماهتفگن و  غورد  هک  دوش  هجوتم  شرـسمه  ات  دناوخبدنلب 
روبزم ناوج  هب  نآ  بجوم  هب  هک  دوب  راک  هفاضا  مکح  اههمانزا  یکی  ، دومن اههمان  ندناوخب  عورش  هاگداد  سیئر  ماگنه  نیا  رد  دنکیم .

رگید يرادا  ياههمان  ، دیهد ماجنا  دیاب  یفاضاراک  تعاس  راهچ  دزمتسد  تفایرد  ربارب  رد  رهظ  زا  دعب  ات 8  تعاس 4  زاهک  دوب  هدش  غالبا 
دمآ هاگداد  سیئر  زیم  ولج  ناوج  نز  دبای . روضح  ررقم  تاعاس  رد  فلتخم  ياهنویسیمک  رد  تکرـش  يارب  دیاب  هک  دومنیم  تباث  زین 

سیئر مدیدن . ار  اههمان  نیا  زاکیچیه  یلو  مدرکیم  وجتسج  ار  شیاهبیج  دیباوخیم  مرهوش  هک  بش  رهنم  : تفگ اههمان  ندید  زا  سپ 
جنر ارم  يردق  هب  مرـسمه  نظءوس  : تفگ ناوج  درم  دـشاب . هدرواین  هناخهب  هتـشاذگ و  زیم  يوشک  رد  ار  اهنآ  تسا  نکمم  : تفگ هاگداد 
نیا رد  دنک . یگدـنز  نم  ابتسین  رـضاحمرسمه  منکیم  رکف  ، دربیمن مباوخ  یتحاران  رثا  رد  اهبـش  ،و  ماهدـش نظءوسراچد  هک  دـهدیم 

«. دـندش جراخ  هاـگداد  زا  تساوخ و  شزوپ  درکیم  هیرگ  قوش  تدـش  زاهکیلاـح  رد  دـیناسر و  شرهوش  هب  ار  شدوخ  ناوج  نز  عقوم 
نم هب  زین  اهمناخ  ، متـسه نادـند  کـشزپ  نم  ، تسا دوسحتیاهنیبمرـسمه  :» تفگ هدومن  تیاکـش  هاـگداد  هب  کـشزپ  نادـند  رتکد  ( 3)

دیابن نم  تسا  دـقتعم  وا  ، میراد عازن  مه  اب  عوضومنیا  رـس  رب  زور  ره  دوشیم و  مرـسمه  تداـسحثعاب  بلطم  نیمه  ، دـنیامنیمهعجارم
تسود ار  مرـسمه  نم  ، مهدبتسدز ار  مدوخ  یگـشیمه  ياهـضیرم  وا  ياجیب  ياهتداسح  رطاخ  هب  مناوتیمن  مهنم  ، منک هجلاعم  ار  اهنز 

تفرگ ار  متسد  ، دش بطم  دراو  ناهگان  شیپ  زور  دنچ  ... تسا هدرک  گنت  امب  ار  یگدنز  اجیبرکف  نیا  یلو  دراد  تسود  ارم  مه  وا  مراد 
یمناـخ رتـخد  راـنک  راـظتنا  قاـطا  رد  ، مدـمآ بطم  هب  وـت  ندـید  يارب  تفگ : ، دـش اوـعد  اـم  نـیب  مـتفر و  هناـخ  هـب  ، دوـمن جراـخ  روزب  و 

کی هتفگ  . تسا یپیت  شوخ  بوخ و  درم  : دوب هتفگ  وا  هب  دسانشب  ار  مرسمه  هکنیا  نودب  رتخد  نآ  ، هدش نم  راک  زرط  زا  تبحص  ، متـسشن
: تفگ مناتـسود  زا  یکی  :» تفگ هدومن  تیاکـش  يرواد  ياروش  هب  ینز  ( 4 «. ) دربب لزنم  هب  يراوخ  تفخاـب و  ارم  هک  هدـش  ببـس  رتخد 

مردـپ هناـخ  هب  هـک  مدـشتحاران  يردـق  هـب  ، درادتـقیقح مدـش  هجوـتم  مدرک  بـیقعت  ار  وا  ، دراد دـمآ  تـفر و  ینز  هناـخ  هـب  ترهوـش 
هناخورادهب وراد  دیرخ  يارب  : تفگ نز  نانخـس  دییات  نمـض  رد  رهوش  دـینک . هیبنت  ار  مراکاطخ  رهوش  هکمهاوخیم  امـش  زا  نونکا  ، متفر

هک ادـعب  ، مدرک کـمک  وا  هب  ، تسا مک  شلوپ  هدـمآ  هناـخوراد  هب  کشخریـش  دـیرخ  يارب  هک  ینز  : مدـش هجوتم  دـیرخ  نمـض  رد  ، متفر
ار اــهنآ  دــندش و  رهوـشتین  نـسح  هجوـتم  قـیقحت  زا  سپ  نارواد  مدادیم . هـمادا  میاــهکمک  هـبتسا  ياهراــچیب  هوـیب و  نزمدــیمهف 

یئالب نینچ  هب  هکیاهداوناخ  تخ  دب  دتفایم ، قافتااههداوناخ  زا  يرایسب  يارب  هک  تسا  یگرزب  لکشم  روکذم  بلطم  ( 5 «. ) دندادیتشآ
عازن ینیبدب و  طیحم  نینچ  کی  رد  هک  یهانگیبناکدوک  هراچیب  ، دوریمن نییاپ  ناشیولگ  زا  شوخ  بآ  ، دنرادن شوخزور  ، دنوش راتفرگ 

دننکیم ادیپ  ییاههدقع  طیحمنیا  رد  ، تشاذگ دهاوخ  اهنآ  حور  رد  یئوس  راثآ  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  ، دننکیم یگدنز  يزوتهنیک  و 
بذـعم رمعرخآ  ات  دـنهد  همادا  یگدـنز  هب  دـننک و  ربص  لاح  نیمه  اب  رگا  درم  نز و  دروآ . رد  اـجک  زا  رـس  هدـنیآ  رد  تسین  مولعم  هک 

تروصنآ رد  ، دش دهاوخ  یهتنم  ییادج  قالط و  هب  ناشراک  دنهدب  ناشن  تجاجل  یتخـس و  رـس  رگیدکی  لباقم  رد  رگا  و  دوب ، دـنهاوخ 
نیا هبتسین  مولعم  رگید  فرط  زا  ، دوش لمحتم  دیابار  يدایز  ياهتراسخ  فرط  کی  زا  درم  اریز  ، دـنوشیم تخبدـب  ود  ره  درمو  نز  زین 

ینیبدب بیع  تسا  نکمم  اریز  ، دشاب نیازا  رتهبتسین  مولعم  درک  باختنا  يرـسمه  هکنیا  ضرف  رب  ، دنک ادیپ  یبسانمرـسمه  دناوتب  اهیناسآ 
شنادنزرف ، هوالع هب  ، دشابینامگدب بیع  زا  رتدب  بتارم  هب  هک  دشاب  هتـشاد  ار  يرگید  ياهبیع  ای  بیعدراد  ناکما  نکیل  دشاب  هتـشادن  ار 

رگا درم  دشدهاوخ . هجاوم  نادنزرف  اب  يردامان  يراگزاسان  زا  تسترابع  هک  يرتگرزبلکشم  اب  یهگنآ  ،و  دش دنهاوخ  ردبرد  تخبدب و 
اب میاـمنیم و  تلـصو  یـصقن  بیعیب و  نز  اـب  هاـگنآ  ، مـنکیم ادـیپ  تاجنشرـش  زا  مـهدیم و  قـالط  ار  یـساوسو  نز  نـیا  دـنک  رکف 
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ار نیا  هکنیا  ضرف  رب  ، تسا دیعب  یلیخ  یتیقفوم  نینچو  تسین  شیب  یماخ  رکف  نیا  هک  دـنادب  دـیاب  منکیم  زاغآ  ار  یگدـنز  هدوسآرطاخ 
نز یتخبشوخ  شیاسآ و  ببـس  نتفرگ  قالط  دش . یهاوخ  وربور  ياهزات  تالکـشم  اب  مه  زاب  ینک  جاودزا  يرگیدنز  اب  یهدب و  قالط 

اهیناـسآ نیا  هبتسین  مولعم  ، تساهدومن تخبدـب  ار  شدوخ  نکیل  هتفرگ  ماـقتنا  دوخ  لاـیخ  هب  شرهوـش  زا  هچ  رگاریز  ، دـش دـهاوخن  زین 
مه يراگتـساوخهکنیا  ضرف  رب  ، ددرگ مورحم  دنزرف  تیبرت  تدوم و  سنا و  تمعن  زا  دنامبهویب و  رمع  رخآ  ات  دیاش  ، دـنک ادـیپ  يرهوش 

تلـصو هتفرگ  قـالط  اـی  هدرم  شرـسمه  هک  يدرم  اـب  دوش  راـچان  دـیاش  ، دـشاب رتـهب  شقباـس  رهوـش  زا  تسین  موـلعم  دـش  ادـیپ  شیارب 
دیلوت شیارب  هک  رگید  لکـشم  اـههد  ،و  دـنک گرزبار  نارگید  ياـههچب  دزوسب و  شدوخ  نادـنزرف  قارف  رد  تسا  روبجم  تقونآ  ، دـنک

زین یموس  هار  نکیل  ، ییادج قالطهن و  دـهد  تاجن  كانرطختسب  نب  نیا  زا  ار  درم  نز و  دـناوتیم  اوعد  رهق و  هن  نیاربانب  ، دـش دـهاوخ 
، دـننک راـتفر  ریبدـت  لـقع و  ابهتـشادرب  یتخـسرس  تجاـجل و  زا  تسد  درم  نز و  هک  تسنیا  موس  هار  تسا . هار  نیرتـهب  هک  دراد  دوـجو 

يردـقرگا هک  تسوا  ، دراد رارق  وا  تـسد  رد  لکـشم  نـیا  لـح  دـیلک  هـک  تـفگ  ناوتیماـبیرقت  ، دراد يرتشیبتیلوئـسم  درم  اـصوصخم 
. داد دـهاوخ  تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  شرامیب  رـسمه  مه  ، دزادنایمنرـس دردـب  ار  شدوخ  مه  دـهد  جرخب  یگتـشذگ  دوخ  زا  يرابدرب و 
هب ، دراد تسود  ارت  يرگیـساوسونیع  رد  وت  رـسمه  هک  شاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیدـب  الوا  ! مرتحم ياقآ  تسا . درم  اب  نخـس  يور  نونکا 

ار امش  رگا  ، تسا هجنکشو  باذع  رد  ابلاق  امش  یگدنز  كانفسا  عاضوا  زا  ، دراد تشحو  ییادجزا  ، تسا دنمهقالع  شنادنزرف  یگدنز و 
مخز سیدناپآ و  درد و  لدطقف  يرامیب  ؟ تسا رامیب  دنک  هچ  نکیل  دشاب  نینچ  عاضوا  دـهاوخیمن  ، درکیمن تداسحتشادیمن  تسود 

ناتـسرامیبرد هچ  رگ  امـش  مناخ  دـنوریم ، رامـشب  اـهیرامیب  زا  یمهم  شخب  زین  یبصعضارما  هکلب  ، تسین ناطرـس  مسیتاـمر و  هدـعم و 
یمناخنینچ کی  اب  ، نک هعجارم  کشزپناور  کی  هب  يرادـن  لوبق  رگا  ، تسایناور رامیب  کـی  قیقحت  روط  هب  نکیل  تسین  يرتسب  یناور 

اوعد و رامیب  اب  یـسک  ، نک محرت  شناشیرپ  راکفا  راز و  لاح  هب  ، ییوجهنیک ماقتنا و  هدید  اب  هن  درک  هاگن  دـیاب  محرت  يزوسلد و  هدـید  اب 
هب ، زادنین هار  دایرف  داد و  اوعد و  ، هدن ناشن  دـیدشلمعلا  سکع  شیاهيراگزاسان  اهیبدایب و  لباقم  رد  ، دـنکیمن شکمـشکو  لاق  داد و 

اهراک نیا  زا  کیچیه  نزن ، ییادـج  قالط و  زا  مد  ، نکن داب  رهق و  ، نکن هعجارم  هداوناختیامح  هاگداد  هب  ، وشم لسوتم  مانـشد  کـتک و 
. دریگیم شاهدیقعقدص  رب  لیلد  ارت  ياهینابرهمان  دنت و  راتفر  دنادرگیم ، شرتدیدش  هکلب  دنکهجلاعم  ار  مناخ  نیا  يرامیب  دناوتیمن 

تسنیا راک  هار 

یـشاب هدش  رجزنم  ابلق  هدـمآ  گنتب  وا  ياهیراگزاسان  اهیرگیـساوسوزا و  تسا  نکمم  ، ینک تبحم  راهظا  یناوتیم  ات  هک  تسنیا  راک  هار 
اجنآ رد  يرگید  صخش  تسوا و  رخسم  وت  لد  گنادشـش  هک  دنک  ادیپ  نیقی  هک  ینک  تبحم  راهظا  يروط  هب  دیابتسین  ياهراچنکیل 
دمک دـیلک  ، دـناوخب تدوخ  زا  لبق  یتح  ار  تیاههمانراذـگب  ، نکن یفخم  وا  زا  ار  يزیچ  ، دـییامن مهافت  مه  اب  نک  یعـس  ایناث  درادـن . هار 

یـسررب ار  تلغب  بیج و  راذـگب  ، دـنکهعجارم اهنادـبتشاد  لیم  رگا  هدـب  رارق  شرایتخا  رد  ار  كرادـم  دانـساقودنص و  اـی  یـصاصتخا 
زا يداع و  رما  کیارنآ  هکلب  نکن  یتحاران  راهظا  اهنت  هن  اهراک  لیبق  نیا  زا  ، دریگب رظن  تحت  ارتتاکرح  لامعا و  مامت  هدـب  هزاـجا  ، دـنک
درک دمآشیپ  يراک  رگا  .و  ایب لزنم  هب  رتدوز  يرادن  يراک  رگا  هنازور  لغاشمزا  دـعب  ، رادـب بوسحم  یگداوناختقادـص  افـص و  مزاول 

یتسناوتن اقافتا  هچنانچ  ، دوشن فلخت  ررقم  دـعوم  زا  نک  یعـس  ، مدرگیمربتعاس نالف  رد  موریم و  اج  نالف  هب  نم  : وگب ترـسمه  هب  البق 
وت زا  یغورد  نیرتکچوک  لحارم  نیا  مامت  رد  شاب  بظاوم  ، نک نایب  هحارـصلاب  ار  ریخاـت  تلع  تعجارم  ماـگنه  يوش  رـضاح  دـعومرس 

تاهنازور ياهراک  هکلب  نکن  یفخم  وازا  ار  یلمع  چیه  ، نک تروشم  يو  اب  اهراک  رد  ، دش دهاوخ  دیدشت  وا  ینامگ  دبالا  ،و  دوشن رداص 
دوشیم وا  ینامگدب  بابساهک  دراد  یماهبا  هطقن  اج  ره  رد  نک  شهاوخ  ، هدن تسد  زا  هاگچیه  ار  یتسارو  تقادص  هدب ، حرش  شیارب  ار 

یـشاب هزنممه  تنایخ  دصق  زا  یتح  كاپ و  صخـش  یلاعبانج  تسا  نکمم  اثلاث  دریگن . لد  رد  اریاهدـقع  ،و  دـهاوخب حیـضوت  اورپ  نودـب 
هتـشاذگ و رثا  وا  حور  رد  هک  هدـش  رداـص  وت  زا  یلمع  ، تقادـص تلفغرثا و  رد  دـبال  ، تسین اـشنمیب  اـبلاغ  زین  اـهنز  ياهینامگدـب  نکیل 
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ینامگدـب اشنم  یلـصا و  لـماع  ییاـمن و  تقد  تاهتـشذگو  ینونک  راـتفر  لاـمعا و  رد  تسا  مزـال  ، تسا هدومن  نظءوس  دـیلوت  هتفرهتفر 
هچ نک . كرت  ار  لمع  نیا  ینکیمینابز  نیریـش  یخوش و  یلیخ  هناگیب  ياهمناخ  اب  رگا  ، ینک شـشوک  نآ  عفررد  هتفاـی و  ار  ترـسمه 

هوجو نیرتدب  هب  امش  یلخادیگدنز  هدش  نیبدب  ترـسمه  نکیل  دنرامـشب  پیت  شوخ  قالخا و  شوخیناوج  ارت  اهمناخ  دراد  یترورض 
هکیتروصرد الصا  ؟ يراد يرـس  رـس و  وا  اب  دنک  لایخ  ترـسمه  ات  ینکب  هدنخ  یخوشتدوخ و  یـشنم  مناخ  اب  دراد  یموزل  هچ  ؟ درذگب

هجوت اـهنآب  داـیز  ریگن ، مرگ  هناـگیب  ياـهمناخ  اـب  سلاـجم  رد  ؟ ینکمادختـسا نز  یـشنم  هک  دراد  یترورـض  هچ  تسا  نیبدـب  ترـسمه 
ینک تروشم  ترـسمه  اب  البق  هک  رتهب  هچ  ینکناـسحا  یهاوخیم  ياهراـچیب  هویب  نز  هب  رگا  ، نکن فیرعت  اـهنآ  زا  ترـسمهشیپ  ، نکن
هدرب ریسا و  ریخ  هن  ؟ منک یگدنزدیقم  ردقنیا  هک  متسه  هدرب  ریسا و  نم  رگم  : وگن . یهد ماجنا  وا  هلیـسو  هب  ارریخ  لمع  نیا  یناوتیم  هکلب 
ریبدت لقع و  اب  وینک  يراد  نز  دیابتهج  نیدب  ، ياهتسب يراکمه  افو و  نامیپ  ترـسمه  اب  هکیتسه  يریبدت  اب  لقاع و  درم  نکیل  یتسین 

هدـش امــش  یگداوناـخ  سدـقم  نوناـک  هجوـتم  هـک  ار  یگرزب  رطخ  ، هنـالقاعراتفر يراکادــف و  اـب  دــیاب  ، يزاـس فرط  رب  ار  وا  يراـمیب 
هودـنا مغ و  ینادرگرـس و  زا  ار  تهاـنگیب  نادـنزرفمه  ياهدومن  ار  تمدـخ  نیرتـگرزب  تراـمیب  رـسمه  هب  مه  تروصنیا  رد  ، ینکعفترم

رد دـنک  يراکادـف  یـساسح  عقومنینچ  کی  رد  هک  يدرم  هتبلا  ياهدرک ، اهر  يدام  یحور و  ياهررـض  زا  ار  تدوخ  مه  ، ياهداد تاجن 
نخـس اهنآ  اب  یبوخاب  . دـینک ارادـم  اهنز  اـب  لاـح  ره  رد  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تشاد . دـهاوخ  یگرزب  شاداـپ  مه  ادـخ  دزن 

ياهینادان تلاهج و  هک  تسنیادراد  رهوش  رب  نز  هک  یقوقح  زا  یکی  : دومرف مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ( 6 . ) ددرگ وکین  ناشلاعفا  ات  دییوگب 
هک هعفد  ره  لباقم  رد  لاعتم ، دنوادخ  دزاسب  شقالخا  دبرـسمه  اب  هکیدرم  ره  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 7 . ) دشخبب ار  وا 

اهمناـخ هب  ار  بلطم  دـنچ  دـیاب  نوـنکا  ( 8 . ) درک دـهاوخ  اـطع  باوث  وا  هب  ، مالـسلا هیلع  بویا  ترـضح  ربص  باوثرادـقم  هب  ، دـنک ربـص 
هکیمادام ، دراد ناهرب  لـیلد و  هب  جاـیتحا  ، رگید تاـعوضومهمه  لـثم  ، ترهوشتناـیخ عوضوم  ، مرتحم مناـخ  لوا  بلطم  منک . يروآداـی 

صخـش ، لامتحا کی  فرـص  هبتسا  راوازـسایآ  ، يزاس مهتم  ار  يو  يرادـن  قح  انادـجو  اعرـش و  هدیـسرن  تابثاب  هیعطقهلدا  اب  وا  تنایخ 
دهاش دـنچ  ای  کی  اب  رگم  يوشیمن ؟ تحاران  ایآ  دـنک  مهتم  ارت  ناـهرب  لـیلد و  نودـب  یـسک  رگا  یهدرارق ؟ تمهت  دروم  ار  یهاـنگیب 

هکیناسک يا  : دـیامرفیم دـیجم  نآرق  رد  گرزب  دـنوادخ  دـیناسر ؟ تابثاب  ار  تنایخلثم  یمهم  عوضوم  ناوتیم  ییـالقع  ریغ  هناـهیفس و 
هب ندز  ناتهب  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 9 . ) تسا هانگ  اهنامگ  ضعب  اریز  ، دـینک بانتجا  اـهنامگ  زا  يرایـسب  زادـیاهدروآ  ناـمیا 

هنمؤمنز اـی  نمؤـم  درم  هب  سک  ره  : دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 10 . ) تسا رتنیگنـس  گرزب  ياـههوک  زا  هاـنگیب  صخش 
تاساسحا ینادان و  زا  تسد  ، مرتحم مناـخ  ( 11 . ) دسرب شلامعارفیک  هب  ات  درادیم  هگن  شتآ  زا  یلت  رب  ار  وا  تمایق  رد  ادـخ  دـنزبتمهت 

رد ار  ترهوشتنایخ  دهاوش  نئارق و  ، نک تولخ  ياهشوگ  رد  یتسین  تحاران  ینابـصع و  هکیعقوم  ، شاب لقاع  ونیتم  ، رادرب هلجع  ماخ و 
اب راکتسرد و  یضاقکی  دننام  هاگنآ  ، سیونب نآ  لباقم  رد  ار  هیـضق  تالامتحا  هوجو و  سپـس  ، نکتشاددای ذغاک  يور  هکلب  ، ریگب رظن 

ریگن یعطقو  ملسم  ار  عوضوم  نکیل  ینک  قیقحت  ، درادن عنام  مه  زاب  دنتـسین  روآنیقیيدید  رگا  ، نک لمات  اهنآ  تلالد  رادقم  رد  ، فاصنا
تلع نیدنچ  لیبموتا  رد  رـس  قاجنـس  کی  دوجو  الثم  نکن . خلت  ترهوشو  تدوخ  هب  ار  یگدـنز  لیلدیب  مهوت  نظءوس و  فرـص  هب  و 

هلاـخ و هدازهـمع ، هـمع و  ، هدازردارب ، هدازرهاوـخ ، رهاوـخ : دــننام ترهوـش  ناـشیوخ  زا  یکی  هـب  دــشاب  قـلعتم  -1 دشابهتـشاد : دـناوتیم 
راوس نیـشام  هب  هک  البق  ،و  دشاب تدوخ  لام  دـیاش  -2 دـشاب . وا  لام  قاجنـس  هدرک و  نیـشام  راوس  ار  اهنآ  زایکیتسا  نکمم  . هدازهلاخ

. دشاب مناخ  نآ  هب  قلعتم  قاجنس  هدرک و  نیشام  راوس  شمناخ  اب  ار  شناشیوخ  ای  ناتسود  زا  یکی  دیاش  -3 دشاب . هداتفا  ترسزا  ياهدش 
نیبدب ارتات  هتخادنا  نیشام  رد  ار  قاجنس  ادمع  شنانمـشد  زا  یکی  دیاش  -5 دناسرب . شلزنم  هب  هدرک  راوس  ار  ياهدنامرد  مناخ  دـیاش  -4

-7 دشاب . وا  هب  قلعتم  قاجنسو  هدرک  راوس  ار  شناراکمه  زا  یکی  ای  شدوخ  یـشنم  دیاش  -6 دزاس . مهارف  ار  امش  یتخبدب  بابسا  هدومن 
تسا و رتدـیعب  تـالامتحا  ریاـس  زا  متح  روـط  هب  لاـمتحا  نیا  : دـشاب هتفریـشایع  هدوـمن  راوـس  ار  شاهقوـشعم  هک  تسنیا  مـتفه  لاـمتحا 
هب ار  تالامتحا  ریاس  ،و  درک ضرف  ملـسم  یعطق و  لیلدکی  ارنآ  دیابن  ، تسین شیب  یلامتحا  تروص  ره  رد  . داد رثا  بیترت  نادب  دایزدیابن 
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راـک هفاضادـیاش  ، تسین شتناـیخ  لـیلد  دـیآیم  لزنم  هب  رید  ترهوش  رگا  تخادـنا . هار  یئوربآیب  داـیرف و  دادو و  ، تفرگ هدـیدان  یلک 
هسلج کی  رد  دیاش  دشاب ، هتفر  شناشیوخ  ای  ناراکمه  ای  ناتسود  زایکی  لزنم  هب  دیاش  ، هدرک ادیپ  ياهداعلا  قوف  راک  دیاش  ، دشاب هتـشاد 

وا درک و  فیرعت  ترهوش  زا  یمناخ  رگا  دشاب . هدمآلزنم  هب  رید  ندز  مدق  ملاس و  حیرفت  يارب  دیاش  ، دشاب هدومن  تکرـش  ینیدای  یملع 
هعجارم وا  هب  یـسک  دـشابقالخا  دـب  رگا  دـنک  هچ  ، تسین تناـیخ  لـیلد  یقـالخا  شوخ  ؟ تسیچ وا  ریـصقتدرمش  یپـیت  شوـخ  ناوـج  ار 
ناسحا شنامیتی  هویب و  نز  هب  رگا  دننک ؟ رارف  وا  زا  یخـسرف  کی  هدرمـش  قالخا  دبار  وا  همه  ات  دنک  یقالخا  دـب  يراد  راظتنا  ، دـنکیمن

ياضر يارب  ناگهراچیب و  زا  يریگتـسد  يرورپ و  عون  باب  زا  دـشاب و  يزوسلد  هاوخریخ و  مدآ  دـیاش  ، دوشیمن شتنایخ  لیلد  دـنکیم 
اریز ، تسین شتنایخ  لیلد  یناوخب  ار  شیاههماندهدیمن  هزاجا  ای  دراد  یـصوصخم  دمک  ای  هبعج  ترهوش  رگا  دنک . ناسحا  اهنآ  هب  ادخ 

شیاهراک دنکیم  باجیا  شلغش  دیاش  ، دوش علطم  ناشروما  زا  یسک  دنرادن  تسود  ،و  دنرادهگن زار  راکهظفاحماتاذ و  اهدرم  زا  يرایسب 
لیلد کی  ارنآ  دیابن  ، دهدیمن هجیتن  لامتحا  کی  زا  شیب  یلامتحا  لیلد  کی  ، لاح ره  هب  دنادیمنرادهگن . زار  ارت  دیاش  ، درادـب یفخم  ار 

دـصق هب  ، راذـگب ناـیم  رد  ترهوشاـب  ار  عوضوم  اروف  يدرک  ادـیپ  نظءوس  اـج  ره  رد  مود  بلطم  تشاد . بوـسحم  دـیدرت  نودـب  یعطق 
نایب ار  بلطم  عقاومنکیم  شهاوخ  ، متـسه نامگ  دب  راک  نالف  هبتبـسن  نم  : وگب اورپ  نودب  وامـسر  ، ضارتعا ناونع  هب  هن  ، تقیقح فشک 

هچ هک  دشفرط  رب  وت  ینامگدب  رگا  ، نک لمات  اهنآ  فارطا  رد  ،و  هدب شوگ  شیاهفرحهب  بوخ  هاگنآ  ، ددرگ هدوسآ  مرطاخ  ات  دییامرفب 
یعوضومهب قیقحت  نمض  رد  رگا  ددرگ ، نشور  تیاربتقیقح  ات  ینک  قیقحتهیضق  فارطا  رد  ادعب  یناوتیم  يدشن  عناق  رگا  نکیل  رتهب ،

نکمم اریز  ، ریگن وا  تنایخ  لیلد  ار  غورد  نیا  فرـص  هداد  حیـضوتعقاو  فـالخ  رب  ار  بلطم  هتفگ و  غورد  ترهوش  هک  يدرک  دروخرب 
هداـیز وت  نظءوس  اداـبم  هتفگ  عقاو  فـالخ  رب  اربلطم  ادـمع  هتـشاد  عـالطا  وـت  ینامگدـب  زا  نوـچ  نکیل  دـشاب  یهاـنگیب  صخـشتسا 

بکترم هک  هدرکن  یبوخ  راـکدرم  هتبلا  ، یـسرپب ار  شیئوگفـالختلع  ینک و  هعجارم  شدوـخ  هب  زاـب  مه  دروـمنیا  رد  تسا  رتـهب  ، ددرگ
هکلب ، هدن جرخبتلاهج  ینادان و  وت  درک  هابتشا  وا  رگا  نکیل  . تسین رتهبتقادص  زا  يزیچاریز  تفگیم  ار  تقیقح  دوب  رتهب  هدش و  غورد 

باوجزا زجع  ، دهدب ياهدننک  عناق  حیضوت  تسناوتن  ترهوش  یتساوخ و  حیضوترگا  ، دیوگن غورد  رگید  هک  هاوخب  وا  زا  عطاق  میمـصت  اب 
عالطا وت  ینامگدـب  زا  نوچ  هکنیا  ای  ، دـشاب هدومن  شومارف  اعقاو  اربلطم  تسا  نکمم  اریز  ، رامـشم تنایخ  یعطق  ملـسم و  لیلد  کـی  ار 
بلطم بسانم  عقوم  کی  رد  نک و  هاتوک  ار  نخس  اجنیارد  . دهدب ياهدننک  عناق  باوج  هتسناوتن  هدرک  مگ  ار  شیوخ  ياپ  تسدهتـشاد و 
نایـسن وهـس و  لـحم  ناـسنا  اریز  ریذـپبوا  زا  ماهدوـمن  شوـمارف  ار  عـقاو  : تشاد راـهظا  رگا  .و  سرپـب ار  هیـضق  تلعو  راذـگب  ناـیم  رد  ار 

ره اب  ار  تدوخ  ینامگ  دب  عوضوم  موس  بلطم  ییآ . رب  قیقحت  ددص  رد  رگید  ياههار  زا  یناوتیمیشاب  هتـشاد  دیدرت  مه  زاب  رگا  ، تسا
نادـب زین  غورد  هنیرق  نیدـنچ  دـییات و  ارتراتفگ  تهج  نیدـب  ، دـشاب دوسح  ای  امـش  نمـشد  اـعقاو  تسا  نکمم  اریز  ، راذـگننایم رد  سک 
دیامن دییات  ارت  هتفگ  يزوسلددصق  هب  دشاب و  ياهبرجتیب  رواب و  دوز  نادان و  صخشتسا  نکمم  ، دشاپبمه زا  ار  امش  یگدنز  ات  دیازفیب 

یتح ، ییامن تروشمهبرجتیب  نادان و  دارفا  ابتسین  حالـص  نیاربانب  ، دنادرگ رتبارخ  ارت  نهذهدومن  هفاضا  نادب  يرگید  چوپ  دهاوش  هکلب 
شوهاب نادراـک و  لـقاع و  ناتـسود  زا  یکی  درک  ادـیپ  ترورـض  ییاـج  رد  رگا  ، تسا بوخ  تروشم  هتبلا  ، تناـشیوخ رهاوخ و  رداـم و 

ترهوشتنایخ لئالد  دهاوش و  رگا  مراهچ  بلطم  نک . هدافتساشراکفا  زا  راذگب و  نایم  رد  وا  اب  ار  بلطم  ریگب و  رظن  رد  ار  هاوخریخو 
لیلد و اب  زین  ترهوش  ،و  تسا هانگیب  ترهوشو  تسین  هدننک  عناق  روبزم  لئالد  هک  دندرک  قیدصت  زین  تناشیوخ  ناتـسودو و  ، دوبن یعطق 

نیقی دوشیمن  فرطرب  وت  ياهیرگیـساوسوو  ینامگدـب  اهنیا  همه  اب  نکیل  دـنکیم  تابثا  ار  شدوختنایخ  مدـع  سامتلا  مسق و  ناـهرب و 
زا ییامن و  هعجارم  قذاح  کشزپناورکی  هبتسا  مزال  . تسا هدش  ادیپ  یناور  یبصع و  يرامیب  رثا  رد  تاینیبدبو  ، یتسه رامیب  هک  نادب 
لح ار  تلکـشم  اـهنت  هن  يراـگزاسانو  هناـهب  داـیرف و  داد و  ، دـش هتفگ  هک  دوب  ناـمه  وت  راـک  هار  مجنپ  بلطم  ینک . يوریپ  شتاروتـسد 

يوربآ ، نزن ییادج  وقالط  زا  مد  ، نکن هعجارم  زین  هداوناختیامح  هاگداد  هب  . درک دهاوخ  هفاضانادـب  يرگید  تالکـشم  هکلب  دـنکیمن 
ارت دوشراچان  ترهوش  دـشکب و  داـنع  يزاـبجل و  هب  راـک  تسا  نکمم  ، تفرگ یهاوخنیبوخ  هجیتن  اـهراک  لـیبق  نیا  زا  . زیرن ار  ترهوش 
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بظاوم ، دش یهاوخ  فسات  نیرق  رمع  رخآ  ات  تفرگ و  یهاوخن  یبوخهجیتن  وت  زین  تروصنآ  رد  . دشاپب مه  زا  ار  یگدنز  دـهدب و  قالط 
هب زین  ترخآ  رد  يزاسیم  دوبان  ار  تدوختشز  لمعنیا  هلیسو  هب  اریز  نزن ، راحتنا  یـشکدوخبتسد و  يریگن  یکانرطخ  میمـصتشاب 

يرابدرب لقع و  ابتسین  رتهب  ایآ  ؟ دهدبهمتاخ شدوخ  یگدنزب  اجیب  رکف  کی  يارب  ناسنا  تسین  فیح  ، دش یهاوخبذعم  خزود  باذع 
رظن رگید  ياهنز  هب  ترهوش  هک  يراد  نیقیای  یهدـیم  لامتحا  دـشن و  فرط  رب  وت  ینامگدـب  رگا  مشـش  بلطم  ینک ؟ حالـصا  ار  هیـضق 

رخـسم ار  ترهوشبلق  گناد  شـش  هک  ياهتـشادن  هضرع  ینادراـک و  شوه و  ردـقنآ  دوشیم  مولعماریز  ، تسا وت  ریـصقت  مه  زاـب  دراد 
کین راتفر  شوخ و  قـالخا  اـب  رادرب و  يزاـبجل  يرگیناداـن و  زا  تسد  ، هدـشنرید مه  زونه  ، دـنامن رگید  ياـهنز  يارب  ییاـج  اـت  ینادرگ 
هامید تاعالطا 4  اهتشونیپ 1- دهاوخن . ار  یـسک  وت  زجو  دنیبن  ار  یـسک  وت  زج  هک  نک  زاب  ياج  ترهوش  بلق  رد  نانچ  تبحم  راهظاو 

-6 هام 1349 . ریت  تاعالطا 25  -5 هام 1349 . ریت  تاعالطا 17  -4 هامید 1348 . تاعالطا 29  -3 هامید 1350 . تاعالطا 7  -2 . 1350
راحب ج -11 راحب ج 75 ص 194 . -10 . 12: تارجح هروس  -9 راحب ج 74 ص 5 . -8 راحب ج 76 ص 367 . -7 ج 103 ص 223 . راحب 

75 ص 194.

هدن شوگ  نایوگدب  فرح  هب 

یتاذ یتشز  رب  هوالع  فیثک  تفص  نیا  تسا . نارگید  زا  ییوگدبو  ییوجبیع  تفص  دراد  عویش  مدرم  نیب  رد  هک  یتشز  تافص  زا  یکی 
مه ناـجب  ار  مدرم  ، دروآیم دوـجوب  ینمـشدو  قاـفن  ، دوـشیم نظءوـس  ینیبدـب و  ببـس  ، دـنکیم داـجیا  زین  ار  يرامـشیب  دـسافمدراد  هک 

نز و نیب  رد  ، دنکیم درسار  یگداوناخ  مرگ  نوناک  ، دربیم نیب  زا  ار  تیمیمص  افص و  ، دنکیم عطق  ارتدوم  سنا و  ياههتشر  دزادنایم ،
تـسد زا  ار  دوخیتشز  هک  هدش  عیاش  ام  نیب  رد  يروط  هب  گرزب  بیع  نیا  هنافـساتم  دوشیمتیانج . لتق و  ثعاب  ، دنکفایم ییادج  درم 

زا هـک  دـتفایم  قاـفتا  یـسلجم  رتـمک  ، دوریم رامـشب  یمــسر  یمرگرــسکی  لـفحم و  ره  شخبتـنیز  سلجم و  ره  لـقن  تـسا ، هداد 
نیا زا  ، دوشیم عورـش  يراگنلو  ییوگدب و  دندومندروخرب  مه  اب  نز  ود  یتقو  ، دشاب هنانز  یـسلجم  رگا  اصوصخم  ، دوشن ییوگدبیـسک 

نارگید یهاگ  هکنیا  همه  زا  رتدب  ، دناهتشاذگهقباسم ییوجبیع  رد  ایوگ  ، وگب دب  نآ  رستشپ  وگب  دب  نیا  رـستشپ  ، وگب دب  نآ  زا  وگب  دب 
شلکـش هفایق و  زا  ای  ، دیوگیم هدرکادیپ  يرگید  رهوش  يارب  یـصقن  بیع و  هرخالاب  ، دنوشیم لوغـشم  رگیدکینارهوش  هب  هدرک  اهر  ار 

هب ای  دنکیم  داقتنا  شبادآو  قالخا  زا  ای  دریگیم  داریا  شتالیـصحت  بتارم  هب  ای  ، دیامنیم ییوگدبشراک  لغـش و  زا  ای  ، دـنکیم تمذـم 
دشاب شافک  رگا  ؟ يربیمرسب وا  اب  هنوگچ  دهدیم  تفن  يوب  ترهوش  دیوگیم  دشاب  شورف  تفنرگا  ، دنکیم يریگهدرخ  شایلام  عاضوا 
دـشاب باـصق  رگا  ، ینیبیمن يریخ  ، تسا رفـس  رد  هـشیمه  ترهوـش  دـیوگیم : دـشابهدننار  رگا  ؟ يدرک رهوـش  شاـفک  هـب  ارچ  دـیوگیم 
دــشاب دـمآرد  مـک  رادـن و  رگا  ، درادــن يدازآ  لغــشلحم  یگدــنز و  رد  : دــیوگیم دــشاب  يرادا  رگا  دــهدیم . هـبند  يوـب  : دــیوگیم

دق هاتوک  ترهوش  ، تسا بیکرت  دبو  تشز  ترهوش  هک  یلگشوخ  نیا  هب  مناخ  وت  زا  فیح  ؟ يزاسیم رادنرهوش  نیا  اب  هنوگچ  : دیوگیم
نینچ کی  هب  ارتهک  دندوب  هدش  ریـس  وت  زا  تردام  ردـپ و  رگم  ؟ يدرک رهوش  يدرم  نینچ  کیهب  ارچ  ، تسا مادـنا  رغال  ای  گنر  هایـس  ای 

اهیـشوخ ماـمت  زا  ینک و  رهوـش  رکف  هاـتوک  داوـسیب  درم  کـی  هـب  دوـبنفیح  ، یتـشاد راگتـساوخ  اهدـص  هـک  وـت  ؟ دـنداد رهوـش  يدرم 
سوبع هدیـشک و  مهردشتروص  منیبیم  ار  وا  تقو  ره  يراد  یقالخا  دب  رهوش  هچ  یتسار  یچ ؟ سپ  ، حیرفت هن  امنیـس  هن  ؟ يدرگمورحم

دننام اهدص  روکذم و  نانخـس  يدرک ؟ رهوش  یتاهد  کی  هب  یتفر  تالیـصحت  همهنیا  زا  دـعب  ! هاو ؟ ینکیم یگدـنز  وا  اب  روط  هچ  تسا ،
رکف الـصا  ناشنانخـسجئاتن  راثآ و  رد  ، دـناهدرک تداع  اهیراگنلو  لـیبق  نیا  اـب  ـالوصا  . دوشیملدـب در و  اـهمناخ  نیب  رد  هک  تسا  اـهنیا 

تیانجو لتق  هب  هکلب  ییادج  قالط و  هب  راک  هدش  درـسلد  شرهوش  زا  ینز  هاتوکهلمج  کی  ابتسا  نکمم  هک  دـننکیمن  رکف  ، دـننکیمن
قافن و داجیا  ناطیش  دننامه  ، دنتسه اههداوناخ  یشوخ  وشیاسآ  نمشد  ، ناسنا تروص  هب  دنتسه  یناطیش  اعقاو  اهنز  هنوگنیا  دوش . یهتنم 
زا یکی  مهنیا  ؟ درک دـیاب  هچ  . دـنزاسیملیدبت كاندرد  کیرات و  ياهنادـنز  هب  ار  ییوشانز  مرگ  ياهنوناک  ، دـننکیمفالتخا ینمـشد و 
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رود دوخ  زا  ار  دیلپ  يوخنیا  میتسین  رـضاح  ام  هدرک  یهن  لمع  نیا  زا  ادیدش  مالـسا  هکنیا  اب  ، تساام عامتجا  ياهیبدایب  تشز و  تافص 
اهناملـسم زا  ، هتفاین هار  ناتلد  رد  نامیا  نکیل  دـیتسه  مالـسایعدم  نابز  هب  هکیناـسک  يا  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میزاـس .

نآ رد  ،و  دومن دـهاوختقد  وا  بوـیعرد  زین  ادـخ  دـنک  ییوـجبیع  مدرم  زا  سک  ره  اریز  . دیـشابن ییوـجبیع  ددـص  ردو  دـینکن  ییوگدـب 
دـصق هب  ای  دنـشاب : هتـشاد  دنناوتیم  ار  روظنم  دنچ  زا  یکیتفـص  وید  ياهنز  نیا  ( 1 . ) دشاب شاهناخرد  ول  دـش و  دـهاوخ  اوسر  تروص 

ناشروظنم ای  ، دـنکیم ناشراداو  ییوجبیع  هب  دـسح  کـشر و  اـی  ، دنـشاپبمه زا  ار  ياهداوناـخ  اـت  دـننکیم  ییوگدـب  يزوتهنیک  ینمـشد و 
بیع و ناشدوخ  رد  هکنیا  تلع  هب  ای  ، دنهد هولج  ارناشدوخ  یبوخ  دنهاوخیم  نارگید  زا  ییوگدب  هلیـسو  هب  تسا و  ییاتـسدوخ  ورخافت 
هب رهاظت  ناشروظنم  ای  ، تسا یحولهداسمناخ  نداد  بیرف  لافغا و  ناشدصق  ای  ، دننکیم داقتنا  ییاشگهدقع  روظنمهب  دـنراد  غارـس  یـصقن 

تـسا ملـسم  هچنآ  لاح  رههب  ، دنرادن یفده  یناسفن  فیثک  تداع  کی  ياضرا  یمرگرـس و  زج  مه  یهاگ  ، تسا يزوسلد  یهاوخریخ و 
رد يدـبو  كانرطخ  رایـسب  راثآ  دراد  جاور  الماک  اـم  درم  نز و  نیب  رد  هک  یتشز  يوخنیا  ، دـنرادن يزوسلد  یهاوخریخ و  دـصق  هکنیا 

لتق و هچ  هدومن و  یـشالتم  مه  زا  ار  یمرگ  ياهیگدـنز  هچ  ! هدروآدوجوب ییاههزیتس  گـنج و  هچ  ! هدز مه  رب  ار  ییاـهیتسود  هچ  ، درادرب
ناتـسادب مه  زاب  نکیل  دنراد  غارـسثداوح  لیبق  نیا  زا  یناوارف  ياههنومن  املـسم  ، مرتحم ناگدنناوخ  تسا !؟ هدروآ  دوجوبار  ییاهتیانج 

دب وا  زا  تسناوـتیم  اـت  مرهوـش  نـم و  تیمیمــص  ندز  مـه  رب  يارب  ... ماـنب يدرم  : تـفگ هاــگداد  رد  ... ماــنب ینز  : » دــیئامرف هجوـت  ریز 
قالط ترهوش  زا  ، درادـن هفطاـع  ، دـنکیمن كرد  ارت  ینکیم ، یگدـنز  وا  اـب  هک  تسوت  زا  فیح  ، دروخیمنوت دردـب  ... تفگیم . تفگیم

نیا دیلپ  دصاقمب  هک  نونکا  ، مرتحم مناخ  ( 2 .« ) میتشک ار  مرهوش  مه  کمک  اب  هدـش  هارمگوا  تآاقلا  رثا  رد  ... منک جاودزا  وت  اب  ات  ریگب 
ریثات تحت  شاب  بظاوم  يراد  هقالعتنادنزرف  رهوش و  تدوخ و  یتخبشوخ  تداعـس و  هب  رگا  ، تسا وت  تسدبراک  هراچ  يدرب  یپ  دارفا 

نمـشد هکلب  ، دنتـسینوت تسود  هک  نادـب  نیقی  ، روخن ار  اـهنآ  يرهاـظ  ياـهیزوسلد  لوگ  ، يریگنرارق اـمن  ناـسنا  ياهناطیـش  نیا  تآاـقلا 
نیبـشوخ رواـبدوز و  حوـل و  هداـس  ، دـنزادنیب يزور  هیــس  یتخبدـب و  هـبارت  هـک  تـسنیا  ناشدــصق  ، دنتــسه وـت  یتخبــشوخ  تداـعس و 

نودـب ریگب ، ار  ناـشولج  دـننک  ییوجبیع  ترهوشزا  دنتـساوخ  هکنیا  درجم  هب  ،و  باـیرد ار  ناشدـیلپ  دـصاقم  شوـه  یکریزاـب و  ، شاـبن
ییوگدب نم  رهوش  هرابرد  هملککی  دیرادن  قح  نیا  زا  دعب  دشاب  رارقرب  نامدمآ  تفر و  یتسود و  دیهاوخیمرگا  : وگبتلاجخ هظحالم و 

ار هجهل  تحارـص  نیا  رگا  دیـشاب . هتـشادن  نم  نادنزرف  رهوش و  یگدنز و  هب  يراک  ، درادنمه یبیع  چیه  مراد و  تسود  ار  مرهوش  ، دینک
اـهیراگنلو و رــشزا  هـشیمه  يارب  دـندرگیم و  سویاـم  تـندرک  هارمگ  زا  يرادهقـالع  تنادـنزرفو  رهوـش  هـب  دـندیمهف  دــندید و  وـت  زا 
هن دنــشاب  یعقاو  تـسود  رگا  اریز  ، دروـخیم مـهرب  ناـتتقافر  دـنوشیمرطاخ و  هدـیجنر  نـکن  رکف  . يوـشیم تـحار  اـهنآ  ياهییوگدــب 
هب نامه  ، تسود تروصب  دنتـسه  ینانمـشد  رگا  ،و  دنیامنیمرکـشت هدش  هبنتم  وت  هنادنمدرخ  تارکذت  زا  هکلب  دننکیمن  ادیپ  شجنراهنت 

اهنآ اب  یلک  روطب  هک  تسنیا  رد  تحالـصدنرادرب  دیلپ  يوخ  نیا  زا  تسد  دنتـسین  رـضاح  يدید  رگا  ،و  دـننک كرت  ار  دـمآ  تفر و  هک 
راحب ج 57 ص 218 2- اهتشون 1- یپ  دزاس . مهارف  ارت  يزورهیس  یتخبدبتسا و  نکمم  اهنآ  اب  ترشاعمو  یتسود  اریز  . ینک هطبار  عطق 

نابآ 1350 تاعالطا 27 

ردام هن  رهوشتیاضر 

دومن و ءاضما  ار  ییوشانز  نامیپ  هک  یتقو  نکیل  ، دزاس مهارف  اراهنآ  تیاضر  دـیاب  دـنکیم  یگدـنز  ردام  ردـپ و  هناخ  رد  هکیمادام  رتخد 
رد یتح  ، درادب مدقمزیچ  همه  رب  ار  وا  يدونشخ  تیاضر و  دنک و  يرادرهوش  دیاب  اجنآ  رد  دنکیم . رییغت  شاهفیظو  داهن  مدقرهوش  هناخب 

بابساهدومن تعاطا  رهوش  زا  هک  تسنیا  رد  شحالص  دش  ادیپ  محازت  شرهوشياههتساوخ  نیب  ردام و  ردپ و  ياههتـساوخ  نیب  هکییاج 
ياقب نماض  نیرتهب  هک  تبحم  سنا و  هتـشر  ، رهوشتیاضر بلج  اباریز  ، دنوش هدیجنر  شردام  ردـپ و  هچ  رگ  ، دزاس مهارف  ار  وا  تیاضر 

هتخیـسگ مه  زا  ای  لزلزتم  سدـقم  نامیپ  نآ  تسا  نکممدرک  راتفر  شردام  لـیم  قباـطم  رگا  نکیل  ، ددرگیم مکحم  تسا  ییوشانزدـقع 
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رتخد و دیاب  هک  دناهدرکن  كرد  ار  بلطم  نیا  زونه  اهنآ  دنرادن . یفاک  هرهب  يرکف  دشر  حیحص و  تیبرت  زا  اهردامزا  يرایسب  اریز  ، دوش
هدومن هیهت  ناشدوخ  طئارـش  عاضوا و  قبط  ربار  یگدـنز  همانرب  ، دـنیامن مهافت  هدـش  سونام  مه  اب  ات  تشاذـگ  دازآ  دوخ  لاـحبار  داـماد 
تـسا حالـص  نیع  هک  ار  بلطم  نیا  نوچ  دـننک . لح  مهافت  تروشم و  اـب  دـندومن  دروخرب  یلکـشمب  نیبنیا  رد  رگا  ،و  دـنراذگ ارجاـب 

اهنآ روما  رد  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  تهج  نیدب  ، دـنروایب راب  هاوخلد  قبط  رب  ار  داماد  ، ناشدوخ لایخب  دنتـسهددص  رد  دـناهدرکن  كرد 
تـسین هاگآ  شدوخیقیقح  حلاصم  همهب  هدیـشچن و  ار  راگزور  مرگ  درـس و  تسا و  ناوج  هکناشرتخد  زا  هار  نیا  رد  دـننکیم . تلاخد 

هچ ، نـک راـتفر  هنوـگچ  ترهوـش  اـب  دــنهدیم  روتــسد  اــبترم  دــنهدیمرارق ، داــماد  رد  ذوـفن  رازبا  تـلآ و  ار  وا  . دــنیامنیم هدافتــسا 
رگا دنکیم . هدایپ  ار  شیاههشقن  هدومن  تعاطا  وا  زادنادیم  حلاصمب  يانشآ  هاوخریخ و  ار  شردام  نوچ  مه  حولهداس  رتخد  . وگنهچ ، وگب

يزابجل شکمـشک و  عازنهب و  راک  دـهدب  ناشن  یتمواـقم  یکدـنا  تساوخ  رگا  نکیل  تسین  یفرح  دـش  اهنآياههتـساوخ  میلـست  داـماد 
يرـسهریخو يزابجل  يادـف  ار  ناشداماد  رتخد و  هک  دـننک  يراشفاپ  ردـقنآ  تسا  نکممناداـن  ياـهنز  نآ  تروصنآ  رد  ، دیـشک دـهاوخ 

زا اـبترم  دـنهدب  شیرادـلد  هدومن  قیوشت  يراـگزاس  یگدـنزب و  اررتخد  هکنیا  ياـجب  ، دنـشاپب مه  زا  ار  اـهنآ  یگدـنز  هتخاـس  نتـشیوخ 
تیومع رـسپ  ! دندمآ شیارب  یبوخ  ياهراگتـساوخهچ  دش ! شبیـصن  يدب  رهوش  هچ  . مدرک تخبدب  ار  مرتخد  : دـننکیم ییوگدـبشرهوش 

رتمک یک  زا  نم  مناخ  رتخد  ! هدـیرخار سابل  نالف  شمناخ  يارب  ینـالف  ! دراد یـسابل  رـس و  هچ  تاهلاـخ  رتخد  دراد ! یبوخ  یگدـنز  هچ 
ادا یهاوـخریخ  يزوـسلد و  ناوـنعب  هـک  نانخــس  لـیبق  نـیا  اـب  متخبدـب ! رتـخد  يارب  مریمبخآ  ؟ دـنک یگدــنز  روـطنیا  دــیاب  ارچ  ؟ تـسا

تانیقلت نیا  هلیـسو  هب  . دنزاسیم مهارف  ار  وا  يریگهناهبو  یتیاضران  بابـسا  هدومن  درـسلد  یگدنز  رهوش و  زا  ار  حولهداس  رتخددوشیم 
هتـساخربتیامحب زین  ناشدوخ  مزال  دراومرد  دریگبتخـس ، شرهوش  هب  ار  راک  ،و  دـنک ییوجهناـهب  يراـگزاسان و  دـننکیمشراداو  ءوس 

ریز ياهناتـساد  هب  دنرـضاح . ناشرتخد  ندرک  تخبدب  نتفرگ و  قالط  یتح  زیچ  همهب  يزوریپ ، يارب  ،و  دنیامنیمدییات ار  وا  المع  الوق و 
سب زا  : تفگ نز  دز . کـتک  دوب  هدـش  شرهوش  زاوا  ندـش  ادـج  ثعاـب  هک  ار  شاهلاـس  ردام 50  ... مانب ياهلاـس  نز 30  : » دـییامرف هجوت 
قالط وا  زا  مدش  رضاح  ،و  مدرکادیپ فالتخا  مرهوش  اب  درک  هداوناخبتبسن  ییانتعایب  هب  مهتم  ار  وا  تفگدب و  مرهوش  زا  نم  دزن  مردام 

ار شاهلاخ  رتخدنم  زا  ندش  ادج  زا  سپ  تعاس  شـش  مرهوش  اریز  . تشادـن يدوس  ینامیـشپنیا  نکیل  مدـش . نامیـشپ  اروف  یلو  ، مریگب
هک ياهمانرد  درک و  رارف  شنز  ردام  نز و  تسد  زا  ... مانب ياهلاس  درم 39  ( » 1 .« ) مدز کتک  ار  مردام  یتحاران  طرف  زا  نم  درک و  دزماـن 

. مدرک رارف  وا  تسد  زا  دادیم  رازآ  ارم  دوختسیاشان  راتفر  اب  دیایب و  نادابآهب  دشن  یضار  منز  هکنیا  رطاخب  : تسا هتـشون  هتـشاذگ  ياجب 
زا هـک  يدرم  ( 3 «. ) درک یـشکدوخ  دوبتحاران  شنزرداـم  ياـهتلاخد  زا  هک  يدرم  ( » 2 .« ) دنـشابیم منز  رداـم  نز و  نم  گرم  لوئـسم 

نادان و ناردام  لیبق  نیا  زا  هکیرتخد  تسادـیپ  هتفگان  ( 4  ) تخادنا نوریب  یـسکاتزا  ار  وا  دوب  هدـمآ  گنتب  شنزردام  ياجیب  ياهتلاخد 
دراو یناربج  لباق  ریغ  همطل  شدوخ  یتخبـشوخو  تداعـس  هب  دـیدرت  نودـب  دریگب  قشمرـس  ناشطلغ  راـکفا  زا  دـنک و  تعاـطاهاوخدوخ 

راکفا ریثات  تحت  لمات  رکفیب و  دـیابن  دراد  هقالع  ییوشاـنز  ناـمیپ  همادا  نتـشیوخ و  تداعـس  هب  هک  ینز  ره  ، نیارباـنب تخاـس . دـهاوخ 
زا ار  یـشیدنا  تبقاع  طایتحا و  شوهاب  اناد و  نز  کی  درادنپب . یعقاو  حلاصم  قبط  رب  حیحـص و  دص  رد  دـصار  اهنآ  هتفرگ  رارق  شردام 

،و دـهدیم رارق  یـسررب  دروم  ار  اـهنآ  جـئاتن  وبقاوع  دـنکیم و  تقد  بوخ  شردـپ  رداـم و  ياهداهنـشیپ  راـتفگ و  رد  ، دـهدیمنتسد
هدیمهف مدآ  هک  دمهفیم  دنکیم  شقیوشتیئالقع  شور  کی  باختنا  يراگزاس و  یگدنز و  هب  دید  رگا  ، دسانشیمار شردام  هلیسونیدب 

دید رگا  نکیل  ، ددرگ دنمهرهبشاهنالقاع  ياهییامنهار  زا  دنک و  مهارف  ار  شتیاضر  دـناوتیم  تروصنیارد  ، تسا یهاوخریخ  نادراک و  و 
صخـش هکدـنکیم  ادـیپ  نیقی  دزاسیم  مهارف  ار  وا  يراگزاسان  يدرـسلد و  بابـسا  شدوخیئالقع  ریغ  تاداهنـشیپ  هنالهاج و  راتفگ  اـب 
شردام ياهییامنهار  تاروتـسدقبط و  رب  ای  : دنک باختنا  دـناوتیم  ار  قیرط  ود  زا  یکی  اجنیا  رد  تسا . یقالخا  دـب  هقیلـسجک و  نادان و 

بابــساو دـهدن  شرداـم  فرح  هـب  شوـگ  اـی  ، دـهدب زیتـس  گـنج و  نـالعا  شرهوـش  اـبو  دــنک  عورــش  ار  ییوجهناـهب  يراـگزاسان و 
هب رگا  نم  هک  دـنکیم  رکف  اریز  ، درک دـهاوخن  باختنا  ار  لوا  شورزگره  شوه  اب  اناد و  نز  کی  نکیل  . دزاس مهارف  ار  شرهوشتیاضر 
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اوعد رهق و  شکمـشک و  عازن و  لاح  رد  مرهوش  ابرمع  رخآ  ات  دیاب  ای  : دش دـهاوخ  مدـئاع  اههجیتن  نیا  زا  یکی  مدرک  شوگ  مردامفرح 
تروصنآ رد  ، منک تعجارم  مردامو  ردـپ  هناخ  هب  مریگب و  قالط  ای  ، دورن نییاپ  منادـنزرف  مرهوش و  مدوخ و  يولگزا  شوخ  بآ  مشاـب و 

یلـصا وضع  کیناونع  هب  ارم  دنتـسین  رـضاح  منادیم  هکنیا  اب  ، مشاب اهنآ  لفکت  تحت  ردامو و  ردـپ  هناخ  رد  رمع  رخآ  ات  موشیم  راچان  ای 
نوریبناشدوخ یگدنز  زا  ارم  دنراد  یعـس  اذل  ، دنرادیم بوسحم  ناشدوخ  رابرـس  دئاز و  وضع  کی  ناونع  هب  ارم  هکلب  ، دنریذپب هداوناخ 

ردپ و هناخ  زا  مهاوخب  رگا  ،و  مونـشب شنزرـس  نابز و  مخز  منارداربو  نارهاوخ  زا  منک و  یگدـنز  تفخ  يراوخ و  اب  مراچان  سپ  ، دـننک
رتهب ملوا  رهوش  زا  تسین  مولعم  دش  ادیپ  میارب  يرهوشرگا  ؟و  منک یگدنز  اهنت  هنوگچ  مورب و  اجک  منک  یگدنز  ادج  مورب و  نوریبردام 

مه هچبیب  ابلاغ  ،و  دـشاب هتفرگ  قالطای  دـشاب  هدرم  ناشرـسمه  هک  دـنیآیم  نم  لثم  ییاهنز  يراگتـساوخب  ییاـهدرمالومعم  اریز  ، دـشاب
الـصا و  دش ، دهاوخ  داجیاهار  نیا  زا  رـسدرد  لاکـشا و  اهدص  ،و  منک يراتـسرپ  شیاههچب  زا  موشیمراچان  تروصنآ  رد  ، دوب دـنهاوخن 

وااـب مدرگ  راـچان  دـشاب و  هتــشاد  يرتدـب  رتـشیب و  ياـهبیع  مـه  وا  دـیاش  ، دـشاب رتـهبمرهوش  نـیا  زا  یلاـمتحا  رهوـش  نآ  تـسین  موـلعم 
زا دشوپب و  یگدـنز  زا  مشچ  ، كانرطخ میمـصت  کی  اب  دـمآ  هوتـسبمرهوش  ناج  نم  ياهیراگزاسان  اهداریا و  رثا  رد  تسا  نکمم  ، مزاسب
زج هکیروـط  هب  میآ  هوتـسب  مدوـخ  اهـشکمشکو  اـهیزابجل  رثا  رد  تسا  نـکمم  ، دـنزب یـشکدوخبتسد  اـنایحا  اـی  دـنک  رارفراـید  رهش و 
درک لمات  بوخ  هیضق  بناوج  فارطا و  رد  هک  هاگنآ  مهد . داب  رب  ار  مترخآ  ایند و  عورـشم  ریغ  لمعنآ  اب  میوجن و  ياهراچ  یـشکدوخ 

اهییوگدب و اهیراگنلو و  هب  هک  دراذگیم  انب  عطاقمیمصت  کی  اب  دینادرگ  مسجم  رظن  رد  ار  شاهدنیآ  دومن و  یسررب  ار  شراثآو  جئاتن  و 
ناج ردام  : دیوگیم شردام  هب  ماگنه  نیا  رد  دـنک . يرادـهگن  ار  شرهوش  هداد  همتاخ  شناگتـسب  ریاس  ای  ردامیقطنم  ریغ  ياهداهنـشیپ 

ار كرتشم  یگدنز  نیا  مامت  تیدجو  ششوک  اب  هک  تسنیا  رد  محالـص  منک  اضما  ار  ییوشانز  نامیپ  درم  نیااب  هدوب  مردقم  هک  نونکا 
ارم دـناوتیم  هک  تسوا  مزاس ، مهارف  ار  مرهوشتیاضر  بابـسا  بوخ  راتفر  قالخا و  اب  ،و  منک ظفح  دـنک  تخبـشوخ  ارم  دـناوتیم  هک 

حرطدیاب نامدوخ  ار  نامیگدـنز  همانرب  ، مرادـن غارـس  وا  زا  رتهب  ار  یـسک  ، تسانم راوخمغ  رای  یگدـنز و  کیرـش  ، دـنادرگ تخبـشوخ 
دمآ و تفر و  یهاوخیم  رگا  ، دـنک تخبدـب  ارم  یلک  هبتسا  نکمموت  ياهتلاخد  ،و  دـش دـهاوخ  لح  میـشاب  هتـشاد  یلکـشم  رگا  ،و  مینک
. منک هطبار  عطق  امش  اب  موشیم  راچان  الا  امنمییوگدب و  مرهوش  زا  نکن و  تلاخد  الصا  ام  یلخاد  یگدنز  رد  دنامب  ظوفحمام  یشیوخ 

حالـصا ار  ناشدوخ  دندشن  رـضاح  رگا  نکیل  دنک  دمآ  تفر و  اهنآاب  دناوتیم  دنتـشادرب  ناشراتفر  راتفگ و  زا  تسد  زردنا  دنپ و  اب  رگا 
ندیـشاپ مه  زا  ینعی  گرزب  رطخ  کی  زا  ار  شدوخهلیـسونیدب  دـنک و  هطبار  عطق  اـهنآ  اـب  یلک  روط  هب  هک  تسنیا  رد  نز  حالـصدنیامن 

مارتـحا تزع و  زا  شناـشیوخ  نیب  رد  تسا  نکمم  تروـص  نیا  رد  دـهد . همادا  یگدـنز  هب  دازآ  رکف  اـب  و  دـناهرب . یگداوناـخ  نوناـک 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشگ . دهاوخ  مرتحم  زیزع و  وادزن  هدش  ربارب  دنچ  شرهوشتیاضر  تبحم و  ضوع ، رد  نکیل  دوش  هتـساکوا 

میلـست شناـشیوخلباقم  رد  . دـشاب بوجحم  فیفع و  تسود و  رهوش  ، دوش رادهچب  داـیز  هکتسا  ینز  امـش  ناـنز  نیرتـهب  :» دومرف هلآ  و 
يوزا دونـشب و  ار  شرهوش  فرح  . درادـب ظوفحم  ناـگناگیب  زا  ار  شدوخ  ، دـنکتنیز شرهوش  يارب  ، دـشاب شرهوش  عیطم  نکیل  دـشابن 

نیرتدب : دومرف سپـس  دهدن . تسد  زا  ار  ایح  مرـش و  ، لاح رهرد  اما  دـنک  راتفر  وا  هدارا  قبط  رب  دـندومن  تولخ  مه  اب  یتقو  . دـنک تعاطا 
اورپ تشزياـهراک  زا  ، دـشاب زوتهنیک  میقع و  ، دورن شرهوش  راـب  ریز  نکیل  دـشاب  عیطم  شناـشیوخ  لـباقم  رد  هک  تسا  ینز  امـش  ناـنز 

ارشهانگ دریذپن و  ار  شرذع  . دزرو عانتما  شرهوش  ياههتـساوخ  زا  هاگتولخرد  ، دنک شیارآ  تنیز و  شرهوش  بایغ  رد  ، دـشاب هتـشادن 
تـشهبیدرا 1349 4- تاعالطا 12  هاــم 1348 3- رذآ  تاعالطا 9  -2 هرامـش 1628 . یگتفه  تاـعالطا  اهتـشونیپ 1- ( 5 «. ) دشخبن

دلج 103 ص 235 راحب  تشهبیدرا 1349 5- تاعالطا 13 

دیشاب ابیز  زیمت و  مه  هناخ  رد 

ینیـشن و بش  سلجم  هب  اـی  دـنیامن  تکرـش  ینـشج  سلجم  رد  ایدـنورب  شدرگ  هب  دـنهاوخیم  یتـقو  : تسا نینچ  اـهمناخ  رثـکا  موسرم 
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نکیل ، دـنوشیم جراخ  لزنم  زا  تسا  رودـقمناشیارب  هک  یهجو  نیرتهب  هب  دنـشوپیم و  ار  اهـسابل  نیرتهب  ، دـننکیم شیارآدـنورب  یناـمهم 
هناخ لخاد  رد  ، دنـشوپیمار سردنم  یلومعم و  ياهـسابل  هتخاس  جراخ  نت  زا  ار  ابیز  بوخ و  ياهـسابلاروف  دنتـشگرب  لزنم  هب  هکیماگنه 

رد يرادهناــخ  ، حالطـــصا هــب  ياهـــسابل  هدــیلوژ و  ياــهوم  اــب  ، دــننکیمنتنیز شیارآ و  ، دنتـــسین تفاــظن  یگزیکاــپ و  هــب  دــیقم 
يارب هناخ و  رد  دیاب  نز  . دشاب سکع  رب  راک  دیاب  هکیتروص  رد  ، دنـشوپیم هناخ  رد  ار  هراپ  ياهباروج  رادهکل و  ياهـسابل  ، دندرگیملزنم

ییابرلد تنیز و  دشابیم  شنادنزرف  ردپ  یمئادسنوم و  رای و  یگدنز و  کیرـش  هک  شرهوش  يارب  دـیاب  ، دـنک يربلد  شیارآشرهوش و 
شیارآ و ناشیارب  هک  دنراد  یـشزراهچ  نارگید  ، دننک زاب  اج  شلد  رد  دنناوتن  نابایخ  هچوک و  ناربلد  ات  دروآتسدب  ار  شلد  دیاب  ، دـنک

یتالاکـشا ناوناب  وناناوج  يارب  دـهد و  رارق  ناگناگیب  ینارچ  مشچ  لباقم  رد  ار  شیوخ  ییابیزو  شیارآ  نز  تسین  فیح  !؟ دـنک تنیز 
ادـختمحر زا  ددرگن  رب  هناخ  هب  ات  دوش  جراـخ  لزنمزا  دـنک و  وبـشوخ  ار  شدوخ  هکینز  ره  :» دومرف ص )  ) مالـسا ربمغیپ  دروآ ؟ دوجوب 

يارب ار  شتنیز  یلو  دنک  شیارآ  وا  يارب  . دشابشرهوش عیطم  هک  تسا  ینز  امش  نانز  نیرتهب  :» دومرف ادخ  لوسر  ( «. 1  ) دوب دهاوخ  رود 
درم کی  لد  ندروآ  تسدب  ، یمارگ مناخ  ( «. 2  ) دنک تنیز  شرهوش  بایغ  رد  هک  تسا  ینز  امش  نانز  نیرتدبو  . دزاسن رهاظ  ناگناگیب 

مسرب و مدوـخ  عـضو  رـس و  هب  مرادیجاـیتحا  هچ  سپ  دراد  تسود  ارم  هک  وا  وـگن : دوـخ  شیپ  . تسین ياهداـسراک  هشیمه  يارب  مه  نآ 
ابیز بترم و  زیمت و  هشیمه  دراد  تسود  ترهوـش  هک  نادـب  نیقی  ینک . يرادـهگن  هشیمه  ياربار  وا  قـشع  دـیاب  مـنک ؟ ییاـبرلد  شیارب 

لزنم جراـخ  رد  تسا  نکمم  یـسرن  تدوـخ  هبلزنم  رد  ینکن و  راـتفر  وا  ینطاـب  ياههتـساوخ  قـبط  رب  رگا  ، درواـین ناـبز  هـب  وـل  ویـشاب 
اب ار  اهنآ  دید و  ار  بترم  وزیمت  ياهمناخ  یتقو  ، ددرگ فرحنم  هار  زا  هدـش و  درـسلد  وت  زا  دـتفیب و  هدرکشیارآ  زیمت  نانز  هب  شمـشچ 

شیارآشیارب هناخ  رد  مه  وت  ! دـناهدش لزان  نامـسآ  زا  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  دـنکیملایخ  درک  هسیاقم  وت  بترمان  فیثک و  عضو  رس و 
یناوتیم تروصنآ  رد  ، یتسه رتابیز  رتهب و  هکلب  یتسین  رتمک  اهنآزا  وت  هک  دـمهفب  اـت  نک  يزاـنط  يربلد و  شوپب و  بوخ  ساـبل  نک و 

اب هناـخ  رد  هدـنب  مناـخ  : » دـییامرف هجوـت  رهوـش  کـی  هماـن  هـب  ینادرگ . رخــسم  ار  شلد  هـشیمه  يارب  یــشاب و  راودـیما  وا  قشعماودـب 
طیحم يارب  هکار  ینامام  گنشق و  ياهـسابل  نیا  زا  یکی  شاک  يا  منکیم  رکف  تاقوا  یهاگ  ادخ  هب  . تسین صیخـشت  لباق  نامراکتمدخ 

: متفگ وا  هب  راـب  دـنچ  . تشادـیمرب داـشگ  ياـهنماد  هـنهک و  ياـهزولبنیا  ، رـس زا  تـسد  دیـشوپیم و  هناـخ  رد  هـتخود  یناـمهم  راـک و 
دیقم ماهچب  ای  وت  لباقم  رد  نم  : تفگ ییورـشرت  اب  شوپب . ار  گنـشق  ياهـسابل  نآ  زا  تسد  کی  لـیطعت  هعمج و  ياـهزور  لـقاالمزیزع 

اب نتـشگ  ابیز  لزنم  رد  : دییوگبتسا نکمم  ( «. 3  ) مشکیم تلاجخ  میاهراکمه  ولج  دشاب  بترمان  معضو  رـسزور و  کی  رگا  اما  . متـسین
عنام هچ  . دـینک لح  ار  لکـشم  نیا  دـیناوتیممتح  روط  هب  دـینادب  ار  لمع  نیا  شزرا  رگا  نکیل  ، تسین راگزاس  يزپشآو  يرادهناخ  لغش 

دـیدش و غراف  راک  زا  یتقونکیل  دـینک  هدافتـسا  نآ  زا  راک  عقوم  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  یـصوصخم  سابلهناخ  ياهراک  ماـجنا  يارب  دراد 
راظتنا ردمظنم  بترم و  ،و  دیهد رییغت  ار  ناتیاهـسابل  ، دینزب هناش  ار  اهوم  ، دینک زیمت  ارناتندب  دـیایب  لزنم  هب  ناترهوش  هک  هدیـسر  نآ  تقو 

تنیز هجو  نیرتهب  هب  ، دشوپب ار  شیاهـسابل  نیرتهب  ، دنک وبـشوخار  شدوختسا  مزال  نز  رب  :» دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دیـشاب . وا 
ار تنیز  شیارآ و  دـیابن  نز  :» دوـمرف مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ( «. 4  ) دـنک تاقالم  شرهوش  اـب  بش  حبـص و  یعـضو  نینچاـب  دـنک و 

دیابن مه  ریپ  ياهنز  یتح  ، دشاب انح  زا  یمک  هبهچ  رگ  دراذگب  باضخ  نودـب  ار  شتـسد  دـیابن  ، دـشاب دـنبولگ  کی  هب  هچ  رگ  دـنکكرت 
هام 1351. دنفسا  تاعالطا 3  راحب ج 103 ص 235 3- -2 راحب ج 103 ص 247 . اهتشونیپ 1- ( «. 5  ) دـنیامنكرت ار  شیارآ  تنیز و 

یفاش ج 2 ص 138. -5 راحب ج 103 ص 228 . -4

نک يردام  شیارب 

شزاون و هلیـسو  هب  ، دـنک يدردـمه  يو  اب  یـسک  دـهاوخیم  شلد  ، درادراوخمغ راتـسرپ و  هب  جایتحا  يرامیب  يراتفرگ و  عقاوم  رد  ناسنا 
دنتسه قباس  ناکدوک  نامه  اهدرم  ، دشخب شمارآ  ارشباصعا  یحور  ياهتیوقت  اهیرادلد و  هلیسو  هب  . دهد نیکـست  ار  شیاهدردییوجلد 

زا 110يرادرسمه هحفص 44 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


عقاوم رد  هک  دراد  راظتنا  تسب  ییوشانزنامیپ  ینز  اب  یتقو  درم  ، دـنراد ردام  ياهتبحم  اهـشزاون و  هب  جایتحا  مهزونه  ، دـناهدش گرزب  هک 
قباس زا  شیب  دش  ضیرم  ترهوش  رگا  ، مرتحم مناخ  دنک . ییوجلد  يراتسرپ و  يو  زا  نابرهم  ردام  کیدننام  تسرد  يرامیب  يراتفرگ و 

ار تحارتسا  بابسا  ، هدب شیرادلد  ، یتسه تحارانادیدش  وا  يرامیب  زا  هک  نک  دومناو  نانچ  نک ، فسات  يدردمه و  راهظا  ، نک ینابرهم 
ار ییاذـغ  ره  ، زاس مهارف  ار  شاهلیـسودراد  وراد  رتکد و  هب  جایتحا  رگا  ، ددرگ مارآ  شباصعا  ات  نک  تکاس  ار  اههچب  ، زاـس مهارف  شیارب 

شرتـسب راـنکرد  رتـشیب  هچ  ره  نک  یعـس  ، نک ییوـجلد  یـسرپلاوحا و  وا  زا  مد  هـب  مد  ، نـک هیهتاروـف  تسبوـخ  شیارب  دراد و  لـیم  هـک 
نزب و واب  يرس  يوشیم  رادیب  هک  یهاگ  یتفر  باوخب  یتقو  ، نامب رادیبیناوتیم  ات  نک  یعـس  دربیمن  شباوخ  درد  تدش  زا  رگا  ، ینیـشنب

شباوخ دیاش  نک  تولخ  ار  قاتا  زور  رد  ، نک یتحاران  راهظادادماب  هدنارذگ  یباوخیب  هب  ار  بش  رگا  ، نک یـسرپلاوحا  تسین  باوخرگا 
افو و مئالع  زا  ار  اهراک  لیبق  نیا  ، هوالعهب ، دـنکیم کمک  شیدوبهب  رد  دـهدیم و  نیکـست  ار  شیاهدرد  وت  ياـهیزوسلد  واهـشزاون  ، دربب

نیمه يدـش  ضیرم  رگا  ، دـنکیمادیپ يرتشیب  هقالع  وت  هبتبـسن  ، دوشیم مرگلد  یگدـنز  هب  ، هجیتن رد  ، رامـشیمیقیقحتبحم تیمیمص و 
بوخ هک  تسنیا  نز  داـهج  : » دوـمرف ادـخ  لوـسر  تسا و  يرادرهوـش  عوـن  کـی  لـمع  نیا  يرآ  دـهدیم . ماـجنا  وـت  هبتبـسن  ار  لـمع 

راحب ج 103 ص 247 اهتشونیپ 1- ( «. 1  ) دنک يرادرهوش 

شاب رادهگن  زار 

رارـسا ، يدوجوم ، دـمآرد رادـقم  بسک ، عـضو  زا  دـنهاوخیم  ، دـنوشعالطا اـب  ناـشرهوش  زوـمر  رارـسا و  زا  دـنراد  لـیم  اـهمناخ  ـالومعم 
يزیچ دراذگب و  اهنآ  رایتخا  رد  ار  شرارسا  مامت  هکدنراد  راظتنا  ناشرهوش  زا  هصالخ  روطب  .و  دنوش ربخ  اب  شاهدنیآ  تامیمصت  ، یبسک

ببس یهاگ  عوضوم  نیمه  ،و  دنهدرارق ناشرـسمه  رایتخا  رد  ار  ناشرارـسا  مامت  دنتـسین  رـضاح  مه  اهدرم  رثکاسکع  رب  ، دنکن ناهنپ  ار 
گنر کی  نم  اب  ، دنکیم یفخم  نمزا  ار  شرارـسا  ، درادن دامتعا  نم  هب  مرهوش  هک  دنکیم  تیاکـش  مناخ  دوشیم . ینیبدب  یتح  يروخلد و 

درد نم  اب  ، دیوگیمننم هب  ار  شدوخ  يدوجوم  رادقم  دمآرد و  ، مناوخب ار  شیاههمان  دراذگیمن  دراد . يرس  رـس و  ایوگ  ، تسین حیرـص  و 
رارــسا و هـک  دنتــسین  لــیمیب  مـه  اــهدرم  اــقافتا  ، دــیوگیم غورد  یهاــگیتح  دوریم و  هرفط  نـم  ياــهلاؤس  باوـج  رد  ، دــنکیمن لد 

هزاورد رد و  ناـشناهد  ، دنتــسین رادـهگن  زار  اـهنزهک  تـسنیا  ناشرذـع  نـکیل  . دــنهد رارق  ناشرــسمه  راـیتخا  رد  ار  ناشیگدــنززومر 
نکمم ياهناهب  كدنا  اب  ، دـننکیموگزاب نارگید  يارب  اروف  دندینـش  ار  هچ  ره  ، دـننک نامتک  یلک  روط  هب  اریبلطم  دـنرادن  تیفرظ  ، درادـن

دناوتیم یناسآهب  دنک  فشک  ار  ناسنا  رارـسا  دهاوخب  یـسک  رگا  . دنزاس مهارف  ار  وا  رـسدردبابسا  دـننک و  شاف  ار  ناسنا  رارـسا  تسا 
دنیامنهدافتسا ءوس  يرس  بلاطم  نتسناد  زا  اهمناخ  ضعبتسا  نکمم  ، ددرگ لئان  شیوخ  دصقم  هب  وا  هلیـسو  هب  هداد  بیرف  ار  شرـسمه 

يدودح ات  اهدرم  رذع  هتبلا  دنزاس . مهارف  ار  وا  يراتفرگ  بابسانیکمت  مدع  تروص  رد  هداد  رارق  رهوش  رد  ذوفن  بابسا  ار  اهنآ  یتح  و 
یتـقو ، دراد هبلغناـشلقعت  رب  ناـشتاساسحا  ـالومعم  ، دـنریگیم رارق  تاـساسحا  فـطاوع و  ریثاـتتحت  اـهدرم  زا  رتدوز  اـهنز  ، تسا هجوـم 

ار درميراتفرگ  بابسا  هدومن  هدافتسا  ءوس  رارسا  نتسناد  زا  تسا  نکمم  عقاومنآرد  ، تسا راوشد  ناشیارب  يراد  نتشیوخ  دنوش  ینابصع 
ینز : » دـییامرف هجوت  ریز  ناتـساد  هب  هنومن  باب  زا  نکیل  دنـشاب  هتـشادغارس  داـیز  ثداوح  لـیبق  نیا  زا  ناگدـنناوخ  دـیاش  . دـنزاس مهارف 
یلو مراد  تسود  لد  ناـج و  زا  ار  مرهوش  نم  : دـیوگیم مناـخ  ، دـش نادـنزلاس  کـی  هب  موـکحم  وا  درک و  شاـف  ار  شرهوـش  زار  ... ماـنب
دوـب هتـساوختمیقنارگ  دـنبندرگ  مناـخ  نیا  ، درادبمتـسود رتـشیب  دـعب  هب  نیا  زا  اـت  مدرک  ار  راـک  نیا  ، دوـب هدـشتبحم  مک  نـم  هـباریخا 
الماک شرهوش  هک  دشاب  هتشاد  لیم  نز  رگا  نیاربانب  ( «. 1  ) دتفیب نادنزب  ات  درک  شاف  ار  ناشجاودزا  رد  بلقتمه  وا  . تفرن راب  ریز  ... یلو

رد سکچیه و  يارب  شرهوش  هزاجا  نودبهک  دـشاب  طایتحا  اب  رادـهگن و  زار  يردـقب  دـیاب  دـنکن  یفخم  وا  زا  ار  يزیچهدوب  گنر  کی 
رادقم نیا  يرادهگن  زار  رد  ، دنکنشاف ار  شرهوش  رارسا  شدوخ  یمیمص  ناتـسود  ناشیوخ و  يارب  یتح  ، دنکن لقن  ار  يزیچ  لاح  چیه 
رارسا تسا  نکمم  ، دراد یناتـسود  متح  روط  هب  مه  وا  اریز  ، وگن یـسک  هب  دنک  شرافـس  دیوگبيرگید و  هب  ار  شرارـسا  هک  تسین  یفاک 
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نیاربانب تسا . هدش  شاف  شرارسا  هک  دوشیم  هجوتم  ناسنا  تقو  کی  ، دییوگن یـسک  هب  دنک  شرافـس  دهد و  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ار  امش 
هیلع یلع  ( «. 2  ) دشابیمشرارسا قودنـص  لقاع  هنیـس  :» دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیوگیمن . يدحا  هب  ار  شرارـسا  لقاع  صخش 
شاف هدش : عمج  زیچ  ود  رد  اهیدب  مامت  ،و  نابوخ اب  یتسود  يرادهگن و  زار  : تساعمج زیچ  ود  رد  ترخآ  ایند و  ياهیبوخ  :» دومرف مالسلا 

راحب ج 74 ص 178 راحب ج 75 ص 71 3- هامید 1350 2- تاعالطا 19  اهتشونیپ 1- ( . 3 « ) رارشا اب  یتسود  رارسا و  ندرک 

ریذپب ار  وا  تیریدم 

نآ دارفا  نیب  دیاب  هچ  رگ  . دراد لوئسم  ریدم  کی  هب  جایتحا  یعامتجاتالیکـشت  ره  هرخالاب  هاگراک و  ای  هناخراک  ای  هرادا  ای  هسـسؤم  ره 
ره هرادا  زا  انیقی  لزنم  کی  هرادا  . دش دـهاوخن  هرادایبوخب  ریدـم  نودـب  لاح  ره  هب  نکیل  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يراکمه  نواعتهسـسؤم و 

کی ياـضعا  نیب  رد  دـیاب  هک  تسین  دـیدرت  تهج  نـیا  رد  دراد . ریدـم  هـب  يرتـشیب  جاـیتحا  تـسا و  رتشزرا  اـبو  رتراوـشد  ياهسـسؤم 
ره ، دراد ترورـض  ناشیارب  مه  ریبدت  اب  لقاع و  تسرپرـسکی  دوجو  نکیل  دشاب  هتـشاد  دوجو  يراکمه  نواعت و  لماک و  مهافتهداوناخ 
ای هناخ  یتسرپرس  ، تشاد دهاوخن  یـشخبتیاضرو  مظنم  عاضوا  متح  روط  هب  دشاب  هتـشادن  ياهملکلا  ذفان  ریبدت و  اب  ریدمکی  هک  ياهناخ 

اهدرم زا  ابلاغ  راکنیا  هک  اجنآ  زا  نکیل  ، دنک يرادربنامرف  درم  دشاب و  نز  هدـهع  هب  ای  دـنک ، تعاطا  وا  زانز  دـشاب و  درم  هدـهع  هب  دـیاب 
فیرـش نآرق  رد  هداهن  واشود  رب  ار  گرزبتیلوؤسم  نیا  میکح  دـنوادخ  دراد  هبلغ  ناشتاساسحا  ربناشتالقعت  نوچ  تسا  هتخاـس  رتهب 

جرخ شیوـخ  ياـهلام  زا  هـکنیا  يارب  تـسا و  هداد  يرتربرگید  ضعب  رب  ار  دارفا  ضعب  ادـخ  اریز  ، دـننانز تسرپرــس  نادرم  : » دــیامرفیم
دنسانشب هداوناختسرپرسو  گرزب  ناونع  هب  ار  درم  هک  تسنیا  رد  هداوناخ  حالص  نیاربانب  ( «. 1  ) دنرادربنامرف هتسیاشنانز  سپ  . دناهدرک

نینچ لزنمطابـضنا  مظن و  ظفح  هکلب  دـشاب  هدـش  کچوک  نز  ماقم  هک  تسین  انعمنادـبعوضوم  نیا  ، دـننک راک  وا  دیدحالـص  رظن و  اب  و 
. دـنکیم تواضق  عوضوم  نیدـب  زین  ناشدوخ  نادـجو  دـنراذگب  رانک  اراجیب  ياهبـصعت  ماخ و  تاـساسحا  اـهمناخ  رگا  ، دراد ار  یئاـضتقا 

هداوناـخ رد  درم  هشیمه  هک  دوـب  نیا  تنـس  . تسا هتفاـی  للخجـیردتهب  هنافـساتم  هـک  میتـشاد  یبوـخ  مـسر  ناریا  رد  اـم  : دـیوگیم ... مناـخ
نز تسا  رتهب  یلو  . تسا هدنام  نادرگرس  سیئر  باختنادروم  رد  هداوناخ  هدش و  لزلزتم  لزنم  عضو  زورما  یلو  دوب  هداوناخ  سیئریناریا 
همه هب  دـیاب  ... دـشاب هتـشاد  لوبق  سیئر  ناونعهب  ار  درم  هناخ  رد  تسا  هتفای  درم  اب  ربارب  یقح  یعامتجا  دراوم  زا  يرایـسبرد  هک  يزورما 
رهوش هناخ  دراو  یسورع  سابلاب  دنراذگیم  تخب  هناخ  هب  مدق  یتقو  هک  دوش  هیـصوت  یمیدق  رکف  نیا  دننکجاودزا  دنهاوخیم  هک  یناسک 
مامت رد  هک  دهدیمن  هزاجا  ابلاغدرم  هنازور  لغاشم  یگدنز و  ياهیراتفرگ  هک  تسه  بلطم  نیا  هتبلا  ( «. 2  ) دنوش جراخ  نفک  اب  دنوش و 

هب بیرقتیرثکا  تسا و  هناخ  يونابدـک  رایتخا  رد  المع  اهراک  هدـمع  تمـسق  هک  تفگناوتیم  عقاو  رد  دـنک و  تلاـخد  هداوناـخ  روما 
ییاج رد  رگا  . دوش هدرمش  مرتحم  دیاب  درم  یتسرپرس  تیمکاح و  قحلاح  ره  هب  نکیل  دریگیم  ماجنا  وا  هدارا  لیم و  قبط  رب  اهراک  قافتا 

قح هلیــسونیدب  داد و  جرخبتماقتــسا  شداهنــشیپلباقم  رد  دـیابن  دـشاب  يرادهناـخ  یئزج  روـما  رد  وـل  درک و  تلاـخد  هدـیقعراهظا و 
قح بدایب و  نز  کی  ار  شرسمه  وهدارالا  بولسم  ار  شدوخ  هدش  دراو  همطل  شتیـصخش  هب  الا  ،و  داد رارقراکنا  دروم  ار  وا  تیمکاح 
ددص رد  تسا  نکمم  هدشرادهحیرج  شتیصخش  نوچ  . دوشیم هقالع  مک  شرسمه  هب  درسلد و  یگدنززا  ، دنکیم باسح  زابجل  سانـشن و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـهد . ناشن  یتخـس  رـس  شرـسمه  لوقعم  اجبياههتـساوخ و  لباقم  رد  یتح  دـیآ و  رب  ماقتنا  یفـالت و 
هبتبـسن نز  :» دیـسرپ ادـخ  لوسر  زا  ینز  ( 3 «. ) دـنکیم لـمع  شتاروتـسد  قباـطم  دـهدیم و  شوگشرهوش  فرح  هب  بوخ  نز  :» دوـمرف

هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ  ( «. 4  ) دـیامنن فلخت  شناـمرف  زا  دـنک و  تعاـطا  يو  زا  دـیاب  : دوـمرف ؟ درادياهفیظو هچ  شرهوـش 
زابجل فیثک و  مه  ازان و  مه  هک  دنتـسه  یناسک  اهنز  نیرتدب  :» دومرف ادخ  لوسر  ( «. 5  ) تسا هدند  کیو  زابجل  نز  اهنز  نیرتدب  :» دومرف

زا ، هدب ماجنا  ار  اهراک  يو  تروشم  رظن و  اب  ، ریذپبهداوناختسرپرـس گرزب و  ناونع  هب  ار  ترهوش  ، یمارگ مناخ  ( «. 6  ) دنشاب نامرفان  و 
نآ زا  رتهب  وت  هک  دشاب  يرادهناخ  روما  زاهکنیا  ول  ،و  هدن ناشن  یتخسرس  شلباقم  رد  درک  تلاخد  يراک  رد  رگا  ، نکنفلخت شتاروتسد 
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يروص تسایر  نیدـبو  دـنک  تلاـخد  اـهراک  رد  هاـگ  هاـگ  راذـگب  ، هدـن رارق  راـیتخالا  بولـسم  درف  کـیالمع  ار  ترهوش  ، يراد عـالطا 
شنامرف زاو  دنریگب  هزاجا  ناشردـپ  زا  اهراک  رد  هدـب  رکذـت  اهنآ  هب  ، هدـب ناشن  تنادـنزرفهب  المع  ار  وا  تسایر  عوضوم  ، دـشاب شوخلد 
ظوفحم ترهوش  وت و  مارتحا  ،و  دنیآ راب  بدا  اب  رادربنامرف و  ونـشفرح و  ات  هدـب  تداع  راتفر  نیدـب  ار  اهنآ  یکدوک  زا  . دـنیامنن فلخت 

تاحلاصلاف مهلاوما  نم  اوقفنا  امب  وضعب  یلع  مهـضعب  هللا  لضف  امب  ءاسنلا  یلع  نوماوق  لاـجرلا  هیآ 34  ءاسن  هروس  اهتشونیپ 1- دنامب .
یفاش ج -6 كردتسم ج 2 ص 532 . راحب ج 103 ص 248 5- راحب ج 103 ص 235 4- -3 هام 1351 . دادرم  تاعالطا 17  -2 تاتناق . 

2 ص 129.

شاب راگزاس  اهیتخس  رد 

تـسا نکمم  ، دراد زارف  بیـشن و  نارازه  یگدنز  ، دـخرچیمن هاوخلدقبط  رب  هشیمه  راگزور  خرچ  ،و  دوریمن هرـسکی  سکچیه  يارب  ایند 
،و دوشتسدـیهت هداد  تسد  زا  ار  شتورث  لام و  تسانکمم  ، ددرگ نیـشنهناخ  راکیبتسا و  نکمم  ، دوش التبم  یتخـس  يراـمیب  هبناـسنا 
ار ییوشاـنز  ناـمیپ  هداد  مه  هب  ار  تعیبتسد  هـک  يرهوـش  نز و  دراد . عوـقو  ناـکما  سک  هـمه  يارب  هـک  ثداوحلـیبق  نـیا  زا  اهدـص 
تفلا و هتشر  راوتسا و  نانچ  ییوشانز  نامیپ  دیاب  ، دنـشابرگیدمه راوخمغ  رای و  مه و  اب  لاح  همه  رد  هک  تسا  روظنم  نادب  دننکیماضما 
يرامیب و رد  ، دنشاب مه  اب  یشوخان  یشوخ و  رد  دننامب ، یقاب  شیوخ  نامیپ  دهع و  رس  رب  لاح  همه  رد  هک  دشاب  دنمورینيردق  هبتبحم 

شیاهمغ رب  یمغادابم  دشتسدیهت  تخاسن و  ترهوش  اب  راگزور  رگا  ، مرتحم مناخ  دنـشاب . مه  اب  یتسدـگنتو  تعـسو  لاح  رد  ، یتمالس
تــشگ يرتـسب  ناتــسرامیب  اـی  هناـخ  رد  یتدـم  دــش و  ـالتبم  یتخــس  يراـمیبهب  رگا  . يراذــگب ار  يراـگزاسان  داریا و  ياـنب  ییازفیب و 

يراتـسرپ و زا  ، ینک يراتـسرپ  يو  زا  افـص  لامک  اب  هدومنتبحم  راهظا  رتشیب  هکلب  قباس  دـننام  هک  تسا  نانچ  تیناسنا  يراداـفومسر و 
ات وا  يدـشیم  ضیرم  وت  رگا  ، نک جرخ  وادوبهب  يارب  تدوخ  لاوما  زا  مه  زاب  يراد  وت  نکیل  درادـن  ترهوش  رگا  ، نکنغیرد ندرک  جرخ 

يرادافو و نییآ  يرادوت  نکیل  درادـن  وا  هک  نونکا  ینک ، لصاح  دوبهب  ات  درکیم  فرـص  وت  هجلاعميارب  شدوخ  لاـم  زا  تشاد  تردـق 
یهاوخدوخو افویب  نز  کی  ارت  يدیـسرن  شدادـب  ساسحتیعقوم  نیا  رد  رگا  ، ینکفرـص وا  هار  رد  ار  تلاوما  هک  دراد  اـضتقا  هفطاـع 

نکمم یتـح  ،و  دوـشیم مـک  وـت  هبتبـسن  شاهقـالع  رهم و  تروـصنیا  رد  ، دـهدیم حـیجرت  رهوـش  دوـجو  رب  ار  اـیند  لاـم  هـک  درامـشیم 
يرتسگداد هب  ... يدرم : » دییامرف هجوت  ریز  ناتساد  هب  دهد . حیجرت  ار  قالط  هتسنادن  يرسمه  ماقم  قئال  ارت  هک  دوش  درـسلد  يردقهبتسا 
متـساوخمنز زا  . مریگ رارق  یحارج  لـمع  تحت  دـیاب  دوب  هتفگ  رتـکد  مدوب  راـمیب  : تشادراـهظا . دـیوگ قـالط  ار  شرـسمه  اـت  دوب  هدـمآ 

لمع تحت  یتلود  ناتـسرامیب  کـی  رد  راـچان  . درک رهق  نم  هناـخزا  دـشن و  رـضاح  دراذـگب  مراـیتخا  رد  ماو  ناونع  هب  ار  دوخ  زادـناسپ 
کی ناوتیمن  ار  ینز  نینچ  داد و  حیجرت  نمرب  ار  لوپ  نوچ  . منک یگدـنز  وا  ابتسا  لاحم  ماهتفای  دوبهب  هک  کنیا  متفرگرارق و  یحارج 
نینچ کـی  رد  هک  یهاوخدوخ  نز  نینچ  تسا . هدوـب  روکذـم  درم  اـب  قـح  هک  دـنکیم  قیدـصت  ینادـجو  اـب  درف  ره  ( «. 1  ) دیمان رـسمه 

اهر ار  وا  ، دـنک جرخ  شرهوشتاجن  يارب  ار  شیوخ  زادـناسپ  هدـشن  رـضاح  هدوب  رطخ  ضرعم  ردشرهوش  ناـج  هک  یـساسحتیعقوم 
تـسدزا ار  هفطاع  تیناسنا و  یعقاوم  نینچ  رد  شاب  بظاوم  ، مرتحم مناخ  تسین . يرـسمهمرتحم  ماقم  قیال  هتفر  شردـپ  هناخ  هب  هدرک و 

يریگب قالط  نوناق  روز  اب  ادابم  دش  موکحم  نادنز  هب  ایتسوا  ریگنمادرمع  رخآ  ات  هک  دش  التبم  یتخـس  يرامیب  هب  ترهوش  رگا  ، یهدـن
اب یـشوخ  مایا  رد  هک  ار  تاهراچیب  رهوش  هک  دوشیم  یـضارتنادجو  ایآ  ، یـشکب رانک  هدرک  اهر  تسرپرـسیب  اهنت و  ار  تنادنزرف  ووا  و 

هکنیا ضرف  رب  ؟ يوشن راتفرگ  هیلب  نیمههب  رگید  زور  دنچ  تدوخ  هک  اجک  زا  ؟ يورب هدرک  اهر  اهنت  هتشگ  هدنامرد  هکنونکا  دیاهدوب  مه 
یگتـشذگ و دوخ  زا  . رادربيزابـسوه یهاوخدوخ و  زا  تسد  دوـشب ؟ رتـهبتیارب  هک  اـجک  زا  يدرکادـیپ  مه  يرهوـش  یتـفرگ و  قـالط 
ره هبتنادنزرفو  رهوش  اب  تدوختفارـش  تیثیح و  ظفح  يارب  ادـخ و  ياضر  يارب  ، شاب هتـشاد  نادـجو  هفطاع و  ، هدـب جرخب  يراکادـف 

شاب نئمطمو  ، زومایب يراگزاس  يراکادف و  سرد  اهنآ  هب  المع  نک و  تیبرت  بوخار  تنادـنزرف  ، شاب هتـشاد  ربص  يرابدرب و  ، زاسب لاح 
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هداد رارق  داهج  فیدر  رد  هک  تسا  يرادرهوش  قادـصم  نیرتهب  وت  لمعنیا  اریز  تشاد ، یهاوخ  ار  شاداپ  نیرتهب  ترخآ  ایند و  رد  هک 
تاعالطا 25 اهتشونیپ 1- ( «. 2  ) دـنک يرادرهوش  بوخهک  تسنیا  رد  نز  داهج  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  تساهدـش .

راحب ج 103 ص 24 -2 هام 1350 . رذآ 

نکن رهق 

رد . دـننزیمن فرح  هدیـشک  مه  رد  ار  ناـشتروص  ، دـننکیم رهق  دـندشتحاران  ناـشرهوشتسد  زا  یتـقو  هـک  تـسنیا  اـهنز  ضعب  لوـمعم 
اوعد رهق و  اهنآ  هدیقع  هب  . دننکیم دنلورغ  شاوی  شاوی  ، دننزیم ار  اههچب  دنروخیمن ، اذغ  . دـننزیمن يراک  چـیه  هبتسد  هتـسشنياهشوگ 

نکمم هکلب  دنکیمن  هیبنت  ار  رهوش  اهنت  هن  روکذمهمانرب  نکیل  ، تفرگ ماقتنا  رهوش  زا  دش و  لسوتم  نادب  ناوتیم  هک  تساياهلیسو  نیرتهب 
اب دیاب  زور  دنچ  ات  تروصنیا  رد  ، دنکرهق هدومن  لثم  هب  هلباقم  زین  ترهوشتسا  نکمم  اریز  ، دشاب هتشادرب  ردار  يدب  رایـسب  بقاوع  تسا 

هرخالاب ات  ، دنزن فرح  واینزن  فرح  وت  ، دنک یخلت  تاقوا  وا  ینک  یخلت  تاقوا  وت  ، دنزب رغ  وا  ینزبرغ  وت  ، دـینک یگدـنز  یتحاران  تلاح 
امـشياوعد رهق و  نیرخآ  نیا  اـما  ، دـینک یتـشآ  مه  اـب  رگید  هناـهب  کـی  اـب  اـی  ناتـسودای  ناـشیوخ  زا  یکیتطاـسو  هب  دـیوش و  هتـسخ 

رهق و تلاح  اب  دـیاب  ار  رمع  کی  ینعی  دوشیم  عورـش  اوعد  رهقو و  يوشیم  تحاران  ترهوشتسد  زا  زاـب  هک  دـشکیمن  یلوط  هکلبتسین 
يزور هیس  یتخبدب و  هب  ار  ناتهانگیب  نادنزرفمه  درک  دیهاوختخبدب  ار  ناتدوخ  مه  هلیـسونیدب  ، دییامن یگدنز  ترودک  وهنیک  اوعد و 
نیمه نادـنزرف  زا  دـنوشیم  عـقاو  داـسف  گـنراگنرياهماد  رد  دـننکیم و  رارف  یگدـنز  هناـخ و  زا  هک  یناـناوج  رثـکا  تخادـنا . دـیهاوخ 

،و دننکیم اوعد  رگیدکی  اب  زور  ره  مردام  ردـپ و  : تفگ ... مانب یناوج  : » دـییامرف هجوت  ریز  ياهناتـساد  هب  هنومن  باب  زا  دنتـسه . اههداوناخ 
مدروخ ار  نارگید  لوگ  مک  مک  . موشیم نادرگرس  نابایخ  هچوکرد و  راچان  زین  نم  ، دنوریم ناشناگتسب  زا  یکی  هناخ  هب  اهنآ  زا  مادک  ره 

ردپ و بش  کی  هک  منادیم  ردقنیمه  یلو  تسینمدایبتسرد  : تفگ یعامتجا  ناراکددم  هب  ... مانب ياهلاس  هد  رتخد  مدز .  تسد  يدزدب  و 
ماهمع زا  ارم  نز  هریپ  نیاات  مدوب  ماهمع  دزن  یتدم  . درپس ماهمع  هب  ارم  مردپ  دـعب  زور  دـنچ  تفر و  مردامدـعب  زور  . دـش ناشیاوعد  مردام 

مناـخ مورب . شاهناـخ  هب  مهاوـخیمن  رگید  هک  مربیم  جـنر  ردـقنآ  . موـشیم يرادـهگنوا  دزن  تسا  یلاـس  دـنچ  . دروآ نارهت  هـب  تـفرگ و 
مه رتخد  نیا  ... درک یـسیون  مان  نازومآ  شناد  زا  ياهدع  زا  ... ناتـسبد دش و  زاغآ  یلیـصحت  لاس  هشیمه  لثم  مه  لاسما  : تفگ راگزومآ 

سرد تسناوتیمن  دوبن و  مارآ  سالک  رد  ... یلو دندوب . لیصحت  لوغشم  نادرگاش  تشذگیم و  یمارآ  هب  یلیصحت  لاس  . دوباهنآ زا  یکی 
لیطعت هسردم  هک  رهظ  زا  دعبزور  دنچ  یتح  . تفریم ورف  رکف  هب  تشاذگیم و  اهتـسد  نایم  ار  شرـس  ضیرمصاخـشا  دننام  مئاد  . دـناوخب

هناخ هبتلع  یمارآهب  . دش رارکت  هنحص  نیا  مه  زوریرپ  . درکن لوبق  دورب  هناخ  هب  میدرک  رارـصاهچ  ره  تسـشن  طایح  زا  ياهشوگ  رد  دش 
ردپ و مدیـسرپ  مدرگ . زاب  هناخ  هب  مهاوخیمن  رگید  . دـنکیم تیذا  ارم  . موشیم يرادـهگن  مان ... هب  ینز  ریپ  دزن  : تفگ . مدیـسرپ ار  وا  نتفرن 

ترهوشتسا نکمم  ( 1  ) مداتفا نز  هریپ  نیا  تسد  هب  نم  .و  دندش ادجمه  زا  اهنآ  تفگ  سپستسیرگ  هقیقد  دنچ  ؟ دنتـسه اجک  تردام 
هناخ هب  رهقناونع  هب  يوش  راچان  وت  هاگنآ  . دسرب يراک  کتک  یئوگازـسان و  هب  هداد  ناشنيرتدیدش  لمعلا  سکع  وت  ياهرهق  لباقم  رد 

رهق و نیا  زا  ترهوشتسا  نکمم  ، ددرگ رتقیمع  رتدیدش و  امش  تافالتخااهنآ  تلاخد  اب  .و  يربب اهنآ  دزن  ار  وا  تیاکش  يورب و  تردپ 
تدوخ مه  ياهدرک  تخبدب  ار  ترهوش  مه  تروصنیا  رد  دهدب . حیجرت  فیثک  یگدنز  نیا  رب  ار  ییادج  دیآ و  هوتسب  یلاوتم  ياهاوعد 

امتح . يدرگ تردام  ردـپ و  راب  رـس  ای  ینامباهنت  رمع  رخآ  ات  يوش  راچان  دـیاش  ، دـش یهاوخ  ررـضتم  وا  زا  رتشیب  وت  متحروط  هب  نکیل  ار 
زومر زا  نمهن  . دییاپن يرید  ام  یگدنز  اما  مدرک  جاودزا  یناوج  اب  : تفگیم ینز  . » درادن يدوس  ینامیـشپنکیل  دش  یهاوخ  نامیـشپ  ادـعب 
هتفه مدرکیم و  رهق  نم  هتفه  کـی  ، میتـشاد شکمـشک  مه  اـب  اـمئاد  ، تسنادـیمار يرادـنز  مـسر  هار و  وا  هـن  ، متـشاد عـالطا  يرادرهوـش 
رکف هبجیردت  هب  ،و  دش مرهوش  ندش  درـسلد  ببـس  اهیتشآو  رهق  نیا  ، میدرکیم یتشآ  مه  اب  ناگتـسب  ینایم  رد  اپ  اب  اههعمج  طقف  ، وادعب

ادج مه  زا  ، مدوبن مراتفر  رد  رظن  دیدجتهب  رـضاح  مدادیمن و  قالط  هب  یتیمها  نس  یمک  تلع  هب  مه  نم  ، داتفا يرگیدرـسمه  ندرک  ادـیپ 
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میدشیم انشآ  مه  اب  هک  یناسکبلغا  ، مدش تارطخ  هجوتم  دوز  یلیخ  ، مدرکیم یگدنز  ییاهنت  هب  مدرکهراجا و  مدوخ  يارب  یقاطا  ، میدش
یفرعم وارـسمه  ار  دوخ  هک  مدش  وربور  یمناخ  اب  اجنآ  رد  . متفر شاهناخ  هب  ، منک یتشآمرهوش  اب  متفرگ  میمـصت  ، دندوب ملافغا  ددص  رد 

بش دوب  هتفر  شردپ  لزنمهب  هتفرگ و  قالط  دنزرف  کی  دوجو  اب  هک  ياهلاس  ناوج 22  نز  ( » 2  ) متشگزاب مقاطا  هب  نایرگ  مشچ  اب  ، دومن
يراـتفرگ و اهدـصتسا  نکمم  هکلب  دـنکیمن  اود  اریدرد  اـهنت  هـن  اوـعد  رهق و  نیارباـنب  ( . 3 « ) دز یـشکدوخبتسد  شرهاوخ  یـسورع 

عمج تساوح  ات  نک  ربص  يردـق  یتشاد  ياهدـقعترهوش  زا  رگا  ، نک باـنتجا  ادـج  اوعد  رهق و  زا  ، مرتحم مناـخ  دروآ . دوجوب  رـسدرد 
رد وت  : وگب ضارتعا  ناونع  هب  هن  شوخنابز  اب  الثم  ، راذگب نایم  رد  ترهوش  اب  ار  تدوخ  یتحاران  عوضوم  تمیالمو  یمرن  اب  هاگنآ  ، دوش

ردقنیا نم  هبتبسن  تساراوازس  ایآ  ، يدرکن لمع  نم  داهنشیپ  نالف  هب  ای  ، يدز نم  هب  ار  فرح  نالفای  يدرک ، نیهوت  نم  هب  سلجم  نالف 
ارت . دمآ دهاوخ  ربیفالت  ددص  رد  متح  روط  هب  و  ددرگیم . هیبنت  ترهوش  مه  ، دوشیم لحتاهدقع  مه  اهفرح  لیبق  نیا  اب  ؟ یـشاب فطل  مک 

لوسر تشاذگ . دـهاوخ  یبوخ  راثآ  شراتفر  قالخا و  رد  ساسحا  نیمهو  دسانـشیم  یگدـنز  لها  قالخا و  شوخ  افو و  اب  مناخ  کی 
رد دش و  دـنهاوخ  جراخ  مالـسا  زا  دـننکن  حلـص  زور  هس  ات  دـننک و  رهقمه  اب  ناملـسم  رفن  ود  هاگ  ره  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

(4  . ) تفر دـهاوختشهب  هب  رتدوز  تماـیقرد  دوـش  مدـق  شیپ  حلـص  رد  هـک  اـهنآ  زا  مادـک  ره  سپ  . دـنام دـهاوخن  یقاـب  یتیـالوناشنیب 
راحب ج 75 ص 186. -4 هام 1348 . دنفسا  تاعالطا 17  -3 هام 1350 . رذآ  تاعالطا 8  -2 هام 1348 . رهم  تاعالطا 28  اهتشونیپ 1-

. نک توکس  دش  ینابصع  رگا 

باصعا ناشیرپ و  راکفا  اب  هاگنآ  ، دنکیم ادیپ  راک  رـس و  فلتخم  دارفااب  ، دوشیم هجاوم  يراتفرگ  لکـشم و  اهدـص  اب  لزنم  جراخ  رد  درم 
زا تسا  نکمم  لاح  نآ  رد  ، دوشیم ینابـصع  دـنک  دروخربيراوگان  هثداح  نیرتکچوک  اـب  رگا  یـصخش  نینچ  ، ددرگیم لزنم  دراوهتـسخ 

مـسجم رظن  رد  ار  شرهوش  تالکـشمو  اهیراتفرگ  دشاب  شوه  اب  هدیمهف و  هک  یمناخ  . دنک نیهوت  شنادـنزرف  نزهب و  هدـش  دوخیب  دوخ 
سکع درم  یتقو  . دنکیمتوکس وا  ياهدایرف  داد و  اهتینابصع و  لباقم  رد  هتشاذگ  رگج  رس  رب  نادند  دنکیم ، محرت  وا  راز  لاح  هب  هدومن 

دعب یتعاس  دیآیمرب . یفالت  یهاوخرذع و  ددص  رد  هکلب  . دوشیم نامیـشپ  شیوخ  رادرکزا  .و  دتفایم تینابـصع  زا  يدوز  هب  دیدن  یلمعلا 
رگا اما  دـنهدیم . همادا  یگدـنز  هب  رتدایز  هکلب  قباس  يافـص  رهم و  نامهاب  . دـندرگیم زاب  لوا  تلاح  هب  رهوش  نز و  هدـش  عفر  اهترودـک 

داد ، داد ار  شباوـج  ، داد ناـشن  لـمعلا  سکع  وا  تینابــصع  لـباقم  ردو  درکن  كرد  ار  شرهوـش  كاــنرطخ  ساــسحتیعقوم و  مناــخ 
ار ییوگازسان  شحف و  هجرد  هدش  دوخیب  دوخ  زا  ددرگیم . روهلعش  درم  مشخ  شتآ  تروصنیا  رد  ، درک نیرفن  ، داد مانشد  ، دیـشکغیج ، دز

نایمب ییادـج  قالط و  یئزجهثداح  کی  رثا  رد  تسا  نکمم  . دـنتفایم مه  ناـج  هب  هدـنرد  گرگ  ود  دـننامدرم  نز و  مک  مک  . دربیم ـالاب 
درم تسا  نکممیتح  ، تسا هدمآ  دوجوب  کچوک  ثداوح  نیمه  رثا  رد  اهقالط  زا  يرایـسب  ، دـشاپب مه  زا  یگداوناخ  مرگ  نوناک  ،و  دـیآ

یعیجف لـتق  تیاـنج و  ددرگ و  رجفنم  هعفد  کـی  ناـشفشتآ  هوـک  دـننامتسا  نوـنج  عوـن  کـی  شدوـخ  هـک  تینابـصع  تدـش  رثا  رد 
زاغآ نامه  زا  رهوش  نزنیا و  یگدـنز  ، تشک هلولگ  اب  ار  شیرتخدان  رـسمه و  دوخ و  ... يدرم : » دـییامرف هجوت  ریز  ناتـساد  هب  . دروآرابب
هتـسخ هک  رهوش  دنتخادرپیم . هرجاشم  هب  یگنهآمه  قفاوت و  مدع  تلع  هب  هاگماش  دادمابره و  . دوب ماوت  یماک  خلت  فالتخا و  اب  ییوشانز 
دورب يرتنالکهبتساوخیم  نز  . دز کتک  ار  شرسمه  درم  . دش عورش  ناشنیب  هرجاشم  دوبتحاران . شباصعا  ، دوب هدمآ  هناخ  هب  راک  رس  زا 

رد ار  شرهوشساسح  كانرطختیعقوم و  ، عقوم نیا  رد  مناـختسین  رتهب  اـیآ  ( 1  . ) تشک ار  شیرتخداـن  وا و  دوخ و  ، هلولگ اـب  درم  هک 
جاودزاسدقم نامیپ  لالحنا  زا  هلیسونیدب  ؟و  دهدن ناشن  شیوخ  زا  یلمعلا  سکعو  دراذگب  رگج  رـس  رب  نادند  هقیقد  دنچ  دریگب و  رظن 

راـثآو جـئاتن  همه  نیا  هب  نداد  نت  اـیتسا  رتلکـشم  هـقیقد  دـنچ  توکـس  اـیآ  دـنک ؟ يریگوـلج  تیاـنج  لـتق و  یلاـمتحا و  تارطخ  و 
درم هتبلا  . میرادن يدصق  نینچ  زگره  هن  . مییامن یفرعم  ریـصقتیبار  وا  مینک و  عافد  درم  زا  هلیـسونیدب  میهاوخیم  ام  دینک  لایخ  ادابم  !؟ خلت
هکلب - دـش دـهاوخثحب  هراب  نیا  رد  هدـنیآ  شخبرد  - دـنک یلاخ  شهانگیب  هداوناـخ  رـس  هب  ار  نارگید  لد  قد و  دـیابن  . درادریـصقت مه 
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تـسارف لقع و  اب  دـیاب  شرـسمههدش  ینابـصع  تهجیب  ایتهج  اب  دـنک و  لرتنک  ار  شباـصعا  هتـسناوتن  درمهک  نونکا  : تسا نیا  روظنم 
رـس رب  نادند  هدومنيراکادف  ، یلامتحا تارطخ  زا  يریگولج  ییوشانز و  سدقم  نوناک  ظفحيارب  دـنک و  كرد  ار  وا  كانرطختیعقوم 

مدوختیعقو مارتحا و  منک  توکـسمرهوش  مشخ  لباقم  رد  رگا  : دننکیم رکف  نینچ  اهمناخ  الومعم  دنک . رایتخا  توکـس  دراذـگب و  رگج 
دروم ار  شرـسمهتینابصع  لاـح  رد  درم  رگا  . تسا سکع  رب  ـالماک  هیـضق  هکیتروـص  رد  . موـشیمفیفخ راوـخ و  مهدـیم و  تسد  زا  ار 

يراکادـف و عوـن  کـی  ار  وا  توکــس  . دـش دـهاوخ  نامیــشپ  مـتح  روـطهب  ادـعب  دـیدن  یلمعلا  سکع  وا  زا  داد و  رارق  مانــشد  نیهوـت و 
تـسناوتیم مدرک و  نیهوت  مرـسمه  هب  هکنیا  اب  هک  دنکیمرکف  يداع  لاح  رد  . دـش دـهاوخ  ربارب  دـنچ  شاهقالع  ،و  درامـشیم یگدـنزبدا 

رد تسا . دـنمهقالع  یگدـنز  نم و  هب  ، تسا ییاناد  هدـیمهف و  نز  دوشیم  مولعم  درک  رایتخا  توکـس  دومن و  يراـبدربنکیل  دـهد  خـساپ 
همکحمرد هدش  ینابصع  دوخیب  رگا  دنکیم و  شوفع  دنادب  رصقم  ار  شرسمهرگا  . دش دهاوخ  نامیـشپ  شیوخ  رادرک  زا  انیقی  تروصنیا 

يارب وا  یگرزب  تیـصخش و  هکلب  دوـشیمن  کـچوک  اـهنت  هن  يراکادـفنز  نینچ  سپ  . دـیامنیم یهاوخرذـع  ددرگیم و  موـکحم  نادـجو 
باوث ادخ  دـنک  يرابدربشرهوش  ياهیقالخا  șĠȘ اقم رد  هکینز  ره  :» دومرف مالـسا  ربمغیپ  دیـسر . دـهاوخ  تاـبثاب  نارگید  وشرهوش 

هاگ ره  هکتسا  ینز  امـش  ناـنز  نیرتهب  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( . 2 « ) درک دـهاوخ  اطع  يو  هب  ار  محازم  » رتخد هیـسآ 
( . 3  ) تفر دهاوخن  ممـشچ  هب  باوخ  يوشن  یـضار  نم  زا  ات  . متـسهمیلست وت  ياههتـساوخ  لباقم  رد  : دیوگب دید  كانمـشخ  ار  شرهوش 
( . 4 « ) دـنادرگ زیزع  ار  امـش  ادـخ  ات  دیـشاب  هتـشاد  وفع  . دـنکیم رتداـیزار  شبحاـص  یگرزب  تزع و  شـشخب  وفع و  :» دومرف ادـخ  لوسر 

راحب ج 71 ص 419 -4 راحب ج 103 ص 239 . -3 راحب ج 103 ص 247 . -2 هام 1349 . ریت  تاعالطا 17  اهتشونیپ 1-

درم ياهیمرگرس 

ای . دـننکیم يروآعمج  ار  اهربمت  عاونا  اـی  ، دنـشاب هتـشاد  یـصوصخمياهیمرگرس  تالاغتـشا و  هناـخ  رد  دـنراد  تسود  اـهدرم  زا  یـضعب 
هب اـی  ، دـننکیم عمج  ار  یپاـچ  یطخ و  ياـهباتکای  ، دـنیامنیم هیهت  ار  اـهاضما  اـهطخ و  هنومن  اـی  ، دـننکیم يروآعـمج  ار  فلتخمياهـسکع 

ناشن هقالع  يراکلگ  هب  ای  ، دـنزادرپیم يرنه  ياهراک  یـشاقن و  هب  ای  ، دـننکیم هقالع  زاربا  يرانق  لبلب و  وغرم  لیبق  زا  تاـناویح  شرورپ 
يررـض اهنتهن  . درمـش ملاس  تاحیرفت  نیرتهب  زا  ناوتیم  ار  اهیمرگرـس  لیبق  نیا  دنوشیم . لوغـشمتالجم  باتک و  ندـناوخ  هب  ای  ، دـنهدیم

ار باـصعا  ياهیگتــسخ  یحور و  ياـهینارگن  ، دـنزاسیم دـنمهقالعو  سوناـم  هناـخ  هـب  ار  درم  . دــنراد رب  رد  مـه  یعفاـنم  هـکلب  دــنرادن 
هکیناسک . دوریم رامشب  یناور  نارامیب  هجلاعم  قرط  زایکی  راک  هب  لاغتـشا  ،و  دنکیم دیلوت  هصغ  مغ و  تغارف  يراکیب و  ، دنزاسیمفرطرب

تالاغتـشا دنتـسه و  دـنمهقالع  هناخ  هبنوچ  ، دـنوشیم التبم  یناور  ياهیرامیب  باصعا و  فعـض  هب  رتمک  دنـشاب  هتـشادیتایلوغشم  هشیمه 
. دـنراد تینوصميدـح  اـت  داـسف  زکارم  هـب  نداـهن  اـپ  كاـنرطخ و  ياـهتداع  هـب  ندــش  هدوـلآو  اـهنابایخ  رد  يدرگلو  زا  دــنراد  یمئاد 
هناـقمحا و ار  شیاـهراک  دـنهدن و  رارق  شنزرـس  ریقحت و  دروـم  اردرم  ، دنرامـشب مرتـحم  ار  تالاغتـشا  لـیبق  نیا  دـیاب  اـهمناخ  ، نیارباـنب

. دنیامن يراکمه  وا  اب  مزال  دراوم  رد  ،و  دننک شقیوشت  هکلب  ، دنرامشنهدئافیب

يرادهناخ

دـش هتـسخ  جراخ  ياهادـص  رـس و  هنازور و  ياهراک  زا  درم  یتقو  . تساییاهبنارگ رایـسبتمعن  نکیل  تسین  شیب  یکچوک  طیحم  هناخ 
شدرگ و زا  یتقو  یتح  ، دوریم هناخ  هبتحارتسا  يارب  دمآگنتب  یگدنز  تامیالمان  تامحازت و  اهـشکمشک و  زا  یتقو  ، دربیم هانپ  هناخهب 

تحارتسا اجنآ  رد  يدنب  دیق و  چیه  نودب  دناوتیمناسنا  هک  تسا  یهاگشیاسآ  نیرتهب  هناخ  يرآ  ، دربیم هانپ  اجنادب  دشهتسخ  مه  حیرفت 
هناـخراک . تـسا تلیــضف  اــب  ناــنزو  نادرم  هاگــشرورپ  ، تـسا تحارتـسا  شمارآ و  ، تیمیمــص افــص و  ، تدوـم سنا و  ياــج  ، دــیامن

یقرت و ، دروآیمدوجوب ار  اـهناسنا  گرزب  عاـمتجا  هک  تسا  یکچوک  عاـمتجا  ، تسا ناـکدوکتیبرت  میلعت و  سـالک  يزاستیـصخش و 
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گرزبعامتجا ءزج  هکنیا  اب  یگداوناخ  کچوک  عامتجا  ، تسا کچوک  عاـمتجانیمه  هب  طوبرم  گرزب  عاـمتجا  داـسف  حالـص و  لزنت و 
حالــصا زا  دــیاب  ار  عاـمتجا  حالــصا  تـهج  نیدــب  ، تـسا رادروـخربیلخاد  لالقتــسا  عوـن  کـی  زا  ، لاــح نـیع  رد  . دوـشیم بوـسحم 

لزنت و یقرت و  ینعی  . تسا ناوناب  هدـهعهب  یعاـمتجا  تیبرت  میلعت و  سـالک  یگدـنز و  ساـسح  هاـگیاپ  نیا  هرادا  درک . عورـشاههداوناخ 
طیحم هکیناسک  تسا . يراختفا  رپو  دنموربآ  رایـسب  لغـش  يرادهناخ  ، نیاربانب ، تساهنآ هدارا  هب  ناونابرایتخا و  رد  عامتجا  داسف  حالص و 

مناخ کی  دناهدربن . یپ  نآ  شزرا  يرادهناخ و  يانعم  تقیقح  هب  دـنراد  راع  يرادهناخفیرـش  لغـش  زا  دنرامـشیم و  کچوک  ار  هناخ 
لیـصحت ياهمناخ  دنکیم . يراکادـف  تلم  یقرت  تفرـشیپ و  يارب  هتفرگ  رارقیـساسحتسپ  نینچ  کی  رد  هک  دـنک  راختفا  دـیاب  رادهناخ 

يرادرهوشو يرادهناخ  سرد  اهنآ  هب  المع  دنـشاب و  یگدنز  قشمرـس  نارگید  يارب  دیاب  ، دـنراد يرتشیبتیلوؤسم  نایم  نیا  رد  زین  هدرک 
اهنآ هب  ار  یگدنز  مسر  هار و  هکلب  دـنزیمن  همطل  يرادرهوش  يرادهناخهب و  اهنت  هن  ندوب  داوس  اب  هک  دـننک  تابثا  المع  دـیاب  ، دـنزومایب

هلیسو نیدب  دیامن و  راختفا  يرادهناخ  فیرش  لغـش  هب  دنک و  هرادا  هجو  نیرتهب  اب  ار  یگدنز  دیاب  هدرک  لیـصحت  مناخ  کی  دهدیمدای .
اب ناوناب  هلیسونیدب  دراذگن و  دیفـس  هایـسهبتسد و  ندوب  داوس  اب  رذع  هب  هکنآ  هن  ، دنک تابثا  ار  هدرک  لیـصحت  ياهمناخيرترب  تقایل و 

یگدـنز سرد  ندـش و  ونابدـکيارب  هکلبتسین  نتفرن  تیلوؤسم  راـب  ریز  نتـشگ و  راـکیب  يارب  ندـناوخسرد  دـنادرگ ، ماندـب  ار  داوس 
هبتسد هناخ  رد  مرسمه  تفگ : هاگداد  رد  دوب  هدومن  جاودزا  ياهملپید  رتخد  اب  هک  يدرم  : » دییامرف هجوت  ریز  ناتـساد  هب  . تسا نتخومآ 

زا رگا  . تسینهملپید نز  کی  راک  يرادهچب  یئوشتخر و  ییوشفرظ و  دـیوگیم : منکیمضارتعا  واب  هک  راب  ره  دراذـگیمن و  دیفـس  هاـیس و 
هب ار  ماهملپید  رـسمه  ماوـقا  نایانـشآ و  زا  ياهدـع  بشیرپ  : تفگ . نکجاودزا تـفلک  کـی  اـب  هدـب و  مقـالط  یتـسه  تحاراـن  نـم  راـتفر 
هک تسا  یلباقان  ماش  دیـشخبب  : متفگ مداهن و  هرفـسرد  ار  مرـسمه  هتفرگ  باق  ملپید  مدرک و  نهپ  ار  هرفـس  ماـش  عقوم  . مدومن توعدماـش 

يرگونابدـک يرادهناخ و  ، لاـح ره  هب  ( «. 1  ) منک ییاریذپ  هلیـسونیدب  مه  امـش  زا  مدید  حالـص  . دهدیم هدـنبدروخب  بش  ره  ریقح  مناخ 
ناوناب دوخ  تواـضق  هراـبنیا  رد  تسین  دـب  . دـناسریم تاـبثاب  ار  ناوناـب  ییاـمنرنه  تقاـیل و  بتارم  هکتسا  يدـنموربآ  فیرـش و  لـغش 
طیرفت طارفا و  لـها  يداـم  رظن  زاو  دـشاب  راـگزاس  هـک  تـسا  ینز  یعقاو  يونابدـک  : تـشاد هدـیقع  ... مناـخ دیونـشب : ار  هدرک  لیـصحت 

یگداوناخ عضوو  رهوش  دمآرد  عضو  زا  هک  تسا  ونابدک  کی  صاختفـص  ياراد  هک  دـیوگبدناوتیم  یعقوم  ونابدـک  نز  کی  . دـشابن
هیـسناسیل یناریمـش  زورون  هدـیرف  مناخ  دـشاب .» یبوخ  يونابدـک  دـناوتیممه  يرادا  نز  کی  نم  رظن  هب  . دـشاب هتـشاد  لـماک  عـالطا  دوخ 

یبوخ رادنامهم  شنادنزرف و  ياربیبوخ  ردام  ، شرـسمه يارب  یبوخ  هارمه  دشاب  دراو  هناخ  روما  هب  هکنیارب  هوالع  دیاب  ونابدـک  : تفگیم
هتـشادن يرادا  راک  هک  تسا  یـسک  یعقاو  يونابدـکنم  رظن  هب  : تفگیم لافطا  کشزپ  یحیـصف  مرتحم  رتکد  مناخ  دـشاب . شاهناخ  يارب 

کی . دزاس هدروآرب  ار  نادنمراک  زایندناوتیمن  هریغ  كدوک و  دهم  دوبمک  اذغ و  عضو  رظن  زا  يرادا  ياهسیورسام  روشک  رد  اریز  . دشاب
یکـشزپ هدکـشناد  ینف  همظان  اتکی  يرغـص  مناخ  تسا . هدنام  اهنت  شکدوک  ای  هدش  رید  شرهوشياذغ  هک  تسنیا  نارگن  دـنمراک  ردام 

یحور و لاح  زا  . دشاب کیرـش  يداشو  مغ  رد  شرهوش  اب  . دشاب هتـشاد  هتـسارآ  زیمت و  ياهناخ  دناوتیم  مک  هجدوباب  ونابدـک  نز  : تفگیم
ندرک رتهب  شفده  دهاکب و  يرورـض  ریغتاحیرفت  زا  هک  تسا  ینز  ونابدک  : تفگیم یمیعن  ناریا  مناخ  دشابن . لفاغ  شرهوش  یعامتجا 

تاعالطا 28 -2 هاــم 1350 . رذآ  تاعالطا 3  اهتـشونیپ 1- ( 2 . ) دـشاب هتـشاد  عـالطا  یگداوناـخهجدوب  میظنت  زا  دـشاب و  هناـخ  عـضو 
هام 1351 نیدرورف 

تفاظن

کمک هناخ  لها  یتمالـس  ظفح  تشادهب و  هبتفاظن  . تسا یگدـنزمزاول  بابـسا و  لزنم و  ندرک  زیمت  يرادهناخ  مهم  فئاظو  زا  یکی 
لیاـمتم لزنم  يوس  هب  ار  درم  ، تسا ریذـپلد  وشخبترـسم  زیمت  هناـخ  رد  ندرک  یگدـنز  . دریگیم ار  اـهیرامیب  زا  يرایـسب  ولجو  دـنکیم 

لوسر مه  زاب  ( 1 .« ) تسا هدش  يراذگهیاپ  تفاظن  رب  نید  :» دومرف ادخ  لوسر  تهج  نیدب  ، تسا هداوناخ  يدنلبرسو  وربآ  بابسا  ، دزاسیم
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(2 . ) دنوشیمتشهب لخاد  ناگزیکاپ  طقف  اریز  ، دینک ششوک  یگزیکاپ  رد  مه  امش  ، تسا فیظن  مالسا  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
دینک شزیمت  اروف  دش  فیثک  ییاج  رگا  زورهنابـش  لوط  رد  ، دینکيریگدرگ وراج و  هبترم  کی  يزور  ، دـیرادهگن زیمت  هشیمه  ار  هناخ  « 

لبم و زیم و  ، دیریگب ار  اهتوبکنع  رات  ، دینک يریگدرگار  اهقاتا  فقـس  راوید و  رد و  ، دـیراذگن ندرک  وراج  نیعم  عقوم  يارب  ارنآتفاظن  و 
دیزیرب و ياهدیشوپرس  فرظ  رد  ار  اههبورکاخو  هلابز  ، دینک زیمت  ار  هرجنپ  رد و  ياههشیش  ، دینک يریگدرگ  ار  هناخثاثا  ریاس  یلدنص و 

دیلوت ددرگ و  نفعتم  ادابمدـینک  یلاخ  ارنآ  دوزب  دوز  ، دـنادرگ هدولآ  ار  امـش  ياهاذـغ  اداـبم  دـینادرگ  رودهناـخزپشآ  اـهقاتا و  دودـح  زا 
دنکیم برکیمدیلوت  هوالع  هب  دنزیم  همطل  یمومع  تشادهب  هب  اریز  دیزیرن  هناخ  بردو  هچوک  رد  ار  اههبورکاخ  تفاثک و  ، دنک برکیم 
ایهچغاب رد  اههچب  دیراذگن  دیناوتیم  ات  ، دهد رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناتدوختمالس  دوش و  لقتنم  امشب  سگم  داب و  هلیـسو  هب  اسب  هچ  و 

لحم وب و  دب  ات  دییوشب  بآ  اب  زیمت و  ار  اجنآ  اروف  دیناشنیمطایح  زا  ياهشوگ  رد  ار  اهنآ  يراچان  تهج  زا  رگا  دننک و  لوب  طایح  رانک 
فیثک ياهفرظ  دوشن . عقاو  برکیم  دیلوت  تفاثکلحم و  امش  لزنم  زا  ياهطقن  چیه  دینک  یعـس  یلک  روط  هب  ، ددرگن اهبرکیميامن  وشن و 

دننک برکیم  دـیلوت  تـسا  نـکمم  دـنامب  مـه  يور  هتـسشن  رگا  اریز  ، دـییوشب ار  اـهنآ  رتدوز  هـچ  ره  هـکلب  دـیزیرن  مـه  يور  ار  برچ  و 
هزیکاپ بآ  ادعب  دییوشیم  ضوح  ای  دـکار  بآ  اب  رگا  ودـییوشب  هدروخن  تسد  زیمت  بآ  اب  ار  اهفرظ  ، دـنزادنیب رطخ  هب  ار  امـشتمالسو 

ياـج رد  نتـسش  زا  دـعب  دـنزبهمطل ، امـشتمالس  هب  دـشاب و  هدـش  هدولآ  ندـنام  رثا  رد  ضوح  بآ  تسا  نکمماریز  دـیزیرب  اـهنآ  يور 
دینک و رود  هناخزپشآو  اهقاتا  دودح  زا  ار  اههچب  هنهک  اصوصخم  فیثک  ياهسابل  ، دیزادنیباهنآ يور  يزیمت  هچراپ  ای  دیراذگب  یظوفحم 

ياهـسابل دـییوشب . ار  اهنآ  دوزب  دوز  ،و  دـننکن عامتجا  اجنآ  رد  دنتـسه  برکیمعاونا  لماح  هک  اهـسگم  ات  دـیرادهگن  یظوفحم  ياـج  رد 
تابوبح و تشوگ و  دـنراد . سامت  ندـب  اب  هشیمه  هک  شوپریز  ياهـسابل  اصوصخمدـشاب  هزیکاپ  فیظن و  هشیمه  ناتنادـنزرف  ناتدوخ و 

لگنا مخت  برکیمهبتسا و  نکمم  اریز  ، دییوشبتقد اب  هبترم  نیدنچ  ار  تاجیزبس  اصوصخم  ، دییوشب بوخ  خبط  زا  لبق  ار  اهینتخپ  ریاس 
اهنآ مومس  دراد  ناکما  دنوشیمیشاپمس و  اهنآ  رثکا  نوچ  دییوشب  زیمت  ندروخ  زا  لبق  ار  اههویم  دنزب . همطل  امـشتمال  هب  دشاب و  هدولآ 

ياهتـسد ندروخ  اذـغ  زا  لبق  دوب . دـنهاوخن  مه  ریثاتیب  کـش  نودـب  نکیل  دنـشاب  هتـشادنيروف  رثا  تسا  نکمم  ، دـنک تیارـس  امـش  هب 
هب دشاب و  هدولآ  ادابم  ، دییوشبار ناتتـسد  تسا  رتهب  مه  زاب  ، دیروخیم اذـغ  مه  لاگنچ  قشاق و  اب  رگا  ، دـییوشب زیمت  ار  ناتلافطا  ناتدوخ و 

رانک هشوگ و  اذغءازجا  تسا  نکمم  اریز  دینک  لالخ  ار  اهنادند  ، دییوشب ار  ناتناهد  تسداذغ و  فرـص  زا  دعب  ، دنزب همطل  امـشتمالس 
نکیل تسا  بوخ  رایسب  دینک  كاوسم  ار  اهنادند  اذغ  ره  فرص  زا  دعب  دیناوتب  رگا  دیامن . برکیم  دیلوت  دنامب و  اهنادند  يالبال  ناهد و 

یگدیـسوپ و رطخ  زا  ار  ناتیاهنادـند  مـه  هلیـسونیدب  . دـیهدن تـسد  زا  اركاوـسم  باوـخ  زا  لـبق  اهبـش  ـالقا  تـسین  رــسیم  ناـتیارب  رگا 
نخان یتقو  اریز  ، دـینک هاتوک  رابکی  ياهتفه  القا  ار  ناـتیاهنخان  دـییامنیم . یناـیاش  کـمک  ناـتدوخ  یتمالـس  هب  مه  دـیهدیم  تاـجنداسف 
يارب نایم  رد  زور  کـی  دـیناوتب  رگا  ، دـهدیم رارقرطخ  ضرعم  رد  ادـج  ار  امـش  یتمالـس  دوشیم و  اـهبرکیم  ياـمن  وشن و  لـحم  دـشدنلب 

هب ار  عضاوم  ریاس  لغب و  ریز  ياهوم  دـینکن . كرت  ار  رابکی  ياهتفه  القا  دـیناوتیمن  رگا  نکیل  تسا  مهم  رایـسبدیورب  ماـمح  هب  وشتـسش 
. دننزب همطل  امـش  یتمالـس  هب  دنیامنریثکت و  دـیلوت و  اجنآ  رد  اهبرکیم  عاونا  تسا  نکمم  اریز  دـیزاس  فرطربندیـشارت  ای  وراد و  هلیـسو 

يدایز ياهشرافستفاظن  هرابرد  مالسا  سدقم  عراش  دنزاس . هدولآ  اراهنآ  تسا  نکمم  اریز  دیهدن  رارق  اهسگم  سرتسد  رد  ار  اهیندروخ 
.و دراد تسودار  ندرک  تنیز  ندوب و  ابیز  ادـخ  :» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوشیم : هراشا  هنومن  باب  زا  اهنآ  زا  ياهراـپهب  هک  هدومن 

لامعتساشوخ يوب  ، دشاب هزیکاپ  فیظن و  شـسابل  . دنیبب شاهدنب  رب  ار  شیاهتمعنراثآ  دراد  تسود  . دراد هورکم  ار  رقف  يرادن و  هب  رهاظت 
رود هناخ  زا  ار  رقف  لـمع  نیا  اریز  . دـنک نشور  ار  غارچ  بورغ  زالـبق  . دـنک بوراـج  ار  شفارطا  هناـخ و  . دـیامن تنیز  ار  شاهناـخ  . دـنک
هیلع یلع  ترـضح  ( . 4  ) تسا ياهدنب  دـب  فیثک  مدآ  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( «. 3  ) دنادرگیم دایز  ار  يزورو  دـنکیم 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( . 5 « ) دوشیم يرادن  ثعاب  اهنآ  ندرک  كرت  اریز  دیریگب  ناتیاههناخزا  ار  توبکنع  ياهرات  :» دومرف مالـسلا 
برد تشپ  ار  اههبورکاخ  :» دومرف مالسا  ربمغیپ  ( . 6 « ) دوشیم ناطیش  هاگیاج  اریز  دنامب  دیراذگنهناخ  رد  بش  ار  اههبورکاخ  :» دومرف هلآ 
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( . 8 « ) دشاب زیمت  هزیکاپهشیمه و  دیاب  ناسنا  سابل  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( . 7 « ) دوشیم ناطیش  هاگیاجاریز  دیزیرن  لزنم 
نتسش :» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ( . 9 « ) دوشیم ناطیـشهاگیاج  اریز  دـیزادنین  هناـخ  رد  ار  برچ  لامتـسد  :» دومرف مرکا  ربمغیپ 

اریز دیراذگنشوپور  نودب  ار  اهفرظ  :» دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ( . 10 « ) دنکیم دایز  ار  يزور  هناخ  فارطاندرک  زیمت  اهفرظ و 
اهنآ دنتسه . یمومس  ياراد  اههویم  :» دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ( . 11 « ) دنکیم هدافتسا  اهنآ  زا  هتخادنا  اهنآ  رد  نهد  بآ  ناطیش 

« دـنکیم هبرف  ار  ناسنانتفر  مامح  هب  ، نایم رد  زور  کـی  :» دومرف مالـسلا  هیلع  مظاـک  ترـضح  ( . 12 « ) دـینک لیم  هاگنآ  دـییوشب  بوخ  ار 
( . 14 « ) دـننک كاوسم  ییوضو  ره  عقوم  رد  مدرکیم  بجاودـشیمن  راوشد  متما  رب  رگا  :» دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( . 13)
( . 15 « ) دـنکیم يریگولج  يروک  یـسیپ و  نونج و  ماذـج و  يرامیبزا  هعمج  زور  رد  نتفرگ  نخان  :» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
دایز ار  رمع  نآزا  دعب  اذغ و  زا  لبق  اهتسد  نتسش  :» دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا .  ناطیـش  هاگباوخ  اهنخان  ریز  :» هک هدشتیاور 

عمجم ءاضیبلا ج 1 ص 166 2- ۀجحم  اهتشونیپ 1- ( 16 « ) دنادرگیم ینارونار  مشچ  دوشیم و  عنام  اهـسابل  ندش  نیکرچ  زا  دـنادرگیم و 
راحب ج 76 راحب ج 76 ص 175 7- یفاش ج 1 ص 208 6- راحب ج 76 ص 175 5- راحب ج 79 ص 300 4- دئاوزلا ج 5 ص 132 3-
یفاش ج 2 ص 124 راحب ج 76 ص 176 12- راحب ج 76 ص 176 11- یفاش ج 1 ص 215 10- یفاش ج 1 ص 208 9- ص 177 8-

یفاش ج 2 ص 123 یفاش ج 1 ص 211 16- یفاش ج 1 ص 210 15- یفاش ج 1 ص 209 14- -13

بترم لزنم 

هدیروش لزنم  کی  رب  یتاهج  زا  دشاب  هتفرگ  رارق  بسانم  صوصخمياج و  رد  یگدـنز  مزاول  بابـسا و  زا  کی  ره  هک  بترم  لزنم  کی 
بجوم اهنت  هن  هناخ  يرارکت  ياشامت  ، دشخبیمییابیز قنور و  افـص و  لزنم  هب  صوصخم  بیترت  مظن و  الوا  دراد . تیزم  مهرب  مهردو و 

فلت هدوهیبهناخ  يونابدک  تاقوا  ، دنکیم ناسآ  ار  يرادهناخ  ياهراک  ماجنا  ایناث  دوب . دهاوخ  ریذـپلد  شخبترـسمهکلب و  دوشیمن  لالم 
دریذپیم و ماجنا  یناسآب  اهراک  هجیتن  رد  ، دوشیمن لطعم  نآ  ندرک  ادیپ  يارب  ، تساجک دنادیم  درک  ادـیپ  جایتحا  زیچ  ره  هب  اریز  دوشیمن 
هب ار  درم  دنکیم  تیاکح  هناخيونابدک  هقیلس  قوذ و  زا  هک  لزنم  بترم  طیحم  يافص  قنور و  اثلاث  دنادرگیمن . هتـسخ  هدناماو و  ارمناخ 

وربآ و بابـسا  یبترم  هناخ  نینچ  اعبار  درادیم . شظوفحم  داسف  ياهماد  رد  عوقو  يدرگلوتارطخ و  زا  هتخاس  دنمهقالع  یگدنز  هناخ و 
دیرخ و اب  تفگ . دهاوخ  نیرفآهناخ  يونابدک  هقیلـس  قوذ و  هب  دربیم و  تذل  نآ  ییابیز  زا  دـنیبب  ارنآ  سک  رههدوب  هداوناخ  يزارفارس 
هفرم و ياـههداوناخ  اـمتح  امـش  دوـخ  ، دروآـیم دوـجوب  ییاـبیز  صاـخبیترت  مظن و  هـکلب  دوـشیمن  اـبیز  یگدـنز  سکوـل  بابـسا  هـیهت 

تـسا مهرب  مهرد و  نوچ  اهنآ  یگدنز  اما  دنرادروخربیگدنز  سکول  مزاول  نوگانوگ  ماسقا  عاونا و  زا  هکنیا  اب  دـیاهدید  اريدـنمتورث 
اـبیز و یگدـنز  يرادـن ، رقفنیع و  رد  هک  دـیاهدید  ار  يریقف  ياـههداوناخ  سکع  هب  ، تسا روآلـالم  نآ  ندـیدو  درادـن  یقنور  اـفص و 

زیچ صاخبیترت  مظن و  زج  ییاـبیز  رگم  ـالوصا  ، تسا زیمت  مظنم و  بترم و  ، رـصتخممزاول بابـسا و  ناـمه  نوچ  ، دـنراد یـشخبترسم 
رتهب ناـشدوخ  ونابدـک  هقیلـس و  شوخ  ياـهمناخ  ، تسابیترت مظن و  تیاـعر  يرادهناـخ  مهم  فئاـظو  زا  یکی  ، نیارباـنب تسا ؟ يرگید 

ار لزنم  مزاول  بابـسا و  تسینهدـئافیب : ریز  تاکن  يروآدای  لاـح  نیع  رد  نکیل  دـنزاس  بترم  هنوگچ  ار  هناـخمزاول  بابـسا و  دـننادیم 
دروم هک  ار  ییاهفرظ  دیزیرن ، مه  يور  اج  کی  ار  اهفرظ  همه  ، دییامن باختنا  یـصوصخم  ياجاهنآ  زا  یعون  ره  يارب  هدومن  يدنبهجرد 

يروختبرـشياهفرظ دیهد ، رارق  اج  کی  رد  ار  يروخ  لیجآ  يروخ و  ینیریـشبابسا  ، دـیهد رارق  سرتسد  رد  تسا  یگـشیمه  جایتحا 
رارق اـج  کـی  رد  ار  يروخاذـغ  فورظ  بابـسا و  ، يروخیاـچ بابـساهب  دـیهدب  صاـصتخا  ار  اـج  کـی  ، دنـشاب هتـشاد  صوصخم  ياـج 

يروختسام ياهفرظ  ، دیراذگب اج  کی  رد  ار  يروخهویممزاول  بابسا و  ، دنشاب هتـشاد  یـصوصخم  ياج  لاگنچ  دراک و  قشاق و  ، دیهدب
ناترهوش و امش و  دوخ  هک  دشاب  بترم  يردقهب  یگدنز  مزاول  بابسا و  هصالخ  روط  هب  ،و  دنـشاب هتـشاد  یـصوصخم  ياجيروخابرم  و 
. دیورب ناشغارس  هب  امیقتسم  دیناوتبدینک  ادیپ  ار  اهنآ  دیتساوخ  مه  رات  بش  رد  رگا  هکیروط  هب  دننادب  ار  اهنآصوصخم  ياج  ناتنادنزرف 
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نیا ام  هناریقف  یناگدنز  يارب  اما  ، دنراد یلـصفم  یگدنز  هک  تسا  بوخفارـشا  نایعا و  يارب  روکذم  همانرب  : دنیوگب اهمناخ  ضعب  دیاش 
صخش . ینغ هچ  ریقف  هچ  ، دشاب بترم  دیاب  لاح  ره  هب  یگدنزمزاول  بابسا و  هک  دوشیم  ناشن  رطاخ  نکیل  ، درادن ترورض  تافیرشتهمه 

نکیل دهدب  رارق  یفرظاج  کی  رد  دناوتیم  ار  شاهناخفورظ  همه  الثم  ، دزاس بترم  ار  شیوخ  رصتخم  مزاول  بابسا و  نامهدیاب  مه  ریقف 
رارق رگید  ياج  رد  ار  یناتسمز  ياهـسابلو  اج  کی  رد  ار  یناتـسبات  ياهـسابل  دهدب ، صاصتخا  فرظ  عون  کی  ياربارنآ  زا  ياهشوگ  ره 

صوـصخم ياـجرد  ار  ناتنادــنزرف  ياهــسابل  اــج و  کــی  رد  ار  ناــترهوش  ياهــسابل  اــج و  کــیرد  ار  ناــتدوخ  ياهــسابل  ، دــیهدب
ياـجرد ار  هتـسشن  ياهـسابل  ، رتظوفحم ییاـج  رد  ار  رگید  ياهـسابل  دـیراذگبسرتسد و  رد  ار  هشیمه  جاـیتحا  دروم  ياهـسابل  ، دـیراذگب

اذـغ فرـص  زا  دـعب  ، دـیراذگب راـنک  ار  يرادـنامهم  ياـهباوختخر  نکیل  دـشاب  سرتسد  رد  موزل  دروم  ياـهباوختخر  ، دـیزیرب صوصخم 
ياج رد  ار  قاتا  تنیز  مزاول  بابـسا و  زا  کـیره  ، دـیراذگب نیعم  ياـج  رد  نتـسش  يارب  دـینک و  عمج  اروف  ار  هتـسشن  برچياـهفرظ و 
دمک رد  ار  اهنآ  هکلب  دشابنهدنکارپ  قاتا  رانک  هشوگ و  رد  ناتنادـنزرف  ناتدوخ و  ياهـسابل  ، دـشاب اجنآ  ردهشیمه  هک  دـیهد  رارق  بسانم 

رد هشیمهباتک  سابل و  لیبق  زا  ار  ناشدوخ  مزاول  بابـسا و  هک  دـینک  هیـصوت  ناتناکدوکهب  ، دـیزادنیب یـسابل  بوچ  يور  اـی  صوصخم 
دنهاوخ تداع  عضو  نیمه  اب  زین  ناتناکدوک  دینک  تیاعر  الماک  اربیترت  مظن و  امـش  رگا  هک  دیـشاب  نئمطم  ، دـنراذگب صوصخم  ياج 

نیا هکیتروص  رد  ، دـنراذگیم اههچب  ندرگ  هب  ار  لزنم  یگدـیروشدننک  یفرعم  هاـنگیب  ار  ناـشدوخ  هکنیا  يارب  طابـضنایب  ياـهنز  درک .
زاغآ رد  اههچب  ، دنوشیم تیبرت  مظنم  مه  اهنآ  دنـشابمظنم  ردام  ردپ و  رگا  ، دنیامنیم دیلقت  ردام  ردپ و  زا  اههچب  اریز  تسا  هابتـشاعوضوم 

اهنآ زا  دندومن  هدهاشم  ار  یلخاد  مظنمانعاضوا  یتقو  نکیل  . دنیامنیم هقالع  راهظا  نادـب  هکلب  دنتـسین  فلاخم  بیترتو  مظن  تیاعر  اب  رما 
سرتسد رد  هک  دیراذگب  یظوفحم  ياجرد  ار  كرادـم  دانـسا و  هتفـس و  کچ و  لیبق  زا  راداهب  قاروا  لوپ و  دـنزومآیم . یگدـنز  سرد 

لمع زا  دـعب  ندرکهیبنت  ندز و  ، ددرگ دراو  امـش  هب  ییاهررـض  دـنورب و  نیب  زا  تلفغ  رثا  رد  تسانکمم  اریز  ، دـشابن کچوک  ياـههچب 
ار رادشزراءایشا  هک  تسا  طابضنایب  ردام  بناج  زا  ریـصقت  ، درادن یهانگ  نادانهچب  درک ، دیاب  عوقو  زا  لبق  ار  هعقاو  جالع  ، درادن يدوس 

لحم رد  ار  اهلوپ  درک  دیکات  درپسدوخ و  رـسمه  هب  ناموت  رازه  هس  يدرم  :» دـییامرف هجوت  ریز  ناتـساد  هب  تسا . هداد  رارق  وا  سرتسد  رد 
ناساره . دیدن اراهلوپ  تشگرب  قاطا  هب  یتقو  تفر  نوریب  یکچوک  راک  ماجنا  يارب  تشاذگ و  هچقات  بل  ار  اهلوپ  ... دنک يرادـهگن  ینما 

هک دـش  ینابــصع  يردـق  هـب  رداـم  . دـنکیم يداـش  دــنازوسیم و  طاـیحهچغاب  رد  ار  يزیچ  هلاـسجنپ  لـفط  دــید  درک  هاـگن  فارطا  هـب 
دراو رد  زا  شرهوش  درکیم  هاگن  لفط  ناجیب  دـسجهب  هدز  تشحو  ردام  ، درم اـجباج  لـفط  ، دـیبوک نیمز  هب  درک و  دـنلب  ار  هلاـسجنپلفط 

هب ار  ارجام  ات  دشتلکیس  روتوم  راوس  ، دز شرسمه  هب  یلصفم  کتک  دش و  ینابصع  درم  ، درک فیرعت  ارنایرج  نز  ، تساوخ حیضوت  هدش 
. تسا میخو  درم  لاحنونکا  دوش  حورجم  دنک و  فداصت  یـسکات  کی  اب  هک  دش  ببـس  وا  یتحارانو  ناجیه  اما  ، دهد شرازگ  يرتنالک 

رئاظن ثداوح  لیبق  نیا  يارب  . مراذگیم ناگدنناوخ  دوخ  هدهعهب  ارنآ  تواضق  ؟ تسیک نایرج  نیا  رد  یعقاو  رـصقم  امـش  هدـیقع  هب  ( « 1)
رد ار  نیزنب  تفن و  یتح  ار  یمـس  كانرطخ و  داوم  اهوراد و  تسا . هتـسویپ  عوقوب  زین  امـش  دوخ  یگدنز  رد  یتح  دـیراد  غارـسیناوارف 

هاگنآ ، دنوش فلت  دنروخب و  ار  اهنآ  ینادان  رثا  رد  تسانکمم  اریز  ، دـسرن اهنادـب  زیمم  ریغ  کچوک و  ياههچبتسد  هک  دـیراذگبییاج 
یهانگیب لافطا  ، تسا امـش  نیمک  رد  رطخاهدص  یطایتحایب  تلفغ و  رثا  رد  نکیل  درادن  ررـض  ندرک  طایتحا  ، دیـشابرادغاد اریرمع  دیاب 
سکعنم تـالجمو  اـههمانزور  تاحفـص  رد  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دـنناوارف  دـنوشیم  هدـش و  فلت  رداـمو  ردـپ  یبترماـن  تلفغ و  رثا  رد  هک 

کی تایوتحمهلاس  راهچ  ملاع  هلاـس و  رغـصا 6  مانب  یلاسدرخ  ردارب  رهاوخ و  دـییامرف : هجوت  ریز  ياههنومن  هب  يروآدای  باب  زا  . دوشیم
ساـسحا هک  یماـگنه  دـندوب ، اـهنت  هناـخ  رد  هـچب  ود  نـیا  ، تشذـگ رد  ملاـع  ،و  دندیـشون غود  ياـج  هـب  ار  لوـلحم د.د.ت  زا  رپ  فرظ 

راـهظا ناتـسرامیب  رد  اـههچب  رداـم  دندیـشونغود . روـصت  هـب  ار  «د.د.ت  درگ لوـلحم  دنتــشادن  سرتـسد  رد  بآ  نوـچ  دندرکیگنــشت 
هب كدوک  ود  ( » 2 .« ) داد خرهثداح  نیا  هک  مشاپب  اهشوم  هنال  کیدزن  هناخ  نیمز  ریز  رد  ات  مدرک  لح  ار  يرادقم د.د.ت  بشید  :» تشاد
رد ( « 3 . ) دـندش يرتسب  ناتـسرامیب  رد  ، دروخ ار  شردام  درد  اپ  صرق  هد  هلاسجنپكدوک  کی  دندیـشکرس و  ار  تفن  فرظ  بآ  ياـج 
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فراعتم و دح  زا  رگا  ، دنک شیاسآ  بلس  ناترهوش  امش و  زا  هکیدحبهن  نکیل  تسا  بوخ  طابضنا  مظن و  هتبلا  هک  موشیم  روآدای  همتاخ 
نکمم دوریم و  رامـشب  اـههداوناخ  یـضعب  تالکـشمزا  یکی  نآ  دوـخ  هک  دوـشیم  رجنم  يدازآ  بلـس  يرگیـساوسو و  هبتشذـگيداع 

هناویدمرسمه بیرغ  بیجع و  ياهیگزیکاپ  تسد  زا  : دیوگیم يدرم  : » دییامرف هجوت  ریز  هنومن  هب  . دوش عقاو  قارتفاو  ییادج  ببـستسا 
رک هتسب  خی  هک  ضوح  بآ  رد  ار  میاپ  تسد و  هبترم  تفه  امتح  دیابمدرگیمرب  هک  رهظ  زا  دعب  تعاس 5/4  هتفوک  هتسخ و  هرادا  زا  ، مدش

هناخزپشآ رد  ، هتشاذگ صوصخم  ییاپرس  ییوشتسديوت  مشوپب . ار  لزنم  صوصخم  ییاپرـس  مراذگب و  صوصخم  ياج  ار  مشفک  ، مهدب
دیاب مشکب  راگیس  دهدب  هزاجا  رگا  ، مرادرب صوصخمیسابلاج  زا  مزیوایب و  صوصخم  یسابلاج  هب  دیاب  ار  سابل  ، هناخياج همه  لاه و  و 

لاس راـهچ  ضرع  رد  ماهدـنارذگ  يدازآو  یتحار  هب  رمع  کـی  هک  نم  هصـالخ  ، دریگن وب  اـج  همه  هک  مشکب  صوصخم  قاـتا  رد  اـمتح 
نم تسا و  ساوسو  نیا  . دشابتهجیبتفاظن لها  دایز  ردقنآ  مدآ  هک  دراد  یموزل  هچ  ، ماهدش رتتخبدبینادنز  ره  زا  ییوشانز  یگدنز 

شاب طابـضنایب  يردقب  هن  ، تسا حلـصا  لاحره  رد  يورهنایم  هکلبتسین  بوخ  طیرفت  طارفا و  يراک  چیه  رد  ( «. 4  ) مرازیب ساوسو  زا 
زا ار  یتحار  دوش و  رجنم  يرگیساوسوهب  هک  نک  يورهدایز  طابـضنا  ظفح  رد  ردقنآ  هن  دشاب  باسحیب  وهدیروش  ناتیگدنز  عاضوا  هک 

هام 1348 4- دنفـسا  تاعالطا 11  هاـم 1351 3 ریت  هبنـشود 26  تاعالطا  هاـم 1348 2- نمهب  تاعالطا 23  اهتـشونیپ 1- دریگب . امش 
هام 1350 نمهب  تاعالطا 3 

اذغ هیهت 

قوذ اب  ونابدک و  مناخ  کی  . دـناسریم تابثاب  ار  ناوناب  هقیلـس  ینادراکبتارم و  . تساذـغ هیهت  زپ و  تخپ و  يرادهناخ  مهم  روما  زا  یکی 
شیاذغ مه  دنکیم و  فرـص  هجدوب  دایز  مه  هقیلـسیب  مناخکی  اما  . دنکیم هیهت  ار  اهاذـغ  نیرتهزمـشوخ  نیرتهب و  مک  هجدوب  فرـصاب 

،و دزاسیم دنمهقالع  یگدنز  هناخ و  هب  ار  شرهوشهلیـسو  نیدب  . دنک هیهت  عوبطم  ذیذل و  ياهاذغ  دناوتب  هک  یمناخ  دوبدهاوخن . بسچلد 
نانز نیرتهب  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دورب . لته  هناخنامهم و  هب  ذـیذل  ياهاذـغ  ندروخ  سوههب  هک  دـتفایم  قافتا  رتمک 

لامع و زا  یکی  ینز  نینچ  . دـهدن تسدزا  ار  داصتقا  دـشاب و  هتـشاد  تراهم  اذـغ  خـبط  رد  دـنک و  وبـشوخ  ار  شدوخ  هکتسا  ینز  امش 
دش دراو  یخابط  نف  رد  ناوتیمن  اجنیا  رد  ( «. 1  ) دش دهاوخن  هجاوم  ینامیشپ  تسکش و  اب  زگره  ادخلماع  .و  دوب دهاوخ  ادخ  نانکراک 
هب هراب  نیا  رد  یبوخ  ياهباتک  هناتخبـشوخنکیل  ، تسین هتخاس  هدنراگن  هدهع  زا  الوصا  درک و  حیرـشت  ار  اهنآ  هیهتزرط  اهاذـغ و  عاونا  و 
زین ناتدوخ  یصخش  هقیلس  وتایبرجت  زا  دیناوخب و  ار  اهنآ  دیناوتیم  ، تسا سرتسد  رد  هدش  هتـشون  هیذغتو  یخابط  نف  هب  نایانـشآ  هلیـسو 

تذل يارب  طقف  ندروخ  اذغ  لوا  بلطم  دراد : ترورـض  بلطم  دنچ  رکذت  نکیل  ، دینکهیهت دیفم  هزمـشوخ و  ياهاذغ  دـییامن و  هدافتـسا 
تمالـس و ظفح  يارب  هک  اریداومهک  دروخیم  اذـغ  تهجنادـب  ناـسنا  . تسا راـک  رد  يرتگرزب  روظنم  هکلب  . تسینمکـش ندرک  رپ  ندرب و 

اهتـشوگو تاـبوبح  تاـجیزبس و  اـههویم و  اهاذـغ و  عاوـنا  رد  مزـال  داوـم  ، دـناسرب اـهنآ  هبدراد  ترورـض  ندـب  ياهلولـس  تاـیح  هـمادا 
داوم - موس سم . ، دی ، نهآ ، رفـسف ، میـسلک : دننام یندعم  داوم  - مود بآ . - لوا دـنوشیم : میـسقت  هتـسد  شـش  هب  یلک  روط  هب  ،و  دـناهدنکارپ

ناسنا ندب  نزو  رتشیب  نیماتیو   B نیماتیوا نیماتیو   K . C نیماتیو : دننام اهنیماتیو  عاونا  - مشش نیئتورپ . - مجنپ اهیبرچ . - مراهچ ياهتساشن .
یندعم داوم  ، دنکیم میظنت  ار  ندب  ترارح  هجرد  ، دنوش بذج  هدور  هلیسو  هب  ات  دنکیم  لحار  دماج  ياهاذغ  بآ  . دهدیم لیکـشت  بآ  ار 

زین اهیبرچ  دننکیم ، يژرنا  دیلوت  يدنق  ياهتـساشن و  داوم  ، دـنراد ترورـضتالضع  راک  میظنت  اهنادـند و  اهناوختـسا و  ومن  دـشر و  يارب 
ماکحتـسا ندب و  دشر  يارب  اهنیماتیو  . دراد ترورـض  هنهکياهلولـس  دیدجت  ندب و  دـشر  يارب  نیئتورپ  ، دـننکیم دـیلوت  ترارح  يژرنا و 

تمالـس ظفح  يارب  روکذم  داوم  دنراد . ترورـضاهلولس  رد  اهاذـغ  نتخوس  ندـب و  ياههاگتـسد  میظنت  باصعا و  تیوقتو  اهناوختـسا 
ای نادـقف  ، دـنکیم نیمات  ارندـبجئاوح  زا  ياهشوگ  دراد و  یـصاخ  راثآ  اهنآ  زا  کی  ره  ، دراد ار  ترورـضلامک  وا  تایح  همادا  ناـسنا و 

دوجوبار یکانرطخ  جالعلا و  بعـص  ياهیرامیبتسا  نکمم  ،و  دـنزیم همطل  ناسناتمالـس  تایح و  هب  اهنیا  زا  کی  ره  يداـیز  اـی  دوبمک 
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روط هب  ییابیز و  یتشز و  ، یگدرـسفا يداش و  یناور ، ياهیرامیبو  باصعا  تمالـس  ، نآ یهاـتوک  رمع و  لوط  ، يراـمیب تمالـس و  . دروآ
دنادب ناسنا  رگا  ، میاهدـش هتخاس  میروخیم  هچنآ  زا  ام  تسا . ناسنا  هیذـغت  تیفیک  هب  طوبرم  دـهدیم  خر  ندـب  رد  هک  یثداوحهیلک  یلک 

راـثآ صاوخ و  ندـب و  ییاذـغ  تاـجایتحاهب  هجوت  نودـب  هک  تساـجنیا  یتخبدـب  ، دـش دـهاوخ  راـمیب  رتمک  دروخب  رادـقمهچ  زیچ و  هچ 
راک زا  راک  هک  دیآیم  دوخبیتقو  ، دهدیم رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  نتشیوختمالس  دنکیم و  رپ  هزمشوخياهاذغ  زا  ار  شمکـش  اهیندروخ 

نکیل دربیمهانپ  وراد  نآ  وراد و  نیا  ، بیبط نآ  بیبط و  نیا  هب  ماگنهنآ  رد  ، تسا هدـشلتخم  هدوسرف و  ندـب  فیرظ  هناـخراک  هتـشذگ و 
تـسا اهیرامیب  همه  زکرم  مکـش  :» دومرف مالـسا  ربمغیپ  تهج  نیدب  ، دنکمیمرت ار  هدوسرف  هناخراک  دـناوتیمن  نغور  گنر و  هک  سوسفا 
رادهناخ يوناب  کی  نیاربانب  تساهنآ ، تسد  رد  هداوناختمالـسو  تحـص  سپ  ، تسا ناوناب  هدـهع  رب  الومعم  اذـغ  باـختنا  اـقافتا  ( . 2)

رد ار  شنادنزرف  شرهوش و  شدوختسا و  نکممدنک  يراگنا  لهس  هراب  نیا  رد  یکدنا  رگا  هک  دراد  شود  رب  ینیگنس  رایسبتیلوؤسم 
دیابن ، دشاب قذاح  بیبط  کی  هکلب  لماک  سانشاذغکی  دیابتسا  يرهام  خابط  کی  هکنیا  رب  هوالع  ، دهدب رارق  تخسياهیرامیب  ضرعم 
ندـب یئاذـغ  جـئاوح  نیماـتو  تمالـس  ظـفح  يارب  هک  اریداوم  دـیاب  لوا  هلهو  رد  هکلب  دـشاب  هناـخ  لـها  مکـشندرک  رپ  طـقف  شروظنم 

رب هاـگنآ  ، دراد دوـجو  رادــقم  هـچ  هـب  اـهیندروخ و  زا  کـی  مادــک  رد  مزـال  داوـمهک  دــهدب  صیخــشت  ،و  دریگب رظن  رد  دراد  ترورض 
دیفم مزال و  ياهاذغ  دنک  یعس  لاح  نیع  رد  ، دهد رارقكاروخ  همانرب  ءزج  دنک و  باختنا  اهیندروخ  زا  ندب  نوگانوگ  ياهیدنمزاینقبط 

نز هـفیظو  :» دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مالــسا  ربـمغیپ  دـهد . رارق  هداوناـخ  راـیتخا  رد  هدروآ  رد  ریذــپلد  هزمــشوخیتروص و  هـب  ار 
تمدخ :» درک ضرع  ادخ  لوسر  هب  ینز  ( «. 3  ) دنیببهیهت هتسیاش  وکین و  ياذغ  دنک و  نشور  ار  هناخ  غارچ  هک  تسنیا  شرهوشهبتبـسن 

.و دیامرفیم وا  هب  یفطل  رظن  ادخدهد  ماجنا  لزنم  روما  هرادا  يارب  هکیراک  ره  لباقم  رد  : دومرف ؟ دراد یتلیضفهچ  رهوش  هناخ  رد  نز  ندرک 
نینس هبتبسنهکلبتسین  ناسکی  هشیمه  دارفا  یئاذغ  تاجایتحا  مود  بلطم  ( «. 4  ) دش دهاوخنبذعم  ددرگ  عقاو  ادخ  رظن  دروم  هکیسک 
زاین میـسلک  اصوصخم  یندـعم  داوم  هب  دنتـسه  ومن  دـشر و  لاح  رد  نوچناناوج  لاـفطا و  ـالثم  ، دـنکیم ادـیپ  فـالتخا  فلتخم  لاوحا  و 

ياراد نوچ  روکذم  دارفا  نینچمه  ، دنشاب ینغ  یندعم  داومثیح  زا  هک  درک  لخاد  ار  ییاهزیچ  اهنآ  یئاذغ  همانرب  رد  دیاب  ، دنراد يرتشیب 
جاـیتحا رتشیب  ياهتـساشن  يدـنق و  داومو  اـهیبرچ  دـننام  ازيژرنا  داوم  هب  دـننکیم  فرـصم  يژرنا  رتـشیب  دنتـسه و  داـیزتیلاعف  تکرح و 

درم کی  الثم  : تسافلتخم ناشلغش  عون  هبتبـسن  دارفا  یئاذغ  تاجایتحا  نینچمه  و  دوشتیاعرعوضوم . نیا  دیاب  نانآ  هیذغت  رد  ، دنراد
تحار لغشهکیسک  اما  ، تسا دایز  تیلاعف  ششوک و  شلغش  همزال  اریز  ، دراد ياهتساشنو  يدنق  داوم  اهیبرچ و  هب  يرتشیب  جایتحا  رگراک 
ياذغ همانرب  ، تسین ناسکی  زین  ناتـسمز  اب  ناتـسبات  ياذغ  همانرب  . درادنروکذم داوم  هب  جایتحا  رگراک  کی  ردق  هب  دـشاب  هتـشاد  یناسآ  و 

وا ياذغ  دروم  رد  ، درک هیهت  يوقم  کبس و  ياذغ  رامیب  ياربدیاب  الومعم  ، دشاب ناسکی  ملاس  دارفا  ياذغ  همانرب  اب  دناوتیمن  زین  رامیبکی 
ناشیارب اذغ  دارفا  تاجایتحا  قبط  رب  دنک و  تیاعرار  تاکن  نیا  همه  دـیاب  رادهناخ  مناخ  کی  لاح  ره  هب  ، تفرگ روتـسد  کشزپزا  دـیاب 

هب التبا  ضرعم  رد  الومعم  درک  زواجت  لهچ  زا  ناسنا  نسیتقو  هک  تسنیا  هجوت  لـباق  ساـسح و  تاـکن  زا  یکی  موس  بلطم  دـنک . هیهت 
زا یکی  یقاچ  ، تسا هابتـشا  الماک  عوضوم  نیانکیل  دنرامـشب  جازم  تمالـستمالع  ار  یقاچ  اهیـضعب  دـیاش  ، دریگیم رارقیقاـچ  يراـمیب 

راـشف ، یبـلق ياـهیرامیب  هبيـالتبا  ضرعم  رد  قاـچ  صاخـشا  ، دراد لاـبند  هب  اریراوگاـن  ضراوـع  دوشیمهدرمـش و  كاـنرطخ  ياـهیرامیب 
همیب ياهتکرشياهرامآ  دییات  ناکشزپ و  قیدصت  هب  ، دنشابیم دنق  ضرم  ارفص و  هسیک  ودبک  هیلک و  ياهیرامیب  ، اهنایرش ندشتخس  ، نوخ

زاس تخوسنازیم و  هجیتن ، رد  ، دوشیم رتمک  ندـبتیلاعف  درک  زواجت  لهچ  زا  ناسنا  نس  یتقو  ، دـننکیم رمع  هبرف  دارفا  زا  رتشیب  رغال  دارفا 
هکندب يورین  دیلوت  هاگتـسد  نینـس  نیا  رد  ، دنکیم ادیپ  جایتحا  رتمک  ياهتـساشنو  يدنق  داوم  اهیبرچ و  هب  نیاربانب  ، دـباییم لیلقت  زین  نآ 

ندب ءاضعا  نییارـش و  فارطا  رمک و  فارطا  رد  هدشن  لیدـبتاهیرولاک  ، هجیتن رد  ، دـنکیم راک  رتمک  دزاسیم  لیدـبت  يژرنا  هب  ار  اهیرولاک 
شرهوش هب  هک  یمناخ  يدنق . ياهتـساشنداوم و  اهیبرچ و  اصوصخم  تسا  يروخ  مک  یقاچ  جالع  نیرتهب  ، دننکیم یقاچدیلوت  هدش  عمج 

رپ دشاب  بظاوم  ، دنک رظن  دیدجت  وا  یئاذـغ  همانرب  رد  اروف  دـیاب  دومن  هدـهاشم  وا  رد  ار  یقاچمئالع  راثآ و  هکیدرجم  هبتسا  دـنمهقالع 
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یقاچمهم لماوع  زا  جـنرب  ناـن و  دـننام  ياهتـساشن  يدـنق و  داوم  ، دزاـس شعونممهماـخ  اهینیریـش و  اـهیبرچ و  فرـصم  زا  ، دـنکن يروخ 
دنفـسوگ و تشوگ  رگج و  غرم و  مخت  : دننام رادنیئتورپ  داوم  زااهنیا  ياج  هب  ، دیامن فرـصم  رتمک  اهنیا  زا  درم  هک  دـنک  يراک  ، دنتـسه
، دنراد يرتمک  يرلاک  مه  دننکیم و  یگنـسرگ  عفرمه  اهنیا  اریز  ، دـناجنگب وا  ییاذـغ  همانرب  رد  رتشیب  رینپ  یهام و  ناگدـنرپو و  هلاسوگ 

زین کشزپ  اب  هراب  نیا  رد  ، تسا بسانمزین  تاجیزبس  تاجهویم و  دشابن  عونمم  بیبط  بناج  زا  رگا  ، تسا بسانمنینس  نیا  رد  زین  تاینبل 
تایح عقاو  رد  ، دراد ترورضالماک  تسا  دنمهقالع  شرهوش  هب  هک  یمناخ  يارب  تاکن  نیا  همه  تیاعر  ، دیریگب روتسد  دینک و  تروشم 
سوه ياهدش و  ریـس  ترهوش  زا  رگا  نکیل  درک . دهاوخ  لوانت  راچان  تشاذگ  شدزن  ییاذـغره  نوچ  ، تسوا تسد  هب  رهوشتمالـس  و 

یلیخ دوشن  علطم  وت  تیانج  زا  یـسک  يریگن و  رارق  سیلپ  بیقعت  دروم  هک  یناسرب  لتقب  ار  وا  يروط  هب  یهاوخیمو  ياهدومن  ندش  هویب 
ات ، نک شقیوشت  يروخرپهب  دایز  رارـصا  اـب  راذـگب و  ترهوش  دزن  نک و  هیهت  هزمـشوخ  نیریـشو و  برچ  رایـسب  ياهاذـغ  ، تسا ناـسآ 

نیا زا  ار  شمکشدناوتب  ات  وا  تروصنیا  رد  ، نک نهپ  شیارب  ابیز  گنراگنر و  هرفس  کی  ، ناجنگب شیاذغ  همانرب  رد  جنرب  نان و  یناوتیم 
یهاوختسد زا  ار  وا  يدوزب  ، يرادن ندشهویب  اب  ینادـنچ  هلـصاف  شاب  نئمطم  يدرک  لمع  همانرب  نیدـب  رگا  دـنکیم . رپ  ذـیذل  ياهاذـغ 

روکذـم یئاذـغ  همانرب  : دـیوگب یمارگ  هدـنناوختسا  نکمم  دومن . دـهاوختیاضر  راهظا  وت  ياهیئاریذـپو  تامدـخ  زا  لاح  نیع  رد  ، داد
ار تلم  تیرثکا  هک  هس  هقبط  يارب  اما  دنراد  یـسرتسدتمیقنارگ  ذیذل و  ياهاذـغ  عاونا  هب  هک  تسا  بوخ  نادـنمتورث  کیهقبط و  يارب 

يارب دنناوتیم  هنوگچ  دارفا  هنوگنیا  ، تسین لمع  لباق  دـنروآیم  تسدـب  ياهداس  ياذـغ  همقل  يزور  هنابـش  شالتاب  دـنهدیم و  لیکـشت 
داوم هناتخبـشوخهک  دشاب  هتـشاد  هجوت  بلطم  نیدب  دیاب  یمارگ  هدنناوخ  نکیل  دنـشاب !؟ هتـشاد  یئاذغهمانرب  ندب  یمومع  جـئاوح  نیمات 
لماک عالطا  خـبط  هیذـغت و  نف  زا  هناـخ  يونابدـک  رگا  . دراد دوجو  یفاکردـقب  یعیبط  هداـس و  ياهاذـغ  نیمه  رد  ندـب  هیذـغت  يرورض 
عاونا جیوه و  هجوگ و  زایپ و  بیـس و  مدـنگ و  سدـعو و  ایبول  دوخن و  دـننام  هداس  تاجهویم  تابوبح و  نیمه  زا  دـناوتیم  دشابهتـشاد 

. دراد مزال  هقیلـس  ینادراک و  نکیلهحـصلا  ظفح  تشادـهب و  قباـطم  مه  دـشاب و  عوبطم  مه  هک  دـنک  تسرد  یئاذـغتاجیزبس  فلتخم 
راحب ج 103 ص 251 كردتسم ج 2 ص 551 4- راحب ج 62 ص 290 3- لئاسو ج 14 ص 15 2- اهتشونیپ 1-

يرادنامهم

یگدـنز یمتح  مزاوـل  زا  ارنآ  ناوـتیم  هکیروـط  هـب  ، تـسا يرادـنامهمدتفایم  قاـفتا  شیب  اـی  مـک  ياهداوناـخ  ره  يارب  هکیروـما  زا  یکی 
فرطرب ار  اهترودـک  اـههنیک و  ، دوشیم تبحمو  تدوـم  ثعاـب  ، دـنکیم طوـبرم  مه  اـب  ار  اـهلد  ، تسا یبوـخ  مسر  يزاوـن  ناـمهم  ، تسناد

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ  دوریم . رامـشب  ملاس  تاحیرفت  نیرتهب  زا  یکی  ناشیوخ  ناتـسود و  ابدمآ  تفر و  ینیـشنمه و  ، دزاسیم
مالــسلا هـیلع  اـضر  ماــما  ( «. 1  ) دوـشیم هدــیزرمآ  ناـبزیم  ناـهانگ  دروـخ ، ارنآ  یتـقو  . دوـشیم لزاننامــسآ  زا  ناــمهم  قزر  :» دوـمرف

( «. 2  ) دـنروخبشیاذغ زا  ادابم  دروخیمن  مدرم  ياذـغ  زا  لیخب  اـما  . دـنروخب شیاذـغ  زااـت  دروخیم  مدرم  ياذـغ  زا  دنمتواخـس  :» دومرف
هدنز ار  لد  ناتسود  اب  نتـسشن  :» دومرف مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ( «. 3  ) دنکیم تبحم  داجیا  ناتسود  اب  ینیـشنمه  :» دومرف ادخ  لوسر 

زا رتهب  یـشمارآ  هچ  ، دراد جایتحا  شمارآ  هب  یگدنز  مطالتم  يایرد  نیا  رد  ناسنا  ناور  ( «. 4  ) دشاب كدنا  ول  دـنکیم و  روراب  ار  لقعو 
اب ، دنراپسب یشومارف  تسد  هب  اتقوم  ار  یگدنز  تالکـشم  ، دنیآ درگ  ینمجنا  ردافو  اب  ناشیوخ  ناتـسود و  زا  یعمج  هک  دیراد  غارـس  نیا 

يرآ دنزاس . مکحتـسم  ار  یتسود  دنویپ  مه  دننک  ورین  دیدجتو  حـیرفت  مه  دـنزاس ، افـص  اب  ار  ناشـسنا  لفحم  ریذـپلد  نیریـش و  نانخس 
هک هدـمآ  دوجوب  گرزب  روذـحم  ود  نکیل  دـنک  راکنا  ار  شنـسح  هک  دوشیم  ادـیپ  یـسک  رتمک  تسا و  یبوخ  رایـسب  مسر  يرادـنامهم 

یگدنز و تالمجت  لوا  لکـشم  دنهدیمن . نادب  نت  دنکناضتقا  ترورـض  ات  دـننکیم و  یلاخ  هناش  شراب  ریز  زا  دـنناوتب  ات  اههداوناخرثکا 
تروص زا  هدوب  یتحار  لیـصحتو  جایتحا  عفر  يارب  هک  لزنم  مزاول  بابـسا و  تسا ، هتخاس  راوشد  اریگدنز  اجیب  ياهیمـشچمه  مشچ و 

هداد لیلقت  ار  هناتـسودياهدمآ  تفر و  اهینامهم و  عوضوم  نیمه  ،و  تسا هدمآ  رد  یئامندوخو  لمجت  تروص  هب  هدـش و  جراخ  یقیقح 
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وبابـسا هاوخلد  قبط  رب  دناهتـسناوتن  نوچ  نکیل  دـننک  دـمآ  تفر و  ناشناشیوخو  ناتـسود  اب  هک  دنـشابن  لـیمیب  مدرم  رثکا  دـیاش  ، تسا
تسد طلغ  رکف  کی  ، دنراد عانتما  ناتـسود  اب  دمآ  تفر و  زادنرادنپیم  صقان  ار  نتـشیوخ  یگدنز  دنزاس و  مهارف  ار  یگدنز  تالمجت 
لزنم هـب  سکوـل  بابــسا  ياـشامت  يارب  ناتــسود  رگم  ، مرتـحم مناـخ  تخاـس . دــهاوخ  هاـبت  ار  ناـشترخآ  اـیند و  هتــسبار  مدرم  ياـپ  و 
يارب دـیاهدرک و  زاـب  سکوـل  ءایـشا  هاگـشیامن  رگم  ، دـنورب اـههزوم  اههاگـشورف و  هبتسا  رتـهب  دـنراد  يروـظنم  نینچ  رگا  ، دـنیآیمامش

اهنامهم ، یئامندوخ تاهابم و  ورخف  يارب  هن  تسا  حیرفت  تبحم و  سنا و  يارب  دـمآ  تفر و  ؟ دـییامنیم توعدلزنم  هب  ار  اهنآ  یئامندوخ 
اهیتسرپ لمجتو  اهتباقر  نیا  زا  مه  نانآ  ، دنرامـشیم مارتحا  عون  کی  ار  ینامهم  هکلب  دنیآیمنامـش  لزنم  هب  اـشامت  مکـش و  ندرک  رپ  يارب 

دیق و نیا  زا  ار  ناشدوخ  دـنزاس و  لامیاپ  ار  طلغ  مسر  نیا  هک  دـنرادنتئرج  ردـقنیا  نکیل  دـنراد  تسود  ار  یگداس  دـناهدمآ و  گنتب 
نیمه زا  ادعب  ، دش دنهاوخ  مه  دونـشخ  هکلب  دـیآیمنناشدب  اهنت  هن  دـینک  یئاریذـپ  نانآ  زا  یگداس  اب  امـش  رگا  دـنیامن  دازآ  يرایتخادـنب 

دمآ تفر و  یگداس  لامک  اب  دیناوتیمتروصنیا  رد  ، درک دنهاوخ  ییاریذپ  امش  زا  یتخـس  فلکت و  نودب  هدومن  يوریپ  امـش  هداس  شور 
مزال تعاجـش  تئرجيردق و  نکیل  درک  لح  ناوتیم  یناسآ  هب  ار  لکـشم  نیا  ، نیاربانب ، دـیدرگدنمهرهب تدوم  سنا و  تمعن  زا  دـینک و 

ار رفن  نیدـنچ  ییاریذـپ  لئاسو  تعاس  دـنچ  فرظ  رد  تسا  راچانمناخ  . تسا يرادـنامهم  راوشد  نیگنـس و  ياهراک  مود  لکـشم  دراد .
هک دوشیم  تحاران  فرط  کی  زا  درم  تروصنآ  رد  ، دـیآیمن رد  راک  زا  هاوخلد  قباطم  اهاذـغ  ضعب  اـبلاغ  تلع  نیمه  هب  ،و  دزاـسمهارف

میوربآ اهنامهم  شیپ  لاـح  نیعرد  مدیـشک  تمحز  هک  تسا  تحاراـن  رگید  فرط  زا  نز  ، تخیر میوربآ  لاـحنیع  رد  مدرک  جرخ  لوپ 
هک دوشیم  ادیپیـسلجم  رتمک  تهج  نیدـب  ؟ میوگب هچ  ار  مرهوش  ياهقن  قن  باوج  همه  زارتدـب  ، مدـش یفرعم  ياهقیلـسیب  نز  تخیر و 

دوـخب نآ  روـصت  زا  دـننازیرگ و  ندرک  یناـمهم  زا  اـبلاغ  اـههداوناخ  هکهدـشثعاب  رما  نـیمه  ، دریذـپ همتاـخ  هرهلد  بارطــضا و  نودـب 
هار و رادـنامهم  مناخ  هک  هدـش  ادـیپ  اجنیا  زا  لاکـشاهدمع  نکیل  ، تسین یناسآ  راک  يرادـنامهم  هک  میراد  قیدـصت  مه  ام  هتبلا  ، دـنزرلیم

رگا هک  یتروص  رد  ، دهد ماجنا  اريراوشد  دایز و  رایـسب  ياهراک  تعاس  هس  ود  فرظ  رد  دهاوخیم  دنادیمنبوخ و  ار  يرادنامهم  مسر 
ره میزاسیم  مسجمناتیارب  ار  يرادنامهم  هنومن  ود  نونکا  ، دنک رازگرب  ار  سلجم  نیرتهب  یناسآو  یبوخب  دناوتیم  دشاب  ریبدت  اب  نادراک و 
زا رفن  هد  ، میراد نامهمهعمج  بش  : دیوگیم شرسمه  هب  هدش  لزنم  دراو  درم  - لوا هنومن  دییامن : باختنا  دیناوتیم  دیدیدنـسپ  رتهب  ار  مادک 

شپت هب  شبلق  نامهم  مان  ندینش  زا  دراد  یخلت  تارطاخ  هتشذگ  ياهیرادنامهم  زا  هکمناخ  ، ماهدومن توعد  ماش  فرص  يارب  ار  ناتـسود 
یناـمهم نیا  بیترت  هک  دزاـسیم  عناـق  ار  وا  تساوخرد  ساـمتلاو و  ناـهرب  لـیلد و  اـب  درم  هرخـالاب  ، دـنکیم ضارتـعا  لـمع  نیدـب  هداـتفا 

زور هرخالاب  ، دنربیم رـسب  بارطـضا  ینارگن و  اب  هبنـشجنپزور  ات  تقونآ  زا  ، يزاس مهارف  ارنآ  هلیـسو  دـیاب  هدـش  روج  رهب  درادترورض و 
رکف هار  نیب  رد  ، دوشیم جراخ  لزنم  زاسنج  دـیرخ  يارب  اقآ  اـی  مناـخ  ، دوش مهارف  یئاریذـپ  لـئاسو  دـیاب  زور  نیا  رددیـسر  ارف  هبنـشجنپ 
مناخ تایلمع  ددرگیمربلزنم ، هب  رهظ  کیدزن  هدیرخ  ار  موزل  دروم  سنج  مقر  دنچ  هرخالاب  . دیامنيرادیرخ دیاب  ار  ییاهزیچ  هچ  دنکیم 

رد ار  شدوخ  ، تسین ات  ود  یکی  هک  راک  نکیل  ، دوشیم راک  لوغـشم  هتـساخرب  اج  زا  هدروخنو  هدروخ  ار  راهان  ، دوشیم عورـش  رهظ  زا  دـعب 
درخ ار  زاـیپ  ینیمز و  بیـس  ، دـنک درخ  دـیوشب و  هدوـمن  كاـپ  ار  اهیزبسدـیاب  ـالثم  دـنکیم  هدـهاشم  راوـشد  ياـهراک  زا  یهوـبنا  لـباقم 

خرـس غرم  انایحا  دزپب و  شروخ  مقر  هس  ود  دهاوخیم  ، دـنک درخ  ار  اهتـشوگ  ، دـنک سیخ  هدومن  كاپ  ار  جـنرب  ، دـنک كاپ  ار  اههپل  ، دـنک
کی اب  ای  اهنت  تسد  دهاوخیم  ار  اهراکنیا  همه  ، دزاس بترم  ار  ییاریذپ  قاتا  ، دـیوشب ار  اهفرظ  ، دـنک درخ  دـنق  ، دزپبولچ ، دزپب بابک  ، دـنک

فرطنآ فرط و  نیا  يردق  ، تساجکدراک دنادیمن  یلو  دنک  درخ  يزبس  دهاوخیم  ، دوشیم لوغشم  بارطضاو  هلجع  اب  ، دهد ماجنا  کمک 
ار یکی  ، تسین کمندـنیبیم  هتـشاذگ  راـب  ار  جـنرب  ، درخب زاـیپ  هدرک  شومارف  دـنیبیم  ، دزپب شروخدـهاوخیم  ، دـنک شیادـیپ  اـت  ددرگیم 

راکتمدـخ رـس  هب  ، دـنک شیادـیپ  ات  ددرگب  یتدـم  دـیاب  دـنک  ادـیپ  جایتحا  یخابطلئاسو  زا  کی  رهب  ، کمن زایپ و  دـیرخ  لابند  دتـسرفیم 
رد منک ؟ هچ  رگید  ادخ  يا  ، دوشیم مامت  زاگ  ای  خبط  غارچتفن  راک  طسو  رد  ، دنکیم اوعد  شرـسپ  اب  ، دنکیم نیرفن  شرتخد  هب  ، دـنزیمداد

ياـهیتحاران بارطـضا و  زا  هک  هراـچیب  درم  ، دـنوشیم دراو  يرگیدزا  سپ  یکی  اـهنامهم  هدـمآ  رد  ادـصب  لزنم  برد  گـنز  لاـح  نیمه 
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نـشور ار  روامـس  زونه  هک  دنکیم  هدهاشم  نکیلدوریم  ياچ  غارـسب  فراعت  مالـس و  زا  سپ  ، دنکیم لابقتـسا  نانآ  زا  دراد  ربخشرـسمه 
درخ دنق  دنیبیم  اما  دوشیم  تسردياچ  یتعاس  زا  دعب  هرخالاب  دیاهدرکن ، نشور  ار  روامـس  ارچ  دـنزیم  دادشرتخد  ای  رـسپ  هب  ، دـناهدرکن

اهناـمهمدزن ياـچ  ناکتــسا  دـنچ  دـمآ  تـفر و  هـبترم  نیدــنچ  زا  دــعب  هرخـالاب  ، دــنوشیمدنق ندرک  درخ  لوغــشم  هزاـت  ، دــنرادن هدرک 
ناتسود نیریـش  نانخـس  لباقم  رد  ، تساغوغ هناخزپشآ  رد  دنادیم  اریز  ، تسا هناخزپشآ  رد  شلد  یلو  تساهنامهم  هب  شمـشچ  ، دراذگیم

دنشاب هتشاد  مه  نز  نامهم  هکنیا  همه  زا  رتدب  ، تساكانمیب ینامهم  نیا  تبقاع  زا  بارطضا و  رد  شلد  اما  دهدیم  لیوحت  يدرـسدنخبل 
تسا راک  لوغشم  دهدیم  باوج  درم  دراد ؟ فیرشت  اجک  مناخ  سپ  دنـسرپیم  درم  زا  ابترم  تروصنیا  رد  ، دنـشابناشیوخ زا  نیوعدم  ای 

یفراعت مالـس و  نازرل  بلقو  هدیکـشخ  ياهبل  اب  ، دـنزب اهنامهم  هب  يرـس  راک  هحوبحب  رد  دوشیم  راچانمناخ  یهاگ  ، دـسریم تمدـخ  نـآلا 
نینچ ردهکییاذغ  نکیل  دوشیم  هیهت  اذغ  هرخالاب  ، ددرگیمرب هدرک  یهاوخرذـع  اروف  دـنامب ؟ اهنآ  دزن  هقیقد  دـنچ  دـناوتیم  رگم  اما  دـنکیم 

تسام و ، دنک كاپ  يزبس  دـهاوخیم  هزات  هدرک  ادـیپ  تاجن  هناخزپشآزا  هکنیا  زا  دـعب  ، تسا مولعم  شفیلکت  دوش  هیهت  یعاضوا  طئارش و 
لئاسو و هک  تساجنیا  یتخبدب  ، دنک هدامآ  زیمت و  ويروخاذـغ  ياهفرظ  ، دـنک تسرد  دالاس  غود  تبرـش و  ، دزیرب اهفرظ  رد  ابرمو  یـشرت 

هدروـخ اذـغ  اـهنامهم  دوـشیم ، رـضاحماش  هرخـالاب  ، دـنک ادـیپ  دـیاب  ییاـج  رد  ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  ، دـنرادن یـصوصخمياج  مه  اـهفرظ 
ار اهاذـغ  ضعب  بارطـضا  ترثـک  زا  ، هتخپنیکی هتخوس  یکی  ، کـمنیب یکی  هدـش  روـش  یکی  اهاذـغ  اـما  - هجیتـن دـننکیم . یظفاحادـخ 
زا ، تحاران باصعا  هتسخ و  نتاب  اما  ، دش دهاوخ  صالخ  راک  زا  هدزاود  تعاس  دودح  رد  مناخ  اما  ، دنراذگبهرفس رـس  دناهدومن  شومارف 
هب هتـسناوتن  یتح  ، دنک تبحـص  دنیـشنب  اهنامهم  مناخ  ای  ناشیوخ  اب  یتعاس  هتـشادن  تصرف  ، دنکتحارتسا ياهقیقد  هتـسناوتن  لاح  ات  رهظ 

ياذـغ هدرک  جرخ  يدایزلوپ  هکنیا  اـب  هدـشن  شدـئاع  يزیچ  بارطـضا  یتحاراـن و  زج  درم  اـما  دـنک . یـسرپلاوحا  مالـس و  لـماک  روط 
. دهد رارقشنزرـس  دروم  ار  هتـسخ  مناخ  دنک و  اوعد  یتحاران  تدش  زا  تسا  نکمم  ، تسا نامیـشپ  سلجم  سیـسات  زا  ، هتـشادن یعوبطم 

میمصت دنتفر  رد  ملاس  رگا  ، دوش عقاو  شکمشک  فالتخا و  بابـساتسا  نکمم  هکلب  دناهدربن  يدوس  ینامهم  نیا  زا  اهنت  هن  رهوش  نز و 
شوخ نانآ  هبدـنراد  هجوت  اـهنابزیم  یناـشیرپ  بارطـضا و  تلاـح  هب  نوچ  اـهنامهم  اـما  دـنیامنن . يرادـنامهم  سوه  نیا  زا  دـعبدنریگیم 

نیا ات  میدوب  هتفرن  یـسلجم  نینچ  هب  الـصا  شاک  دـنیوگیم  دوخ  شیپ  ، دربدـنهاوخن تذـل  اهیندـیماشآ  اهیندروخ و  زا  . تشذـگ دـهاوخن 
رب ار  شکرت  ددنـسپیمنار و  يرـسدرد  رپ  ینامهم  نینچ  کـی  ناگدـنناوخ  زا  کـیچیه  مراد  نیقی  میزاـس . مهارف  تمحازم  بابـساهمه 

مدـع یگدـنز و  ندوب  مظنمان  نامهشتلع  اهنت  ؟ تسیچ رـسدرد  یتحاران و  همه  نیا  تلع  دـینادیم  ایآ  داد . دـهاوخ  حـیجرت  امتح  شلعف 
درم - مود هنومن  دییامرف : هجوت  مود  هنومن  هب  نونکا  تسین . لکـشم  مه  اهردقنیا  يرادنامهمالا  .و  تسا يرادـنامهم  نف  هب  مناخ  ییانـشآ 

رایـسب دـهدیم : خـساپ  مناـخ  ، ماهدوـمن توـعد  هبنـش  بش  ماـش  فرـص  يارب  ار  ناتـسودزا  رفن  هد  : دـیوگیم شرـسمه  هب  هدـش  لزنم  دراو 
مزاول تاجایتحا و  مامت  هلـصوح  ربص و  اب  هاگنآ  دـنریگیم ، میمـصتهدومن  تروشم  مه  اب  دروم  نیا  رد  ؟ مینک هیهت  یچ  ماـش  يارب  ، بوخ

هدش شومارف  يزیچ  ادابم  دنناوخیم  ارنآ  تقد  ابرگید  هبترم  کی  مه  زاب  . دنیامنیم تشادای  ذغاک  يور  کیب  کی  رادقم  دیق  ابار  ییاریذپ 
ياهناگادج تروص  رد  دـیرخدیاب  هک  ار  ییاهزیچ  ،و  دنـشکیم طخ  شیور  دـنراد  دوجوم  هناخ  رد  ار  هچنآيوناث  یـسررب  کی  اب  . دـشاب

ررقم دعوم  ندیسرارف  هب  زور  کی  زونه  هک  هبنشجنپ  زور  ، دنراذگیم لزنم  رد  هدومن  يرادیرخار  اهنآ  تصرف  رـس  رد  ، دنیامنیم تشاددای 
زیمتار اهیزبس  هدومن  يراکمه  تغارف  عقوم  رد  ناشنادـنزرف  اقآ و  مناخ و  الثم  ، دـنزادنایم ولج  ار  هعمج  زور  ياهراک  ضعب  هدـنام  یقاـب 

درخ ار  اهدنق  ، دننکیم كاپ  ار  اههپل  ، دـننکیم سیخ  هدرک  زیمتار  جـنرب  ، دـنزاسیم هدامآ  هتـسش  ار  زایپ  ینیمز و  بیـس  ، دـننکیم درخ  هدرک 
هک ار  ییاهراک  هصالخ : ، دـننکیم هدامآ  زیمت و  ارجایتحا  دروم  ياهفرظ  ، دـنراذگیم شدوخ  ياـج  رد  هدرک  کـمن  ار  اهنادـکمن  ، دـننکیم

الثم دـهدیم  ماجناار  اهراک  یـضعب  مناـخ  هناحبـص  فرـص  زا  دـعب  هعمج  زور  حبـص  دـنهدیم . ماـجنا  حـیرفتروط  هبتخادـنا  ولج  ناوتیم 
یضعب هصالخ  ، دراذگیمرانک هدرک  خرس  ار  ینیمز  بیس  يزبس و  ، دنکیم خرس  هدرک  زیمت  اراهغرم  دراذگیم  رانک  هدرک  درخ  ار  اهتـشوگ 
دهاوخن راوشد  نادـنچ  مناخ  رب  دریگیم و  ماجنا  هلـصوح  ربص و  اب  ار  اـهراک  نیا  همه  تسا  مولعم  ، دـهدیم ماـجنا  رهظ  زا  شیپ  ار  اـهراک 

زا 110يرادرسمه هحفص 59 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


راک اما  ، دوشیم اهراک  هیقبلوغشم  تحارتسا  راهان و  فرـص  زا  دعب  ، دسریم يرادهناخ  روما  ریاس  هب  مهدهدیم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  مه  ، دوب
لاق و وداد  نودـب  ، تعاس ود  یکی  فرظ  رد  ، تسا بترم  مه  یگدـنز  مزاول  بابـساو و  هتفرگ  ماجنا  البق  اهراک  رثکا  اریز  درادـن  يدایز 

ضوـع ار  شیاهـسابل  زیمت و  ار  شدوـخ  هاـگنآ  ، درادـن راـک  رگیدبش  لـئاوا  هکیروـط  هب  ، دـهدیم ماـجنا  ار  اـهراک  هیقب  باتـش  هـلجع و 
بارطـضا و نودـب  ، دوریم ناشلابقتـسا  هب  دنـشابمراحم  ناشیوخ و  زا  رگا  ، تساـهنامهم ندـمآ  راـظتنا  رد  هدومن  نشور  ارروامـس  . دـنکیم

مزال رگا  ، دنکیم هدامآ  ار  هرفـس  یتحارلامک  اب  ماش  عقوم  ، دنزیم هناخزپشآ  هب  يرـس  مه  یهاگ  نمـض  رد  ، دنکیمییاریذپ اهنآ  زا  ینارگن 
یـشوخ شیاسآ و  لامک  اب  اهنامهم  دوشیم . هدامآ  ماش  یناسآ  يدوز و  هب  ، دیامنیم دادمتـسا  عقوم  نیارد  زین  شنادنزرف  رهوش و  زا  دشاب 

سنا و تمعنزا  عوبطم  ذـیذل و  ياهاذـغ  ندروخ  رب  هوالع  اهنامهم  اما  - هجیتن دریذـپیم . همتاخ  تروصنیا  هب  دـننکیم و  فرـص  ار  ماش 
شوـمارف ار  ناـبزیم  شاـشب  هرهچ  بـش و  نآ  شوـخ  هرطاـخ  زگره  ، دناهدینــش هـتفگ و  شیاـسآ  لاـمک  اـب  هدـش  رادروـخرب  زین  تدوـم 
یگدوسآ لامک  اب  ار  بش  زا  یتاعاس  درم  اما  درک . دنهاوخ  شیاتس  ار  هناخ  يونابدک  ینادراک  هقیلس و  وا و  مرگ  ییاریذپ  ، درکدنهاوخن

لاحشوخ داش و  دنک  ییاریذپ  شناتسودزا  هاوخلد  وحن  هب  هتسناوت  هکنیا  زا  ، تسا هتشاد  ار  ملاس  تاحیرفت  نیرتهبهتسشن  اهنامهم  رانک  رد 
هناخب شیپ  زا  شیب  ، دلابیمدوخ رب  هدومن  رازگرب  یبوخ  هب  ار  سلجم  شیوخ  هقیلـس  قوذ و  اب  هک  ینادراکيوناب  نینچ  دوجو  زا  ،و  تسا

هتـسخ و هدومن  هیهتيداع  روط  هب  هلـصوح و  ربص و  اب  ار  یئاریذپ  مزاول  نوچ  مناخ  اما  دش . دهاوخ  دـنمهقالع  ياهتـسیاش  يوناب  نینچ  و 
بارطضانودب و هتسناوت  هک  تسا  دونشوخ  ،و  تسا دنلب  رس  هشیمه  اهنامهم  شرهوششیپ و  ، تسین تحاران  ینابـصع و  دوشیمن ، هدناماو 

تــسدب ار  شرهوـش  لد  هدـناسر  تاـبثاب  ار  شیوـخ  ینادراـک  تقایلهلیــسونیدب و  ، دـنک ییاریذـپ  اـهنامهم  زا  هـجو  نیرتـهب  هـب  ینارگن 
لئاسو ج 16 اهتشونیپ 1- دینک . باختنا  دیناوتیم  دیدیدنـسپهک  ار  مادک  ره  دیدومرف  هظحالم  ار  شور  ود  نیا  هکنیا  زا  دعب  . تساهدروآ

راحب ج 74 ص 353 راحب ج 74 ص 355 4- لئاسو ج 16 ص 520 3- ص 557 2-

هناخ نیما 

هداوناخ میدـقت  هداهن  صـالخا  قبط  رد  ار  شدـمآرد  دـشکیمتمحز و  زور  هنابـش  درم  ، دـننکیم نیماـت  اـهدرم  ـالومعم  ار  لزنم  جراـخم 
ره هداوناخ  شیاسآ  هافر و  يارب  ، دهدیم ماجنا  هقالعو  قشع  يور  زا  هتـسناد  ینادجو  یعرـش و  هفیظو  کی  ار  یمئاد  يراگیبنیا  ، دـنکیم

جرخ هدوهیب  هتسناد  ار  لوپ  ردق  هکدراد  راظتنا  رادهناخ  يوناب  زا  اما  ، دربیم تذل  اهنآ  یشوخ  زا  دنکیم و  لمحتار  یتحاران  جنر و  هنوگ 
يدنبهجرد ار  یگدـنزمزاول  ءایـشا و  ینعی  ، دروآ لمعب  ار  یـشیدنا  تبقاع  يزوسلد و  تیاهن  هناخجرخ  رد  هک  دراد  راظتنا  يو  زا  ، دـنکن

روـما ریاــس  رب  ، وراد رتــکد و  قرب و  بآ و  لوـپ  لزنم و  هـیارک  يرورــضكاشوپ و  كاروــخ و  لــیبق  زا  ار  هـیلوا  تایرورــض  هدوــمن 
یجرخلو و ، درادب مدقم  يرورـض  ریغ  روما  رب  یگدنزمزاول  بابـسا و  شرف و  لیبق  زا  ار  يرورـض  همین  ءایـشا  مود  هبترم  رد  . درادـبمدقم
درک و ادیپ  دامتعا  هناخ  يونابدک  هناخ و  هب  رگا  درم  درامشیم . یـسانشن  ردق  یـساپسان و  عون  کی  ار  اجیب  ياهـششخبو  ریذبت  فارـسا و 

دهاوخن یجرخلو  يرورپ و  نت  رکف  هب  هدشدنمهقالع  تورث  دایدزا  راک و  بسک و  هب  دوشیمن  فرـص  هدوهیب  شتامحز  هجیتن  هک  دـیمهف 
مدـقم زیچ  همه  رب  ار  شدوختنیزو  لمجت  بابـسا  يرورـض و  ریغ  سابل  رادهناخ  مناخ  دوریم و  دابب  شتامحزهجیتن  دـید  رگا  اـما  ، داـتفا

هدوب گنل  هشیمهیگدنز  يرورـض  جراخم  يارب  اما  دروآیم  هناخ  رد  دـشکیم و  تمحز  زورهنابـش  هکنیا  اب  هک  دومن  هدـهاشم  درادـیم و 
شنادـنزرف مناـختسد و  هـب  یبرح  رفاـک  لاـم  دـننام  دـیآیم  هناـخ  رد  هکشتاـمحز  هجیتـن  هـک  درک  هظحـالم  ، دــنک ضرق  تـسا  راـچان 

ردقنیا درادن  یهجو  دنکیم  رکف  دوخ  شیپ  ، ددرگیم درسلدششوک  راک و  زا  ، دوشیم بلـس  هناخ  زا  شدامتعا  تروصنیا  رد  ، دوشیمتراغ
نیماـت يارب  نم  ، دـننک فرـص  هدوهیبفراـصم  رد  هـک  مراذـگب  سانـشنردق  هداوناـخ  راـیتخا  رد  مـنک و  روـخن  روـخبو و  مـشکبتمحز 

يروـظنم یجرخلوو  يزابــسوه  زج  هدوـبن  یگدــنز  رکف  هـب  ماهداوناـخ  نـکیل  مـشکیم  تـمحزمیوربآ  ظــفح  یگدــنز و  تاــیرورض 
رگ ، مرتحم مناخ  ددرگ . یشالتم  امـش  یگدنز  عاضوا  ،و  دتفیب یـشایع  یجرخلورکف و  هب  راکفا  نیا  رثا  رد  هتفر  هتفر  تسا  نکمم  ، دنرادن
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انوناقو اعرـش  هکلب  یتسه  اهنآ  یقیقح  کلام  نکن  لایخ  نکیل  دراذگیم  وت  رایتخارد  هدروآ  هناخ  رد  ار  شیوخ  رادـن  راد و  ترهوش  هچ 
يزیچ يرادن  قح  وا  تیاضر  نودـب  ، دـشاب وا  تیاضر  هزاجا و  اب  دیابتافرـصت  عیمج  نیاربانب  . یتسه هناخ  نیما  وت  ، تسا کلام  ترهوش 

هراب نیا  رد  یتسه و  هداوناخ  رادـتناما  وت  ، وا ناشیوخ  ایتدوخ  ناشیوخ  يارب  یتح  يربب  ینـشور  مشچ  تاـغوس و  اـی  یـشخبب  یـسکهب 
نز :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ  تفرگ . یهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم  نیـسپزاب  زور  رد  ینک  تنایخ  رگا  ، يراد تیلوؤسم 
هک تسا  ینز  امش  نانز  نیرتهب  :» دومرف ص )  ) ادخ لوسر  ( «. 1  ) دراد تیلوؤسم  هراب  نیا  رد  دشابیم و  شرهوش  لاوما  رادتناما  نابهگن و 

ادـخ نانکراک  لامع و  زا  یکی  ییوناـب  نینچ  . دـنکتیاعر ار  داـصتقا  هناـخ  جرخ  رد  ، دـنک هیهت  عوبطم  ياذـغ  ، دـیامن وبـشوخ  ارشدوخ 
هچ رهوش  : درک ضرع  ادخ  لوسر  هب  ینز  ( .«. » 2  ) دش دهاوخن  وربور  ینامیشپ  تسکش و  اب  زگره  دنک  راکادخ  يارب  هکیـسک  .و  دشابیم

ص)  ) ادخ لوسر  ( «. 3  ) دهدن یسکهب  يزیچ  وا  هزاجا  نودب  ، دنکن فلخت  شنامرف  زا  ، دشاب وا  عیطم  دیاب  : دومرف دراد ؟ شرسمه  رب  یقح 
هک تسا  دایز  يردـق  هب  يرادهناخ  ياهراک  دـینکن  فلت  ار  تغارف  تاقوا  ( «. 4  ) دشابجرخ مک  هک  تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتهب  :» دومرف

دق و دنزرف  نیدنچ  ياراد  رگا  اصوصخم  درک . دهاوخ  لاغـشا  ار  شتاقوا  رثکا  دنک  هفیظو  ماجنا  یبوخب  دهاوخبرگا  رادهناخ  يوناب  کی 
روـج کـی  هـب  ار  شیوـخ  يراــکیب  عـقاوم  یــسک  ره  دــنراد . مـه  یتـغارف  تاــقوا  ناوناــبرثکا  لاــح  نـیع  رد  نـکیل  . دــشاب دــق  مـین 

نز ای  ، دـننزیم هسرپ  اهنابایخ  رد  فدـهنودب  ای  . دـنهدیمن ماجنا  يدـنمدوس  راک  هدومن  فلت  هدوهیب  ار  اهنآ  ناوناـب  زاياهتـسد  . دـنارذگیم
دنهدیم شوگ  ییاههمغنو  ررکم  نانخس  هب  ای  . درادن شزرا  نارق  کی  اهنآ  نم  دص  هک  دنوشیم  لوغـشمینانخس  هب  هدرک  ادیپ  ار  يرگید 

رمع زا  زینتغارف  تاقوا  الوا  اریز  دننکیم  ررض  انیقی  هتسد  نیا  . درادن رب  رد  ياهجیتنقالخا  داسف  باصعا و  فعض  تقو و  عییـضت  زج  هک 
ورف هدـید  دـیاب  هدوشگن  مشچ  زونه  هک  تسا  هاتوک  نانچ  یگدـنز  نارود  دراد . ینامیـشپ  اهنآ  ندومن  فلت  ،و  دـنوشیم بوسحم  ناـسنا 
لقاع ناسنا  کی  ! میروآیمن رطاخب  یلالم  رمع  ندشفلت  زا  نکیل  میوشیم  نیگهودنا  میهدبتسد  زا  ار  یلوپ  كدـنا  رگا  اتفگـش  میدـنب .

ياههدافتـسا هچ  تغارف  تاقوا  نیمهزا  . دربیم اهنآ  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  هدرمـشتمینغ  ار  شیوخ  هیامنارگرمع  قئاـقد  هکلب  اـهتعاس 
رثکا هک  یناور  یبصع و  ياهیرامیب  زا  يرایسب  . دراد رب  رد  ار  يدب  بقاوع  راثآ و  هدوب  شخبنایز  يراکیبدوخ  ایناث  درب ! ناوتیم  ياهدنزرا 

رستشپ . دنکیم ادیپ  هصغو  مغ  نتـشیوخ  يارب  دوریم و  ورف  رکف  هب  راکیب  مدآ  . دنیآیم دوجوب  يراکیبرثا  رد  دنراد  هوکـش  اهنآ  زا  اهمناخ 
تاقوا هکتسا  یسک  تخبدب  دشاب و  راک  قرغ  هک  تسا  یسک  تخبـشوخ  . دمآ دهاوخحور  یناشیرپ  باصعا و  فعـض  مه  هصغ  مغ و 

راکیب صاخـشا  . دـشابیم شخب  تذـل  رایـسب  راک  هب  لاغتـشا  . دـنک رکفنتـشیوخ  یتخبدـب  یتخبـشوخ و  هراـبرد  هک  دـشاب  هتـشاد  یتغارف 
امـش ، مرتحم مناـخ  دریگن !؟ نآ  زا  ياهجیتنو  دـنک  فلت  هدوهیب  ار  شیوخ  هیاـمنارگ  رمع  ناـسنا  تسین  فیح  دناهدرـسفا . هدرمژپاـبلاغ و 

بـسح رب  دیزادرپب . یملع  ياهراک  هب  دـیناوتیم  . دـیربب یتفگنه  ياههدافتـسا  دنـشاب  هاتوکو  مک  هچ  رگ  تغارف  تاقوا  نیمه  زا  دـیناوتیم 
ياـهتعاس رد  هدوـمن  هیهت  ار  هتـشر  نآ  هـب  طوـبرم  ياـهباتک  . دـینکباختنا ار  یملع  هتـشر  کـی  ناـترهوش  اـب  تروـشم  ناـتدوخ و  قوذ 

کیزیف و . دراد یگتـسب  امـش  هقیلـس  هب  هتـشر  باختنا  دـییازفیب . ناتدوخ  تالامک  لئاضف و  رب  زورب  زور  دـیوش و  هعلاطم  لوغـشمتغارف 
ای اههتشر  نیا  زا  کی  ره  تایبدا  خیرات و  ، قالخاملع ، مالک هفسلف و  ، نآرق ریسفت  ، یسانشناور قوقح ، ، یـسانشهعماج ، موجنو تئیه  ، یمیش

باتک زا  دـیدش  سونام  باتک  ندـناوخبهکنیا  زا  دـعب  . دـیزادرپب قیقحت  هعلاـطم و  هب  شفارطا  رد  دـینک و  باختنادـیناوتیم  ار  رگید  مولع 
حیرفت یمرگرس و  نیرتهب  هلیسونیدب  دراد . دوجو  اهباتک  رد  يریذپلد  نیریش و  قئاقح  هچ  هک  دینکیمكرد  درب و  دیهاوخ  تذل  ندناوخ 

ادیپ صـصخت  هتـشر  نامه  رد  دیـشاب  هتـشاد  راکتـشپ  رگا  دش و  دهاوخ  هدوزفا  امـش  تالامک  لئاضف و  ربزورب  زور  .و  تشاد دـیهاوخ  ار 
يارب هدوـمنهیهت  يدـنمدوس  تـالاقم  دـیناوتیم  . دـیراذگب راـگدایب  ناـتدوخ  زا  ياهدـنزرایملع  تامدـخ  هلیــسونیدب  دـیناوتیم  دـینکیم و 

امـش مارتحا  تیـصخش و  مه  هلیـسونیدب  . دـیراذگب مدرم  رایتخا  رد  ودیـسیونب  يدـیفم  ياهباتک  دـیناوتیم  . دـیتسرفب تـالجم  اـههمانزور و 
اب هک  دینک  لایخ  ادابم  . دینک ادیپ  مه  يدمآرد  هار  نیمهزا  تسا  نکمم  دـیراذگیم و  راگدایب  ناتدوخ  زا  ییاهبنارگ  راثآ  مه  ، دوشیمدایز

نامگ . دوب دهاوخ  یمتح  امش  يزوریپدیـشاب  هتـشاد  تمه  یعـس و  رگا  . دش لئان  گرزب  ياهتیقفوم  نیدب  ناوتیمنيرادهناخ  روما  ماجنا 
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نکیل دناهدادیم  ماجنا  ار  يرادهناخ  لغش  زین  نانآ  دناهدوب . راکیب  دناهتشاذگ  راگدایب  نتـشیوخ  زاییاهبنارگ  راثآ  هک  گرزب  ناوناب  نکن 
يوناـب هدومن  فیلاـت  یـشورف  رپ  هدـنزراباتک و  کـی  هک  یگنراـک  یترود  وناـب  . دـناهدرکیمن فـلت  هدوـهیب  ار  ناـشدوختغارف  تاـقوا 
هعلاطم هب  مه  هدرکیمکمک  یگنراک  لید  شرهوش  هب  یملع  ياهراک  رد  مه  هدادـیم  ماجنا  یبوخبار  هناخ  روما  مه  هک  هدوب  يرادهناـخ 

لفطباوخ ماگنه  هنازور  هک  یتعاس  ود  تصرف  رد  ار  باتک  نیا  مظعا  تمـسقدوخ  نم  : دـسیونیم . تسا هتـشاد  لاغتـشا  باتک  نتـشون  و 
مدوب هتسشن  هاگشیارآ  رد  وم  هدننک  کشخ  هاگتسد  ریز  هک  یعقاومرد  ار  يرورض  تاعلاطم  زا  يرایسب  . متشون مدروآیم  تسدب  مکچوک 

یگرزب راثآ  هداد و  ماجنا  ییاهبنارگ  یملع  تامدخهک  دوشیم  هدید  یتسدربز  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  ، ناوناب نایم  رد  ( 5 . ) مدادماجنا
رگا . دییامن تفرشیپ  اهدرم  شوداشود  اهراکلیبق  نیا  رد  دیناوتیم  دیشاب  هتشاد  راکتشپ  تمه و  رگا  مه  امش  . دناهتشاذگیقاب نتـشیوخ  زا 

قیقحت هعلاطم و  هب  اکرتشمای  . دینک يراکمه  کمک و  واب  یملع  ياهراک  رد  دیناوتیم  دـشاب  قیقحت  لها  دنمـشناد و  رفن  کی  امـش  رهوش 
ترـضح درادربتسد !؟ قیقحت  هعلاطم و  زا  دراذـگب و  رانک  ار  شتالیـصحت  هبترم  کیهدرک  لیـصحت  مناخ  کـیتسین  فیح  . دـیزادرپب

بلط رد  ار  شیوخ  زورهنابـش  سک  ره  : دومرف مالـسلا  هیلع  رقابترـضح  ( 6 . ) تسین شناد  زا  رتهب  یجنگ  چـیه  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
يرنهياهراک زا  هتشر  کی  دیناوتیم  دیرادن  قیقحت  هعلاطم و  هلـصوح  رگا  ( 7 . ) دش دهاوخ  شلاح  لماش  ادختمحر  دنکفرـص  شناد 

ره دنتـسه  یبوخ  ياهراک  یگدنفاب  ، يزاسلگ ، یـشاقن ، يزودلگ ، یطایخ الثم  دیـشاب  لوغـشم  تغارف  تاقوا  رد  دـیریگب و  دای  ار  یتسد  و 
ار شیوخ  رنه  قوذ و  مه  تشاد  دیهاوخ  یبوخیمرگرـس  مه  هلیـسونیدب  . دـیهد ماجنا  دـیریگب و  دای  دـیرادیم  تسود  هک  اراهنآ  زا  کی 

یمرگرس يارب  ار  یتسد  ياهراک  زین  مالـسا  دییامن . کمک  یگداوناخ  هجدوب  هب  دیناوتیم  هک  دینکیم  ادیپ  يدمآردمه  ، دیزاسیم نایامن 
اهتشونیپ 1- ( 8 . ) تسا یبوخ  یمرگرسناوناب  يارب  یگدنسیرب  لاغتـشا  : دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرهدومن  باختنا  ناوناب 
يرادرهوش ص 172. نیئآ  كردتسم ج 2 ص 532 5- راحب ج 103 ص 248 4- لئاسو ج 14 ص 15 3- كردتسم ج 2 ص 550 2-

راحب ج 103 ص 258. -8 راحب ج 1 ص 174 . -7 ،ج 1 ص 165 . راحب -6

ناوناب لغش 

زین اهمناخ  نکیل  ، دـنرادن یتیلوؤسم  هراب  نیا  رد  اعرـش  ناوناـب  دـننکنیمات و  ار  هداوناـخ  جراـخم  تسا  بجاو  نادرم  رب  هک  تسا  تسرد 
باوخ لاعتم  دنوادخ  : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدشتمذم  يراکیب  تغارف و  زا  مالسا  رد  . دنـشاب هتـشاد  يراک  لغـش و  دیاب 

فلت عیاض و  ار  ناسنا  يایند  ونید  ، دایز باوخ  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مه  زاـب  ( 1  ) درادـیم ضوغبمار  دایز  تغارف  دایز و 
لغـش و دیاب  ، دشابن هچ  دشاب  دنمزاین  هچ  ناسنا  ( 3  ) دیشکیم تمحز  درکیم و  راک  هناخرد  مه  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ( 2  ) دنکیم

هداوناخ فرـص  ار  شدـمآرد  دوبجاتحم  رگا  . دـیامن دابآ  ار  ناهج  دـنک و  راک  . دـهدن ردـه  هدوهیب  ار  شیوخ  رمعو  دـشاب  هتـشاد  يراک 
اـسبهچ و  تـسا ، هدـننک  هتـسخ  روآلـالم و  يراـکیب  . دـناسریم فرــصمب  نادنمتــسمهب  کـمک  هـیریخ و  روـما  رد  دوـبن  رگا  دـنکیم و 

ماـجنالزنم لـخاد  رد  هک  تسا  يراـک  رادرهوش  ناوناـب  يارب  راـک  نیرتـهب  دوشیم . قـالخا  داـسف  ینامـسج و  یناور و  ياـهیرامیبثعاب 
هناخ دنناوتیم  راکادف  هقیلس و  شوخ  یناوناب  . تسا ناوناب  تالاغتشانیرتناسآ  نیرتهب و  يرادرهوش  يرادهچب و  يرادهناخ و  روما  . دریگب

رایـسب راک  نیا  .و  دـنروآ رد  شیوخ  شالت  رپ  دـهاجمنارهوش و  هاـگتحارتسا  بوخ و  ناـکدوک  شرورپ  دـهم  نیربتشهب و  تروصبار 
لوسر زا  هملس  ما  ( 4  ) دنک يرادرهوشبوخ  هک  تسا  نیا  هب  نز  داهج  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . تساياهدنزرا گرزب و 

ار يزیچهناخ  روما  حالصا  روظنمب  هک  ینز  ره  : دومرف ؟ دراد تلیـضف  رادقم  هچ  هناخ  رد  نز  ندرک  راک  : دیـسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
یهلا باذـعب  دوـش  عـقاو  ادـخ  رظن  دروـم  هـک  سک  ره  درک و  دـهاوخوابتمحرم  رظن  ادـخ  دراذـگب  رگید  ياـج  رد  درادرب و  یئاـج  زا 

ادـخ لوـسر  . دــیئامرفب يرتـشیب  ياـهباوث  ناـنزيارب  ، تناـبرقب مرداـم  ردــپ و  ! هللا لوـسر  اـی  : درک ضرع  هملــس  ما  . دــش دــهاوخنراتفرگ 
رب ار  شاهچب  هکیماگنه  . دنکیمداهج ادخ  هار  رد  شلام  سفن و  اب  هک  دهدیم  ار  یـسک  رجا  وا  هب  ادخ  دوشیمنتـسبآ  نز  هکیماگنه  : دومرف
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ره ربارب  رد  ادـخدهدیم  ریـش  ار  شاهچب  هک  یماگنه  .و  ریگب رـس  زا  ار  تلامعا  . دـش هدـیزرمآتناهانگ  دـسریم  باطخ  وا  هب  داـهن  نیمز 
یهاگ يرادهناخ  ياهراک  رب  هوالع  رادهناـخ  ياـهمناخ  ( 5  ) دوشیم هتـشونشلمع  همان  رد  هدـنب  کـی  ندرک  دازآ  باوث  نداد  ریـش  هبترم 

باختنا ناشدوخ  يارب  ار  یبترم  تالاغتشا  تسبوختاقوا  نآ  رد  . درک فرص  هدوهیب  دیابن  زین  ار  اهنآ  هک  ، دننکیم ادیپ  مه  يرگیدتغارف 
تاعالطا مولع و  رب  ،و  دننک يواکجنکو  قیقحت  دیفم  ياههتـشر  رد  دنناوخب و  دنمدوس  ياهباتک  دنناوتیم  : دنـشابلوغشم هراومه  دننک و 

دنناـم يرنه  ياـهراکب  دــنناوتیم  دــنهد . رارق  نارگید  راـیتخا  رد  هلاـقم  اـی  باـتک  تروـصب  ار  ناـشتاقیقحتهجیتن  .و  دــنیازفیب شیوـخ 
دیلوت و هب  مه  دننک  کمکهداوناخ  داصتقا  هب  مه  دنناوتیم  اهراک  نیا  هب  لاغتشا  اب  . دنزادرپب ، یگدنفاب ، یطایخ ، يزودلگ ، یطاطخ ، یـشاقن

دنهاوخظوفحم يدایز  دـح  ات  زین  باـصعا  فعـض  یناور و  ياـهیرامیب  هب  ءـالتبا  زاراـکب  لاغتـشا  رثا  رد  هوـالعب  . هعماـج يداـصتقا  یقرت 
بوخ لاـح  رهب  ( 6  ) دراد تسود  ، دـشاب نیما  لوغـشم و  يراـک  هفرح و  هب  هک  ار  ینمؤـم  ادـخ  : دوـمرف مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  . دـنام

ويرادهناخ هب  ات  ، دریگیم ماـجنا  لزنم  لـخاد  رد  هک  تسا  يراـک  اـهنآ  يارب  راـکنیرتهب  دنـشاب و  هتـشاد  يراـک  لغـش و  زین  ناوناـبتسا 
لوغـشم يراکب  لزنم  جراخرد  هک  دـننکیم  ترورـض  ساسحا  ای  دـنراد  لیم  ناوناب  ضعب  اما  دنـسرب . بوخ  زین  يرادهچب  يرادرهوش و 

هب ناتسکدوک  ای  ناتسریبدای  ناتسبد  رد  دنناوتیم  . تسا يراتـسرپ  ای  یگنهرف  تالاغتـشا  ناونابيارب  اهلغـش  نیرتبسانم  نیرتهب و  . دنـشاب
یکـشزپ لغـشای  . دنـشاب لوغـشم  تسا  راگزاس  اهنآ  فیطل  شنیرفآ  اـب  مه  تسا و  ياهدنزرارایـسب  لغـش  مه  هک  نارتخد  تیبرت  میلعت و 
يزایناهنآ ماجنا  رد  مه  ، دراد بسانت  ناوناب  نابرهم  فیطل و  عبط  اب  مه  تالاغتشالیبق  نیا  . دنیامن باختنا  ار  يراتـسرپ  ای  نانز  ياهیرامیب 

لاغتـشا يراـک  هب  لزنم  جراـخ  رد  دـنهاوخیم  هک  یناوناـب  هب  دـننکیم . ادـیپ  رتـمک  اـی  دـنرادن  ار  هناـگیب  نادرم  اـب  ترـشاعم  هطلخ و  هـب 
نیا هک  ، دیریگنلغش وا  هزاجا  نودب  دینک و  مهافت  ناترهوش  اب  لغش  باختنا  رد  -1 دنیامن : هجوت  ریز  تاکن  هب  دوشیم  هیصوت  دنشابهتشاد 

دهدب هزاجا  هک  تسا  رهوش  قح  نیا  .و  دنادرگیم خلت  ناتنادنزرف  امـش و  ربار  یگدنز  دنزیم و  مه  رب  ار  یگداوناخ  يافـص  شمارآ و  رما 
لغـش هب  دنهدب  هزاجا  دننکن و  يزابجل  دننیبیمن  یعنامناشرـسمه  لغـش  رد  رگا  هک  دوشیم  هیـصوت  اهمناخ  لیبق  نیا  نارهوش  هب  . دـهدنای

ار یمالـسا  باجح  راک  لحم  رد  لزنم و  جراـخ  رد  -2 هداوناخ . داصتقا  هب  مه  دنکیم  تمدـخ  مدرم  هب  مه  ، دشابلوغـشم شدنـسپ  دروم 
راک ياج  هرادا  . دینک بانتجا  هوقلا  یتح  هناگیبنادرم  اب  ترـشاعم  هطلخ و  زا  دیورب  راک  لحم  هب  شیارآیب  هداس و  . دییامن تیاعر  الماک 

هفیظو ماجنا  ینادراک و  ینیگنـسو و  تناتم  هب  هکلبتسین  رویز  رز و  ساـبل و  هبتیـصخش  . یئاـمندوخ تباـقرياج و  هن  تسا  تمدـخ  و 
رادهحیرج ار  ناترسمهفیطل  فطاوع  تاساسحا و  مه  دیشاب  مرتحم  مه  . دینک ظفح  ار  ناملسمنز  کی  ینیگنس  راقو و  شمارآ و  . تسا

دینکیم راک  جراخ  رد  امش  هک  لاح  نیع  رد  -3 دیراذگب . ناترسمه  يارب  هناخ و  ردار  ناترویز  رز و  شیارآ و  ابیز و  ياهـسابل  دیزاسن .
تفاظن ناترهوش  يراکمه  کمک و  اب  : دـینکن تلفغزین  يرادهچب  يرادرهوش و  يرادهناخ و  راک  زا  دـنراد  راظتنا  ناتنادـنزرفو  رهوش  اما 

دننام دیاب  امـش  لزنم  . دیهد ماجنا  مه  اببسانم  عقاوم  رد  دینک و  میظنت  ار  هناخ  روما  ریاس  اهـسابل و  فورظ و  نتـسشو  اذـغ  خـبط  لزنم و 
ار ناتنادـنزرفو  رهوـش  دیـسرن و  لزنم  ياـهراکب  هک  تسین  نیا  زوـجم  لزنم  جراـخ  ندرک  راـک  دوـش . هرادا  رتـهب  هکلب  مدرم  ریاـس  لزنم 

زین یناوناـب  نینچ  نارهوش  هب  دـینکن . تلفغ  هاگـشیاسآ  میظنت  زا  . تسا امـشهاگشیاسآ  لزنم  ،و  همدـقم لزنم  جراـخ  راـک  . دـیزاستحاران
شلغش هب  مه  هک  دنشابهتشادن  راظتنا  وا  زا  . دنیامن يراکمه  نواعت و  ناشرـسمه  اب  امتح  يرادهچبو  يرادهناخ  رما  رد  هک  دوشیم  هیـصوت 

افص و مسرهن  ، نادجو فاصنا و  قباطم  هن  تسا  عرـش  ياضتقم  هن  يراظتنا  نینچ  . دهدماجنا یئاهنت  هب  ار  لزنم  ياهراک  مه  دهدب و  همادا 
لاح و بسانت  اب  اهنآ  زا  کی  ره  دـنیامن و  میـسقت  ناشدوخ  نیب  رد  ارلزنم  ياهراک  هک  دراد  اضتقا  فاـصنا  . يرادرـسمه نیئآ  تبحم و 

یناـبرهم زوسلد و  نیماصخـش و  دزن  اـی  دراپـسب  یناتـسکدوک  هب  ار  وا  اـی  ، تسا رادهچب  رگا  -4 دـهد . ماجنا  دریذـپب و  ار  یئاهراک  ، تقو
تارطخرب هوـالع  . تـسا یکاـنرطخ  اوراـن و  رایــسب  راـک  هـک  دورب  دراذــگب و  قاـتارد  اـهنت  ار  وا  اداـبم  . دورب راـک  لـحم  هـب  دراذــگب و 

لغاشمزا ریغ  يرگید  لغـش  هب  هک  دـینکیم  ترورـض  ساسحا  رگا  -5 دـش . دـهاوخ  یناور  ياهیرامیب  هدـقع و  سرت و  بجوم  ، یلامتحا
فرصنم لغش  نآ  زا  درکن  تقفاوم  رگا  .و  دیریگب راک  وا  دیدحالصو  هزاجا  اب  دیئامن و  مهافت  ناترسمه  اب  امتح  دیشاب ، لوغـشم  روکذم 
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ناتدوخ حالصب  هن  هک  دیشاب  طابترا  سامت و  رد  هناگیبنادرم  اب  رتمک  هک  دینک  باختنا  ار  یلغش  دینک  یعـستقفاوم  تروص  ردو  . دیوش
دلج 5 - یفاک اهتـشونیپ 1- دینک . تیاعرامتح  ار  نتفر  نوریب  شیارآیب  هداس و  یمالـسا و  باجح  لاح  رهب  .و  هعماجحالـصب هن  دشابیم 

راحب ص 247 5- دـلج 103  راونالا  راحب  مالـسا ص 74 4- هنومن  يوناب  ص 86- دلج 5  - یفاک ص 84 3- دلج 5  - یفاک ص 84 2-
دلج 5 ص 113 یفاک  دلج 5 ص 251 6- راونالا 

يرادهچب

نیرتسدـقم . تسا یتیلوئـسم  رپ  رایـسب  لغـش  هکلبتسین  یناسآ  راکيرادهچب  . تسا يرادهچب  ناوناب  ساسح  نیگنـس و  فئاظو  زا  یکی 
یـسررب دروم  راصتخا  روط  هب  بلطم  دنچ  دیاب  اجنیا  رد  تسا . هتـشاذگ  ناوناب  هدهع  رب  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  تسا  یلغـش  نیرتهدنزراو 

يرگید لماوع  الومعم  ، دنهدب جاودزاهب  نت  ندش  رادهچب  روظنم  هب  درم  نز و  هک  دـتفایم  قافتا  رتمک  هچ  رگ  جاودزا  هرمث  -1 دریگ : رارق 
رهاـظ دـنزرف  هب  قشعهدـش  نشور  شنیرفآ  یعیبـط  فدـه  هک  دـشکیمن  یلوط  نکیل  . دـشابیم ناـنآكرحم  یـسنج  تـالیامت  هلمج  زا  و 
دنویپ دـنزرفدوجو  . تسا رابیبتخرد  دـننام  دـنزرفیب  جاودزا  . تسا یعیبط  يوزرآکی  ییوشاـنز و  تخرد  هویم  دـنزرف  دوجو  . ددرگیم
شالت هب  ار  درم  . دنکیم توارط  افـص و  اب  ار  هناخ  طیحم  دنادرگیم  دـنمهقالعیگدنز  هناخ و  هب  ار  نز  درم و  ، دزاسیم راوتـسا  ار  ییوشانز 

تاعتمتو ینارـسوه  رادـیاپان  نازرل و  ياههیاپ  رب  راک  زاغآ  رد  جاودزا  دزاسیم . مرگلد  هناشاک  هناخ و  هب  ار  نز  راداو و  رتشیب  شـشوکو 
نیرتدنمورین تسا ، ییادج  لالحنا و  ضرعم  رد  هراومه  تهجنیدـب  دوشیم  انب  نیغورد  ياهقـشع  رذـگدوز و  ياههقـشاعم  ینامـسج و 

شکورف یـسنج  تالیامت  ، درذگیم يدوزب  ینارـسوهو  یناوج  . تسا ندش  رادهچب  نامه  دـنک  نیمـضت  ارنآ  يرادـیاپ  دـناوتیم  هک  یلماع 
مهارف ار  نز  درم و  یمرگلد  شمارآبابـسا و  دنامیم و  یقاب  نارود  نآ  زا  هک  يراگدای  اهنت  دیارگیم . يدرـس  هبرهاظ  ياهقـشع  ، دـنکیم

هب هک  دشاب  هتـشاد  یحلاصنادنزرف  هک  تسنیا  رد  ناسنا  تداعـس  : دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تهجنیدب  . تسا دـنزرف  دوجو  دزاسیم 
رب : دومرف ادـخ  لوسر  ( 2 . ) تشهب ناهایگزا  تسا  ییوبـشوخ  هاـیگ  حـلاص  دـنزرف  : دومرف ص )  ) مالـسا ربمغیپ  ( 1 . ) دیوج تناعتـسا  نانآ 

اجیب ياههناهب  اب  هکیدارفا  دننادان  ردقچ  ( 3 . ) درک مهاوخ  راختفا  للم  ریاس  رب  امش  يدایز  هبتمایق  رد  نم  اریز  دییازفیب  ناتنادنزرف  دادعت 
نیرتساسح نیرتمهم و  دـنزرف  تیبرت  -2 دـننکیم !؟ هزرابم  ناسنا  شنیرفآ  سومان  اـب  هلیـسونیدب  دـنیامنیميراددوخ و  ندـش  رادهچب  زا 

ناردام شود  رب  الومعمراک  نیا  لقث  نکیل  دـنراد  تیلوئـسم  ود  ره  ردام  ردـپ و  هراب  نیا  رد  . تسادـنزرف تیبرت  شرورپ و  ناوناـب  هفیظو 
يردام سدقم  نیگنـس و  هفیظو  هب  ناردام  رگا  . دنیامن تظافحو  تبقارم  شیوخ  ناکدوک  زا  ابترم  دنناوتیم  هک  دنتـسه  اهنآ  اریز  دشابیم .

یلک روط  هب  ار  ناهج  هکلب  عامتجا  کـییمومع  عاـضوا  دـنناوتیم  دـنهد  شرورپ  ار  عاـمتجا  نـالاهنون  حیحـص  هماـنرب  اـب  دنـشاب و  انـشآ 
مالـسا ربمغیپ  تهج  نیدب  تساهنآ . رایتخا  هب  ناونابتسد و  رد  عامتجا  یگدنامبقع  تفرـشیپ و  ، لزنتو یقرت  نیاربانب  . دنزاس نوگرگد 

هدنیآ نانز  ونادرم  دـنباییم  شرورپ  هناخ  کچوک  طیحم  رد  نونکا  مه  هک  یلافطا  ( 4 . ) تسا ناردام  ياپ  ریز  رد  تشهب  : دومرف (ص )
دنهاوـخ لـمع  هـلحرم  هـب  ادرف  عاـمتجا  رد  دـنریگ  ارف  رداـم  ردـپنماد و  رد  هناـخ و  طـیحم  رد  هـک  ار  یـسرد  ره  . دوـب دـنهاوخ  عاـمتجا 

رگا . تسین يزیچ  اههداوناخ  نیمه  زا  ریغ  هب  عامتجانوچ  دـش . دـهاوخ  حالـصا  امتح  زین  عامتجا  دـندرگ  حالـصا  اههداوناخرگا  . دـیناسر
، لوجخ ، وسرت ، ونـش روز  ، روخ يرـس  وت  ، هدارایب ، رکف هاـتوک  ، قـالخا دـب  ، وگغورد ، سولپاـچ ، زواـجتم رگهزیتس ، ، وخدـنت ، زورما ناـکدوک 

زورما رگا  . دش دهاوخ  راتفرگ  تشز  قالخاو  تافـص  نیمه  هب  زین  ادرف  گرزب  هعماج  دـنبای  شرورپ  یلاباال  ، تسرپ لوپ  ، هاوخدوخ ، نادان
رد مه  ادرف  دنتفرگ  يزیچامـش  زا  یـسولپاچ  قلمت و  اب  زورما  رگا  . دش دـنهاوخ  نارگمتـس  روخ  يرـس  وتادرف  دـندوب  امـش  روخ  يرـس  وت 

شوـــخ ، تـــمه دـــنلب  ، عاجــــش ، راکتــــسرد زورما  ناـــکدوک  رگا  سکعلاـــب  و  درک . دــــنهاوخ  یــــسولپاچ  ناـــیوگروز  لـــباقم 
حیرص وگتـسار ، ، رکفنـشور ، اناد ، رادتناما ، وگقح ، سفن گرزب  ، هاوختلادع ، زواجتم ریغ  ، ونـشن روز  ، نامیا اب  رادلد ، ، رابدرب ، هاوخریخ ، قالخا

صخالاب ناردام و  ناردـپ و  ، نیارباـنب تخاـس . دـنهاوخ  رهاـظ  يرتلماـکتروص  هب  ار  یلاـع  تافـص  نیمه  مه  ادرف  دـنوشتیبرت  هجهللا 
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قیقد همانرب  حیحص و  هشقن  قباطم  رگا  تشاد . دنهاوخ  ار  تیلوؤسم  نیرتنیگنس  نیرتگرزب و  عامتجا  شیوخ و  نادنزرف  لابق  رد  ناردام 
هفیظو نیا  ماجنا  رد  رگاو  . دومن دـنهاوخ  هدـنیآ  عامتجا  هبتبـسن  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  دـنیامن  مادـقاشیوخ  ناکدوک  تیبرت  رد  یتیبرت 

هک ینادبهک  تسنیا  تدنزرف  قح  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تهج  نیدب  . دوبدنهاوخ لوؤسم  تمایق  رد  دننک  يراگنالهـس  گرزب 
شندرک کـمک  ادـخ و  يوس  هب  شاییاـمنهار  وا و  بیداـت  شرورپلاـبق و  رد  . دراد تبـسن  وت  اـب  بوـخ  اـی  دـشاب  دـب  . دـشابیم وـت  زا  وا 

تشاد و دهاوخ  کین  شاداپ  وا  هب  ندرک  ناسحا  لباقم  رددراد  نیقی  هک  دشاب  یـسک  راتفر  وا  اب  تراتفر  . يراد تیلوؤسم  يرادربنامرفهب 
تیبرت يرداملغـش و  زا  ییوناـب  ره  هک  تسین  ناـنچ  هک  میوـش  روآداـی  دـیاب  اـجنیا  رد  ( 5 . ) دید دـهاوخ  دـب  رفیک  يراتفر  دـبلباقم  رد 

هیزجتدروم ارنآ  قیقد  ثحابم  دشتیبرت و  نف  دراو  ناوتیمن  هاتوک  قاروا  نیارد  نکیل  . تفرگ دای  دیاب  ارنآ  زومر  هکلب  دشاب  هاگآ  حیحص 
هراب نیا  رد  ییاهباتک  هناتخبـشوخ  ( . 6  ) تسا دـنمزاین  ياهناگادـجباتک  هب  هک  تسیرادهنماد  قیقد و  ثحب  دوـخ  نآ  . داد رارق  لـیلحت  و 

هدافتـسا زین  ناشدوخ  تایبرجت  زا  دنیامن و  هعلاطمو  هیهت  ار  اهنآ  دنناوتیم  دـنمهقالع  ناردام  . دراد رارق  ناگدـنناوخ  رایتخارد  هدـش  فیلات 
راکب اب  . دهد ماجنا  مه  ياهدنزرایملع  تامدـخ  ، نادـنزرف ندرک  تیبرت  رب  هوالع  دـناوتیم  دـشاب  يدـنمهقالعو  شوه  اب  يوناب  رگا  . دـننک
هلیـسو هب  دناوتیم  تروصنآ  رد  . درک دهاوخ  ادـیپ  صـصخت  تیبرت  نف  رد  يدوزب  اهنآ  جـئاتنو  راثآ  هظحالم  یتیبرت و  ياهروتـسد  نتـسب 
نکیل دهد . ماجنا  ياهدـنزرا  یملع و  تامدـخ  یتیبرت  ياهباتک  لیمکت  وحالـصا  هار  رد  هدروآ  تسدـب  هراب  نیا  رد  هک  یبلاج  تاعالطا 

ار تیبرت  . دـنراذگیمن قرف  تیبرت  میلعت و  نیب  هدوب  لفاغ  تیبرت  حیحـصيانعم  زا  مدرم  زا  يرایـسب  . دراد ترورـض  هتکن  کـی  يروآداـی 
ياهزردنا دنپ و  هلیسو  هب  یتیبرت و  ای  ینید  دنمدوس  بلاطمو  میهافم  هلسلس  کی  نداد  دای  اب  دننکیم  لایخ  . دنرادنپیم میلعت  عون  کیزین 

نامگ الثم  . دومن شتیبرت  هاوخلد  قباطمو  داد  رارق  ریثات  تحت  ـالماک  ار  كدوک  ناوتیم  کـین  نادرم  تشذگرـس  لـقنو  ءارعـش  اـمکح و 
هرابرد ناتـساد  وثیدـح  نیدـنچ  دـندرک  ناشراداو  دـنداد و  دای  لافطا  هب  ار  ییوگغورد  تمذـم  هبطوبرم  تایاور  تایآ و  رگا  دـننکیم 

رد هکیتروـص  رد  . دـش دـنهاوختیبرت  وگتــسار  ، دـنریگب هزیاـج  دــنناوخبمدرم و  روـضح  رد  یتـح  ،و  دــننک رب  زا  ییوگتــسار  تلیــضف 
زا هک  ار  يراـثآ  نکیل  . تسین رثایب  هدـنزومآ  ياهناتـسادو  ثیدـح  هیآ و  ندرک  رب  زا  هتبلا  . دومن اـفتکا  ناوتیمن  رادـقم  نیا  هبتیبرتدروم 

ار كدوک  دیاب  میـشاب  لماک  حیحـصتیبرت و  ددص  رد  رگا  . میـشاب هتـشاد  راظتنا  يروص  ياههمانرب  لیبق  نیا  زا  دیابنمیراد  راظتنا  تیبرت 
شرورپ راکتـسردو  حـلاص  وگتـسار و  اعبط  هک  میروآ  دوجوب  شیارب  یبسانم  حـلاص و  طیحم  ومیهد  رارق  یـصاخ  عاـضوا  طئارـش و  رد 

، يرادــــــــــتناما ، یتــــــــــسرد ، یتــــــــــسارطیحم رگا  كدوـــــــــک  شرورپ  اــــــــــمن و  وــــــــــشن و  طــــــــــیحم  . دــــــــــبای
يراکادف ، تریغ ، یتمه دـنلب  ، يدازآ تفع ، ، شـشوک راک و  ، تلادـع ، تیمیمـص ، افو ، رهم ، یهاوخریخ ، تعاجـش ، طابـضنا ، یگزیکاپ ، نامیا

هلیح ، غورد ، یتسرداـــن ، تناـــیخ طـــیحم  رد  رگا  نــینچمه  .و  دوــشیم تــیبرتهتفرگ  وـــخ  تافـــص  نــیمه  اـــب  زین  كدوـــک  ، دـــشاب
قافن ، يرکف هاتوک  ، يزابجل ، يرگهزیتس ، يزوت هنیک  ضغب و  ، يدازآ مدـع  ، قوقحتیاعر مدـع  زواجت ، يدـعت و  ، تفاثک ، یـسولپاچ ، يزاـب

ياهزردنا دنپ و  تروصنیا  رد  و  دش . دهاوختیبرت  لمع  دبو  دساف  هتفرگ  وختشز  تافـص  نیدـب  هاوخان  هاوختفای  شرورپ  ییور  ودو 
هدنزومآ لمع  کی  رادقم  هب  ناتـساد  رعـشو و  تیاور  هیآ و  اهدـص  درک . دـهاوخن  شحالـصا  دـناوخب  رب  زا  ار  اهنآ  هچ  رگیبدا  ینید و 

تیبرت وگتـسار  ار  كدوکثیدح  هیآ و  هلیـسوب  دنناوتیمن  وگغورد  ردام  ردپ و  تسین  رادرک  مین  نوچهتفگ  دص  ود  - درک دـهاوخن  ریثات 
نانخس هب  هکرادقمنآ  زا  شیب  كدوک  . دنروآیم راب  طابـضنایب  فیثک و  ار  هچب  ناشدوخلمع  اب  طابـضنایب  فیثک و  ردام  ردپ و  . دنیامن

البق دیاب  دنتسهشیوخ  نادنزرف  تیبرت  حالـصا و  ددص  رد  هکیناردام  ردپ و  نیاربانب  دنکیم . تقد  ناتراتفر  لامعا و  رد  دراد  هجوت  امش 
. دـنوشتیبرت هتـسیاش  حـلاص و  هاوخان  هاوخ  ناشنادـنزرف  ات  دـننک  حالـصا  ارناشراتفر  قالخا و  ناشدوخ و  طباور  یگداوناخ و  طـیحم 
راحب ج 74 -5 دئاوزلا ج 8 ص 138 . عمجم  -4 لئاسو ج 15 ص 96 . -3 لئاسو ج 15 ص 97 . -2 لئاسو ج 15 ص 96 . اهتشونیپ 1-

دوش هعجارم  فلؤم  نیمه  زا  تیبرت  نیئآ  باتک  هب  -6 ص 6 .

تشادهب هیذغت و 
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یکریز و ، یقالخا دـب  یقالخا و  شوخ  یتح  ، ییاـبیز یتشز و  ، يراـمیبو تمالـس  . تسا لاـفطا  هیذـغت  ناوناـب  ساـسح  ياـهراک  زا  یکی 
زین فلتخم  نینس  رد  دوب و  دهاوخن  ناسکی  نالاسگرزباب  نانآ  یئاذغ  تاجایتحا  تسا . اهنآ  هیذغت  یگنوگچ  هب  طوبرم  ناکدوکیندوک 

يارب هک  يداوم  مامت  . تسا ریـش  اهاذغ  نیرتلماک  نیرتهب و  دنک . تیاعر  ار  تاهج  نیا  همه  دیاب  رادهچب  يوناب  کی  دـنکیم . ادـیپ  رییغت 
داوم اریز  دـشابیم . رتهب  رتملاس و  یئاذـغ  ره  زادازون  يارب  ردام  ریـشتهج  نیمه  هب  . تسه ریـش  رد  دراد  ترورـض  ندـب  دـشرو  هیذـغت 

هب مـه  يزاـین  . تـسین رادرب  بـلقت  ، هوـالع هـب  . دوـشیم مـضه  یتـحاربهدوب  بساـنم  لـفط  شراوـگ  هاگتــسد  اـب  رداـم  ریــش  رد  دوـجوم 
چیه لفط  يارب  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضحتهج  نیدـب  دورب . نیب  زا  ندـناشوج  رثا  رد  نآ  ییاذـغ  داوم  ضعب  ات  درادـنندناشوج 
مایپ ردیناهج  تشادهب  یقرـش  هنارتیدم  هقطنم  سیئر  ابط  نیـسحلا  دـبع  رتکد  ( . 1  ) درادن دوجو  ردام  ریـش  زا  رتتکرب  اب  رتهبییاذـغ و 

( . 2  ) تسوا یگدنز  همیب  هناگی  ینعی  ردام  ریش  زا  يو  ندرک  مورحم  دنکیم  يرامیب  دعتسم  ار  كدوک  هک  یمهم  لماع  دیوگیم : دوخ 
اهنآ رایتخا  رد  ندروخ  ریـش  هلیـسو  هب  لافطا  ییاذغ  فلتخم  داومهک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  عوضوم  نیدب  دـیاب  هد  ریـش  هچب  ناردام  نکیل 

وا كاروخ  رادقم  عون و  هب  ردام  ریـش  یگنوگچینعی  . دوش نیمات  ردام  ياذـغ  هلیـسو  هب  دـیاب  مه  ریـش  رد  دوجوم  داوم  دوشیمهدراذـگ .
ریش ناردام  رب  ، نیاربانب . دوب دهاوخینغ  لماک و  زین  شریشتبسن  نامه  هب  دشاب  لماک  عونتم و  ردام  ياذغهک  تبـسن  ره  هب  . دراد یگتـسب 

دناوتب هک  دـشاب  ینغيردـق  هبتیئاذـغ  ثیح  زا  اهنآ  ياذـغ  دـیاب  . دـنیامن تبقارم  الماک  ناشدوخياذـغ  زا  مایا  نآ  رد  هک  تسا  مزال  هد 
ناـشلفط ناشدوختمالـستسا و  نکمم  دـننکن  تاـعارم  ار  تهج  نـیا  رگا  دـنک . نیماـت  ار  ناـشدازون  ناـشدوخ و  ییاذـغ  تاـجایتحا 

رایسبتیئاذغ تهج  زا  هک  دزاس  بترم  يروط  ار  شاهدریشهچب  رسمه  ییاذغ  همانرب  هک  تسا  مزال  زین  ردپ  رب  . دریگ رارق  رطخ  ضرعمرد 
وراد رتکد و  هب  ار  شاهمیرج  دومن  یهاتوکهراب  نیا  رد  رگا  .و  دیامن نیمات  ار  شدـنزرف  وا و  تمالـس  هلیـسو  نیدـب  دـشابلماک و  ینغ و 
دیاب ردام  ياذغ  یلک  روط  هب  یلو  دومن . هدافتسا  یسانشاذغ  ياهباتک  زا  ایتفرگ  روتسد  کشزپ  زا  ناوتیمهراب  نیا  رد  . تخادرپ دهاوخ 

ییاذغ همانرب  رد  تاینبل  ، غرم مخت  ، تشوگ ، تابوبح ، اههویم ، اهیزبس عاونا  دیاب  . دـنک لیم  اهیکاروخعاونا  زا  دـیاب  ، دـشاب نوگانوگ  عونتم و 
هک تشاذگدهاوخ  دازون  رد  يدب  ای  کین  راثآ  دیدرت  نودب  ردام  ریش  ، لاح ره  هب  . دنکهدافتـسا هاگ  هاگ  اهنیا  همه  زا  ،و  دوش هدناجنگ  وا 

تعیبط ریـش  اریز  دـینکن  باـختنا  نداد  ریـش  يارب  ار  قمحا  ناـنز  : دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  تهج  نیدـب  . تفرگ هدـیدان  ار  اـهنآ  ناوتیمن 
دراد و رثا  ریـش  اریز  دینک  باختنانداد  ریـش  يارب  ار  ابیز  نانز  : دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  ( . 3  ) تخاس دـهاوخ  نوگرگد  اردازون 

تداعبیترت مظن و  اب  ات  ، دـیهدب ریـش  نیعم  ياـهتعاس  رد  مظنم و  ار  دازون  ( . 4  ) دهدیم تیارـسراوخریش  لفط  هب  ار  هدریـش  نز  تافص 
درک هیرگ  تقو  ره  دیدرکن و  تیاعر  ار  بیترت  مظن و  رگا  . دـنامبملاس شـشراوگ  هاگتـسد  هدـعم و  ،و  دـیایب راب  روبـص  رابدرب و  دـنک و 

رد . دزاسیممهارف ار  امشتمحازم  بابسا  دهدیم و  رـس  ار  هیرگ  هاگیب  هاگ و  دنکیم . تداع  عضو  نیمه  اب  دیتشاذگ  شناهدرد  ناتـسپ 
درادن و هلـصوح  ربص و  یگدنز  تالکـشم  رد  . دهدیم تسد  زا  ار  يدازآو  تیرح  . داد دـهاوخن  تسد  زا  ار  یمظنیب  نیمه  زین  یگرزب 

دازون هرابرد  بیترت  مظن و  تیاعر  هک  دـینکن  لایخ  دوشیملسوتم . يراز  هیرگ و  هب  ای  دـنکیم  زاـغآ  ار  يرگهزیتس  اـی  يزیچ  كدـنااب 
لافطا هیذغت  ناسانـشراک  درک . دهاوخ  تداعامـش  هاوخلد  همانرب  اب  يدوزب  دیهدب  جرخ  هب  هلـصوح  ربص و  يزور  دـنچرگا  . تسا راوشد 

اریز . دـیراذگبنماد رد  ار  لفط  نداد  ریـش  عقوم  رد  . درک ریـس  ریـش  زا  ار  دازون  دـیاب  راب  کیتعاس  راهچ  اـی  هس  ره  هک  دـنرادیم  راـهظا 
رثؤم شاهدنیآ  تیصخش  رد  ساسحا  نیمه  دنکیم و  ینابرهم  تبحم و  ساسحاامش  زا  ، تسا ناسآ  شیارب  ندروخ  ریـش  هکنیا  رب  هوالع 

هکیلاح نامه  رد  تسا  نکمم  اریز  . دیهدب ریـش  دـیراذگن و  ناتدوخيولهپ  ار  دازون  دـیاهدیباوخ  باوختخر  رد  هک  یماگنه  . دوب دـهاوخ 
دیعب یلیخ  ار  رما  نیا  . دوش هفخ  دنک  عافد  شیوخزا  دناوتیمن  هک  هانگیب  لفط  نآ  هلیـسو  نیدـب  دربب و  ناتباوختسوا  ناهد  ردناتناتـسپ 

نوچیلو . دییامن هدافتسا  واگ  ریش  زا  دیناوتیم  درادن  ریـش  امـش  ناتـسپ  رگا  تسا . هداتفا  قافتا  رایـسب  ثداوحلیبق  نیا  زا  اریز  دیرامـشم 
هدافتـسا هزیروتـساپ  ياهریـش  زا  ای  . دینک هفاضا  نآ  هب  رکـش  يردقو  بآ  يردق  دراد  يرتمک  دنق  دشابیم و  نز  ریـش  زا  رتظیلغ  واگ  ریش 
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بظاوم دیهدن  هچب  هب  درـس  ای  غاد  ریـش  . دوش هتـشکتسا  بورکیم  ياراد  رگا  ات  دیناشوجب  هقیقد  تسیب  دودـح  رد  ار  ریـش  هکنیاای  دـینک 
رد اصوصخم  ، دییوشب الماک  ار  هشیش  رسو  هشیش  دیهدیم  ریش  ار  وا  هک  هعفد  ره  زا  دعب  . دشاب ردام  ریـش  ترارحهزادنا  هب  شترارح  دیـشاب 

يارب . دیهدن وا  هب  هدنامو  دساف  ریش  دیـشاب  بظاوم  . دناسر بیـسآ  راوخریـشتمالس  هب  ددرگ و  نفعتمو  هدولآ  تسا  نکمم  اریز  ، ناتـسبات
دینک هدافتسا  کشخ  ریش  زا  دیهاوخیم  رگا  ددرگ . مظنم  شکاروخ  رادقم  ات  دینکهدافتـسا  رادهجرد  ياههشیـش  زا  تسا  رتهب  نداد  ریش 

شراوگ هاگتـسد  اب  اهنآ  زا  یعون  هچدنک  نییعت  کشزپ  دیاب  دراد  یفلتخم  عاونا  کشخ  ریـش  اریز  دییامن  تروشملافطا  کشزپ  اب  امتح 
هب مک  مکیگهام  شـشجنپ  زا  . دیهدب كدوک  هب  هویم  بآ  مه  یهاگ  دیناوتیم  دشاب . هزات  دینکتقد  لاح  ره  هب  دراد  بسانت  امـش  لفط 
وا هب  هدرک  لح  بآ  رد  ار  هزات  يدنق  نان  ایتیوکـسیب  دـیناوتیم  دـینک . هدافتـسا  قیقر  پوس  زا  دـیناوتیم  دـیهدب  شتداع  ندروخ  اذـغ 

امـش دننام  مه  دازون  . دیهدب وا  هب  يردق  ناتدوخ  یکاروخياهاذغ  زا  دعب  هب  هام  هن  زا  . تسا دیفم  زین  هزات  رینپ  نیریـشتسام و  دیناروخب .
ياهاذغ . دـشابیم یگنـشت  رثا  رد  یهاگلافطا  یباتیب  هیرگ و  . دـیهدب شبآ  تسا  هنـشت  دـیدرک  ساسحا  رگا  دـنکیمادیپ  بآ  هب  جایتحا 
هاگتـسد دـیناوتیمات  اـما  . تسا دـیفم  لاـفطا  يارب  ناوختـسا  پوس  هتخپ و  ياـهیزبس  تاـجهویماصوصخم و  دـیهدب  وا  هب  عوـنتم  قـیقر و 

باوـختخر . دـینک تیاـعر  ـالماک  ار  كدوـک  تفاـظن  تشادـهب و  دیزاسنمومـسم . ياـچ  هلیـسو  هب  ار  اـهنآ  بـیعیب  دـیدج و  شراوـگ 
يوشتسش نداد و  مامح  زا  ، دییوشب نوباص  بآ و  اب  ار  شیاهتـسد  دینک . ضوع  دوزب  دوز  ار  شیاههنهک  دشاب . زیمت  هشیمه  شیاهـسابلو 

. دوش فلت  ای  رامیبتسا  نکمم  دینکن  تیاعر  ار  تشادهبرگا  ، درادن یتماقتـسا  نادـنچ  اهبورکیم  لباقم  رد  كدوک  اریز  . دـینکنتلفغ وا 
اهنآ زا  ـالبق  نسکاو  هلیـسو  هب  ، لاـفطا جـلف  ، کـلمخم ، ناـغرم هلبآ  ، هفرـس هایـس  ، کخرـس ، هلبآ : دـننام دـنراد  نسکاو  هک  یئاـهيرامیب  زا 

هتـشاذگ امـشرایتخا  رد  اناجم  اهیرادهب  رد  اهیرامیب  لیبق  نیا  نسکاو  هناتخبـشوخ  درک . دیاب  عوقو  زا  لبق  ار  هعقاو  جالع  . دـینکيریگولج
نتـشیوخ زا  دیهد و  شرورپ  دنمورین  باداش و  ملاس و  ینادنزرفدیناوتیم  دینک  تیاعر  الماک  ار  تشادهب  تفاظن و  نیناوق  رگا  دوشیم .

لئاسو ج 15 ص لئاسو ج 15 ص 188 4- نیدرورف 1353 3- تاعالطا 15  لئاسو ج 15 ص 175 2- اهتشونیپ 1- دیراذگبراگدای . هب 
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نادرم فئاظو  : مود شخب 

هداوناختسرپرس

نکر تسا  رتيوـق  تـالقعت  هبنج  زا  دراد و  ياهژیو  شنیرفآهک  تهج  نادـب  درم  نـکیل  دنتـسه  هداوناـخ  گرزب  نـکر  ود  رهوـش  نز و 
: دیامرفیم میرک  نآرق  ردهتخانش  هداوناختسرپرس  میق و  ناونع  هب  ار  وا  زین  گرزب  دنوادخ  دوشیم . بوسحم  هداوناختسرپرـسو  گرزب 

اعبط هدـش  هتخانـش  ماقم  نیدـب  نوچ  ( . 1  ) تـسا هداد  يرترب  رگید  ضعب  رب  ار  ناـسکضعب  ادـخ  اریز  ، دنـشابیم ناـنز  تسرپرـس  اـهدرم 
دنک و هرادا  هجونیرتهب  هب  ار  هداوناخ  شیوخ  هنالقاع  تاریبدت  اب  دناوتیم  هک  تسوا  تشاد . دـهاوخ  مهيرتراوشد  رتنیگنـس و  فئاظو 
هب ار  شرـسمه  ،و  دـنادرگ مـظنم  بـترم و  نـیربتشهب  دـننامه  ار  هناـخطیحم  دزاـس و  مـهارف  ار  ناـنآ  تداعــس  یتخبــشوخ و  بابــسا 

شناتـسدریز هبتبـسن  یتسرپرـس  ره  تساهداوناختسرپرـس و  درم  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دروآ . رد  ياهتـشرفتروص 
اههتـساوخ و . درم دننام  تسا  یناسنا  زین  نز  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیدـب  دـیابتسا  هداوناخ  ریدـم  هک  يدرم  ( . 2  ) دراد تیلوؤسم 
یگدـنز و رد  کیرـش  باختنايانعم  هب  هکلبتسین  نتفرگ  هدرب  يانعم  هب  نتفرگ  نز  هک  دـنادب  دـیاب  . دراديدازآ تایح و  قح  اهوزرآ و 

قلطم نز و  قلطمکلام  درم  هک  تسین  نانچ  . دشاب هتـشاد  هجوت  زین  وا  ياهوزرآ  ینوردياههتـساوخ و  هب  دیاب  . تسا نتفرگ  سنوم  رای و 
ناشنارهوشهبتبـسن اـهنز  هک  روطناـمه  : دـیامرفیم دـیجم  نآرق  رد  گرزب  دـنوادخ  دراد . رهوـش  ندرگ  رب  یقوـقح  زین  نز  . دـشاب ناـنعلا 

كردتسم هیآ 34 2- ءاسن  هروس  اهتشونیپ 1- ( . 3  ) تسه يرترباهنآ  رب  ار  نادرم  دـنراد و  اـهنآ  ندرگ  رب  مه  یقوقح  دـنراد  یفئاـظو 
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هیآ 228 هرقب  هروس  دلج 2 ص 550 3-

يرادنز

يرادنز نینچمه  تسا  هتفرگ  رارق  داهج  فیدر  رد  مالـسا  تعیرـشرد  هدوب  رادهناخ  يوناـب  کـی  هفیظو  نیرتگرزب  يرادرهوش  هکناـنچ 
دراد يزومر  هکلبتسین  یناسآ  راک  يرادنز  اما  دشابیم . هداوناخ  يدنمتداعـس  زار  هدوب  رادـنز  درم  کی  لمع  نیرتهدـنزرا  ونیرتگرزب 

. دروآرد تمحر  هتـشرف  هکلبلآهدـیا  يوناب  کی  تروص  هب  هاوخلد  قباـطم  ار  شرـسمه  دـناوتیم  دـشاب  انـشآاهنادب  ـالماک  سک  ره  هک 
یناسفن تالیامت  ینورد و  ياههتـساوخ  زا  ، دروآ تسدب  الماک  ارشرـسمه  تایحور  قالخا و  دیاب  دنک  يرادنز  اعقاو  دهاوخب  هکیدرم 
تـسدب ار  شلد  دـنک و  ذوفن  وا  رد  نانچشیوخ  راتفر  قالخا و  هلیـسو  هب  دزاـس . بترم  ار  یگدـنز  هماـنرب  اـهنآ  قبط  رب  ودوش  هاـگآ  وا 

حرـش هب  جایتحا  هک  تسا  یمهبم  عماج و  هملک  يرادنز  دنک . يرادهناخ  هقالع  قشع و  يور  زاهدش  مرگلد  یگدنز  هناخ و  هب  هک  دروآ 
. تفرگ دهاوخ  رارق  طسب  حرش و  دروم  هدنیآ  ثحابم  رد  . درادحیضوت و 

نک يزرورهم 

هقالع قشع و  هب  وا  یگدـنز  تایح و  دراـبیم . تبحم  رهم و  شدوجوزا  . تسا ياهفطاـع  دـص  رد  دـص  دوجوم  کـی  تبحم و  نوناـک  نز 
دح رـس  ات  تیبوبحم  ندروآ  تسدبيارب  . دوب دهاوخ  رتباداش  دشاب  رتبوبحم  هچ  ره  . دشاب نارگید  بوبحمدهاوخیم  شلد  . دراد یگتـسب 

دهاوخ هدرسفا  هدرمژپامئاد و  هتشادنپ  رثایب  هدروختسکش و  ار  شدوخ  هدشن  عقاو  یـسک  بوبحمدنادب  رگا  . دنکیم شـشوک  يراکادف 
زا البق  امـش  رـسمه  ! مرتحم ياقآ  تسا . هقالع  تبحم و  راهظا  يرادنز  زمر  نیرتگرزبهک  دش  یعدم  عطق  روط  هب  ناوتیم  تهج  نیدب  . دوب

یتسود دـنویپ  وت  اب  دـیربنارگید و  زا  دومن  اضما  ار  ییوشانز  نامیپ  هکیماگنه  زا  اما  . دوب رادروخربالماک  ردام  ردـپ و  هبئاشیب  ياهتبحم 
ردپ و زا  وتتبحم  قشع و  دراد  راظتنا  . يرادبتسود ار  وا  رتشیب  هکلب  نانآ  همه  هزادناهب  اهنت  وت  هک  داهن  مدق  تاهناخ  هب  دیما  نادب  . تسب
. تسا هداهن  ترایتخا  رد  ار  شیوختیدوجوم  یتسه و  مامت  هتـشاد  دامتعاوت  تبحم  قشع و  هب  نوچ  . دـشاب رترادـیاپ  رتقیمع و  شرداـم 

رخسميروط هب  ار  ترسمه  لد  یهاوخیم  رگا  . تسا هقالع  قشع و  راهظاییوشانز  تالکشم  لح  دیلک  نیرتهب  يرادنز و  زمر  نیرتگرزب 
رگا ، ییاـمن مرگلد  یگدـنز  هناـخ و  هب  ار  وا  یهاوخیم  رگا  ، يزاسراوتـسا ار  ییوشاـنز  دـنویپ  یهاوخیم  رگا  ، دـشاب وـت  عـیطم  هک  ینادرگ 

تسنیا شهار  نیرتهب  رگا ، رگا و  دشاب و  رادافووت  هبتبسن  رمع  رخآ  ات  یهاوخیم  رگا  ، يزاس دنمهقالع  تدوخ  هبتبـسن  ار  وا  یهاوخیم 
هدرمژپ هشیمه  ، دش دهاوخ  رازیب  یگدنز  هناخ و  زا  تسین  وت  بوبحم  دنادب  رگا  نک . هقالع  قشع و  راهظا  ترسمههبتبسن  یناوتیم  ات  هک 

ارچدنکیم رکف  دوخ  شیپ  . دوب دـهاوخ  مظنمان  هشیمه  امـش  لزنم  عضو  ، ددرگیمهقالعیب يرادهچب  يرادهناخ و  هب  ، دوب دـهاوخ  هدرـسفا  و 
هچ رگا  . ددرگیم لیدبتینازوس  منهج  تروص  هبتشگ  یلاختبحم  قشع و  زا  هک  امش  هناخ  درادن . متـسود  هک  منکب  ناج  يرهوش  يارب 

ياهیرامیب هب  ترـسمه  تسا  نکمم  تشاد . دهاوخن  قنور  افـص و  دهدیمن  تبحمو  قشع  يوب  نوچ  اما  دـشاب  بترم  شلئاسو  بابـسا و 
نکمم دنک . ذوفن  نارگید  لدرد  دیآرب  ددص  رد  شیوختیبوبحم  يرـسک  ناربج  ياربتسا  نکمم  دوشالتبم . باصعا  فعـض  یناور و 

همه تیلوؤسم  دنک . قالط  ياضاقت  هداد  حیجرت  قنوریب  درس و  یگدنزنآ  رب  ار  ییادج  هک  ددرگ  رازیب  هناخ  رهوش و  زا  يردق  هبتسا 
. دیآیم دوجوباهیرهمیب  نیمه  رثا  رد  اهقالط  زا  یمهم  شخب  دینک  رواب  . دنک يرادنزیبوخب  هتسناوتن  هک  تسا  درم  هدهع  رب  ثداوح  نیا 

نز یحور  لاح  زا  تلفغ  هجیتن  رد  دایزياهراک  هب  وا  لاغتـشا  رهوش و  ياهیئانتعایب  تبحم و  هب  یناور  زاین  دـییامرف : هجوت  ریز  راـمآ  هب 
ار ییادـج  تلع  نز  1203، دـندش ادـج  رگیدـکی  زا  هکیدرم  نز و  ناـیم 10372  زا  لاس 1348  رد  تسا . هدـش  رایـسب  ياهییادـج  ببس 

مالعا هاگداد  رد  ینز  ( . 1  ) دناهتسناد یفطاع  لئاسم  هب  رهوش  یهجوتیب  یگدوهیبو و  یچوپ  ساسحا  یگدنز و  زا  یگدزلد  یگتسخ و 
هام راهچ  اهنآجاودزا  زا  . دنک تقفاوم  وا  قالط  اب  ات  دهدب  شرهوش  هب  مه  ناموت  رازه  هددوخ  رهم  ندیـشخب  رب  هوالع  تسا  رـضاح  : درک

زا 110يرادرسمه هحفص 68 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رهم و ( 2 . ) منک یگدـنز  وا  اـب  نیا  زا  شیب  مهاوخیمن  تسا  دـنمهقالع  نمزا  رتـشیب  دوخ  ياـهیطوط  هب  مرهوش  نوچ  : تفگ نز  . درذـگیم
ياـهتمعن تردــق و  راـثآ  زا  یکی  ارنآ  دــیجم  نآرق  رد  گرزب  دــنوادختهج  نیدــبتسا  رترادشزرا  زیچ  هـمه  زا  یگداوناـختبحم 

رد .و  دـیریگبسنا نانآ  اب  ات  دـیرفآ  ناتیارب  ینارـسمه  هک  تسنیا  ادـخ  تایآ  زا  یکی  : » دـیامرفیم هداـهن  تنم  ناگدـنب  رب  هدرمـشگرزب 
هدیرفآ درم  زا  نز  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( «. 3  ) تسه یتایآ  رکفتلها  يارب  عوضوم  نیا  رد  .و  دـنکفا ینابرهم  تبحم و  ناتنایم 

سک ره  : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ( . 4  ) دیرادبتسود ار  ناتنارسمه  سپ  . دشابیم فوطعم  اهدرم  يوس  هب  شهجوتمامت  هدش و 
شرـسمههب دـشاب  رتلماک  ناسنا  نامیا  هچ  ره  : دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  ( . 5  ) دنکیم تبحم  راهظا  رتشیب  شرـسمههب  دشاب  ام  ناتـسود  زا 

( . 7  ) دـنراد تبحم  ناشنارـسمههبتبسن  هک  تسنیا  ناربمیپ  قـالخا  زا  یکی  : دومرف ع )  ) قداـص ماـما  ( . 6  ) دـیامنیم تبحم  راهظا  رتشیب 
دیابتبحم هچ  رگ  ( . 8  ) دش دهاوخن  جراخ  شبلق  زا  زگره  ، مراد تسودارت  اعقاو  : دیوگیم شرـسمه  هب  هک  درم  نخـس  نیا  : دومرف ربمغیپ 

تسا مزالهکلب  ، درک افتکا  دیابن  مه  اهنت  یبلق  تبحم  هب  نکیل  دنراد ، هار  مه  اب  اهلد  اریز  ، دراذگب رثا  فرط  لد  رد  ات  دشاب  بلق  میمص  زا 
احیرـص و دشاب . نایامن  صخـش  راتفر  لاعفا و  نابز و  رد  تبحم  راثآ  هکتشاد  هجیتن  راظتنا  ناوتیم  یتروص  رد  . دومن راهظا  ارنآ  احیرص 

درد زاو  سیونب  همان  شیارب  یتفر  رفس  هب  رگا  ، نک فیرعت  يو  زا  بایغ  روضحرد و  : نک هقالع  قشع و  راهظا  ترـسمه  هب  طایتحا  نودب 
زا یکی  وـش . اـیوج  شلاوـحا  زا  یهاـگ  هاـگ  يراد  نـفلت  هبیــسرتسد  رگا  . نـک شمیدــقت  هدــیرخ  ياهـفحت  شیارب  یهاـگ  . لاـنب قارف 

: دـییامرفهجوت ریز  ناتـسادب  هنومن  يارب  . تسا یعقاو  ياـهیزرورهم  اهقـشعنیمه و  دـنیامنیمن  شوـمارف  ارنآ  زگره  ناوناـب  هکیتاـعوضوم 
ار دوخ  . تشذـگ یمارآ  هب  ام  یگدـنز  اهتدـم  . مدرک جاودزا  یناوجاـب  يزییاـپ  بش  کـی  رد  : تفگ تسیرگ و  قوش  زا  ... ماـن هب  یمناـخ 

يزور هـکنیا  اـت  . مدرب رــسب  دوـب  هداد  بـیترت  مـیاربهک  یکچوـک  هناـخ  رد  لاـس  شــش  . مدرکیم سح  نـیمز  يور  نز  نیرتتخبــشوخ 
ناـکدوک نوچ  تفرگ و  شوغآرد  ارم  مداد  مرهوش  هب  ار  ربخ  نیا  هکیماـگنه  . مدوب هدـش  رادراـب  زور  نآ  دـش . ربارب  دـص  مایتخبـشوخ 

اب تفرنوریب و  نآ  زا  سپ  . دوـش نیمز  رب  شقن  دوـب  کـیدزن  راـب  نیدـنچ  قارغا  نودـبهک  تسیرگ  ردـق  نآ  قوـش  زا  . داد رـس  ار  هـیرگ 
لاح هب  اـت  هک  اـیند  نز  نیرتهب  هب  ار  دـنبندرگ  نیا  : تفگ داد  نم  هبارنآ  هکیماـگنه  . دـیرخ میارب  ساـملا  دـنبندرگ  کـی  دوخ  زادـناسپ 
رذآ تاعالطا 15  اهتشونیپ 1- ( . 9  ) دش هتشکیگدننار  زیگنا  مغ  هثداح  کی  رد  هک  دیـشکن  یلوط  هک  سوسفا  اما  . منکیممیدقت ماهدید 

دلج 103 ص راحب  دلج 103 ص 223 6- راحب  دلج 103 ص 226 5- راحب  هیآ 31 4- مور  هروس  نمهب 1350 3- تاعالطا 6  -2 1350
نمهب 1368 تاعالطا 6  دلج 2 ص 138 9- یفاش  دلج 103 ص 236 8- راحب  -7 228

راذگب مارتحا  ترسمه  هب 

ریقحت و زا  . دـشاب یمارگ  مرتحم و  دراد  تسود  تسا . دـنمهقالع  شیوختیـصخش  ظفح  هب  دراد و  تسود  ار  شدوخ  درم  دـننام  زین  نز 
مارتحا مارتحا و  زا  . دوشیم مرگلد  یگدنزو  راک  هب  هدومن و  تیصخش  ساسحا  دریگب  رارق  مارتحا  دروم  رگا  . ددرگیمرطاخ هدیجنر  نیهوت 

يو هبنارگید  زا  شیب  هک  دراد  راظتنا  امش  زا  امتح  ترـسمه  ! مرتحم ياقآ  دشابیم . رفنتم  هدننک  نیهوتو  نیهوت  زا  ، دیآیم شـشوخ  هدننک 
يارب زورهنابش  دنادیم . شیوخ  یعقاو  رای  نیرتهب  یگدنز و  کیرش  ارتاریز  . دشاب هتشاد  ار  يراظتنا  نینچ  دراد  قح  هتبلا  يراذگب . مارتحا 

؟ يراذـگبمارتحا يو  هب  هدرمـشتمینغ  ، ار شدوجو  هک  دـشاب  هتـشاد  راـظتنا  درادـن  قح  اـیآ  . دـشکیم تمحز  تنادـنزرف  وـت و  شیاـسآ 
هب هک  رادقم  نآ  زا  رتشیب  هکلب  هزادنا  نامه  هب  . دناسریم تابثاب  ارتتدوم  افـص و  یـسانش و  قح  هکلب  دنکیمن  کچوک  ارت  وا  تشادگرزب 

زاسن بطاخم  ار  وا  « وت هملک  اب  نک . تیاعر  الماکار  بدا  ندرک  تبحـص  عقوم  رد  . راذـگب مارتحا  ترـسمه  هب  يراذـگیم  مارتحانارگید 
وا بوخ  مان  مارتحا و  اب  . نزن دادشرس  رب  . نکن عطق  ار  شمالک  هاگچیه  نک . هدافتـسا  تسا  مارتحا  تمالعهک  « امـش هملک  زا  هشیمه  هکلب 

هناخ زا  یتقو  نکمالـس . وا  هب  دومن  تلفغ  ندرک  مالـس  زا  رگا  يوشیم  لزنم  دراو  یتقو  . راذگبمارتحا وا  هب  نتـسشن  عقوم  رد  . نزب ادص  ار 
هتـسد مارتحاناونعبتسا  مولعم  شدلوت  بش  رگا  ، سیونب همان  شیارب  . نک عیدوت  وااب  يوریم  رفـس  هب  یتقو  . وگب ظفاحادـخ  يوریم  نوریب 
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ازسانو مانشد  زا  . زیهرپب ادج  ریقحت  نیهوت و  زا  . راذگب مارتحا  يو  هب  نارگیدروضح  رد  سلاجم و  رد  ، نک شمیدقت  يرگید  هفحت  ای  لگ 
دیتـسه یـصوصخ  نوچ  نکن  لاـیخ  . نک يراددوخ  ادـج  یخوشروط  هب  ول  وا و  نتخادـنا  تسد  ندرک و  هرخـسم  زا  . نک باـنتجا  نتفگ 

هجوت ریز  ناتساد  هب  هنومن  باب  زا  درواین . نابزهب  هچ  رگ  دش  دهاوخ  هدیجنر  الماک  هتشادن  وت  زا  زگره  اریراظتنا  نینچ  هکلبدیآیمن  شدب 
هدزاود دودح  دـیوگیم : قالط  ياضاقت  هرابرد  بضغ  مشختلاح و  اب  ، دـشاب هتـشاد  لاس  دـیاب 35-36  هک  ینیتم  رقوم و  مناخ  دـییامرف :

زگرهاـما . دراد ار  ینتــشاد  تـسود  لـماک و  مدآ  کـی  تانــسحم  زا  يرایــسب  . تسایبوـخ درم  . ماهدرک جاودزا  مرــسمه  اـبتسا  لاــس 
تـسد اـب  ار  سلاـجم  اـما  . تسا ییارآ  سلجم  درم  شدوـخ  لاـیخهب  . متـسه وا  دـنزرف  ود  رداـم  ، وا رـسمه  ، وا نز  نم  هک  دـمهفبتساوخن 
مرهوش اب  راب  رازه  . مورب رتکد  مروبجم  امئادهدش  بارخ  مباصعا  یلکب  . ماهدیـشک رجز  ردـقچ  دـینک  رکف  دـیناوتیمن  . دـیارآیمنم نتخادـنا 
یخوش روج  دـص  هبیرغ  انـشآ و  شیپهک  تسین  تسرد  . مراد یلاس  نس و  ، متـسه وت  نز  نم  هک  ماهدرک  ساـمتلاو  شهاوخ  . ماهدز فرح 

نوچ مشکیم و  تلاجخهمه  زا  بلغا  نم  . دننارذگب شوخ  الثم  دندنخب و  نارگید  هک  ییوگیمکلتم  . ینکیم نم  اب  هناتـسود  ریغ  هدـننز و 
ابتشادنهدئاف نم  ياهانمت  شهاوخ و  نوچ  نیاربانب  . منک لثم  هب  هلباقم  مرهوش  ابمناوتیمن  تقوچیه  ماهدوبن  وگ  هلذب  عبط و  خوش  لوا  زا 

( . 1  ) موش ادج  هتـشادن  هگن  ارم  مارتحا  تقوچیه  هک  یـسانشان  ردـقدرم  زا  ات  تخاس  مهاوخ  هتـسشن  مراظتنا  رد  منادـیم  هکییاهجنر  مامت 
رد رگا  . دــنوشیم تحاراـن  ادــج  ریقحت  نیهوـت و  زا  دــنرادمارتحا و  راــظتنا  شیوـخ  نارهوـش  زا  روکذــم  يوناــب  دــننام  ناوناــب  هـمه 

نابز هب  الـصا  ول  دش و  دنهاوخ  ردکم  ابلق  هک  شاب  هتـشادنیقی  هکلب  . تسین ناشتیاضر  لیلد  دندومن  توکـس  رهوش  ياهیمارتحایبلباقم 
زورب زور  امـشتیمیمص  یتسود و  هتـشرهلیسو  نیدـب  .و  تشاذـگ دـهاوخ  مارتحا  وت  هب  زین  وا  يراذـگب  مارتـحا  ترـسمههب  رگا  . دـنرواین
ياقآ دشابیم . تدوخ  ریصقتدرک  یفالت  يدرک و  یمارتحایب  وا  هب  مه  رگا  . دش دیهاوخ  مرتحم  زین  نارگیددزن  رد  .و  دش دهاوخ  رتراوتسا 

روـظنم هب  هک  تسا  يدازآ  ناـسنا  هـکلب  هدـماین  تاهناـخ  هـب  ریـسا  هدربناوـنع و  هـب  . دراد قرف  یلیخ  نـتفرگ  هدرب  اـب  نـتفرگ  نز  مرتـحم 
ار تاراظتنا  نامه  انیع  مه  وا  يراد  يو  زا  وت  هکار  یتاراظتنا  نامه  . هداهن مدـق  تاهناـخ  هب  هنادنمتداعـس  كرتشم  یگدـنز  کیسیـسات 

سک ره  : دوـمرف هک  درک لـقن  شردـپ  زا  ع )  ) قداـص ترـضح  دـنک . راـتفر  وـت  اـب  يراد  تـسود  هـک  نکراـتفر  وا  اـب  ناـنچ  سپ  . دراد
دهاوخ یمارگ  اروا  ادخ  درادب  یمارگ  ار  یناملسم  سک  ره  : دومرف ص )  ) ادخ لوسر  ( . 2  ) درامشب مرتحم  یمارگ و  ار  وا  دیابتفرگنز 

. هیامورف تسپ و  مدرم  زج  دننکیمن  نیهوت  نانآ  هب  .و  راوگرزبدارفا رگم  دنرادیمن  یمارگ  ار  نانز  : دومرف ص )  ) مالسا ربمغیپ  ( . 3  ) تشاد
تاعالطا 8 اهتـشونیپ 1- ( . 4  ) داد دـهاوختسد  زا  ار  یگدنزیـشوخ  دـنک  نیهوت  شاهداوناـخ  هب  سک  ره  : دومرف ص )  ) ادـخ لوـسر 
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شاب قالخا  شوخ 

ییاـمندوخ يرگید  زا  سپ  یکی  زوـمرم  بـیترت  مـظن و  اـب  راـگزورثداوح  . دــخرچیم یمظنم  هـشقن  قـبط  رب  نـیعم و  ریــسم  رد  اــیند 
مداـصت رد  رگید  تارذ  اـب  تکرح و  ییوـسهب  هظحل  ره  هک  تسا  یکچوـک  هرذ  هلزنم  هب  رواـنهپ  ناـهج  نیا  رد  اـم  زیچاـندوجو  . دـنکیم

دیدرگرب هرابود  ات  دـیوشیمجراخ  لزنم  زا  هک  دادـماب  . دـنوشیمن عقاو  ام  لیم  قبط  رب  یتیگ  ثداوح  تسین و  ام  تسد  ناـهج  هرادا  . تسا
تهابشیبدربن نادیم  هب  هک  ، راک بسک و  هنحـص  یگدنز و  نادیم  رد  .و  دییامن دروخرب  - گرزب ای  کچوک  - میالمان اههد  ابتسا  نکمم 

ییوجبیع و دروم  ، هدومن نیهوت  امـش  هب  سک  نالف  ، دـیاهدش گنلیـسک  اـت  ندرک  ادـیپ  يارب  . دـیوش هجاوم  یناوارف  تالکـشم  اـب  ، تسین
دب مدآ  نالف  کچ  . دـنکیم ییوجهناهب  داریا و  ناتقوفامو  سیئر  ، هدرک تباقر  امـش  اب  راک  بسک و  رد  سک  نالف  ، دـیاهتفرگ رارقشنزرس 

هکلب اههد  .و  دـنکیم يراشفاپ  شتابلاطملوصو  رد  راـکبلط  . هن اـی  دوش  لوصو  صخـش  نـالف  هتفـستسین  مولعم  . هدروختشگرب باـسح 
نانچ تاـمیالمان  دوجو  زا  تسا  نکمم  دـتفایم . قاـفتا  یـسک  ره  يارب  هاوخاـن  هاوخ  هک  گرزب  وکـچوک  ثداوح  لـیبق  نیا  زا  اهدـص 

ناـتروز هـک  زواـجتم  مدرمو  نودرگ  خرچ  هـب  . دیـشاب راـجفنا  ضرعم  رد  هـظحل  ره  ازــشتآ  بـمب  دـننام  هکدـیوشتحاران  نیگمــشخ و 
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نز و زا  ار  راـتفر  جــک  مدرم  کـلف و  خرچ و  ماـقتنا  دــینک و  ییاـمن  تردــقدیهاوخیم  دــیوشیم  دراو  هناــخ  هـب  یتـقو  اــما  ، دــسریمن
دنکن ادخ  ، دننکیم رارف  شوم  دـننام  اههچب  . تسا هدـش  هناخ  دراو  لیئارزع  ایوگ  دـینک . یلاخ  یلد  قد  هلیـسونیدب  هتفرگ  ناتهانگیبدـنزرف 
لزنم عضو  ، دنک ادص  رـس و  اههچب  زا  یکی  ، دشابن رـضاح  هدامآ و  ياچ  ، دشاب کمنیب  ای  روش  اذغ  . دـنتفیب شتـسدب  ياهناهب  نیرتکچوک 

نآ هب  ، دنزیم داد  نیا  رـس  هب  . دش دهاوخ  رجفنم  یبمبدننامه  اقآ  اتبیـصم  او  ، دیایب نوریب  شرـسمه  ناهد  زا  يدنـسپان  فرح  ، دـشاببترمان
هانپ اجنادبتحارتسا  روظنم  هب  هکار  هناخ  يافـص  اب  طیحم  هلیـسونیدب  . دنکیم یخلت  تاقوا  نیا  اب  ، دنزیم ار  یکینآ  دـهدیم ، مانـشد  یکی 

دنزرف نز و  مهتخوس  دـهاوخ  شدوخ  مه  ، هتخاـس دوخ  خزود  نآ  رد  . تخاـس دـهاوخ  لیدـبت  ینازوـس  منهج  تروـص  هب  دوـب  هدروآ 
دننکیم ادـخ  ادـخ  الا  .و  دـنوشیم نادرگرـس  نابایخ  هچوک و  رد  هدومن  رارفتشحو  بعر و  طـیحم  نآ  زا  دـنناوتب  اـههچب  رگا  . شهاـنگیب

ياهداوناـخ نـینچ  کـی  موشتشونرــس  راـبتقر و  عـضو  دـنوش . صـالخ  شرــش  زا  اـت  ددرگ  جراـخ  لزنم  زا  رتدوز  خزود  کـلامهک 
دهاوخن شخبتیاضر  لزنم  عضو  . تفر دـهاوخن  نییاپناشیولگ  زا  شوخ  بآ  . تساپرب یخلت  تاـقوا  اوعد و  هشیمه  . تسا نشوریبوخب 

دناوتیم هنوگچ  دشاب  هجاوم  رهوش  ياهیقالخا  دباب  هراومه  هکینز  . دوب دهاوخ  رازیب  رهوش  سوبع  تروص  ندـید  لزنمطیحم و  زا  نز  دوب .
یلافطا كانرطختشونرس  شارخلد و  عضو  رتدب  همه  زا  دنک ؟ يرادرهوش  يرادهناخ و  هقالع  قشع و  يورزا  دشاب و  مرگلد  یگدنز  هب 

اهنآ ساسح  حور  رد  دیدرت  نودب  ردام  ردپ و  یمئادياهیراگزاسان  اهیخلت و  تاقوا  . دنباییم شرورپ  يراوگان  طیحم  نینچ  ردهک  تسا 
هناخ و طیحم  هب  نوچ  . دش دنهاوختیبرت  هدرمژپ  ، يدعتم ، زوتهنیک ، نیب دب  ، جازم ینابـصع  ، وخدنت يدارفا  ابلاغ  تشاذگ . دهاوخ  يدـب  رثا 

يارب عامتجانادایـش  هلیـسو  هب  هک  داسف  نوگانوگ  ياهماد  رد  تسا  نکمم  ، هجیتن رد  . دـنربیمهانپ يدرگلو  هب  دـنرادن  یـشوخلد  یگدـنز 
ینورد ياههدـقع  لـح  يارب  دراد  ناـکما  یتح  . دـندرگ تخبدـب  هشیمهيارب  دـنوش و  راـتفرگ  هدـش  هداـهن  دارفا  هنوگنیا  ندرک  فرحنم 

ياههدنورپ هب  دیناوتیم  بلطم  دـییات  يارب  دـننزب . یـشکدوخو  يدزد  تیانج و  لتق و  لیبق  زا  یکانرطخ  رایـسب  ياهراک  هبتسد  ، شیوخ
تـالجم اههمانزورتاحفـص و  رد  زور  ره  ، لاـفطا هنوـگنیا  زا  هک  یثداوـح  لـقن  راـمآ و  دـییامن . هعجارم  لاـفطااصوصخم  راـکهبت  دارفا 
لرتـنکار شیوخ  باـصعا  هک  تسا  هداوناختسرپرـس  ندرگ  رب  اهیتخبدـب  نیا  همهتیلوؤسم  . تسا بلطم  هاوگ  نیرتـهب  دوشیم  سکعنم 

هرادا ! زیزع ياقآ  دوب . دـهاوخن  رفیکیب  زین  رگید  يارـس  رد  درادنیـشوخ  شیاسآ و  اـیند  نیا  رد  . تسا هدوب  قـالخا  دـب  لزنم  رد  هدرکن 
هاوخ اهنآاب  یگدـنز  ریـسم  رد  یـسک  ره  . دنتـسه ناهج  نیا  کفنی  مزاول ال  زا  تابیـصم  ، تامیالمان ، تامحازت . تسین ام  رایتخا  رد  ناهج 

اب عزف  عزج و  نودب  دیاب  . دسریم روهظب  عقاوم  نیا  رد  ناسنا  تیـصخش  دش . هدامآ  اهنآ  شریذـپ  يارب  دـیاب  . دومن دـهاوخ  دروخرب  هاوخان 
هب مخ  دریذپب و  زاب  شوغآ  اب  ار  کچوک  گرزبلکـشم و  اهدص  هک  دراد  ارنآ  ییاناوت  ناسنا  . دـمآ رب  هراچ  ددـص  رد  دـش و  هجاوماهنآ 

ار ام  یتحاران  ینارگن و  بابـسا  هدـش  رثاتم  هک  دنتـسهفیعض  باصعا  هکلب  دنتـسین  اهیتحاران  هماـت  تلع  راـگزور  ثداوح  درواـین . وربا 
یتحاراـن و دـنوشن  رثاـتم  اهدـمآ  شیپلـباقم  رد  هک  مـینک  لرتـنک  ار  ناـمباصعا  میـشاب و  طلـسم  نتـشیوخ  سفنرب  رگا  . دـنزاسیم مـهارف 
هک تسا  تایدام  هدام و  کفنی  مزاول ال  زاو  ناهج  نیا  يرورـض  روما  زا  ای  هداتفا  قافتا  تیارب  هکیراوگان  رما  درادن . یموهفم  تینابـصع 

مـسق زا  رگا  . دشاب هتـشادرثا  اهنآ  رد  دناوتیم  مه  ام  ریبدت  یعـس و  هک  تسیروما  زا  ای  درادن  يریثات  اهنآمدع  دوجو و  رد  ام  ریبدت  یعس و 
هنوگنیارد اریز  . تسا یئالقع  ریغ  دص  رد  دـص  رما  کی  هکلب  درادـن  يدوس  کش  نودـبییوخدنت  تینابـصع و  عزف و  عزج و  دـشاب  لوا 

نادـنخ بل  اب  دوب و  هدامآ  اهنآ  عوقو  يارب  دـیاب  . دراد ار  مزاول  هنوگنیاهدام  ناهج  میهاوخن  ای  میهاوخب  . تسین هتخاس  اـم  زا  يراـک  دراوم 
میناوتب میزابن و  ار  نامدوخ  تالکشم  لباقم  رد  رگا  دمآ . ربهراچ  ددص  رد  ریبدت  یعـس و  اب  دیاب  دشاب  مود  مسق  زا  رگا  .و  دومن لابقتـسا 

هن یقالخا  دب  تینابصع و  مه  تروصنیا  رد  دنتسه . لح  لباق  تالکـشم  رثکا  میوش  راک  دراو  ریبدت  رکف و  اب  مینک و  لرتنکار  نامباصعا 
هشیمه دیاب  رایشوه  لقاعناسنا و  ، نیاربانب . دیازفیب تالکشم  هب  یلکشم  تسا  نکمم  هکلب  درک  دهاوخنکمک  امب  تالکشم  لح  رد  اهنت 

اب هک  تسا  ییاناوت  دنمورین و  دوجوم  ناسنا  دندرگ . رثاتم  راگزور  تامیالمان  ثداوحزا و  دراذگن  دـشاب و  طلـسم  نتـشیوخ  باصعا  رب 
هتخاب ار  شدوخ  کچوک  ثداوحلباقم  رد  هک  تسین  فیح  ایآ  . ددرگ زوریپ  گرزب  تالکـشم  رب  دـناوتیم  ریبدـتو  شـشوک  يراـبدرب و 
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ارت یتحاران  بابـسا  مدرمدنـسپان  راتفر  راگزور و  تامیالمان  ثداوح و  ، هتـشذگ اهنیا  همه  زا  دزادـنیب !؟ هار  یخلت  تاـقوا  داـیرف و  داد و 
زیمت ار  هناخ  ، هتسشسابل ، هتخپ اذغ  ، هدیشک تمحز  هناخ  رد  لاح  ات  حبص  زا  ترسمه  دنراديریصقت ؟ هچ  تدنزرف  نز و  دناهتخاس  مهارف 

شوـخ و قـالخا  اـب  يدـمآ  لزنم  هب  یتـقو  هک  هدوـب  وـت  راـظتنا  رد  هتـسخباصعا  ندـب و  اـب  ، هدز هلک  رـس و  اـههچب  اـب  ، هدوـمن بـترم  و 
باصعا اب  هدوب  لوغـشم  هسردـم  رد  لاح  ات  دادـماب  زا  زین  تنادـنزرف  يزاس . فرطرب  ار  شباصعا  یگتـسخ  هدومن  مرگ  ار  شلدینابرهم 

راظتنا رد  هتـشگزاب  لزنم  هب  ناوتان  هتـسخ و  نونکا  دناهتـشاد . لاغتـشا  راـک  هب  هاـگراک  رد  اـی  هزاـغم  رد  اـی  . دـناهدرک راـک  شیوخ  زغمو 
شـشوک راـک و  يارب  دزاـس و  فرطرب  ار  ناـشباصعا  یگتـسختبحم  راـهظا  شوـخ و  قـالخا  نیریـش و  نانخـساب  هک  دنتـسه  ناشردـپ 

تروص دنت و  قالخا  سوبع و  هرهچ  ابتسا  راوازـسایآ  دناهدوب  وت  راظتنا  رد  وزرآ  دیما و  اهدص  ابتنادنزرف  نز و  يرآ  دنک . ناشتیوقت 
ینک ناراب  رون  ار  هناخ  طیحم  هتفکشهرهچ  شوخ و  قالخا  اب  یشابتمحر و  هتشرف  وت  دنتـشاد  راظتنا  دندرگهجاوم !؟ وت  هدیـشک  مه  رد 

کیرات ار  هناخ  طیحمهدیشک  مه  رد  تروص  دنت و  قالخا  اب  هکنیا  هن  . یهد شمارآ  ار  نانآ  هتسخباصعا  تریذپلد  مرگ و  نانخـس  اب  و 
رديدب راثآ  هچ  وت  ياهیقالخا  دب  اهیدنت و  هک  ینادیم  ایآ  . يزاس رتهتـسخ  ار  اهنآهتـسخ  باصعا  یخلت  تاقوا  تینابـصع و  اب  ینادرگ و 

دب نیا  اـب  . نک محر  تدوـخ  هب  ـالقا  ینکیمن  محر  اـهنآهب  ؟ دـش دـهاوخ  وـت  ریگنماد  شاهجیتـن  هک  تشاذـگ  دـهاوخ  اـهنآ  مسج  حور و 
یگدنزتالکشم رب  یهد و  همادا  راک  بسک و  هب  یناوتیم  هنوگچ  عضو  نیا  اب  دنامیم ؟ یقابتیارب  ملاس  باصعاو  مسج  ، مئاد ياهیقالخا 

شاهجیتن هک  يزاسیم  لیدبت  يرایتخا  نادنز  تروص  هب  ار  تدنزرفو  نز  تدوختحارتسا و  لحم  ارچ  ؟ يدرگ زوریپ  راگزور  بئاصم  و 
اب ، عزف عزج و  تینابـصع و  نودب  داتفا  قافتاتیارب  یلکـشم  رگا  یـشاب و  نادـنخ  شوخ و  هشیمه  هک  تسین  رتهب  ایآ  دوش ؟ تدوخدـئاع 

شیپ يراذگب  مدق  هناخ  هاگـشیاسآهب  ورین  دیدجت  تحارتسا و  يارب  یهاوخیم  یتقو  تسین  رتهب  ایآ  ییآربهراچ ؟ ددص  رد  ریبدـت  لقع و 
ياهزات تالکـشم  اسب  هچ  دومن و  دهاوخ  رتهتـسخ  ار  مباصعا  هکلب  دنکیمن  لح  ارم  لکـشمیقالخادب  ییوخدـنت و  هک  یـشیدنیب  تدوخ 
ثداوح هاگنآ  . میآ رب  هراچ  ددص  رد  دازآ  رکف  تحار و  باصعا  اب  مناوتب  اتمنک  ورین  دیدجت  تحارتسا و  دیاب  العف  . دروآ دهاوخ  دوجوب 
هبئاشیب ياهتبحم  مرگ و  نانخس  اب  . يوش لزنم  دراو  نادنخبل  زاب و  هرهچ  اب  يراپسب و  یـشومارف  تسدب  اتقوم  ار  یگدنز  ياهیراتفرگو 

باوخ هدوسآ  باصعا  اب  .و  دیروخب اذغ  تذلو  یـشوخ  اب  . دینک تحارتسا  حیرفت و  .و  دیدنخب دییوگب و  . ینادرگ نامداشار  هناخ  لها  لد 
یناوتیم تدوخ  مه  دندرگیم  هدامآششوک  راک و  يارب  هدش  مرگلد  یگدنز  هناخ و  هب  تدنزرف  نز و  مه  هلیـسونیدب  . دینک تحارتسا  و 

ءزج ار  بوخ  قالخا  مالـسا  سدقم  نید  ، تهج نیدب  يدرگ . زوریپ  یگدنز  تالکـشم  رب  ویهد  همادا  راک  بسک و  هب  ملاس  باصعا  اب 
. دـشابیم اهنآ  نیرتقـالخا  شوخ  ، ناـمیا تهج  زا  مدرم  نیرتلماـک  : دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  درامـشیم . ناـمیا  لاـمک  مئـالعزا  تناـید و 
(2 . ) تسین بوخ  قالخا  زا  رتهب  یلمع  چیه  : دومرف ص )  ) مالسا ربمغیپ  ( 1 . ) دنک ناسحا  شاهداوناخهبتبسن  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب 

دب صخـش  : دومرف ع )  ) قداص ماما  ( 3 . ) دـنکیم دایز  ار  اهرمع  دابآار و  اههناخ  قلخ  نسح  يراکوکین و  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
ار هنادرم  راتفر  دشاب و  كدوکدننام  شاهداوناخ  نیب  رد  دیاب  دـنمدرخ  درم  : دومرف میکح  نامقل  ( 4 . ) درادیمباذع رد  ار  شدوخ  قالخا 

قالخا : دومرف ص )  ) مالـسا ربمغیپ  ( 6 . ) تسین یقـالخا  شوخ  زا  رتـهب  یـشیع  : دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  ( 5 . ) دراذـگب لزنم  جراخ  يارب 
تـشذگرد دوب  باـنجنآ  مارتحادروم  ادـخ و  لوسر  گرزب  باحـصا  زا  یکی  هک  ذاـعم  نب  دعـس  یتـقو  ( 7 . ) دـشابیم نید  فصن  بوخ 

ارنآ يور  هداهنربق  رد  ار  هزانج  شیوخ  كرابم  تسدـب  . دومن تکرـش  شاهزانج  عییـشت  ردهنهرب  ياپ  اب  ازع  ناـبحاص  دـننام  مرکا  لوسر 
يا : تفگ هداد  رارق  بطاـخم  ار  دعـس  شدـنزرف  دوـمن  هدـهاشم  ادـخلوسر  زا  ار  مارتـحا  همه  نآ  هـک  دعـس  رداـم  ماـگنهنآ  رد  . دـناشوپ
ربق راشف  تلع  ادعب  دش . دراو  یتخس  راشف  ربقرد  ار  دعس  اریز  . وگم نینچ  نیا  ! دعـس ردام  يا  : دومرف مرکا  ربمغیپ  دابتیاراوگ . تشهبدعس 

راحب ج 103 ص 226 2 و اهتشونیپ 1- ( . 8  ) درکیم یقالخا  دب  شاهداوناخ  اب  هک  دوب  نآ  شتلع  : دومرف . دندیـسرپترضحنآ زا  ار  دـعس 
راحب راحب ج 71 ص 385 8- راحب ج 71 ص 389 7- ءاضیبلا ج 2 ص 54 6- ۀجحم  یفاش ج 1 ص 176 5- یفاش ج 1 ص 166 4- -3
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هدیافیب ياهلد  درد 

الصا هدوب  یضار  دص  رد  دص  هکیروط  هب  دخرچب  شدارم  قفو  رب  رهدعاضوا  هک  تسین  یسک  . تسا دایز  یگدنز  تالکشم  اهیراوشد و 
تارطاخ رتفد  رد  دنیامن و  لمحت  ار  تالکـشم  هک  دنراد  هلـصوح  ربص و  تیفرظ و  يردـق  هب  سوفن  ضعب  نکیل  . دـشاب هتـشادنیلد  درد 

هآ و زا  نکیل  دننکیم  ییوجهراچجالع  لباق  تالکـشم  ياربتیدج  یعـس و  اب  . دننزن مد  اهنآ  زا  يرورـض  عقاومرد  زج  دـنزاس و  یناگیاب 
هک دـننکیمرکف  دوخ  شیپ  . دـنیامنیم يراددوخ  ادـج  دوریم  رامـشب  سفن  فعـض  مئالعزا  درادـن و  يرمث  هک  لد  درد  تیاکـش و  هلاـن و 
اما میزاس . صقان  ار  ناشـشیع  مینز و  مهرب  نآ  هلیـسو  هب  ار  ناتـسودسنا  لـفحم  ارچ  سپ  دـنکیمن  اود  اریدرد  اـهیراتفرگ  ندرک  وگزاـب 
ره هب  . دـناهدرک تداع  هلان  هآ و  تیاکـش و  هب  دـنراد . هگن  لد  رد  اریبلطم  هک  دـنرادن  یناـسفن  تردـق  تیفرظ و  ردـقنآ  ، رگید یهورگ 

ار نخس  نانع  تسا  حیرفت  سنالحم و  هک  ناتـسود  نمجنا  رد  . دننکیم عورـش  ار  لد  درد  تبـسانمیب  ایتبـسانماب  دندومن  دروخرب  سک 
دنراد تیرومام  ناطیشبناج  زا  ایوگ  ، دندرگیم لوغشم  کلف  خرچ و  ياهيراتفر  جک  نتـشیوخياهیراتفرگ و  حرـش  هب  هتفرگ  تسد  رد 

تـسلاجمزا ناتـسود  رثکا  تهج  نیدـب  . دـنزادنیب ناشدوخ  ياهیراتفرگ  دایب  ار  سلجملـها  دـننزب و  مهرب  ار  یـشوخ  سنا و  لـفاحم  هک 
لزنم هب  یتـقو  . دـنرادن رارف  هار  هک  ناشدـنزرف  نز و  هراـچیب  تخبدـباما و  . دـننکیم رارف  دـنناوتب  اـت  دـننازیرگ و  تفـص  وید  دارفا  هنوگنیا 

رد ناـشدوخ  هداوناـخ  لد  زا  دـنهد  شوگ  ناـشیاياهلد  درد  اهتیاکـش و  هب  دـندوبن  رـضاح  هک  ار  نارگید  یفـالت  دـنهاوخیم  دـندشدراو 
زا یهاگ  . دـننکیم تیاکـش  سانجا  ینارگ  زا  یهاگ  درک . دـنهاوخن  یـشوپمشچ  تاعوضوم  نیرتکچوکزا  یتح  هراـب  نیا  رد  .و  دـنروایب

ياهتباقر اهینکـشراک و  اـی  ناتـسود  ياهیراتفردـبزا  یهاـگ  . دـنیامنیم هوکـش  طـخ  ياهـسوبوتا  ندرک  راوس  هفاـضا  ایاهیـسکات  دـب  عضو 
داد و هتفـس  کچ و  تشگرب  مدرمیباسح و  دـب  ای  راک  بسک و  عضو  زا  یهاگ  . دـننکیم هلان  سیئر  ياهیریگتخـس  اهداریا و  ای  ناراکمه 

ینیبشوخ مشچنوچ  دارفا  هنوگنیا  . دـننکیم تیاکـش  اهتیزیو  قح  ینارگ  اـهرتکد و  یگدیـسرمدع  اـهیرامیب و  زا  یهاـگ  . دـنیامنیم داـیرف 
ار هداوناخشیع  هلیـسونیدب  .و  دنهدیم رـس  ار  هلان  هآ و  هدش  رثاتم  راوگان  ثداوحنیرتکچوک  زا  ، دنیوجیمن يدـب  زج  ناهج  زا  دـنرادن و 
هچ یتحاران  داجیا  زج  اههلان  هآ و  اهتیاکـش و  نیا  ! مرتحم ياقآ  دنزاسبو . دنزوسب  دیاب  ، دـنرادن رارف  هار  مه  اههراچیب  نآ  . دـنزاسیم صقان 
زا وت  رـسمه  يزاسیم ؟ مهارف  ار  تاهداوناخ  یتحارانبابـسا  رمثیب  تشز و  تداع  کی  يارب  ارچ  ؟ دننکیم اود  اریدرد  هچ  دـنراديرمث و 

هدش هتسخ  شباصعا  اههچب  يادصو  رس  هناخ و  ياهراک  ترثک  زا  هدومن  دروخرب  لکـشم  اههد  اب  هدیـشک  تمحزهناخ  رد  بش  ات  حبص 
نانخس اب  ییایب و  لزنم  هب  وت  دنراد  راظتنا  همه  . دناهدمآ لزنمهب  هدرمژپ  باصعا  هتـسخ و  نت  اب  هاگراک  ای  هسردم  زا  زین  تنادنزرف  تسا .

هفحت ناشیاربتیاکـش  لد و  درد  ، ییوـجلدضوعب هک  تـسا  فاـصنا  اـیآ  . یهد شمارآ  ار  اـهنآ  هتـسخ  باـصعا  تریذـپلدراتفگ  مرگ و 
دنلب هلاـن  هآ و  شاهشوـگره  زا  هک  يزاـسیم  لیدـبت  ینازوـس  منهج  تروـص  هب  ار  تـبحم  سنا و  نوناـکو  لزنم  هاگـشیاسآ  ارچ  ؟ يراـیب

عـضورگا ؟ تسیچ تاهچب  نز و  ریـصقت  هدش  لکـشم  رورم  روبع و  عضو  دـننکیميراتفردب و  مدرم  هتفر و  الاب  یگدـنز  هنیزه  رگا  ؟ تسا
تالکـشم لـح  رد  يرثا  نیرتـکچوک  هک  شخبناـیز  تداـع  نیا  اـب  دـننک ؟ هچ  اـهنآ  دـناهدش  باـسح  دـب  مدرم  تـسین و  بوختبـسک 

دهاوخ رتخلت  مه  رام  رهز  زا  دوش  فرـص  اههلان  هآ و  نیا  اب  هکییاذغ  . ینادرگیم رازیب  ترادید  یگدنز و  هناخ و  زا  ار  تاهداوناخدرادـن 
تاجن وت  یمئاد  ياههلان  وهآ  رـش  زا  ات  دننکیم  رارف  هناخ  طیحم  زا  دنناوتب  ات  تدنزرف  نز و  اریز  تسا . نشور  یبوخبلمع  نیا  هجیتن  . دوب

ياـهیرامیباصوصخم اـهیرامیب  ضرعم  رد  هراوـمه  هوـالعب  . دـنوش راـتفرگ  داـسف  گـنراگنرياهماد  رد  تسا  نکمم  اـسب  هچ  يا  دـنبای و 
راگزور ياهیراتفرگ  يورب  لزنم  هب  یتساوخیتقو  ؟ یـشاب لقاع  سفن و  گرزب  نیتم و  رابدرب و  هک  تسین  رتهب  ایآ  دوب . دـنهاوخ  باصعا 

هب بل  یتسه  هناخ  رد  هکیماداـمو  يدـنخب  راـگزور  ثداوح  هب  شیوخ  لد  رد  يراپـسب و  یـشومارف  تسدـبهدش  هک  مه  تقوم  روطب  ار 
نوناک نآ  ردو  دینک  لوانت  اذغ  تذل  یـشوخ و  اب  دیدنخب و  دـییوگب و  ؟ يراذـگن تاهداوناخلد  رب  یمغ  ؟و  ییاشگن لد  درد  تیاکش و 

هلاـن و هآ و  زا  يراددوخ  يراـبدرب و  زین  مالـسا  دـیدرگ ؟ هداـمآ  شـشوکو  راـک  يارب  اـت  دـینک  ورین  دـیدجت  تحارتسا و  تبحم  سنا و 
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دـش راوشد  ناملـسم  رب  راک  یتقو  : دومرف ع )  ) یلع ترـضح  تسا . هدرک  نییعت  شاداپ  شیارب  هدرمـش  بوخ  قـالخازا  یکی  ار  تیاـکش 
رد : دومرف ع )  ) یلع ترـضح  ( 1 . ) دنک تیاکـشتسوا  تسد  رد  تالکـشم  همه  دـیلک  هکییادـخ  هب  هکلب  دربن  مدرم  دزن  ار  ادـختیاکش 

مالسا ربمغیپ  ( 2 . ) تساهدومن تیاکش  ادخ  زا  عقاو  رد  دنک  تیاکـش  هدش  دراو  وا  رب  هک  یتبیـصمزا  سک  ره  : تسا هتـشون  نینچ  تاروت 
ارشناهانگ تسا  مزال  ادخ  رب  دنکن  تیاکـش  مدرم  دزن  دنک و  نامتک  هدـش  دراوشندـب  ای  لام  رد  هک  ار  یتبیـصم  سک  ره  : دومرف (ص )

دئاوزلا ج 3 ص 331 عمجم  راحب ج 72 ص 196 3- راحب ج 72 ص 326 2- اهتشونیپ 1- ( 3 . ) دزرمایب

ییوجهناهب داریا و 

ار زیچ  نالف  ارچ  ، دـننکیم قن  قن  یکچوک  رما  ره  لباقم  رد  دـنریگیمداریا و  ابترم  هناخ  رد  . دنتـسه وجهناـهب  ریگداریا و  اـهدرم  زا  یـضعب 
روش اذغ  ارچ  ؟ دش رضاح  رید  راهان  ارچ  ؟ تسا فیثک  اجنیاارچ  ؟ هداتفا اجنیا  هماج  ارچ  تسین ؟ شیاج  رس  زیچ  نالف  ارچ  ؟ دیاهتشاذگاجنآ
اجنآ ار  نادـلگ  رگا  ؟ تسا فیثـک  ضوح  بآارچ  ؟ تسین هرفـس  رـس  ندروـخ  يزبـس  زورما  ارچ  ؟ دـیدرکن هیهت  ار  اذـغ  نـالفارچ  تسا ؟

کـچوک و ياـهداریالیبق  نـیا  زا  اهدــص  ؟و  دــیراذگب زیم  يور  ار  اهیراگیــس  ریز  مـتفگن  هعفددــص  رگم  . دوـب رتـهب  دــیدوب  هتــشاذگ 
یهاگهکلب دنزاسیم  نآ  يادف  ار  ناشهداوناخ  ناشدوخ و  یتحار  هک  دنروآیم  لمعبيریگتخس  هراب  نیا  رد  ردقنآ  اهدرم  زا  یضعب  . یئزج

روما رد  دراد  قح  درم  هک  میتسین  عوضوم  نیا  رکنم  ام  هتبلا  دـنزاسلزلزتم . نآ  رطاخب  ار  ییوشانز  سدـقم  نامیپ  ساسا  دـنوشیم  رـضاح 
رـس درم  ياهتلاخد  لباقم  رد  دنیامن و  فارتعا  قح  نیدبهک  دش  هیـصوت  اهمناخ  هب  باتک  لوا  شخب  رد  ،و  دنک یهن  رما و  تلاخدلزنم و 
رگا . دـهدن تسد  زا  هاگچیه  ار  ریبدـتو  لقع  طایتحا و  بناـج  دـیابتسا  هداوناختسرپرـس  ریدـم و  هک  درم  نکیل  ، دـنهدن ناـشن  یتخس 

رد هک  درادن  تصرف  ردقنآ  درم  نوچ  دوش . عقاو  رثؤم  ات  دریگ  ماجنا  حیحـص  روطب  هنالقاع و  دیاب  دـیامن  تلاخد  لزنم  روما  رد  تساوخ 
دهدب و رارق  شرسمه  رایتخارد  ار  يرادهناخ  روما  هک  تسا  حالـص  درادن  صـصخت  تهج  نیا  رد  الوصاو  دنک  تلاخد  لزنم  روما  مامت 

ناونع هب  ، دراد یـصاخ  ياهرظن  هراب  نیا  رد  رگا  .و  دنک هرادا  ار  هناخ  شیوخ  هقیلـس  وقوذ  قبط  رب  هک  دـهدب  يدازآ  يو  هب  هراب  نیا  رد 
تیاعر زین  ار  وا  هقیلـس  رظن و  هک  دهاوخب  يو  زا  دهد و  رکذـت  شرـسمههب  ار  اهنآ  ، مکحت روز و  ناونع  هب  هن  ، یـشیدناحالص تروشم و 

هک درک  دهاوخ  یعـس  دشاب  هتـشاد  هقالع  یگدنز  هناخهب و  دشاب و  دنمدرخ  لقاع و  رگا  تفای  عالطا  شرهوش  هقیلـس  زا  نز  یتقو  دـنک .
شوخ نابز  تمیالم و  یمرن و  اب  دـناوتیمتفاین  شیوخ  هقیلـس  قفو  رب  ار  لزنم  روما  زا  یـضعب  رگا  .و  دزاـس مهارفار  وا  تیاـضر  بابـسا 
دهاوخ عقاو  لوبق  دروم  يدودـحات  شتاداهنـشیپ  دـنامیم و  ظوـفحم  درم  مارتـحا  تیعقوـم و  تروـصنیا  رد  دزاـس . رکذـتم  ار  شرـسمه 

داریا و تروص  هب  رگانکیل  . دنریذپب دشاب  ءانثتسا  روطب  هاگ و  هاگ  هکیتروص  رد  ار  درم  ياهتلاخددنرـضاح  رادهناخ  ناوناب  رثکا  اریز  . دش
اب مک  مک  مناـخ  اریز  دـهدب . سوـکعم  هجیتـن  تسا  نکمم  هکلبتشاد  دـهاوخنریثات  اـهنت  هـن  دـمآ  رد  یمئاد  ياـهقن  قـن  یئوجهناـهب و 
هب هدش  کچوک  شرظن  رد  رهوشتیـصخش  تروصنیا  رد  درادیم . بوسحم  يداع  رماکی  ار  اهنآ  دـنکیم و  تداع  یپ  رد  یپ  ياهداریا 

منکب راک  ره  نم  هک  دنکیم  رکف  دوخ  شیپ  . درکدـهاوخن انتعا  مه  وا  مهم  رایـسب  اجب و  ياهداریا  هب  یتح  . دـش دـهاوخ  انتعایبشیاهفرح 
راذگب دریگیم  داریا  هک  وا  ؟ مشکبتمحز وا  تیاضر  بلج  يارب  هک  دراد  یموزل  هچ  سپ  . دـش مهاوخ  عقاورغ  رغ و  داریا و  دروم  هرخالاب 
لسوتم ییوجهناهب  داریاهب و  ، لثم هب  هلباقم  ماقتنا و  دصق  هبتسا  نکمم  . ددرگیم درسلد  يرادرهوشو  يرادهناخ  زا  هتفر  هتفر  . دریگب رتشیب 

دهاوخ لیدـبت  یمئاد  ياهـشکمشک  دربـن و  نادـیم  تروصهب  دـشابتحارتسا  سنا و  نوناـک  دـیاب  هک  هناـخ  طـیحم  تروصنیا  رد  دوـش .
مه زا  ار  ییوشانز  سدـقم  نوناکو  دـهد  حـیجرت  ار  ییادـج  قالط و  هک  دـیآ  هوتـسب  يروط  مئاد  ياهقن  قن  داریازا و  تسا  نکمم  . دـش

هجوت ریز  ناتـساد  هب  هنومن  باب  زا  دش . دهاوخ  هتـسخ  یپ  رد  یپ  ياهریقحت  داریا و  زا  هرخالابدشاب  رابدرب  لقاع و  مه  هچ  ره  نز  . دـشاپب
نیا رـسمه  . تسا هتفر  شردپ  هناخ  هب  هدرک و  رهق  تساهام  ود  شرـسمه  هک  دـش  یعدـم  درک و  هعجارم  يرتنالک 14  هب  يدرم  دـییامرف :

زا درکیم  ریقحت  هناـخ  روما  میظنت  واذـغ  نتخپ  رـس  رب  ارم  اـمئاد  نوـچ  . ددنـسپیمن يرادهناـخ  رد  ارم  هقیلـس  مرهوـش  تشاد : راـهظا  درم 
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هناـخ هرادا  لزنم و  روما  میظنت  هک  دـنک  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دـیابن  درم  ( 1 . ) دوش هدوسآ  ییوگدـبهمه  نیا  زا  میاهـشوگ  ات  متفر  شاهناخ 
هب دیاب  هکلب  . تخاس لیدبت  هدارایبتلآ  کی  تروص  هب  اروا  درک و  بلس  وا  زا  ار  قح  نیا  دیابن  . دشابیم وا  فئاظو  زا  نز و  صـصخترد 

يریگتخس هراب  نیا  رد  درم  هک  تسین  حالص  دنک . يرادهناخ  یمرگلد  قوش و  اب  ددنب و  راکب  ار  شیوخ  هقیلس  قوذات و  داد  يدازآ  يو 
تشهب يدرا  تاعالطا 16  اهتـشونیپ 1- دراد . مدـقت  زیچ  همه  رب  یگداوناختیمیمـص  افـص و  تدومو و  سنا  اریز  . دـنک ییوجهناهب  و 

1351

ییوجلد تیلست و 

شوخ یهاگ  . هدرـسفا كانمغ و  یهاگ  تسا ، نادنخ  داش و  یهاگ  ، دراد فلتخم  تالاح  زین  نز  تسین  لاح  کی  هب  هشیمه  درم  هکنانچ 
داد و زا  تسا  نکمم  . دشاب هدـش  هتـسخ  الماک  يرادهناخراوشد  ياهراک  رثا  رد  تسا  نکمم  . وخدـنت ینابـصع و  یهاگ  تسالاح  رـس  و 

تسا نکمم  . دشاب هتفرگ  رارق  ناگیاسمهای  ناگتسب  زا  یکی  نابز  مخز  نعط و  دروم  تسا  نکمم  . دشاب هدشتحارانشباصعا  اههچب  لاق 
رارق یلک  یئزج و  ثداوح  لیبقنیا  زا  اهدص  ضرعم  رد  ناسنا  يرآ  دشاب . هدش  رثاتم  طلغ  ياهیمـشچمهو  مشچ  یگدـنز و  تالمجت  زا 
شلد قد  ات  دشابياهناهب  لابند  هدش  دوخیب  دوخ  زا  یتحاران  تدش  زا  هک  دراذـگب  رثا  شحوررد  نانچ  اهنآ  زا  یکیتسا  نکمم  .و  دراد
ناشن لمعلا  سکع  هتـشگ  رثاتم  راوگان  ثداوح  زااهدرم  زا  رتدوز  دـنراد  فیطل  ساسح و  یحور  هک  ناوناـب  اـصوصخم  دـنک . یلاـخ  ار 

هار لاق  داد و  اروف  دـنرادن  اراـهیراوشد  لـمحت  باـت  دنتـسه و  یتاـساسحا  نوچ  . دـنوشیم ینابـصع  هدـیجنريزیچ و  كدـنا  اـب  . دـنهدیم
راکنیا يارب  .و  داد شمارآ  ار  ناشباصعا  تمیالم  یمرناب و  دیاب  . دنراد ییوجلد  تیلـست و  هب  جایتحا  يداع  ریغ  عقاوم  نیا  رد  دنزادنایم .
رـسمه دادب  دیاب  عقاوم  نیا  رد  . تسوابتبـسندارفا نیرتمرحم  یگدنز و  کیرـش  راوخمغ و  رای و  اریز  . درادـن دوجو  رهوشزا  رتهب  یـسک 

ینابـصعترسمه و يدید  رگا  يوشیم  لزنم  دراو  هکیماگنه  ! مرتحم ياقآ  دـهد . شمارآ  ار  وا  هدرمژپ  باصعاو  دـسرب  شلاوحا  ناشیرپ 
زا رگا  . نک محرت  شراز  لاوحا  رب  بایرد و  ار  شلاح  ندوب  يداع  ریغ  دنکیم  یخلت  تاقوا  هدیـشک  مهرد  ار  شتروص  دـشابیم . تحاران 
زور ره  زا  شیب  . نک تبحـص  زاب  هرهچ  نادـنخبل و  اب  . دروآیمن نییاـپ  ارت  ماـقم  ندرک  مالـس  . نک مالـس  وت  درکن  مالـس  یتحارانتدـش 

زا يدنت  هدننز و  فرح  شاب  بظاوم  نک . کمک  هناخ  ياهراک  رد  . نک بانتجا  ییورشرت  یخلت و  تاقوا  زا  . هدبجرخب ینابرهم  یمرگ و 
رگید زورما  : وگن . دشابدوخ لاحب  راذگب  ، راذگن شرـسب  رـس  دنزیمن  فرح  رگا  زیهرپب . وا  نتخادـناتسد  یگرخـسم و  زا  . دوشن جراخ  وت 

هک نکدومناو  نانچ  نک . فسات  راهظا  هدب و  شوگ  بوخ  شیاهفرح  هب  دنک  لد  دردتساوخ  رگا  ؟ ياهدش رام  رهز  جرب  لثم  هتربخ  هچ 
لاح هب  هک  هاگنآ  دـیاشگب . ار  شیاههدـقع  دـنک و  لد  درد  بوخراذـگب  . ياهتـشگ رثاتم  وا  دوخ  زا  رتشیب  یتح  راوگان  دـمآ  شیپ  نآ  زا 

ینابرهم وییورشوخ  اب  . نک شـشوک  شیاهینارگن  عفر  رد  ریبدت  لقع و  يور  زا  زوسلدرهوش  هکلب  نابرهم  ردپ  کی  دننام  دمآ  رد  يداع 
انتعا لباق  ریغ  کچوک و  ار  یگدـنز  راوگان  ثداوح  ناهرب  لیلد و  وشوخ  نابز  اـب  . نک شتیوقت  يراـبدرب  ربص و  يارب  .و  هدـب شتیلـست 

يردق رگا  هدب . شیرای  تدعاسم و  هدعو  جالع  لباق  ثداوحلباقم  رد  . نک تیوقت  ثداوح  لمحت  لباقم  رد  ار  وا  تیصخش  .و  هدبهولج
هکلبقباس دننام  امش  یگدنز  دنکیم و  ادیپ  تاجن  یتحاران  ینارگن و  زا  يدوزبینک  راتفر  ریبدت  لقع و  اب  یهدب و  جرخب  هلـصوح  ربص و 

عازن هبتسا  نکمم  يدومن  یقالخا  دب  ییوخدنت و  وا  تقوم  ياهتینابـصعو  اهییوخدنت  لباقم  رد  رگا  نکیل  . درک دـهاوخ  ادـیپ  همادا  رتهب 
. دیآ نایمب  ییادج  قالط و  موس  صخش  ای  ود  ره  ای  امشزا  یکی  يزابجل  رثا  رد  دراد  ناکما  هکلب  دوش  رجنم  اوعد  رهق و  دروخ و  دزو و 

نکم یئوجبیع 

یلیخ یکیتسا  رغـال  یکی  دـشاب . هزنم  كاـپ و  صقاوـن  واهیدـب  ماـمت  زا  عـمج و  وا  رد  اـهیبوخ  هیلک  هک  تـسین  ناـهج  نـیا  رد  یـسک 
یلیخ یکیتسا  دـق  هاتوکیکی  . هایـس شاهرهچ  یکیتسا  گرزب  شیاهنادـند  یکی  . داشگ شناهدیکیتسا  گرزب  شاینیب  یکی  . قاچ

زا 110يرادرسمه هحفص 75 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یکی بدایب . یکیتسا  فیثـک  یکی  . اـیحیب وررپ و  یکیتسا  لوـجخ  هضرعیبیکی و  . شیاـهاپ یکیتـسا  وبدـب  شناـهد  یکی  . زارد
یجرخلو یکی  درادن  نتخپ  اذغ  هقیلـس  یکی  هدرـسفا . هدرمژپیکیتسا و  وخدنت  یکی  . درادن داوس  یکیتسین  دلب  ار  يرادـنامهم  بادآ 

یکیتسا هاوـخدوخ  یکی  ، ناـبز دـب  یکیتسالـبنت  یکی  . دوـسح یکیتسا  قـالخا  دـب  یکی  . اهتـشایب یکیتـسا  روـخرپیکی  . دـنکیم
. دشاب هتـشادن  ار  اهبیع  نیا  زاددع  دـنچ  ای  کی  هک  دوشیمن  ادـیپ  يدرم  نز و  چـیه  . کچوک گرزب و  بویعلیبق  نیا  زا  اههد  .و  زوتهنیک

حالطـصا هب  دـشاب و  هزنم  اهیدـب  مامت  زا  تالامک و  هیلک  ياراد  هکدـنزاسیم  مسجم  شیوخ  زغم  رد  ار  ینز  جاودزا  زا  لبق  الومعم  اهدرم 
کی هک  دنراد  تلفغ  بلطم  نیا  زا  .و  دنیامن تلصویتفص  هتشرف  هزیشود  هچمه  کی  اب  دنراد  رظن  رد  .و  دنمانیم لآهدیا  رـسمهناشدوخ 
الماک لآهدـیا  رـسمه  ینهذ  تروصاـب  ناشرـسمه  یجراـخ  دوجو  نوچ  دـندرک  جاودزا  یتقو  . درادـن دوجو  جراـخناهج  رد  ینز  نینچ 
مدـع یتخبدـبزا و  . دـنرادنپیم سناشدـب  هدروختسکـش و  جاودزا  رد  ار  ناشدوخ  . دـنراذگیمار ییوجبیع  داریا و  يانب  درادـن  تقباـطم 
انتعا لباق  ریغ  زیچان و  رایسب  ياهبیع  زا  یتح  هراب  نیا  رد  .و  دنتسه يریگهدرخو  ییوجبیع  ددص  رد  هشیمه  . دنراد هلان  هآ و  امئاد  تیقفوم 

ناشریقحت هدیـشک  ناشرـسمه  خرب  ارنآ  هاگ  هاگ  . دنکیم هولجهوک  دننام  هک  دننکیم  رکف  کچوک  بیع  کی  دروم  رد  ردقنآ  . دنرذگیمن
ناـشدوخ و یتحاراـن  بابـسا  هتخاـس  لزلزتمار  ییوشاـنز  سدـقم  نوناـک )  ) هلیـسونیدب دـنیامنیم . داـقتنا  يو  زا  نارگیدشیپ  اـی  . دـننکیم

مک هـتفر  هـتفر  شاهقـالعو  رهم  ، دـش دــهاوخ  ردــکم  اـبلق  نز  هـک  دوـشیم  نـیا  اـهییوجبیع  نـیا  هجیتـن  دــنزاسیم . مـهارف  ار  ناشرــسمه 
متـــسود هــک  يدرم  هناـــخ  رد  ارچ  : دـــیوگیم دوــخ  شیپ  ، ددرگیم درـــسلديرادرهوش  يرادهناـــخ و  یگدـــنز و  هبتبـــسن  ، دوــشیم

یگرزب تـشز و  غاـمد  هـچ  : دـیوگیم رهوـش  دـنکییوجبیع . شرهوـش  زا  هدـمآ  رب  یفـالت  ددـص  رد  تـسا  نـکمم  ؟ مشکبتمحزدرادــن
نز . دـهدیم دـنگ  يوبتیاـپ  دـیوگیم : درم  . تسا رتـهب  وت  هراوقدـب  رغـال  لـکیه  هایـس و  يور  زا  دـشاب  هچ  ره  دـهدیم : خـساپ  نز  ؟ يراد

داقتنا وتمذـم  رگیدـکی  زا  ابترم  دوشیم و  زاب  مه  يورب  ناشیور  تروصنیا  رد  . تفلکياـهبل داـشگ و  ناـهد  نیا  اـب  نزن  فرح  : دـیوگیم
هب عضو  نیمه  اب  رگا  ددرگیم . لیدـبت  ریقحت  ییوجبیع و  عازنهنحـص و  هب  دشابتیمیمـص  افـص و  طیحم  دـیاب  هک  هناخ  طـیحم  دـننکیم و 

شیاسآ ياج  دشابهتشادن  تبحم  رهم و  تیمیمص و  افـص و  هک  ياهناخ  اریز  . تشاد دهاوخنشوخ  زور  رمع  رخآ  ات  دنهد  همادا  یگدنز 
هک ینز  دـشاب و  یـضاران  رما  نـیا  زا  دـنادب و  سناشدـب  هدروختسکــشجاودزا و  رد  ار  شدوـخ  هـک  يدرم  هوـالعب  . تـسین یــشوخ  و 

دنهاوخ یناور  یبصع و  ياهیرامیب  اصوصخم  كانرطخضارما  هب  يـالتبا  ضرعم  رد  هراومه  دریگ  رارق  ییوجبیع  ریقحت و  دروماـبترم 
رگا اصوصخم  دـش  دـنهاوختخبدب  ود  ره  درم  نز و  الومعم  دوش  رجنم  ییادـج  قالطب و  دریگب و  الاب  ییوگدـب  عازنهنماد و  رگا  .و  دوب
کبس نارسوه و  درفکی  مدرم  نیب  رد  داد و  دهاوختسد  زا  ار  شیوخ  یعامتجا  يوربآ  تیثیحالوا و  يدرم  نینچ  اریز  دنـشاب . رادهچب 

دهاوخن ناسآ  اهنآ  ناربج  هک  هدـش  دراويو  رب  يداـیز  يداـصتقا  ياهررـض  قـالط  لوا و  جاودزا  رثا  رد  اـیناث  دـش . دـهاوخ  یفرعم  زغم 
دیعب اهررـض  نیا  لـمحت  اـب  دوـب . دـهاوخ  راوـشد  نآ  نیماـت  هک  تـسا  دـنمزاین  يرتداـیز  هجدوـب  فرـصهب  زین  مود  جاودزا  يارب  .و  دوـب

یبـیعیب بساـنم و  رــسمه  دـناوتب  یناـسآبتسین  موـلعم  اـثلاث  دزاـس . هاربور  لداـعتمار و  شیوـخ  يداـصتقا  عـضو  دـناوتب  یناـسآبتسا 
هب دوشیم  رضاح  ینز  رتمک  هدرک  ادیپ  شلوا  رسمه  قالطو  يراگزاسان  رثا  رد  هک  يدب  هقباس  هب  هجوت  اب  الوا  اریز  . دنک ادیپ  شیوخيارب 

ار وا  صوصخم  بیع  هک  دراد  ناکما  هتبلا  . دشابرتهب شلوا  رـسمه  زا  تسین  مولعم  درک  ادیپ  يرـسمه  هکنیا  ضرف  رب  ایناثو  دنک  رهوش  وا 
بیع ياراد  زین  شمود  رـسمه  دشاب . صقن  بیعیب و  یلک  روطب  هک  درادن  ناکما  الـصا  هکلب  دتفایم  قافتا  مکیلیخ  نکیل  دشاب  هتـشادن 
رتمک . دزاسب واابتسه  روج  ره  دوشیم  راچان  تروصنآ  رد  . دـشاب رتدـب  بتارم  هب  شلوا  رـسمهزا  اسب  هچ  ياو  . دوب دـهاوخ  ییاهبیع  هکلب 
هداتفا قاـفتا  رایـسب  . دزاـسبتسا راـچان  شیوخ  يوربآ  ظـفح  يارب  اـما  دـشاب . یـضار  ـالماک  شمود  جاودزا  زا  هک  دـتفایم  قاـفتا  يدرم 

هاگن ترـسمهب  ییوجبیع  ینیبدـب و  کـنیع  اـب  ارچ  مرتحم  ياـقآ  تسا . هتفر  شلوا  رـسمه  غارـسب  هداد و  قـالط  ار  شمود  نز  يدرمهک 
رد ضامغا  لباق  ریغ  گرزب  بیع  کی  تروصباجیردـت  هک  یهدـیم  تیمها  ردـقنآ  انتعا  لـباق  ریغ  کـچوک و  بویع  ضعب  هب  وینکیم 

ییوـجبیع ترـسمه  زا  هک  يراد  غارـس  بیعیب  نز  رگم  دـنادرگ ؟ کـیرات  تاهداوناـخ  تدوـخ و  رب  ار  یگدـنز  دوـش و  مسجم  ترظن 
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مرگ نوناـک  هک  دـنراد  یـشزرا  هچ  کـچوکياهبیع  نیا  ـالوصا  ؟ دـشاب بیعیب  ـالماک  وا  يراد  راـظتنا  هک  یبیعیب  تدوخرگم  ؟ ینکیم
عقاو فاصنا و  رظن  اب  رگا  ینکیم ؟ رظن  فرص  شیاهیبوخ  زا  ینیبیم و  ار  ترسمه  ياهبیع  طقف  ارچ  دنزاس . یشالتم  ای  درـس  ار  یگدنز 

نآ یبوخ  همهنآب  هجوت  اب  . داد دـهاوخ  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  شیاهیدـب  هک  تفای  یهاوخوا  رد  ار  یناوارف  ياهیبوخ  ایازم و  يرگنب  ینیب 
. تسا هدرک  یهن  نآ  زا  ادجهتخانش  یشخبنایز  تشز و  رایسبتفص  کی  ار  ییوجبیع  مالسا  دوشیمن . هدرمش  بیع  الصا  کچوک  بیع 

ناناملـسم زا  ، تسا هدشن  دراو  ناتبلق  رد  نامیا  نکیل  دیتسه  مالـسایعدم  نابز  هب  هک  یناسک  يا  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نینچ .و  تـفرگ دـهاوخ  رارق  ادـخ  ییوـجبیعدروم  دـنک  ییوـجبیع  نارگید  زا  سک  ره  . دـییاین رب  ییوـجبیع  ددـص  رد  دــینکنییوگدب و 

یفاش ج 1 ص 206 اهتشونیپ 1- ( 1  ) دش دهاوخ  اوسردشاب  شاهناخ  رد  ول  یصخش و 

هدن رثا  بیترت  نایوگدب  فرح  هب 

ناتـسود و نیب  رد  دـیلپ  تفـص  نـیا  تـسا . نارگید  زا  ییوگدـبو  تمذـم  دراد  جاور  ـالماک  مدرم  نـیب  رد  هـک  یتـشز  تافـص  زا  یکی 
اسب هچ  .و  دیامنیم قنوریب  درس و  ار  یگداوناخ  مرگ  نوناک  . دنادرگیم یـشالتم  ار  اههداوناخ  . دنکیمداجیا ینمـشد  ترودک و  اههداوناخ 

ینمشد یهاگ  ، دوشیم ییوگدبثعاب  دسح  یهاگ  . دراد یفلتخم  للع  لماوع و  ییوگدب  ییوجبیع و  دوشیم . تیانج  لتق و  بابـسا  تاقوا 
ار هدنونـش  اتدنکیم  يریگهدرخ  یـسک  زا  یهاگ  دنکیم . ییوگدب  نارگید  زا  ییاتـسدوخ  دصقهب  یهاگ  . ییوجمافتنا یهاگ  ، يزوتهنیک و 
مک یلیخ  نکیل  ، دنکیم یهاوخریخ  یتسود و  هب  رهاظت  هلیسونیدب  یهاگ  دیامن . بلج  شیوخ  يوس  هب  ار  شتبحم  هدومن  نیبدب  وابتبسن 

اهییوگدب قلطم  هب  دیابن  شوهاب  لقاع و  درم  هک  تسارذـگهر  نیا  زا  . دـشاب هتـشاد  یعقاو  یهاوخریخ  يزوسلد و  دـصق  هک  دـتفایمقافتا 
تحت دروخن و  ار  وا  ياهیزاسرهاظبیرف  دـشاب  بظاوم  دـبایرد و  ار  هدـنیوگ  روظنم  طایتحا  تقد و  لامک  اب  دـیابهکلب  دـهدب  رثا  بیترت 

ردارب و رهاوخ و  ردام و  هک  تسنیادشاب  هتشاد  هجوت  نادب  دیاب  درم  هک  یهجوت  لباق  تاکن  زا  یکی  دریگن . رارق  وا  یناطیش  تآاقلا  ریثات 
ءزج جاودزا  زا  لبق  رـسپ  هک  تسنیا  هیـضق  تلع  دنـشاب . هتـشاد  یتسود  هب  رهاظت  ول  دـنرادن و  یبوخهنایم  شرـسمه  اب  اـبلاغ  شردارب  نز 

هک دیما  نادب  دنـشکیم  تمحز  جنر و  ناشرـسپيارب  اهلاس  ردام  ردپ و  . درادن لالقتـسا  شیوخ  زا  دوشیم و  بوسحمردام  ردپ و  هداوناخ 
راظتنا يو  زا  نکیل  دـنهدیمرارق  شلقتـسم  رهاظ  تروص  هب  دـننکیم و  یـسورع  شیارب  هک  لاح  نیع  رد  دـنوش . عفتنم  وا  زا  رمع  رخآ  رد 

همه رد  دیامنتبحم و  راهظا  نانآ  هبتبـسن  قباس  زا  شیب  دشاب و  اهنآ  عبات  ، لالقتـسا نیعرد  دنکن و  هقالع  عطق  ردام  ردپ و  زا  هک  دنراد 
یتـقو رـسپ  نکیل  . دـشاب فوطعم  ناـنآ  يوس  هب  شهجوـت  ماـمت  قباسدـننام  دـهدن و  حـیجرت  اـهنآ  رب  ار  شرـسمه  یتـح  سکچیه  روـما 

شاهزات رسمه  نوچ  . دنک سیسات  نتـشیوخ  يارب  یلقتـسم  الماک  دنموربآ و  شوخ و  یگدنز  کی  هک  تسنیا  شمه  مامت  دنکیمجاودزا 
مزاول بابـسا و  ات  دشکیم  تمحززور  هنابـش  . دـنکیم هقالع  قشع و  راهظا  يو  هب  دـنادیم  نیون  یگدـنز  نآ  کیرـشو  مهم  وضع  کی  ار 
تبسن نیمه  هب  دنک  ششوکرتشیب  هراب  نیا  رد  هچ  ره  . دزاس مهارف  ار  شرسمه  شدوخ و  شیاسآو  هافر  بابـسا  هدومن  بترم  ار  یگدنز 

شرهاوخ ردام و  اصوصخم  اهنآ  هک  تسا  اجنیا  رد  دومن . دهاوخ  هقالع  راهظا  رتمک  شناشیوخهبتبـسن  هدـش  ادـج  شقباس  یگدـنز  زا 
رتشیب هچ  ره  . دنهدبتسد زا  ار  ناشرـسپ  تساکیدزن  ناشهداوناخ  هب  هناگیب  رتخد  کی  دورو  اب  هک  دنوشیم  هجوتم  . دننکیمرطخ ساسحا 

کی هک  دنـسرتیم  نآ  زا  . دنیامنیمرطخ ساسحا  رتشیب  نانآ  دنک  شـشوک  شرـسمه  تیاضر  بلج  شیوخیـصاصتخا و  یگدـنز  يارب 
هب ار  ناهانگ  مامت  هتخانشمرجم  ار  هزات  سورع  ، يرهم مک  نیا  رد  . دنک شومارف  ار  اهنآ  یلک  روطهب  هدیرب و  ار  يدنواشیوخ  هتـشر  هبترم 

هبتبـسن ار  وا  هقالع  رهم و  هک  دـننادیم  نیا  ارهار  نیرتهب  اـبلاغ  ناشرـسپ  يرادـهگن  شیوختیعقوم و  ظـفح  يارب  دـنراذگیم . وا  ندرگ 
انتعا لباق  ریغ  کچوک و  ياهبیع  . دنشارتیمصقن بیع و  شیارب  دننکیم . ییوجبیع  دراو  هزات  سورع  زا  روظنمنیدب  . دننک مک  شرـسمه 
اهدص . دنرادن كاب  مه  غوردياهتبـسن  زا  درک  اضتقا  ترورـض  رگا  یتح  . دننکیم ییوگدـب  وا  زا  شرهوششیپ  دـنهدیم . هولج  گرزب  ار 

زا تسا  نکمم  دـشاب  يرواـب  دوز  هداـس و  مدآ  رگا  درم  دـنزادنیب . رهوش  رظن  زا  ار  وا  ودـنریگب  ماـقتنا  هزاـت  سورع  زا  اـت  دنـشکیم  هشقن 
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درـسلد شرـسمه  هبتبـسن  هتـشگ  رثاتم  اهنآ  ياهییوگدـب  زا  . دوش عقاو  اهنآ  تسد  تلآ  هتـشگ  رثاتم  اهنآ  يرهاظ  ياـهیزوسلدو  اـهگنرین 
ار اهنآ  هشیمه  . درامشبتیمها لباق  گرزببیع و  ار  تیمهایب  کچوک و  رایسب  تاعوضوم  . دنک عورـش  ار  قن  رغو و  ییوجهناهب  ددرگ .

مرگ نوناک  يریگهدرخ و  وداریا  هنحـص  ار  هناخ  طیحم  هلیـسو  نیدـب  دـنک . داقتنا  شرـسمه  زا  هاگیب  هاگهدومن و  مسجم  شیوخ  رظن  رد 
رثا رد  . دنیامنیم ینز  مهب  ود  هدومنییوجبیع  رتشیب  هدش  قیوشت  دهدب  شوگ  ناشفرح  هب  رتشیب  هچ  ره  دنادرگ . افصیب  درـس و  ار  هداوناخ 

سورع محازمردـقنآ  تسا  نکمم  . دوش رجنم  ییادـج  قالط و  یتح  دروخ و  دز و  هب  رهوشو  نز  راـک  تسا  نکمم  اـهنآ  ياـهیزیگناهنتف 
هکییاهنز . دنزب یـشکدوخبتسد  تینابـصع  یتحاران و  تدش  زا  هکیدحهب  دوش  ریـس  یگدنز  زا  هدمآ  هوتـس  هب  شناج  هک  دـنوش  هراچیب 
سکعنم اههمانزور  تالجم و  تاحفـص  رد  اهنآ  زا  ییاههنومنو  دنرایـسب  دناهدومن  راحتنا  شیوخ  رهوش  ردارب  ای  رهاوخ  ای  ردام  تسدزا 

هب یحارج  لمع  زا  سپ  . دروخ نزوس  جاودزا  هتفه  نیلوا  نایاپرد  یـسورع  هزاـت  : دـییامرف هجوت  ریز  ياهناتـساد  هب  هنومن  باـب  زا  دوشیم .
هک مدرکیم  سح  متفریم  رهوـش  هناـخ  هب  هک  يزور  ماهدرک . جاودزا  ماـنب ... ياهلاـس  درم 34  ابتسا  هتفه  کی  : تفگ تاـعالطاراگنربخ 
هک یگدنز  دش و  عورش  رهوشرهاوخ  رهوش و  يراگزاسان  هک  دوب  هتـشذگن  زور  دنچ  زونه  یلو  . دش مهاوختخبـشوخ  رگید  نانز  دننام 

ریـس یگدنز  زاهک  دندرک  تیذا  ارم  ردقنآ  مک  تدم  نیا  رد  مرهوش  ماوقا  . دـش لیدـبت  یمنهجهب  دوب  دـهاوخ  یتشهب  میارب  مدرکیم  رکف 
ناردارب تفگ : نیروماـم  هب  تاـیح  قئاـقد  نیرخآ  رد  درک و  يزوـسدوخ  ینز  ( . 1  ) مدرک یـشکدوخ  نزوس  ندروخ  هلیـسو  هب  مدـش و 

ياهیراتفردب زا  هک  یسورع  هزات  ( . 2  ) مدز شتآ  ار  مدوخ  هک  دوباهنآ  تیذا  رازآ و  رطاخب  دندوب و  هدرک  خلت  نم  رب  ار  یگدنز  مرهوش 
( . 4  ) درکيزوسدوخ شرهوـش  رداـم  يریگهناـهب  يراتفردـبتلع و  هب  ینز  ( . 3  ) دز شتآ  ار  دوخدوب  هدـمآ  گـنت  هب  شرهوـش  رداـم 

دزاسیم لزلزتم  ار  اهییوشانز  داینب  هک  تسا  یگرزب  تارطخ  زا  یکیرهوش  رهاوخ  رهوش و  رداـم  ياـهیزیگناهنتف  اـهیراگزاسان و  ، نیارباـنب
. دمآرب شاهراچ  ددص  رد  ریبدت  لقع و  اب  دـیاب  هکلبتفرگهدـیدان  ارنآ  ناوتیمن  سپ  . دـنکیم بلـس  اههداوناخ  زا  ار  شیاسآ  یـشوخو و 

اهتمذم هک  دشاب  هتشاد  هجوت  هتکن  نیدب  دیاب  درم  داد . رارق  رثایب  میقعار و  ناشنانخس  ناوتیم  نکیل  تسب  ار  اهنآ  ناهد  رد  ناوتیمن  هتبلا 
لیبق زا  يرگید  لماوع  هکلب  . تسین يزوسلد  یهاوخریخيور و  زا  ابلاغ  - اهنیا ریغ  هچ  دنـشاب  رهاوخ  ردام و  هچ  - نایوگدـبياهییوجبیع و 

رد نوچ  ، دـنربیم کشر  ناشـسورع  شیاسآ  یـشوخرب و  نوچ  . تسا نایم  رد  هدافتـسا  ءوس  دـصق  ، ییاـمندوخ ، ماـقتنا ، يزوتهنیک ، دـسح
ار ناشرسپ  دنهاوخیم  نوچ  ، دننادیم ناشرسپبصاغ  شیوخ و  بیقر  ار  وا  نوچ  هدشن ، طرش  دیق و  نودب  میلـست  اهنآياههتـساوخ  لباقم 
رد دناوتن  ات  دننکیم  ییوگدب  سورعزا  تهج  نیدب  دنهد  هولج  هاوخریخ  ار  ناشدوخ  دنهاوخیم  نوچ  ، دنربب هدافتـسا  يو  زا  ات  دـنرادهگن 

رگا دـنرادیم . مدـقم  ناشـسورع  ورـسپ  حـلاصم  رب  ار  ناشدوخ  عفانم  دنتـسه و  شیوخ  رکف  هب  اـبلاغ  اـهنآ  دـنک . ذوفن  داـیز  شرهوش  لد 
ارنآ ماود  ماکحتـسابابسا و  هکلب  دنتخاسیمن  لزلزتم  درـس و  ار  اهنآ  یگدنز  شیوخ  ياهیراگنلوو  اهییوجبیع  هطـساوب  دـندوب  هاوخریخ 

زا ار  وا  ماـقم  فیـصوت  فیرعت و  اـب  دـننک  دزمانناشرـسپ  يارب  ار  رتخد  نیمه  دنتـساوخیم  یتقو  هک  تساـجنیا  بجعت  دـنتخاسیم . مهارف 
ياقآ دوشیم . صقن  بیع و  اهدصياراد  دنکیم و  رییغت  عضو  هبترم  کی  داهن  مدـق  تخب  هناخ  هب  یتقو  نکیلدـندربیم  رتالاب  مه  اههتـشرف 

بویعای دنتسین  بیع  الصا  ای  دنشارتیم  ترـسمه  يارب  هکیبویع  رثکا  روخنار . اهنآ  يرهاظ  ياهیزوسلد  مرن و  برچ و  نابز  لوگ  ! مرتحم
راظتنا هک  يراد  غارس  بیعیب  رـشب  رگم  دشاب  هتـشاد  مه  یبیع  اضرف  دنک . انتعا  اهنادب  دیابن  لقاع  مدآ  هک  دنتـسه  یتیمهایب  کچوک و 

مه یبیع  رگا  !؟ دـنبیعیبناشدوخ دـننکیم  ییوجبیع  ترـسمه  زا  هک  ترهاوخ  رداـم و  رگم  دـشاب ؟ بیعیب  یلک  روط  هب  ترـسمهيراد 
اپ ربییاـغوغ  هـیلب و  زور  ره  یهدـب  شوـگ  ناـشفرح  هـب  رگا  ؟ ینیبیمن ار  شیاـهیبوخارچ  . دراد یبوـخ  اهدـص  ، لـباقم رد  دــشاب  هتــشاد 

دیاب هک  هناخ  طیحم  ددرگیم . هقالعیب  یگدنز  وت و  هبتبـسن  زینترـسمه  دـننادرگیم . درـسلد  ترـسمه  یگدـنز و  هبتبـسن  ارت  . دـنزاسیم
همادایگدـنز هب  رمع  رخآ  ات  عضو  نیمه  اب  رگا  . ددرگیم لیدـبت  ییوجهناـهب  داریا و  شکمـشک و  هنحـص  هب  دـشابتبحم  افـص و  طـیحم 

رب هوالع  اریز  . درک دیهاوخن  ادـیپ  يرتهب  عضو  الومعم  دوش  رجنمییادـج  قالط و  هب  رگا  و  تشاد . دـیهاوخن  تداعـس  شیاسآ و  دـیهدب 
یـشاب هتـشاد  يرتهب  سناش  هدنیآ  جاودزا  رد  تسینمولعم  دوشیم  تدئاع  هک  ییوربآ  ياهنایز  یحور و  ياهیتحاران  يداصتقاياهررض و 
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ییوجبیع و مه  زاب  دوبن  ناشلیم  قباطمرگا  هکلب  دـنرادرب  ترـس  زا  تسد  نکن  لاـیخ  مه  تروصنآ  رد  . ینک ادـیپيرتهب  رـسمه  یناوتب  و 
دنامب یقاب  ام  دمآ  تفرو و  يدنواشیوخ  دیهاوخیم  رگا  ییوگب  اهنآ  هب  امـسر  ادتبا  نامه  زا  تسا  رتهبسپ  . درک دنهاوخ  عورـش  ار  داقتنا 

رثا وت  ردناشنانخـس  دندید  یتقو  . مراد تسود  ار  وا  نم  درادن و  یبیع  مرـسمه  دیـشابهتشادن . امب  يراک  دینکن و  ییوگدـب  نم  رـسمه  زا 
ضعب هک  شاب  هتـشاد  هجوت  زین  هتکن  نیدب  نکیل  دش . یهاوخ  صالخاهنآ  ياهیزیگناهنتف  اهییوجبیع و  رـش  زا  دش و  دـنهاوختکا  درادـن 

نتفگ غورد  زا  سورع  زا  نتفرگ  ماقتناو  شیوخ  فده  دربشیپ  يارب  دنتسین و  رادربتسد  شیوخ  فده  زا  اهیناسآنیاب  اهرهاوخ  ردام و 
ار درم  باـصعا  نانچهدـنرب  هبرح  نیا  هلیـسوب  .و  دـنرادن كاـب  مه  نداد  تنایختبـسن  زا  درک  اضتقاترورـض  رگا  یتح  ندز و  تمهت  و 

لتق بکترم  یهاگ  یتح  دـهدیم و  قـالط  ار  شهاـنگیب  رـسمه  هدرکن  قیقحتو  دـهدیم  تسد  زا  ار  شیوخ  لرتنک  هک  دـننکیم  کـیرحت 
ریز ناتـساد  هب  هنومن  يارب  تسا . هتـسویپ  عوقوباوران  ياهتبـسن  اهییوگدـب و  نیمه  رثا  رد  اهقالط  اـهتیانج و  زا  يرایـسب  دوشیم . تیاـنجو 
نز : تفگ هاگداد  رد  درم  . دنریگب شزاس  مدع  گرب  ات  دنتفرزیربت  هداوناختیام  هاگداد  هب  ... و ... مان هب  یناوج  رهوش  نز و  :» دییامرف هجوت 
اما . مدرک ادیپ  وا  سابل  دمک  رد  ار  اههمان  نیازا  ات  دنچ  بشید  . دسیونیم هناقشاع  ياههمان  دنکیم  یگدنز  ناهفـصا  رد  هکمردارب  يارب  نم 
یلو . دننکیم متیذا  امئاد  دـنرادفالتخا و  نم  اب  ... یعوضوم رـس  رب  مرهوش  رهاوخ  ردام و  هک  داد  حیـضوتتخیریم  کشا  هکیلاح  رد  نز 
دننک کیرحت  ارمرهوش  ات  دناهتـشاذگ  نم  سابل  دمک  يوت  هدرک  تسرد  ار  اههمان  نیا  هدرکنيرثا  اهنآ  ياهیریگداریا  دـننیبیم  هک  الاح 
وگب ترهاوخ  ردام و  هب  : دنتفگ رهوش  هب  رخآ  هظحلرد  طقف  . دندرک هناور  دنداد و  یتشآ  ار  رهوش  نز و  نیا  هاگداد  رد  دـهدب . قالط  ارم 

ار دوخ  درکیلاـخ و  شرـس  رب  ار  تفن  تیپ  شرهوش  رداـم  تسد  زا  ياهلاـس  نز 34  ( «. » 5  ) دنراذگن ناشناوجسورع  رسب  رـس  ردقنیا 
نز نیا  . دـندناسر نارهت  يانیـس  ناتـسرامیب  هـب  ار  وا  دنتفاتـش و  کـمکهب  شیاـهدایرف  ندینـش  اـب  اـههیاسمه  دـعب  هـظحل  دـنچ  . دز شتآ 
نم نیب  دریگیم و  داریا  نم  زا  بترم  . تسا ریگهناهب  یبصعهداعلا و  قوف  . دنکیم یگدـنز  ام  اب  هک  مراد  يرهوش  ردام  : تفگ ناتـسرامیبرد 
لد درد  مه  اب  هقیقد  دنچ  مدـید و  هچوک  رد  ارمناتـسود  زا  یکی  مدوب  هتفر  نوریب  هناخ  زا  دـیرخ  يارب  هک  زورید  . دـنزیم مهبار  مرهوش  و 

ار ملیـصحت  نارود  تسوداب  تاقالم  نایرج  يدوب ؟ اجک  تقو  همه  نیا  : تفگ هدرک  ضارتعا  مرهوشردام  مدیـسر  هناـخ  هب  یتقو  . میدرک
مه يور  هلحم  باـصق  اـب  ماهدینـش  . هدـش دـنلب  ترـس  ریز  هزاـت  . ییوگیم غورد  تفگهداد : ناـکت  ار  شرـس  وا  یلو  . مدرک فیرعت  شیارب 

دیاـب دراوم  هنوگنیا  رد  درم  سپ  ( «. 6  ) منک یـشکدوخ  وا  تسد  زاهک  متفرگ  میمـصت  یتحاران  تدش  زا  مدش و  ینابـصع  نم  . ياهتخیر
بلطم ات  دـنک و  يواـکجنک  وقیقحت  بوخ  عوضوم  بناوج  فارطا و  رد  .و  دروآ لـمعب  ار  یـشیدناتبقاعو  طاـیتحا  يراـبدرب و  لاـمک 

رداـم ردـپ و  هـک  میزاـس  ناـشن  رطاـختسا  مزـال  اـجنیا  رد  دـیامن . باـنتجا  ادـج  یمادــقاره  زا  هدــشن  ملــسم  نـشور و  شیارب  یبوـخ 
یگدـنامرد عقوم  رد  هک  دـناهدوب  راودـیما  . دناهتـشادوزرآ دـیما و  اهدـص  تمحز  همه  نآ  لمحت  رد  . دـناهدربجنر یلیخ  ناشدـنزرفيارب 

ار اهنآ  قوقح  دید  نتشیوخ  رد  ییاناوتكدنا  دیسر و  لالقتسا  هب  یتقو  ناسنا  تسین  راوازس  . دنراد قح  انادجوو  اعرش  . دریگب ار  ناشتسد 
دیاـب مه  جاودزا  زادـعب  یتح  . تسا مزـال  بجاو و  لاـح  ره  رد  اـهنآ  زا  يرازگساپـس  ددرگ . دـنزرفو  نز  وحم  دـنک و  شومارف  هرـسکی 

یکچوک ناشلباقم  رد  هشیمه  دـیاب  . دـنک قافنا  ناـنآ  ربتسا  بجاو  دنتـسههدنامرد  جاـتحم و  رگا  .و  دـنک مارتحا  ناـسحا و  اهنآبتبـسن 
دورب و ناشلزنم  هب  بدا  ضرع  يارب  . دنکن عطقاهنآ  اب  ار  شاهطبار  . دـیامن صالخا  تبحم و  راهظا  رتشیب  هکلب  قباس  دـننام  دـنک . عضاوتو 
زا ار  مارتحا  عضاوت و  هک  دنک  شرافسشنادنزرف  رـسمه و  هب  . دندرگ رطاخ  هدرزآ  هک  دنکن  يراک  . دنک ناشتوعدینامهم  هب  مارتحا  يارب 
مه دناوتیم  هلیـسو  نیدب  میـشاب . رادافو  ناشیوخ  ریاس  ردام و  ردپ و  هبتبـسن  هک  تسنیا  رد  ام  حالـصهک  دنامهفب  نانآ  هب  . دـنهدن تسد 

ساسحارگا . دریگب ار  نانآ  ياهیراگزاسان  اهتیذا و  ولج  مه  درادهگن و  یـضار  ار  اهنآ  دـنک و  ادا  ار  ناشیوخ  ریاس  ردام و  ردـپ و  قوقح 
مزـال همتاـخ  رد  دوـب . دـنهاوخ  وا  يدـج  ناگدـننک  تیاـمح  نارادـفرطزا و  هـکلب  دـنوش  ناشـسورع  مـحازم  درادـن  یهجو  دـننکن  رطخ 

اهتمحز و ودنک  شومارف  هرسکی  ار  شناشیوخ  ریاس  ردام و  ردپ و  هک  دشاب  هتشاد  راظتناشرهوش  زا  دیابن  سورع  هک  میوش  روآدایتسا 
رگا سورع  تسا . حالـص  هن  دراد  ناکما  اهیناسآ  نیاب  هن  راک  نیا  . دـنکهطبار عطق  اهنآ  اب  دریگب و  هدـیدان  یلک  روط  هب  ار  نانآ  ياهتبحم 
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رتنابرهمزین و شدوخ  رهاوخ  ردام و  زا  هک  دـنک  راتفر  شرهوش  رهاوخ  رهوشردام و  اب  يروط  هب  دـناوتیم  دـشاب  يریبدـت  اـب  لـقاع و  نز 
اهنآ مارتحا  دنکن و  عطق  ار  دمآ  تفر و  دنک و  تروشم  اهنآ  اب  اهراک  ردو  دریگب  دوخب  میلست  تلاح  نانآ  لباقم  رد  رگا  . دنـشاب رتزوسلد 
نیا دوب . دنهاوخ  وا  یماح  راکددـم و  هراومه  هکلب  دـشدنهاوخن  شمحازم  اهنت  هن  دـنک  یکین  ناسحا و  نانآبتبـسن  درادـب و  ظوفحمار 
نابآ تاعالطا 25  اهتـشونیپ 1- دـییامن . عوجر  اجنادـب  دـیناوتیم  تفرگرارق  ثحب  دروم  حورـشم  روط  هب  باـتک  لوا  شخب  رد  عوضوم 

هام دنفسا  تاعالطا 3  تشهبیدرا 1349 5- تاعالطا 16  تشهبیدرا 1349 4- تاعالطا 13  هام 1349 3- دادرم  تاعالطا 14  -2 1348
نیدرورف 1352. ناهیک 25  -6 1350

ریگب هدیدن  ار  شیاهشزغل 

ییاوران ياهراک  یناداـن  تلاـهج و  يور  زا  تسا  نکمم  . دراد شزغلو  هابتـشا  یگدـنز  رد  سک  همه  موصعم  زج  . تساـطخلا زئاـج  رـشب 
نکمم . داتفا دهاوخ  قافتا  یتاهابتشا  اهـشزغل و  امتح  ییوشانزیگدنز  رد  نز  يارب  . تسین یقرف  درم  نز و  نیبتهج  نیا  رد  . دهد ماجناار 
شناهد زا  یتشز  ای  رادـشین  فرحتسا  نکمم  دـنک . یبدایب  شرهوش  هبتبـسن  ، تینابـصع تدـش  ای  هجوت  مدـع  ای  یناداـنباب  زا  تسا 

ماجنا اریراک  وا  یهن  اب  هکلب  رهوشهزاجا  نودـبتسا  نکمم  دزادـنیب . هار  لاق  داد و  دوش و  جراخ  یعیبط  لاحزا  تسا  نکمم  . دوش جراخ 
ره يارب  شیب  ای  مکهک  روما  لیبق  نیا  زا  اههد  .و  دزاس دراو  یلام  ررـض  کی  یهجوتیب  ای  ینادانای  یطایتحایب  رثا  رد  تسا  نکمم  . دـهد

بابسا هکییاهراک  زا  دنرادهگن و  یضارار  رگیدمه  دیاب  رهوش  نز و  هک  تسین  دیدرت  تهج  نیا  رد  هتبلا  داتفا . دهاوخ  قافتا  ياهداوناخ 
زا یـضعب  دنـشاب . هتـشادنشزغل  اطخ و  الـصا  رهوش  نز و  هک  دـتفایم  قافتا  رتمک  نکیل  . دـنیامن بانتجاادـج  تسا  يروخلد  ترودـک و 

. دوشن رارکت  ات  درک  هذخاؤم  يریگتخس و  الماک  دیاب  دشاب  کچوک  یلیخول  نز و  ياهـشزغل  اهاطخ و  دروم  رد  هک  دننکیم  لایخ  اهدرم 
هک دنک  عمج  الماک  ار  شـساوح  ات  دیرب  هلجح  برد  ار  هبرگرـس  حالطـصا  هب  ،و  تفرگ مشچ  برـض  وا  زا  یـسورع  لئاوا  نامه  زا  دیاب 

دهاوخ سوکعم  هجیتن  ابلاغ  هکلب  دـهدیمنار  بولطم  هجیتن  اهنت  هن  روکذـم  همانرب  هک  هدـشتباث  هبرجت  هب  نکیل  دوشناطخ . بکترم  ادـعب 
زا هرخالاب  نکیل  دنک  يرابدربهاتوک  یتدم  تسا  نکمم  هچ  رگ  دوش  عقاو  شرهوش  دایز  ياهیریگتخـسو  راشف  تحت  هکینز  اریز  . دیـشخب

باتع اهداریاهب و  مک  مک  . دزاس دازآ  ار  شدوخ  دنک و  هراپ  ار  اهدنب  دیق و  هک  دریگب  میمصتتسا  نکمم  هاگنآ  ، دوشیم هتـسخ  عضو  نیا 
اـهاطخ و زا  یتـح  مرهوش  هک  نوـنکا  هک  دـنکیم  رکف  دوـخ  شیپ  دـش . دـهاوخانتعایب  اـهنآ  هبتبـسن  هدرک  تداـع  رهوـش  ياـهباطخ  و 

تسد دوش و  لیدعت  ات  مهدن  شفرح  هب  شوگ  هک  رتهب  هچدهدیم  رارق  راشف  تحت  ارم  درذگیمن و  نم  يدمع  ریغ  ياهشزغل  تاهابتشا و 
زا یکی  درم  تروصنیا  رد  دـنکیم . تداـعینامرفان  تفلاـخم و  هب  دوشیم و  وررپ  خاتـسگ و  شرهوش  هبتبـسن  . درادربشیاهیریگتخـس زا 

عازن شکمـشکو و  يزابجل  هب  ناشراک  ، هجیتن رد  . درادـیمن رب  يریگتخـس  تمواقم و  زا  تسدهکنیا  ای  . دـهد ماـجنا  دـناوتیم  ار  راـک  دـنچ 
یــشوخ شیاـسآ و  هـقیقد  کـی  رمع  ماـمت  رد  ، دـنهدب هـمادا  یگدـنز  هـبرمع  رخآ  اـت  عـضو  نـیمه  اـب  رگا  ،و  دـش دـهاوخ  رجنم  یمئاد 

نیا رد  . دهدیم لماک  يدازآ  يو  هب  ددرگیم و  میلستشرسمه  لباقم  رد  دوشیم و  هتسخ  اهشکمشک  زا  رهوش  هکنیا  ای  تشاددنهاوخن .
شیوخ و رهوش  هبتبـسن  دـیامنیم  يدازآو  يزوریپ  ساـسحا  هدرک و  هراـپ  ار  اهدـنب  دـیق و  ، تفلاـخم ییاـمزآروزاب و  هک  ینز  تروص 

ول وا و  راتفر  لباقم  رددوشیم  راچان  هتـسنادیمن  ار  يراد  نز  مسر  هار و  هک  مه  ناداـن  رهوش  .و  دـشدهاوخ اـنتعایب  ـالماک  وا  ياـهفرح 
ودره ای  اهنآ  زا  یکی  ، شکمـشک يزابجل و  رثا  رد  هکنیا  ای  . درواین كراـبم  يوررب  هتـشاذگ  رگج  رـس  رب  نادـند  دـشاب  گرزب  ياـهاطخ 

هبتسین مولعمو  دش  دنهاوخ  ررـضتم  تخبدب و  ود  ره  درم  نز و  تروص  نیا  رد  دنکیم . ییادج  قالط و  ياضاقت  هدمآ  هوتـسب  ناشناج 
بوـیع حالــصا  هار  لـمع  تدـش  يریگتخــس و  ، نیارباـنب . دـنزاس مهارفنتــشیوخ  يارب  ياهنادنمتداعــس  یگدـنز  دـنناوتب  اـهیناسآ  نـیا 

اههمانزور تالجم و  تاحفـص  رد  ای  ناتنایانـشآ  ناتـسودنیب و  رد  ار  اهنآ  هنومن  دـیناوتیم  هک  دـهدیم  يدـبجیاتن  اـبلاغ  هکلبتسیننز 
کچوک ياهاطخ  . دنک راتفر  ریبدـت  لقع و  اب  دـهدنتسد و  زا  ار  يورهنایم  درم  هک  تسنیا  يرادنز  قیرط  نیرتهب  سپ  دـیروآ . تسدـب 
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رتهب هکلب  دزادنین  هار  لاق  داد و  اوعداهنآ و  يارب  دریگب و  هدیدان  یلک  هب  هدش  رداص  یشومارف  تلفغ و  ای  هابتشايور  زا  هک  ار  شرـسمه 
اب بسانم  عقوم  کی  رد  دناوتیم  هتبلا  دشاب . هتشاد  هذخاؤم  تنوشخ و  قاقحتـسا  ات  هتـشادن  فالخ  دصقاریز  . درواین شیورب  الـصا  تسا 

فالخ بکترم  ینادان  يورزا  رگا  .و  دتفین قافتا  شیارب  تاهابتـشا  لیبق  نیا  زا  دـشاب  بظاوم  هک  دـهدبرکذت  وا  هب  ارادـم  شوخ و  نابز 
ینامرفانو تفلاخم  ددص  رد  نز  اریز  . دیآ رب  هیبنت  هذخاؤم و  ددـص  رد  دـهدب و  جرخبتنوشخ  يدـنت و  درم  تسین  حالـص  مه  زاب  هدـش 

رد تفرگ و  هدیدان  ار  نآ  دـیاب  هکلب  درادـن  يدوس  لاق  داد و  . تساهداد ماجنا  هتـشادنپ  بوخ  ار  نآ  ینادان  تلاهج و  باب  زا  هکلب  هدوبن 
میمـصت رایتخا  لیم و  يور  زا  شدوخ  ات  دومن  تابثاشیارب  ار  لمع  نآ  دسافم  یتشز و  ناهرب  لیلد و  شوخ و  نابز  اب  بسانمعقوم  کی 

زا هملک  ذوفن  عطاق و  میمـصتاب  دناوتیم  دنامیم و  ظوفحم  درم  مارتحا  تیعقوم و  تروص  نیا  رد  دوشن . فالخبکترم  ادـعب  هک  دریگب 
دـنک و تیبرت  هاوخلدقباطم  ار  شرـسمه  تسناوت  مهافت  نسح  داجیا  شوخ و  نابز  اب  رگا  دـنک . يریگولج  تیمها  لباق  ياـهاطخ  عوقو 

بکترم هاـگ  هاـگ  دـهدیمن و  شفرح  هـب  شوـگ  ـالماک  دـید  رگا  نـکیل  دنکرکــشت  ینادردـق و  دریگب  ار  شیاهــشزغل  اـهاطخ و  وـلج 
هیبنت ددص  رد  دهدن و  ناشن  تمواقم  یتخـسرس و  شلباقمرد  دریگب و  هدیدن  ار  وا  کچوک  ياهاطخ  درم  تسا  رتهب  مه  زاب  ، دوشیماطخ
هدند يزابجل و  تلاح  کی  ابلاغ  اهنز  اریز  دنک . یهاوخرذع  ات  دناسر  تابثاب  ار  وا  تیمرجم  دـنکن  رارـصا  یتح  دـیاین و  ربییوجماقتنا  و 

داد ناشن  یتخـس  رـسناشلباقم  رد  رگا  نکیل  ددرگ  دـنمهرهب  ناشدوجو  زا  دـناوتیم  تخاس  اهنآ  ابلاح  ناـمه  اـب  درم  رگا  دـنراد  یجک 
درم دوش . یهتنم  تیانج  لتق و  یتح  نآ  زا  رتـالاب  قـالط و  یتح  کـیراب  ياـهاجهب  ناـشراک  يرگهزیتس  يزاـبجل و  رثا  رد  تسا  نکمم 
انیقی تروصنیا  رد  دنک  هسیاقم  ششخب  وفع و  راثآ  اب  ار  تمواقمو  يریگتخس  راثآ  دجنسب و  یبوخب  ار  رما  بقاوع  دیاب  دنمدرخ  لقاع و 

نیا دنکیم . ادیپ  يرگید  هفیظو  درم  تروص  نآ  رد  ، دنشابنششخب لباق  هک  یگرزب  ياهاطخ  رگم  ، داد دهاوخ  حیجرت  ار  شـشخبو  وفع 
هیلعبلاطیبا نب  یلع  . تسا هدومن  بجاو  درم  رب  نز  زا  یقح  کی  ناونعهب  ار  نآ  مالسا  سدقم  عراش  هک  هدوب  ساسح  يردق  هب  عوضوم 

داجس ماما  ( . 1  ) دننادرگ وکین  ار  ناشلامعا  دیاش  دـییوگب  نخـسنانآ  اب  شوخ  نابز  اب  دـینک و  ارادـم  اهنز  اب  لاح  ره  رد  : دومرف مالـسلا 
ار شیاهینادانو  . یهدب شـسابل  ماعط و  .و  دشابیم وت  تسد  ریز  اریز  ینک  ینابرهموابتبـسن  هک  تسنیا  وت  رب  نز  قح  : دومرف مالـسلا  هیلع 

هدرمـــش راــکوکین  دـــنک  ادا  ار  نآ  رگاهــک  دراد  شرهوــش  رب  یقح  هــچ  نز  دـــندرک  لاوئـــس  ع )  ) قداــص ماـــما  زا  ( . 2  ) یـشخبب
نز لثم  : دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  ( . 3  ) دشخبب دـهدیم  ماجنا  ینادان  باب  زا  هک  ار  ییاهراکو  دـهدب  ار  شـسابل  اذـغ و  : دومرف ؟ دوشیم

تسکش دهاوخ  ینک  شفاص  یتساوخ  رگا  نکیل  ینک  هدافتـسا  نآ  زا  یناوتیم  یتشاذگ  شدوخ  لاحبرگا  هک  تسا  جک  ناوختـسا  لثم 
( . 5  ) دشاب هتشاد  تسایر  یگرزب و  راظتنا  دیابن  دنک  هیبنت  کچوکياهاطخ  رطاخب  ار  شناتسد  ریز  هکیـسک  : دومرف ع )  ) قداص ماما  ( . 4)

راحب ج 75 ص 272 لئاسو ج 14 ص 123 5- یفاش ج 2 ص 139 4- راحب ج 74 ص 5 3- راحب ج 223-103 2- اهتشونیپ 1-

نز ردام 

هکلب قالط  ثعاب  یهاگ  یتح  دـنکیم و  بلـس  اههداوناخ  زا  ار  یـشوخو  شیاسآ  دـنزیم و  مهب  ار  رهوش  نز و  نیب  هک  يروما  زا  یکی 
رد ار  يداـماد  دـهد  رهوـش  ار  شرتـخد  هکنیا  زا  لـبق  نز  رداـم  تسا . نز  رداـم  ياـجیب  ياـهتلاخد  اـهتمحازم و  دوـشیم  تیاـنجو  لـتق 

ناوج نینچ  کی  دراد  راظتنا  . دـشاب هزنم  اهیدـب  صقاونهیلک و  زا  هدوب و  اهیبوخ  تالامک و  ماـمت  ياراد  هک  دـیامنیم  مسجم  شیوخزغم 
نیمه هب  .و  دنادرگ یتخبشوخ  نیرق  ودنمتداعس  ار  وا  دنک و  يراگتـساوخ  شرتخد  زا  هدشن  زین  شدوخ  بیـصن  متحروط  هب  هک  یلآهدیا 

، دیامنیم هقالع  راهظا  واهبتبـسن  تهج  نیدب  دشاب  لآهدیا  داماد  نامه  تسا  راودیما  ائادتبا  دـنکیمباختنا . يداماد  هب  ار  یناوج  دـیما 
هزات رگا  دوشیم . حالصا  نم  ياهییامنهار  تلاخد و  اب  دشاب  هتشاد  مه  یبیع  رـصتخمرگا  : دیوگیم دوخ  شیپ  . دنکیم مارتحا  ییاریذپ و 

ییوجهراـچ ددـص  رد  اروـف  دوـبن  هاوـخلد  قباـطم  رگا  نـکیل  . تـسین ناـیمرد  یفرح  تـسا و  مرخ  داـش و  دــمآ  رد  شلیم  قباـطم  داـماد 
ار شداماد  دیامن و  هدافتـسا  هتـشاد  نارگید  اب  شدوخییوشانز  یگدنز  نارود  رد  هک  ییاههبرجت  زا  دریگیم  میمـصت  ائادـتبا  . دـیآیمرب
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دنپ یهاوخریخ  يزوسلد و  ناونع  هب  یهاگ  دنکیم . هدافتـسا  تاناکما  هیلک  زا  دشکیم و  اههشقن  روظنم  نیدـب  ، دروایب راب  هاوخلد  قباطم 
شاهبرح نیرتهب  دوشیم . لمع  دراوقن  رغ و  اوعد و  رهق و  قیرط  زا  یهاگ  . دـنکیم ییامنهار  یـشیدنا و  تحلـصم  ، دـهدیم شزردـنا  و 

ییوجهناهب وداریا  يراگزاسان و  هب  ار  وا  شیوخ  تانیقلت  اب  . دهدیم رارق  فده  هب  ندیسرهلیسو  ار  وا  هدرک  ذوفن  شرتخد  رد  هک  تسنیا 
نز . دنکیم ییوجبیع  ییوگدب و  شرهوش  زا  . دـهدیمهیرگ سامتلا و  روتـسد  یهاگ  . دـهدیم اوعد  رهق و  روتـسد  یهاگ  دـنکیم . راداو 

،و درادن لماک  فوقو  شیوخ  یعقاو  حلاصمهب  هدشن و  سونام  الماک  شرهوش  اب  هدیـشچن و  ار  راگزور  مرگ  درـسزونه و  هک  مه  هراچیب 
دنتـسناوت رگا  . دنکیم راتفر  شتاروتـسدقبط  رب  هتفرگ  رارق  وا  تانیقلت  راکفا و  ریثات  تحت  درادنپیم  هاوخریخو  یماح  نیرتهب  ار  شردام 

تروص هب  شکمـشکو  يزابجل  دـشن  نانآ  هتـساوخ  میلـست  داماد  رگا  نکیل  ، تسین نایم  رد  یفرحدـنزاس  رخـسم  ار  داماد  لـئاسو  نیدـب 
زا اهدامادرثکا  تهج  نیدب  . دوش یهتنم  تیانج  لتق و  هکلب  قالط  هب  راک  ، يزابجلرثا رد  تسا  نکمم  یتح  . دش دهاوخ  عورـش  يرتدیدش 

ار ناشرـسمه  ياهیریگهناهب  اهیراگزاسان و  . دـنراد هلاـن  هآ و  وا  ياـجیبياهتلاخد  اـهتمحازم و  زا  دنتـسه و  یـضاران  ناـشنز  رداـم  تسد 
لد درد  هب  هنومن  ناونع  هبتسین  دب  دنک . یگدـنزدراذگیمن  دـهدیم و  شرتخد  دای  فرح  هک  تسوا  دـنیوگیم  . دـنراذگیم واندرگب 

ار ینز  ردام  نینچ  ادـخ  . تسا رـس  ود  یعفا  تسا  اهدژا  کیتسا  وید  کی  نم  نز  رداـم  : دـسیونیم -م ) داوج : ) دـینک هجوت  داـماد  دـنچ 
زا هدنام  مک  هک  تسا  هدرکخلت  مماک  هب  ار  یگدنز  هایس و  ار  مراگزور  نانچ  هدروآ و  رد  نم  زا  يرامدنانچ  . دنکن نابایب  گرگ  بیصن 

رکف تسا . یمومعدرد  کی  نیا  مراد  ینوخ  لد  منز  ردام  تسد  زا  هک  متسین  نم  اهنت  ... مراذگبنابایب هوک و  هب  رس  .و  موش هناوید  شتسد 
رد منز  ردام  : دسیونیم -ف ) دمحم . ) دنرادن نز  ردام  دبال  مه  هیقب  هزات  . دنتسهالتبم نآ  هب  ناشرفن  لهاتم 95  درم  رفن  دص  ره  زا  منکیم 

مرخیم يزیچ  منز  يارب  یتقو  . دـنکیمتبیغ نم  لیماف  رـستشپ  . دوشیم ام  یتحاران  ثعاـب  دوخیب  . دـنکیمتلاخد منز  نم و  یگدـنز 
ماهدـیرخ هک  ار  يزیچدـنکیم  یعـس  لیلد  روج  کی  رازه و  اب  ددنـسپیمن و  ار  شلدـم  دـنکیم  داقتنانآ  گـنر  زا  دریگیم . داریا  اروف 

دهدیم دای  شرتخد  هب  . دنزیم شین  برقع  لثم  . هدربقالط هناتـسآ  ات  ار  ام  هبترم  هس  لاح  ات  : دسیونیم -ك ) زیورپ . ) دـهد هولج  شزرایب 
لیدبت ام  لزنم  هتفه  کی  ات  دیایب  ام  هناخ  هبتقوره  دشاب  هتشاد  اجیب  تاعقوت  دسرن و  لزنم  ياهراک  هب  دنک و  یمارتحایبنم  هبتبسن  هک 

ناشنزردام ذوفن  هدش  روط  رهب  هک  دننیبیم  نیا  رد  ار  راک  هراچ  اهداماد  رثکا  ( . 1  ) مرادن ار  شندید  مشچ  تهجنیدب  . دوشیم منهج  هب 
دنهدیمن هزاجا  . دنزاسیم دودحم  رودقملا  یتح  ار  اهدـمآ  تفرو و  اهتاقالم  روظنم  نیدـب  . دـنریگب ار  وا  ياهتلاخد  ولج  دـننک و  عطق  ار 
ییاـنتعایب ، دـهدیمن ناـشفرح  هب  شوگ  ، دـنکیمهطبار عـطق  اـهنآ  اـب  . دـنیایب شاهناـخ  هب  اـهنآ  اـی  دورب  شرداـم  ردـپ و  هناخبناشرـسمه 

اب روکذم  شور  نکیل  دهدیم . ناشنتمواقم  یتخسرس و  اهنآ  لباقم  رد  هصالخ  روط  هب  .و  دیامنیم ضارتعا  نانآ  ياهتلاخد  هب  . دنکیم
هک تسایعیبط  دـنویپ  کی  ردام  رتخد و  تبحم  اریز  . دـهدیم سوکعم  هجیتن  ابلاغ  هکلبتسین  یئـالقع  شور  کـیتسا  فراـعتم  هکنیا 

رهم و زا  هتفاـی و  شرورپ  شرداـم  نماد  رد  اـهلاس  هک  يرتـخددراد  راـظتنا  درم  هنوـگچ  . تسین ریذـپ  ناـکما  یناـسآ  هـب  نآ  ندرک  عـطق 
ناـمیپ سانـشان  درم  کـی  اـب  هکنیا  درجم  هب  ، دـنادیم شیوخ  هاوخریخ  یماـح و  نیرتـهب  ار  وا  زونه  هدوب و  رادروـخرب  واهبئاـشیبتبحم 

عطق نانآ  اب  یلک  روطبو  دریگب  هدـیدان  هرـسکی  ار  شردام  ردـپ و  ياهتبحم  اهتمحز و  دوش و  وا  میلـستارچ  نوچ و  نودـبتسب  ییوشانز 
دهاوـخن ادـیپ  ماود  درک  هطبار  عـطق  اـهنآ  اـب  يزوردـنچ  يراـچان  رثا  رد  مه  رگا  .و  تسین ریذـپ  ناـکما  يرما  نینچ  زگره  دـنک !؟ هطبار 

عقوم رد  هدـمآ  هوتـسب  هرخـالاباما  دـهدب  جرخب  هلـصوح  ربـص و  تسا  نکمم  یتدـم  اـت  . دوب دـهاوخن  یگـشیمهيربج  تکرح  اریز  . درک
ینامرفان و يانبو  دوش  وررپ  خاتسگ و  دایز  ياهیریگتخس  رثا  رد  ، تسا نکمم  . داد دهاوخناشن  شیوخ  زا  يدیدش  لمعلا  سکع  یضتقم 
عازن و بابــسا  زور  ره  دــنک و  یخلت  تاـقوا  يراـگزاسان و  شرهوشناـشیوخ  اـب  ، ماــقتنا دــصق  هـبتسا  نـکمم  . دراذــگب ار  نایــصع 

شرتخد زا  وا  هرخالاب  . دنک عطق  یلکب  ار  شنز  ردامطباور  هلیـسو  نیدـب  دـناوتب  درم  هک  تسا  دـیعب  یلیخ  هوالع  هب  . دزاس مهارفترودـک 
دریگب و سامت  شرتخد  اب  میقتـسم  ریغو  میقتـسم  ددرگ و  رتدایز  شترودـک  هنیک و  هک  دوشیم  ثعاب  رما  نیمههکلب  تسین . رادربتسد 

ییادـج قـالطهب و  راـک  يزوـتهنیک  يزاـبجل و  رثا  رد  تسا  نکمم  تروـص  نیا  رد  دـنک . قـیوشترازآ  تـیذا و  يراـگزاسان و  هـب  ار  وا 
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ناسنا عفن  هب  الوصا  ، هتشذگ اهنیا  همه  زا  تسا . هدمآ  دوجوب  یئالقع  ریغ  ياهیرگهزیتسو  اهیزابجل  نیمه  رثا  رد  اهقالط  زا  يرایسب  . دشکب
یلک روطب  دنک  هدافتسا  اهنآ  اب  دمآو  تفر  ترـشاعم و  زا  دوش و  رادروخرب  اهنآ  تیامح  زا  دناوتیم  هک  شرـسمهناشیوخ  اب  هک  تسین 
یتح . درک دـهاوخ  رتمیخو  ار  عاضوا  رتدایزار و  تالکـشم  هکلب  دـنکیمن  حالـصا  ار  راک  اـهنت  هن  شور  نیا  لاـح  رهب  دـنک . هطبار  عطق 
للع زایکی  نز  ردام  داماد و  نایم  دـعاسمان  طباور  هک  داد  شرازگ  دـنه  سیلپ  دوش . یهتنم  تیاـنج  لـتقای و  یـشکدوخ  هبتسا  نکمم 

دوبتحاراـن شنز  رداـم  ياـهتلاخد  زا  هک  يدرم  ( . 2  ) تسا هتفاـیعوقو  وـن  یلهد  رد  هتـشذگ  لاـس  رد  هک  تسا  یـشکدوخ  یلصا 146 
ردام رس  داماد  ( . 4  ) تخادنا نوریب  یـسکاتزا  ار  وا  دوب  هدـمآ  گنت  هب  شنز  ردام  ياجیب  ياهتلاخد  زا  هک  يدرم  ( . 3  ) درک یشکدوخ 

زا نوچ  ... مانب يدرم  ( 5  ) دـش يراوتم  درک و  حورجم  ار  يو  وقاچ  اـب  هتفرگ  لد  ردار  وا  هنیک  شنز  ردارب  .و  تسکـش شکچ  اـب  ار  شنز 
نیمز ربشقن  دیـشک و  يدایرف  نز  ردام  . تخیر وا  تروص  رـس و  يور  ار  ناشوج  هچاپو  هلک  فرظ  دوب  هدـمآ  هوتـسب  شنز  رداـم  تسد 

هب ار  وا  دیابتسا  كانرطخ  قیمع و  یگتخوس  نوچ  تفگ : هیلوا  تاجلاعم  زا  سپ  جـلاعم  کشزپ  اما  . دـندناسر ناتـسرامیب  هب  ار  وا  . دـش
قالط مه  زا  نارهت  رد  يدوزب  یلو  میدرک  جاودزارتشوش  رد  اـم  : تفگ شرهوش  هب  دـش و  نارهت  مزاـع  شرداـم  هارمه  نز  دـیربب . نارهت 

ترورـض اـت  تـسین و  یبوـخ  شور  مـهیور  رب  روکذـم  شور  سپ  ( . 6  ) دروخیمن نم  درد  هب  وـت  لـثم  يرهوـشنوچ  . تفرگ میهاوـخ 
ناـنیمطا رتلوقعم و  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگیدهار  هکلبتسین  نآ  هب  رـصحنم  راـک  هراـچ  نکیل  . دوـمن باـختنا  ار  نآ  دـیابن  دـنکناضتقا 

ملـسم بلطم  نیا  لوا  میوشروآدای : ار  هتکن  ود  تسا  مزال  البق  . تسا ماوت  تیقفوم  اـب  اـبلاغ  درادـن  يررـضهکنیا  رب  هوـالع  هدوب  رتشخب 
ابلاغ يدنواشیوخلئاوا  رد  هکنانچ  ، دشاب شرادتـسود  دـیابتعیبط  سومان  قبط  رب  هکلب  . تسینداماد هاوخدـب  نمـشد و  نز  ردام  هک  تسا 

یتخبشوخو تداعس  اریز  دشاب  هتشاد  تسود  زین  ار  شداماد  هک  تسنیا  دراد  شرتخدهبتبسن  هک  یتبحم  ياضتقم  هوالع ، هب  . تسا نینچ 
يور زا  دشاب  هچ  ره  هکلب  درادن  یئوس  دصق  املـسم  دـنکیم  تلاخداهنآ  یلخاد  یگدـنز  رد  رگا  سپ  . دـنادیم وا  تسد  رد  ار  شرتخد 

رد مهنآ  نکیل  دشاب  هتشاد  یـشخبنایزیتح  تسردان و  ياهداهنـشیپ  اجیب و  ياهتلاخد  هک  دراد  ناکما  هتبلا  تسا . یهاوخریخو  يزوسلد 
یناسآب نآ  عطق  هک  تسا  یعیبط  هقالع  کی  دـنزرف  ردام و  هقالع  مود  درک . هاگن  اـهنآب  ینیبدـبرظنب  دـیابن  . دـشابیم تلاـهج  یناداـن و  رثا 

الوصا . دروآ دهاوخ  رابب  یئوس  راثآ  هتـشادرب  مدق  تقلخ  سومانفالخ  رب  نوچ  دیآرب  شعطق  ددص  رد  یـسک  رگا  .و  تسین ریذپناکما 
درم هکنانچ  دـنکفیب . ییادـج  ناشنیب  رد  دـنک و  عطقار  رتخد  ردام و  هطبار  دـهاوخب  ناسنا  هک  تسه  مه  فاـصنا  زا  رود  درادـنیهجو و 

. دشاب هتـشادترشاعم  شناشیوخ  اب  دهاوخیم  شلد  تسا و  هفطاع  لها  زین  شرـسمهدنک  دمآ  تفر و  هنادازآ  شردام  ردپ و  اب  دهاوخیم 
ترشاعم شرـسمه  ناشیوخ  ریاس  هکلب  نز  ردام  اب  هک  تسنیا  لکـشمنیا  لح  قیرط  نیرتهب  هک  تفگ  ناوتیم  روکذم  بلاطم  هب  هجوت  اب 

راهظا یکین و  اب  . دیامن بلج  ار  اهنآ  تبحم  دنک  یعـس  ینابرهمو  شوخ  نابز  اب  . دنک مارتحا  الماک  اهنآ  زا  دشاب و  هتـشاد  هنـسح  طباورو 
هب . دـنک دادمتـسا  اـهنآ  رکف  زا  هداـهننایم  رد  ار  یگدـنز  تالکـشم  . دـیامن تروـشم  اـهنآ  اـب  اـهراک  رد  . دروآ تسدـب  ارناـشلد  تبحم 

ناشرتخد هبتبـسنهک  دنـشاب  هتـشاد  نیقی  اهنآ  هک  دنک  يراک  دنکن . داقتنا  شرـسمه  زا  . دهدبشوگ ناشدیفم  ياهییامنهار  اهداهنـشیپ و 
هکدـنادب درادـن  ناکما  شیارب  ایتسین  حالـص  نآ  نداد  ماجنا  هک  دنتـشاد  یتسردانداهنـشیپ  رگا  . دراد تسود  ار  وا  اعقاو  تسا و  رادافو 

يدنت و هب  ناشداهنشیپ  در  رد  ، دنک تابثا  ناشیارب  ارنآ  دسافمناهرب  لیلد و  شوخ و  نابز  اب  دنک  یعس  تروصنیا  رد  دنرادن  یئوس  دصق 
اهنآ اب  هناتسود  ار  بلطم  ضارتعا  هن  دادمتسا  ناونعهب  دناوتیم  تشاد  يروخلد  شرـسمه  زا  رگا  یتح  . دوشن لسوتم  یئانتعایبایتنوشخ 

ردپ و ردام و  اب  شزاس  ارادم و  هک  دشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  بلطم  نیا  هراومه  دیاب  داماد  دـنک . هدافتـسا  ناشتایرظنزا  دراذـگب و  نایم  رد 
داـمتعاداماد و هبتبـسن  هلیـسونیدب  . دوشیم بوسحم  يرادنز  مزاول  زا  ییوشاـنزگرزب و  زومر  زا  یکی  اـهنآ  یتـسود  بلج  نز و  ردارب 

ردام تسد  زا  اهداماد  رثکا  هک  دوشیم  هدـید  رگا  نیاربانب  . دوشیملـح دوخب  دوخ  ییوشاـنز  تالکـشم  زا  يرایـسب  دـنکیم و  ادـیپ  تبحم 
ریغ راتفر  اب  هک  دنتسه  اهنآ  اریز  . دنتسین ریصقتیب  زینناشدوخ  هکلب  دشاب  نز  ردام  ریصقت  شاهمه  هک  تسین  نانچ  دنتسه  یـضارانناشنز 

ناشرسمه ردارب  ردپ و  نز و  ردام  اب  هکییاهداماد  دنرایـسب  دناهدروآ . رد  محازم  کی  تروصب  ار  یعقاو  تسود  کیشیوخ  هنادنمدرخ 
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کی نم  نز  ردام  : دسیونیم رهچونم )... : ) دییامرف هجوت  ریز  هنومن  هب  دنوشیم . رادروخرب  اهنآ  ینابیتشپ  ترشاعم و  زا  دنراد و  کینطباور 
لالح نم  نز  ردام  . تسا بلق  شوخ  وهدـیمهف  فوئر و  نابرهم و  . مراد تسود  ار  وا  رتشیب  مرداـم  زا  . رتهب مه  هتـشرفزا  هکلبتسا  هتـشرف 
رداـم نیب  رد  تسا  نکمم  هـتبلا  ( . 7  ) تسا نم  یگداوناخ  تداعـس  یتخبـشوخ و  نماض  وا  دوجو  تسا . نم  یلخاد  یگدـنز  تالکـشم 

اجیب و ياهتلاخد  ولج  ناوتنهجو  چـیهب  دنـشاب و  هتـشادن  حالـصا  مهافت و  تیلباق  هک  دـنوش  ادـیپ  یهاوخدوخو  نادان  جوجل و  دارفا  اـهنز 
رتهب هکلب  ، درکراتفر اهنآ  اب  اوعد  رهق و  تنوشخ و  يدـنت و  ابتسین  حالـص  مه  تروصنیارد  نکیل  ، تفرگ ار  اهنآ  هناهیفـس  ياهداهنـشیپ 

ناوـتیم هلیـسونیدب  نکیل  دـنرادن  حالـصا  تیلباـق  هچرگ  اریز  . درک راـتفراهنآ  اـب  شوـخ  قـالخا  ارادـم و  یمرن و  اـب  ناـکمالا  یتـحتسا 
. درک يریگولج  دـشاپب  مه  زا  ار  ییوشانز  خاک  تسا  نکمم  هک  یگرزب  ياهرطخ  زا  تساک و  اهنآ  ياـهداریا  اـهیزابجل و  زا  يدودـحات 
ار شدامتعا  هدومن  رخـسم  ار  شبلق  تبحم  راهظا  اب  . دزاس رارقربلماک  مهافت  شرـسمه  اب  دنک  یعـستسا  مزال  درم  رب  دراوم  هنوگنیا  رد 
دراذـگب و نایم  رد  شرـسمه  اب  ار  بلطم  ینابرهمو  شوخ  ناـبز  اـب  شنز  رداـم  تسرداـن  ياـهتلاخد  اهداهنـشیپ و  دروم  رد  دـنک . بلج 

یعقاو حالـصب  هدـش  رداصینادان  يور  زا  شردام  داهنـشیپ  هک  دـنک  تابثا  شیارب  ناـهرب  لـیلد و  اـب  دنکحیرـشت و  شیارب  ارنآ  دـسافم 
هلمج زا  تالکـشم و  همه  دنادرگ  شیوخ  هقیلـس  مهو  هدـیقع  مه  ار  وا  دـنک و  رارقرب  لماک  مهافت  شرـسمه  ابتسناوت  درم  رگا  تسین .

بوخ و قالخا  ارادم و  یمرناب و  هک  درک  شومارف  دـیابن  هاگچیه  ار  بلطم  نیا  لاح  رهب  . دوشیم لح  شیاربدوخب  دوخ  نز  ردام  لکـشم 
بلج : دومرف ع )  ) یلع ترـضح  تخاس . راوتـسا  ار  ییوشاـنز  سدـقم  ناـمیپ  درک و  لـحناوتیم  ار  تالکـشم  همه  هنادـنمدرخ  تاریبدـت 

(9  ) دنکیم يریگولج  اهیدب  رورشزا و  اهنآ  اب  یقالخا  شوخ  مدرم و  اب  یکیدزن  : دومرف ع )  ) یلع ترضح  ( . 8  ) تسا لقع  فصن  یتسود 
ع)  ) یلع ( . 10  ) ددرگ مار  هلیـسونیدب  دـیاش  نک  ارادـمو  یمرن  دـنکیم  یتـشرد  تنوشخ و  وت  لـباقم  رد  هکیـسک  اـب  : دوـمرف ع )  ) یلع . 

ناهیک -2 هرامش 1646 . یگتفه  تاعالطا  اهتشونیپ 1- ( . 11  ) دیزیهرپب ییادجو  رهق  زا  . دینک ناسحا  دیوش و  کیدزن  رگیدکی  اب  : دومرف
تاعالطا 14 دنفسا 1350 6- ناهیک 4  تشهبیدرا 1349 5- تاعالطا 13  تـشهبیدرا 1349 4- تاعالطا 12  نـیدرورف 1352 3-  15
راحب ج 74 راحب ج 74 ص 168 11- راحب ج 74 ص 168 10- ج 168 9- راحب  -8 هرامـش 1646 . یگتفه  تاعالطا  -7 دنفسا 1350 .

ص 400

شاب بقارم 

رتدوز . دریگیم رارق  ریثات  تحت  رتدوز  . تسا درم  زا  رتروابـشوخ  دراد . هبلغ  شتالقعت  رب  شتاساسحا  ابلاغ  . تسا یفطاـع  دوجوم  کـی  نز 
لباقم رد  دوشیم . رطاخ  هدرزآ  دوز  ددرگیم  بوذـجمو  هتفیـش  دوز  . دوشیم رثاـتم  دوز  دراد  فیطل  ساـسح و  یحور  نوچ  . دروخیمبیرف

دـش کیرحت  شفطاوع  هکیماگنه  . تساراوشد شیارب  تاساسحا  لرتنک  دوشیم و  رثاتم  دوز  یلیخ  هدـنبیرف  رهاظمو  یناسفن  ياههتـساوخ 
حالـص هب  دـشاب  هتـشادتراظن  شرـسمه  راـتفر  لاـمعا و  رب  درم  رگا  سپ  . دریگیم میمـصت  دـشیدنیببوخ  روما  بقاوـع  رد  هکنیا  نودـب 

میق و ناونعب  درم  مالـسا  سدـقم  نییآ  رد  تهج  نیدـب  دـنک . عفد  ار  یلامتحا  تارطخزا  يرایـسب  دـناوتیم  هلیـسونیدب  دـشابیم و  هداوناخ 
شیدناراک تسرپرـس و  نادرم  : » دیامرفیم فیرـش  نآرق  رد  میکح  دنوادخ  دراد . تیلوئـسم  اهنآ  لباقم  رد  هدش  نییعتهداوناختسرپرس 
ناـــنزسپ . دـــناهدرک جرخ  شیوــخ  ياـــهلام  زا  هــکنیا  يارب  تــسا و  هداد  يرترب  رگیدضعب  رب  ارناـــسک  ضعب  ادـــخ  اریز  دـــننانز 

هدرک اهر  دوخ  رایتخاب  ارشرسمه  دناوتیمن  هدش  هتخانـش  هداوناختسرپرـس  ناونع  هب  نوچ  درم  ( «. 1  ) دنبیغ ظفاح  رادربنامرف و  ، هتسیاش
لامعارب و رودارود  زا  دـشاب و  وا  بقارم  هراومه  هک  دـنکیم  اضتقا  شاهژیو  تیلوؤسمهکلب  . دـشاب هتـشادن  یتراـظن  شراـتفر  لاـمعا و  رد 

نابز اب  دـنکیم  ترـشاعم  دـساف  بابان و  دارفا  اب  دـید  رگا  . ددرگ فرحنمیحول  هداس  يروابـشوخ و  رثا  رد  ادابم  دـنک  تراظن  شتاـکرح 
اب دهدن  هزاجا  . دنک عطق  ار  اهنآ  دمآ  تفر و  یتسودهدش و  روط  ره  هب  .و  دنک حیرشت  شیارب  ارنآ  نایز  ررـض و  دزاس و  هبنتم  ار  وا  شوخ 

هزاجا . دـهد رارق  ناگناگیب  ینارچ  مشچضرعم  رد  ار  شدوخ  دوش و  جراخ  لزنم  زا  راـب  دـنبیب و  لـماک و  شیارآو  اـمن  ندـب  ياهـسابل 
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تبقارم يو  زایـسک  دشاب و  دنب  دـیقیب و  نانعلا و  قلطم  اهدـمآ  تفر و  اهترـشاعم و  رد  رگا  نز  دـنک . تکرـش  داسف  سلاجم  رد  دـهدن 
یهانگیب ناوناب  رامآ  هب  دیاب  درم  دننک . طوقس  یقالخا  دب  داسف و  ياهیداو  ردهدش  راتفرگ  ناتفـص  وید  ناکاپان و  مادبتسا  نکمم  دنکن 

زا لبق  دنک و  هعجارم  ، دناهدشهدناشک داسف  ياهیداو  هب  هتفرگ  رارق  ناراکبیرف  نادایـش و  تآاقلا  ریثاتتحت  رهوشتبقارم  مدع  رثا  رد  هک 
ایعورـشم ریغ  ینیـشنبش  کی  رد  هک  يرادهناخ  نمادکاپ و  ناوناب  هچ  دنک . يریگولج  رطخزا  دوش  راتفرگ  زین  شموصعم  رـسمه  هکنیا 

دهدیم هزاجا  شرسمه  هب  هک  یسک  ؟ دناهداد تسد  زا  ار  ناشنادنزرفو  هناخ  رهوش و  وربآ و  هدروخ  بیرف  ، دساف یمومع  سلجم  کی  رد 
ار تنایخ  نیرتگرزب  دزیرب  یتسود  حرط  یسک  ره  اب  ودنک  تکرش  یسلجم  ره  رد  دوش و  جراخ  لزنم  زا  یمالسا  لماک  باجح  نودبهک 

یناسآ راک  اهنآ  زا  یئاهر  هک  هداد  رارقرطخ  اهدص  ضرعم  رد  ار  هانگیب  يوناب  نآ  هلیـسونیدب  اریز  . تسا هداد  ماجناشرـسمه  شدوخب و 
قمحا و دنازوسن  دشابهتـشاد  راظتنا  دـهد و  رارق  شتآ  ضرعم  رد  ار  هبنپ  هک  یـسک  تسا  ندـنازوسشتآ  راک  نتخوس و  هبنپ  راک  . تسین
زا هدننز  عضو  اب  یمالـسا و  لماک  باجح  نودبارـشیوخ  نارتخد  نارـسمه و  هک  ینادرم  دنعقوت  رپ  نادان و  ردـقچ  دوشیم . هدرمـش  هیفس 

یتنایخ رظن  نیرتکچوک  دنونشبیکلتم و  هکنیا  نودب  دنراد  راظتنا  دنهدیم و  رارق  ناناوج  ینارچمشچ  ضرعم  رد  دنزاسیم و  جراخ  لزنم 
ياههتـساوخ ردرگا  نز  . دراد رب  رد  ار  اهنیا  زا  رتدـب  هکلب  مزاول  راثآ و  نیمه  طلغ  نیغوردياهیدازآ و  دـندرگزاب !! لزنم  هب  دـتفیب  اـهنآب 

دباییم هعـسوت  شیاههتـساوخ  هرئاد  زورب  زور  دنادرگ  عیطم  ارـشیوخ  رهوشتسناوت  داهن و  ولج  هب  یمدق  تشگ و  زوریپ  شعورـشم  ریغ 
تهج نیدب  تخادنا . دهاوخ  يزور  هیس  یتخبدب و  هب  ار  شنادنزرفو  رهوش  هکلب  شدوخ  اهنت  هن  تروصنآ  رد  . دناریم لماک  يزوریپ  اتو 
ربمغیپ ( . 2  ) تشاددهاوختیلوؤسم شناتسدریز  هبتبسن  یتسرپرس  ره  دوشیم و  بوسحمشاهداوناختسرپرس  درم  : دومرف مالـسا  ربمغیپ 

هیلع قداص  ترـضح  ( . 3  ) دـننک راداو  دـب  ياهراک  هب  ار  امـش  هکنیا  زالبق  دـیهد  روتـسد  کین  ياـهراک  هب  ار  ناـنز  : دومرف ص )  ) مرکا
زا سک  ره  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  ( . 4  ) دشاب شاهداوناخ  میق  تسرپرسهک و  تسنیا  رد  درم  تداعـس  : دومرف مالـسلا 

دهاوخب شرهوش  زا  نز  : دومرف ؟ تسا یتعاطاهچ  نیا  هللا  لوسر  ای  دش  ضرع  . دنکفا دهاوخ  شتآ  رد  ورب  ار  وا  ادخ  دنکتعاطا  شرسمه 
( . 5  ) دهدب هزاجا  واب  درم  دشوپبفیرظ و  كزان و  ياهـسابل  دورب و  اهیراوگوس  سلاجم  اهدیع و  اهیـسورعو و  یمومع  ياهمامح  هب  هک 

.و تسین راکهانگ  دـمانب  ثوید  ار  وا  سک  ره  تسا و  ثوید  دوش  جراخ  لزنم  زا  دـنک و  شیارآ  شنز  هک  يدرم  ره  : دومرف مرکا  ربمغیپ 
يارب درادـیمرب  هک  یمدـق  ره  لـباقم  رد  ادـخدشاب  یـضار  رما  نادـب  شرهوش  دوـش و  جراـخ  لزنم  زا  وبـشوخ  هدرک و  تنیزهک  ینز  ره 

دیاب درم  هک  تسا  تسرد  لوا  بلطم  موش : روآدای  ار  بلطم  ود  تسا  مزـال  همتاـخ  رد  ( . 6  ) درک دهاوخانب  خزود  رد  ياهناخ  شرهوش 
يدـنت و زا  رودـقملا  یتح  دـیاب  دریگب . ماجنا  طایتحا  تناتم و  تیاـهن  رد  ریبدـت و  لـقع و  يور  زا  دـیاب  نکیلدـنک  تبقارم  شرـسمه  زا 

سکع نآلابق  رد  دـنک و  يدازآ  بلـس  تیدودـحم و  ساسحا  نز  ادابم  دـشابن  یهن  رماتروصبتسا و  نکمم  ات  . درک بانتجا  تنوشخ 
تبحم راهظا  دامتعا و  بلج  مهافت و  نسح  ، تیقفوم هار  نیرتهب  . دوشیهتنم يرگهزیتس  يزابجل و  هب  راک  تاقوا  اسب  دهدب و  ناشن  لمعلا 

يارب ار  روما  دـسافم  حـلاصم و  یهاوخریخ  تروصب  وشوخ  نابز  اـب  ناـبرهم  زوسلد و  یبرم  کـی  دـننامه  دـیاب  . تسا یقـالخا  شوخو 
دح دیاب  درم  مود  بلطم  دیامن . بانتجارضم  ياهراک  زا  دهد و  ماجنا  ار  بوخ  ياهراک  تبغر  لیم و  اب  شدوخ  اتدنک  حیرشت  شرسمه 

بقاوع زین  يرگیـساوسوو  يریگتخـس  نینچمه  تسین  حالـص  يرگیلاباال  قلطم و  يدـیقیب  هکنانچ  دـنک . ظفح  ار  يورهناـیم  لادـتعا و 
. دشاب هتشاديدازآ  رطخیب  ياهدمآ  تفر و  اهترشاعم و  رد  دیاب  . دراد يدازآ  هب  جایتحاهدش  هدیرفآ  دازآ  درم  دننام  زین  نز  . درادن یبوخ 

دروم هدش و  هتخانـش  ناتـسود  اب  دنک و  دـمآ  تفر و  شناشیوخ  ریاس  رهاوخ و  ردارب و  ردام و  ردـپ و  هناخ  هب  هک  داد  يدازآ  وا  هب  دـیاب 
هتـشاد تیدودـحم  یئانثتـسا و  تلاح  دـیابتیعونمملاح  رهب  . دـشاب هتـشاد  رب  رد  ياهدـسفم  هک  يدروم  رد  رگم  . دـیامن ترـشاعمدامتعا 
هدـقع ترودـک و  داـجیا  . درادـنیبوخ بقاوـع  اـبلاغ  دـمآ  رد  يدازآ  بلـس  يریگتخــس و  تروـصب  تشذـگدوخ و  دـح  زا  رگا  ، دـشاب
دریگب میمصت  هدمآهوتسب  شناج  دایز  ياهیریگتخس  اهراشف و  رثا  رد  نز  تسا  نکمم  . دنزیممه رب  ار  یگداوناختیمیمص  افـص و  ، دنکیم

هب دوش . یـضار  مه  ییادج  قالط و  هب  يراچان  رثا  رد  تسا  نکمم  یتح  . دزاسدازآ ار  شدوخ  دنک و  هراپ  ار  اهدنب  دیق و  هدـش  روط  رهب 
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یناوـج اـب  شیپ  لاسجـنپ  : تفگتاـعالطا راـگنربخ  هـب  هداوناـختیامح  هاـگداد  رد  ... ماـنب یناوـج  مناـخ  دــییامرف : هجوـت  ریز  ناتــساد 
کی رسپ و  کیام  جاودزا  لصاح  نونکا  تشادن . یماود  نادنچ  هنافساتم  هک  دوب  یناوج  روشزا  رپ  مرـس  عقومنآ  رد  . مدرک جاودزا  ... مانب

. تسا هدرک  خلت  ام  ماک  هب  ار  یگدنز  هجیتن  رد  . تسا نیبدب  همه  هبتبـسن  وهدز  مشچ  هب  ینیبدـب  کنیع  مرهوشتسا  يدـنچ  . تسا رتخد 
وا تشگزاب  ات  ام  دنکیم و  لفق  اههچب  نم و  يورب  ار  رد  دوشیمجراخ  هناخ  زا  یتقو  هکنیا  رتدب  . منک ترشاعم  سکچیه  اب  دهدیمن  هزاجا 

قالخا رطاـخب  مه  نم  لـیماف  . مورب مرداـمو  ردـپ  ندـیدب  یهاـگهاگ  هک  هتفرگ  نم  زا  مه  ار  قح  نیا  یتح  . میتسه ینادـنزهناخ  سفق  رد 
رگید يوس  زا  متـسهدوخ و  ناکدوک  تشونرـس  نارگن  فرط  کی  زا  . هدـش هصغ  زا  رپ  ماهنیـس  الاح  دـنیآیمن . ام  ندـیدب  رگید  مرهوش 

هنافـساتم هک  اهدرم  لـیبق  نیا  ( . 7  ) دریگب میمـصت  نم  قالط  هرابرد  هداوناختیامح  هاگداد  اـت  ماهدـمآ  . مرادـن ار  یگدـنز  همادا  تقاـط 
هوتـسب اههراچیب  نآهک  دـننکیم  يریگتخـس  ناشنارـسمه  رب  ردـقنآ  طلغ  ياهتداع  ای  اجیب  ياهینیبدـبرثا  رد  دـنراد  مه  یناوارف  ياههنومن 

هک دراد  یهجو  هچ  رخآ  ، دـننکیم ییادـج  قـالط و  ياـضاقت  يراـچان  رثارد  دـنراد  هقـالع  شیوخ  نادـنزرف  رهوـش و  هب  هکنیا  اـب  هدـمآ 
ار شناشیوخ  ریاس  ردام و  ردپ و  اب  تاقالم  قح  یتحهک  دنک  ینادـنز  يروط  هب  ار  شهانگیب  رـسمه  یگنادرم  تردـق و  راهظا  ياربدرم 

دننکیمن رکف  ایآ  ؟ تسا هتخاس  مهارف  ارنمادکاپ  ناوناب  ضعب  فارحنا  بابسا  اهیریگتخس  نیمه  یهاگ  هک  دننکیمنرکف  ایآ  ؟ دشاب هتشادن 
نیمه اب  دوب و  يراکادـف  لـقاع و  يوناـب  هکنیا  ضرف  رب  دـناهدش ؟ یـشالتم  مه  زا  ییاـههداوناخ  هچطلغ  ياهیریگتخـس  نیمه  رثا  رد  هک 

ار شدوخ  هکییوناـب  زا  ناوتیم  هنوـگچ  . تشاددـهاوخن دوـجو  تیمیمـص  افـص و  ياهداوناـخ  نینچ  رد  کـش  نودـب  نکیلتخاـس  عـضو 
عـضو تبغر  لیم و  يور  زا  ودنک  تبحم  راهظا  شنادـنزرف  رهوش و  هبتبـسن  هک  تشاد  راظتنا  دـنادیم  هناخینادـنز  رایتخالا و  بولـسم 

لئاسو ج 15 ص ج 103 ص 227 4- راحب  ص 550 3- ج 2  كردتسم  هیآ 34 2- ءاسن  يهروس  اهتـشونیپ 1- دزاس ؟ بترم  ار  لزنم 
هام 1351 نیدرورف  تاعالطا 14  راحب ج 103 ص 249 7- راحب ج 103 ص 228 6- -5 251

هیبنت

رهب نکیل  دـنیامن  یعاسم  کیرـشت  لزنم  روما  هرادا  رد  دـیاب  دنهدیملیکـشت و  ار  یگداوناخ  كرتشم  یگدـنز  کی  هچ  رگ  رهوش  نز و 
وا عیطم  نز  دریگب و  ماـجنا  شدوختساوخ  قباـطمهداوناخ  روـما  ماـمت  دراد  لـیم  درم  . دـنراد مه  هقیلـس  فـالتخا  دراوـم  ضعبرد  لاـح 

اـهتفلاخم و دوشیم و  زاـغآ  نیفرطزا  یهاون  رماوا و  رودـص  هک  تساـجنیا  رد  . دراد ار  لـیامت  تساوـخ و  نیمهمه  نز  سکع  رب  ، دـشاب
تروشم و اـب  فـالتخادراوم  رد  دـنرادرب و  یهن  رما و  زا  تسد  رهوـش  نز و  هک  تسنیا  لـح  هار  نیرتـهب  . ددرگیم عورـش  اهشکمـشک 
. دـمآ دـهاوخن  دوجوب  یلکـشم  دنـسریم و  مهاـفت  هب  اـبلاغ  دـنرادرب  يزاـبجلو  یئوـگروز  زا  تسد  رگا  ،و  دنـسرب مهاـفت  هب  رظن  لداـبت 

تروص رد  ،و  دنک لمع  شروتـسد  قباطم  هک  دیامن  روبجمار  وا  دنک و  لیمحت  يرگید  رب  ار  شاهدیقع  درادـن  قح  اهنآ  زا  کیچیهنکیل 
ناشدوخ يارب  ار  یقح  نینچ  دنتـسه  هداوناختسرپرـس  میق و  هکنیا  هناهب  هب  اهدرم  ضعب  نکیل  . دـنک شهیبنت  ای  خـیبوتدرادن  قح  فلخت 

دنشاب ناشتاروتسد  عیطم  هک  دننادیمفظوم  ار  ناشنارسمه  .و  دننک یهن  رما و  ناشهاوخلد  قباطم  هک  دنهدیمقح  ناشدوخ  هب  . دنتسه لئاق 
شیوخ قح  ار  يراتفرنینچ  .و  دـنهدیم رارق  دـیدهت  خـیبوت و  باـطخ و  باـتع و  دروم  ار  وا  فلختتروص  رد  .و  دـننکن فلخت  زگره  و 

شرـسمه هـب  ندز  کـتک  رازآ و  تـیذا و  قـح  درم  هکیتروـص  رد  . دـنیامنیممادقا تـیذا  متـش و  برـض و  هـب  یهاـگ  یتـح  دـنرادنپیم .
رارق متـش  برـض و  رازآ و  تیذا و  دروم  ار  ناشدوخنارـسمه  دـندوب  هرهب  مک  تیناسنا  هفطاـع و  زا  هک  تیلهاـج  ناـمز  نادرم  . درادـنار

هتشرفب ادخ  دنزب . یلیس  شرـسمه  تروصبهک  يدرم  ره  : دومرف تساخ و  اپ  هبتشز  لمع  نیا  زا  يریگولج  ياربمالـسا  ربمایپ  دندادیم و 
یناملـسم نز  ياـهوم  ربار  شتـسد  هک  يدرم  ره  .و  دـنزب شتروص  رب  یلیـس  داـتفه  خزود  رد  هک  دهدیمروتـسد  کـلام )  ) خزود روماـم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( . 1  ) دوشیم هدیبوک  نیـشتآ  ياهخیم  اب  شتـسدخزود  رد  دریگب ) ار  شرـس  يوم  تیذا  يارب   ) دراذگب
شیبو - دنزب کتک  ار  شرسمه  هکیدرم  ره  : دومرف مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ( . 2  ) دـشاب بجاو  هیبنت  هکیدرومرد  رگم  درک  یهن  ار  نانز  ندز 
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اـشامت ار  يدرم  نینچ  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  .و  دزاسیم شیاوسر  ودرادیم  هگن  قئالخ  روضح  رد  تمایق  رد  ار  وا  ادخ  - دـشاب هبرـض  هس  زا 
کتک رد  شدوخ  هکیتروص  رد  دنزیم  کتک  ار  شرسمههکیدرم  زا  منکیم  بجعت  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ( 3 . ) دننکیم

وا رب  دـنزب  کتک  ار  شرـسمه  هکیدرم  ( 4 . ) درادصاصق اریز  ، دینزن بوچ  اب  ار  ناتنانز  ! مدرم يا  . دـشابیم شرـسمه  زارتراوازـس  ندروخ 
هب وزرآ  دیما و  اهدص  ابهکیناوتان  درف  هب  ملظ  مه  نآ  . دیسر دهاوخ  رفیکب  ترخآ  ناهج  رد  مه  ناهجنیا و  رد  مه  ، رگمتـس هدرک و  متس 
ردو دـشاب  وا  راوخمغ  یماح و  هک  هدروآ  هاـنپ  يدرم  هب  . دـیوجب شیاـسآ  شمارآوا و  هاـنپ  رد  هک  هدـمآ  دـیما  نادـب  . هدـمآ رهوش  هناـخ 
ریما !؟ دـنکیم راـتفر  نینچ  یهلا  تناـما  اـب  یـسک  اـیآ  . دوشیمهدرپـس درم  هب  هک  ادـخ  بناـج  زا  تسا  یتناـما  نز  . دـنک شیراـی  تالکـشم 

ادخ ياهتناما  امـش  دزن  اهنآ  . دنتـسین ناشدوخ  ررـضو  عفن  کلام  . دنوشیم هدراذگ  تناما  هب  نادرم  دزنب  نانز  دومرف : مالـسلا  هیلعنینمؤملا 
دراو ياهبرـضوا  حور  رب  دـهدیم  رارق  متـش  برـض و  دروم  ار  شرـسمه  هکیدرم  ( 5 . ) دیریگن تخـس  اهنآ  رب  ودیناسرن  ناشرازآ  . دنتـسه
نینچ اب  منادیمن  نم  . دربیم نیب  زا  ار  یگداوناختبحم  افـص و  . دوب دـهاوخنعفر  لباق  یگداس  هب  هک  دروآیم  دوجوب  ياهدـقع  دزاسیم و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دراد !! تلاجخ  اعقاو  ؟ درک رارقربيرـسمه  طباور  ناوتیم  هنوگچ  ياهدش  ریقحت  هدروخ و  کتک  رـسمه 
درادن شرـسمه  رب  یقح  رهوش  هکیدراوم  رد  نیاربانب  ( 6 ( !؟ دریگیم شوغآ  رد  ار  وا  سپس  دنزیمار  شرسمه  امـش  زا  یکی  ایآ  : دومرف
فظوم اعرـش  نز  الثم  . دـیامن مادـقا  کتک  وهیبنت  هب  فلخت  تروص  رد  دزاس و  روبجم  يراکب  ار  وا  تسین  زاجم  اقالخا  واـنوناق  اـعرش و 

یلاـق ، یطاـیخ نینچ  مهو  يرادهچب  اـهفرظ ، ساـبل و  نتـسش  ، اذـغ خـبط  ، لزنم تفاـظن  دـننام  . دـهد ماـجناار  يرادهناـخ  روـما  هـک  تـسین 
هفیظونکیل ، دنرادن یفرح  مه  هراب  نیا  رد  دنهدیم و  ماجنا  ار  لزنم  ياهراک  تبغرو  لیم  اب  ناوناب  هچ  رگ  ، اهراک رگید  يزودـلگ و  ، یفاب

ضعب رگا  یلو  . دیامن قیوشت  ار  وا  هلیـسو  نیدب  .و  دیامن ینادردقو  رکـشت  اهراک  نیا  ماجنا  ربارب  رد  شرـسمه  زا  دـیاب  رهوش  . تسین اهنآ 
یئاج رد  ار  هیبنت  طقف  مالـسا  دهد . رارق  متـش  برـضو و  خیبوت  هیبنت و  دروم  ار  وا  درادن  قح  درم  ، داد ماجنا  صقان  ای  دادن  ماجناار  اهراک 

یـسنج هرهب  شرـسمه  زا  دراد  قـح  اـنوناق  اعرـش و  درم  - لوا تسا : دروـم  ود  رد  نآ  .و  دوشیمعییـضت رهوـش  زا  یقح  هک  دـنکیم  زیوـجت 
رد ار  نتـشیوخ  .و  دیامن نیکمت  درم  هتـساوخ  نیا  رباربرد  تسا  فظوم  انوناق  اعرـش و  نز  . دنک هدافتـسا  اهتذل  تاعتمت و  عاونا  زا  ودریگب 

رتهب تروصنیا  رد  ، دیزرو عانتما  درم  ياههتساوخماجنا  زا  رگا  اما  . دمآ دهاوخن  دوجوب  یلکشم  دومن  نیکمت  نز  رگا  دهد . رارق  وا  رایتخا 
درک ساسحا  رگا  یلو  . ددرگلئان یئوجماکب  دروآ و  تسدب  ار  شرـسمه  لد  هیدـه  میدـقت  یتح  تمیالم و  یمرن و  اب  ءادـتبا  ، درم تسا 
هیبنت هب  درادقح  درم  يدروم  نینچ  کی  رد  ، درادن لمحت  بات  مه  درم  ،و  دنکیمن نیکمتهجو  چیهب  دراد و  يزابجل  تیذا و  دصق  نز  هک 

نیکمت زا  دینکیم  ساسحا  هک  ار  ینارـسمه  : دیوگیم نآرق  يدروم  نینچرد  بتارم  هلـسلس  ظفح  طایتحا و  تیاعر  اب  مهنآ  . دوش لسوتم 
اهنآ سپس  دیوش  ادج  اهنآ  زا  رتسب  رد  سپس  ، دیهدب هظعومو  دنپ  ار  اهنآ  ءادتبا  ، دنزرویم عانتما  یسنج ) تاعتمت   ) امـش هتـساوخ  رباربرد 

دنوادخ ، دیئامرفیم هظحالم  هکنانچ  ( 7  ) تساگرزب یلاع و  ادخ  هکیتسردب  . دیرادن اور  متـس  نانآ  رب  دندومن  تعاطا  رگاسپ  . دـینزب ار 
دنکیمن و نیکمت  یبایماک  یئوجتذلینعی و  ، شعورشم ياههتساوخ  ربارب  رد  هک  ار  شرسمه  هک  دهدیم  هزاجارهوش  هب  ، هیآ نیا  رد  لاعتم 

دشن عقاو  دیفم  زردنا  دنپرگا و  مود : هلحرم  . زردنا دنپ و  : لوا هلحرم  : هلحرم هس  رد  مه  نآ  . دنهد رارقهیبنت  دروم  ، دنراد درمت  تیذا و  دصق 
نیا رگا  : موسهلحرم . دیامن راهظا  ار  شدوخ  یتحاران  مشخ و  ، هلیـسو نیدب  دباوخب و  ودـنک  وا  هبتشپ  رتسب  رد  ای  دـنک  ادـج  ار  شرتسب  ای 

وعورـشم قح  يافیتسا  يارب  هک  هدش  هداد  هزاجا  درم  هب  ، دهدیم همادا  شیوخدرمت  يزابجل و  هب  نانچ  مه  نز  دـشن و  عقاو  رثؤم  مه  لمع 
متـس ملظ و  بکترم  دیامن و  زواجت  عورـشم  دـح  زا  درادـن  قحمه  لاح  نیا  رد  یتح  درم  اما  . دوش لسوتم  ندز  کتک  هب  شیوخ  ینوناق 
بوچ ای  دشابتسد  اب  -2. یئوجماقتنا هن  دشابتیبرتو  حالصا  دیاب  برض  زا  فده  -1. دنک هجوت  هتکن  دنچ  هب  دروم  نیا  رددیاب  درم  . دوش

زا -4. دزادرپب هید )  ) همیرج دـیاب  الا  دوشنزمرق و  هایـس و  وا  ندـب  هک  دـنزب  يروط  -3. كاوسم بوچ  اب  هدـمآ  تایاور  رد  هکنانچ  ، كزاـن
ترودک بجوم  هک  دشابيروط  برـض  -5. دـیامن بانتجا  ادـج  مکـش  رـس و  مشچ و  دـننام  دراد ، رطخلامتحا  هکیئاهاج  هب  ندز  هبرض 

دشاب هتـشاد  رظنرد  ار  هتکن  نیا  هراومه  -6. دـیامنن راداو  رتشیب  نایغط  درمت و  يزابجلهب و  ار  نز  ،و  ددرگن جالع  لـباق  ریغ  هدـقع  قیمع و 
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هک ، هدش زیوجت  یتروص  رد  کتک  هب  لسوت  -7. دریگب هرهب  وا  صالخا  افصو و  یبلق  ياهتبحم  زا  دنک و  یگدنز  نز  نیا  اب  دهاوخیم  هک 
ای ، ندوب مارحا  لاح  رد  ای  ، ناضمر هام  رد  ندوب  رادهزور  اـی  ، ندوبضئاـحتلع هب  نز  رگا  ـالثم  . دـشابن روذـعم  نیکمت ، مدـع  ربارب  رد  نز 

شرهوش زا  دـیاب  دوش  جراـخ  لزنم  زا  تساوخ  رگا  نز  - مود دـیامن . هیبـنت  ار  وا  درادـن  قح  درم  دوـمن  يراددوـخ  نیکمت  زا  ، ندوبراـمیب
هک هدمآ  ثیدح  رد  . تسا هدش  هانگ  بکترم  دش  جراخهزاجا  نودب  رگا  .و  دوش جراخ  درادـن  قح  اعرـش  دادـن  هزاجا  رگا  دریگبهزاجا و 

لزنم زا  رهوش  نذا  نودب  هک  ینز  ره  دومرف : دوش و  جراخ  لزنم  زا  رهوش  هزاجا  نودب  نز  هک  درک  یهن  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
(8  ) ددرگ زاب  لزنم  هبهکنیا  ات  دننکیم  تنعل  ار  وا  - سنا نج و  زا  - دـنکیم رورم  وا  رب  هک  يزیچره  ینامـسآ و  ناگتـشرف  همه  دوش  جراخ 
دنک و يریگتخـس  هراب  نیا  رد  دـیابن  درم  نکیل  دـنک . ادا  ار  نآ  تسا  بجاوهک  دراد  نز  ندرگ  رب  رهوش  هک  تسا  یقح  عوضوم  نیا  .و 
یئامن و تردق  يارب  قح  نیا  عیرشت  دورب . دهدب  هزاجا  دنیبیمن  يروذحم  هک  اج  ره  رد  تسا  رتهب  . دیامن تیذاهلیسو  نیدب  ار  شرـسمه 

ظفح رد  دراد و  زاب  بسانمریغ  ياهاج  هب  نتفر  زا  ار  شرسمه  دناوتب  درم  هک  تسا  روظنم  نادب  هکلبتسین  رـسمه  نداد  رارق  راشف  تحت 
یتح .و  دزاسیمدراو همطل  زین  یگداوناخ  دامتعا  تبحم و  سنا و  هب  هکلبتسین  دیفم  اهنتهن  اجیب  ياهیریگتخـس  . دیامن مادـقا  وا  تنایـص  و 

قـالخا داـسف  ثعاـب  بساـنم و  ریغ  ار  یئاـج  هب  نتفر  رگا  اـما  . دزاـس مهارفار  وا  فارحنا  درمت و  ناـیغط و  بجوـم  یهاـگ  تسا  نـکمم 
نآ هب  نتفر  زا  دـنک و  تعاـطا  تسا  بجاو  مه  نز  ربو  . دـنک یهن  ادـج  اـجنآب  نتفر  زا  ار  شرـسمه  دـیاب  داد  صیخـشت  هاـنگ  باـکتراو 

لزنم زا  شرهوش  یهن  اـب  هکلب  هزاجانودـب  دـنکیم و  درمت  یچیپرـس و  رهوش  تاروتـسد  زا  نز  رگا  لاـح  رهب  دـیامن . يراددوخ  سلجم 
دنچ رد  دـناوتیم  نز  هتبلا  طئارـش . لحارم و  نامه  ظفح  اب  . دـهد رارق  هیبنت  دروم  لـبق  تروص  ناـمهبار  وا  دراد  قح  درم  ، دوشیم جراـخ 

لئاسم نتفرگ  دایيارب  لزنم  زا  ندـش  جراـخ  -1. دـیامن عنم  ار  وا  درادـن  قح  مه  رهوشو  دوش  جراـخ  لزنم  زا  رهوش  هزاـجا  نودـب  دروـم 
ناکما جورخ  نودبهکیتروص  رد  یهدبتخادرپ  يارب  لزنم  زا  ندش  جراخ  -3. تعاطتساتروص رد  جح  يارب  ترفاسم  -2. نید يرورض 

ص 249 5- دـلج 103  راونالا  راحب  ص 550 4- دلج 2  كردتسم  ص 550 3- دلج 2  كردتسم  اهتـشون 1 و2- یپ  دشابن . تخادرپ 
دلج 14 ص 154 هعیشلا  لئاسو  هیآ 34 8- ءاسن  هروس  دلج 14 ص 119 7- لئاسو  دلج 2 ص 551 6- كردتسم 

نیبدب نادرم 

ینامگدب و يرامیب  هب  اهدرم  ضعب  . دوش یهتنم  يرگیـساوسو  هبهکیدـحب  هن  نکیل  دـنک  تبقارم  شرـسمه  زا  دـیاب  درم  هک  تسا  تسرد 
يراـمیب نیدـب  هکیدرم  ره  دـنهدیم . تناـیخ  لاـمتحانانآ  هراـبرد  . دنتـسه نیبدـب  ناشنارـسمه  هبتبـسن  تـهجیب  . دنتـسه ـالتبمنظءوس 

هب شرـسمه  تاکرحو  لامعا  هبتبـسن  . دنکیم ییوجهناهب  داریا و  دنکیم . خلت  شاهداوناخ  شدوخ و  هب  ار  یگدـنز  دـش  التبم  زوسنامناخ 
هک ار  ییاهزیچ  دنکیم . ادیپ  هنیرق  دهاش و  راوید  رد و  زا  دراد  نظءوس  نوچ  . دـیامنیمبیقعت ار  وا  هیاس  دـننام  دـنکیم و  هاگن  ینیبدـب  رظن 

رـس و مه  اـب  دـبال  هتـشون  هماـن  شیارب  درم  نـالف  نوـچ  ـالثم : . درامـشیمراکنا لـباق  ریغ  هیعطق  هلدا  هلزنم  هـب  دنتـسین  تناـیخ  لـیلد  الـصا 
مولعم درک  هاگن  واب  مابتشپ  زا  هیاسمه  ناوج  نوچ  تسا . راکتنایخ  دوشیم  مولعم  درک  فراـعت  مالـس و  درم  نـالف  اـب  نوچ  . دـنراديرس

زا دبال  دومن  یفخم  نم  زا  ار  شاهماننوچ  . تسوا هتـسب  لد  دوشیم  مولعم  درک  فیرعت  درم  نالف  زا  نوچ  . دنتـسهرگیدکی ناهاوخ  دوشیم 
تهابـش مرـسمه  اب  مرتخدهفایق  نوچ  . تسا دـنلب  شرـس  ریز  دوشیم  مولعم  دـنکیم  تبحم  راهظا  قباـسزا  رتمک  نوچ  . تسا هدوب  شقوشعم 

یهاگ هکنیا  همه  زا  رتدب  درامـشیم . تنایخ  یعطق  لیلد  ار  اهنآ  زا  رتکچوک  هکلب  روما  لیبق  نیا  تسا . هدرک  تنایخ  دوشیم  مولعم  درادـن 
. دوشیم ینیقیتنایخو  مرج  تروصنیا  رد  دیامن  دییات  ار  شاهدـیقع  يزوتهنیک  يزروضرغرثا و  رد  ناگیاسمه  زا  یکی  ای  رهاوخ  ای  ردام 

درم . دوریمن نییاپ  ناشمادکچیه  يولگ  زا  شوخ  بآ  . دـنرادن یـشوخو  شیاسآ  . دـنوش التبم  ینامگدـب  ضرم  هب  هکیاهداوناختخبدـب 
باذع جنر و  رد  دشارتیم و  لیلد  دهاش و  راوید  ورد  زا  . دیامنیم تبقارم  شرـسمه  تاکرح  لامعا و  زا  امئاد  یفخم  سیلپ  کیدـننامه 
تحت تیدودحم و  لاح  رد  یحورباذع و  هجنکـش و  رد  هراومه  هانگیب  مهتم  کی  دننامه  تسا  راچان  مه  هراچیبنز  دربیم . رـسب  مئاد 
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ره رهوش  نز و  دیآ و  نایم  هب  ییادج  قالط و  تسا  نکمم  دراد . رارق  رطخ  ضرعم  رد  هراومهياهداوناخ  نینچ  داینب  . دـنک یگدـنز  رظن 
ار شیوخ  هانگیب  نارـسمه  اـجیب  ياـهنظءوس  رثا  رد  هکینادرم  دـیآ . دوجوبتیاـنج  لـتق و  ینیبدـب  رثا  رد  تسا  نکمم  . دـنوشتخبدب ود 
ساـسح و عـقاوم  زا  یکی  اـعقاو  هـک  يدروـم  نـینچ  رد  دــنراد . یناوارف  ياـههنومن  دــناهدرک  راــحتنا  ناــشدوخ  یتـح  هدــناسرلتقب و 
رب هراچ  ددـص  رد  ریبدـت  لقع و  اـب  راوگاـن  ثداوحعوقو  زا  لـبق  دـنرادرب و  يزاـبجل  زا  تسد  دـیاب  نز  درم و  تسا  ییوشاـنزكانرطخ 
رد یـشیدناتبقاع  لماک و  طایتحااب  دنریگب و  رظن  رد  هتـسشن  ناشنیمک  رد  هک  ار  یگرزب  رطخ  دنیآ و  دوخبیکدنا  رگا  درم  نز و  . دـنیآ

لقع و نیزاوم  قبط  ربو  دنادرگ  رود  شیوخ  زا  ار  اجیب  تامهوت  طلغ و  ياهبصعت  دیاب  درم  دشدنهاوخ . زوریپ  دنیآرب  لکـشم  لح  ددص 
هب یعطق  دـهاشو  لیلد  ابتنایخ  عوضوم  ات  . تسا یتیلوؤسم  رپ  راوشد و  رایـسب  عوضومنداد  یـسک  هبتنایختبـسن  . دـنک راـتفر  نادـجو 

ياـهنامگ زا  يرایـسب  زا  دـیاهدروآ  ناـمیا  هکیناـسک  يا  : دـیامرفیم نآرقرد  لاـعتم  دـنوادخ  . درک مهتم  ار  یـسک  ناوتیمن  دـسرن  تاـبثا 
دننامه دـنک  انزهب  مهتم  تهجیب )  ) ار شرـسمه  سک  ره  : دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  ( . 1  ) تسا هانگ  اهنامگ  ضعب  اریز  دینک  بانتجادـب 

دـش دهاوختبث  شلامعا  همان  رد  هانگ  رازه  شندب  ياهوم  دادعت  هب  .و  دـشدهاوخ جراخ  شتانـسح  زا  دوشیم  جراخ  شتـسوپ  زا  هک  رام 
ات درادیم  هگن  شتآ  زا  یلت  رب  ار  وا  تمایق  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـنزب  ناتهب  ینمؤم  نز  ای  درم  هب  سک  ره  : دومرف ص )  ) مالـسا ربمغیپ  ( . 2)
هب ندز  تمهت  .و  دزاس مهتم  ار  وا  درادنقح  درم  دسرن  تابثا  هب  نز  تنایخ  یعرـش  نیهارب  هلدا و  اب  هکیمادام  ( . 3  ) دسربشناتهب رفیک  هب 

دهاوش و هلیسو  هب  ای  لامتحا  فرص  هب  تسا . هدش  ررقم  نانآ  يارب  هنایزات  داتشه  مالسا  سدقم  عرـشرد  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  هانگ  وا 
ای همان  شیارب  ای  هداتـسرف  همانیـسک  يارب  یناوج  راگزور  رد  رگا  الثم  . دومن تابثا  ار  یمهم  عوضوم  نینچکی  ناوتیمن  یلاـیخ  مئـالع 

یگداس و رثا  رد  تسانکمم  نکیل  دـشاب  هداد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  دـیابن  هک  تسا  تسرد  تسین . وا  تناـیخ  لـیلد  دناهداتـسرف  سکع 
شیاربيدرم رگا  . دتفایم قافتا  تاهابتشا  لیبق  نیا  زا  ناناوج  يارب  دشاب . نمادکاپو  فیفع  اعقاو  دشاب و  هدش  هابتشا  نیا  بکترم  ینادان 

ناوتیمن تخاس  یفخم  ماـهتا  سرت  زا  ایتفریذـپ  ار  شاهماـن  یناداـنيور  زا  رگا  نکیل  دـنک  لوبق  ار  شاهماـن  دـیابن  هتبلا  هداتـسرف  هماـن 
هتفرگ مرگ  ياهناگیب  ابهک  هدرکن  یبوخ  راک  هچ  رگ  درک  فراعت  مالـس و  ياهناـگیب  درم  اـب  رگا  درمـشتنایخ . لـیلد  ار  هماـن  نیافرص 

يرگید روظنمای  دهدب  جرخب  یقالخا  شوخ  هتـساوخیم  شدوخ  هدیقع  هب  دـیاش  . درمـشتنایخ لیلد  ناوتیمن  ار  راکنیا  اهنت  نکیل  تسا 
نآ لیلد  درک  فیرعت  يدرم  زا  رگا  دناهتشاد . ییانشآ  هقباس  یتبسانم  هب  دیاش  تسا . هدوب  شردارب  ای  ردپ  ناتـسود  زا  دیاش  . تسا هتـشاد 

یگداس يور  زا  دیاش  نکیلدنکیم  فیرعت  يرگید  درم  زا  شرهوش  دزن  هک  دنکیمن  یبوخ  راک  نز  هتبلا  تسا . هتـسبلد  وا  هب  هک  دوشیمن 
وغورد بکترم  شیاهترـشاعم  دروم  رد  اـیتخاس  یفخم  ار  شاهماـن  رگا  دوش . بوسحمتناـیخ  مئـالع  زا  دـیابن  دـشاب و  هجوـت  مدـع  و 

نآ رد  يرگید  بلطم  دیاش  دشاب  هدش  غورد  بکترم  ای  هتخاسیفخم  ار  شاهمان  ماهتا  سرت  زا  دیاش  . تسین تنایخ  لیلد  دش  ییوگفالخ 
دنکیم تبحم  راهظا  قباس  زا  رتمک  رگا  تسا . هتـشاديرگید  روظنم  ییوگفالخ  يارب  دـیاش  . دـنامب یفخم  شرهوش  زا  هتـساوخهدوب  هماـن 

دیاش ، دشاب هتـشاد  لد  هب  ياهصغو  مغ  دیاش  . دشاب هتـشاد  يروخلد  شرهوش  زا  دـیاش  . تسا هتـسبلد  يرگیدهبتبـسن  هک  تسین  نآ  لیلد 
زا هک  روما  لیبق  نیا  رد  ، لاح ره  هب  دشاب . هدش  درسلد  یگدنز  هبتبـسن  ، شرهوشتبحم راهظامدع  یهجوتیب و  رثا  رد  دیاش  . دشاب رامیب 

دریگ رارق  شجنـس  درومشیالآیب  كاپ و  نادـجو  اـب  رگا  هک  دراد  دوجو  ییـالقع  حیحـص  لاـمتحااههد  دوشیم  هدرمـشتنایخ  مئـالع 
نظءوـس و زا  تـسد  دـنگوس  ادـخ  هـب  ارت  ! مرتـحم ياـقآ  دــش . دــهاوخ  بوسحمییـالقع  ریغ  حوـجرم و  لاـمتحا  کـیتنایخ  لاـمتحا 

یسررب فاصنا  تقد و  اب  ار  ترسمه  تنایخدهاوش  هلدا و  نیـشنب و  يرواد  همکحم  رد  فاصنا  اب  یـضاق  کی  دننام  . رادربيرگیـساوسو
رهب : میوگیم هکلب  شاب  تریغیب  یلاباال و  میوگیمن  نم  یلامتحا ؟ ای  ینظ  ای  دنتـسه  یعطق  ایآ  نیبب  جنـسبار و  اهنآ  تلـالد  رادـقم  نک و 

گنت تاهداوناخ  تدوخ و  هب  ار  یگدنز  چوپ  دهاوش  اجیب و  تامهوت  یـضعب  يارب  ارچ  . رتدایز هن  هدب  رثا  بیترت  شتلالد  رادقمهب  یلیلد 
يوربآ ارچ  ؟ يرادن نادـجو  فاصناارچ و  ینکیم ؟ ادـیپ  یلاح  هچ  دزاس  مهتم  ار  تدوخ  یلایخ  دـهاوش  لیبق  نیمهاب  یـسک  رگا  ؟ ینکیم

اهیلددـب و نیمه  رثا  ردتسا  نکمم  هک  ینکیمن  رکف  چـیه  ؟ ینکیمن محرت  وا  ناـشیرپ  راز و  لاوحا  ربارچ  ؟ يزیریم ار  ترـسمه  تدوخ و 
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ماما شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ددرگ . هدولآ  داسف  هب  شنماد  دوشجراخ و  فافع  يداو  زا  تنمادکاپ  رـسمه  اجیب  ياهتمهت 
هب ار  نمادـکاپ  دارفا  داسف و  يوس  هب  ارحیحـص  دارفا  لمع  نیا  اریز  . یهدـن جرخب  تریغ  تریغ ، عضوم  ریغ  رد  شاببظاوم  : دومرف نسح 
رد تسا  نکمم  اریز  راذگننایم  رد  سک  ره  اب  ار  بلطم  یتسه  نیبدـب  ترـسمه  هبتبـسن  رگا  ( . 4  ) تخاس دـهاوخ  لیامتم  هانگ  بناج 

دنیازفیب نادب  اريرگید  ساسایب  دهاوش  هکلب  دنیامن  دییات  ارت  هدیقع  ، یسررب تقد و  نودب  ، یهاوخریخ هب  رهاظت  ای  ینادان  ای  ینمشد  رثا 
نکنتبحـص هراب  نیا  رد  ترهاوخ  ردام و  اب  اصوصخم  . دنزاس هابت  ار  تترخآو  ایند  هلیـسونیدب  دـنناسرب و  نیقی  هلحرم  هب  ار  تنظءوس  و 

یـشیدناتبقاع نودب  دوش و  کیرحت  نانآ  يزوتهنیک  دسح و  عقاومنیا  رد  اسب  هچ  . دـنرادن یبوخ  هنایم  ترـسمه  اب  انطاب  اهنآ  رثکا  اریز 
شیدـناتبقاع هاوخریخ و  هبرجت و  اب  لقاع و  ناتـسوداب  ینک  هدافتـسا  نارگید  ياهیئامنهار  زا  یتساوخ  رگا  . دـننادرگ رتداـیز  ارتینیبدـب 

يراذگب و نایم  رد  شدوخ  اب  هحارصلابار  بلطم  یتسه  نیبدب  ترسمه  راتفر  لامعا و  زا  کی  رهبتبـسن  هکنیا  همهزا  رتهب  . نک تروشم 
یلاخ ار  تدوخ  راذگب و  رانک  اتقوم  ول  ار و  ینیبدب  سح  هکلب  یناسرب . تابثاب  ار  بلطم  هک  دـشابن  نیاتروظنم  نکیل  . یهاوخب حیـضوت 
قدص لامتحا  القا  . هدب شوگ  ترسمه  تاحیـضوت  هبدنک  يرواد  نارگید  هرابرد  دهاوخب  هک  فاصنا  اب  یـضاق  کی  دننام  .و  ریگبنهذلا
نیبب دـنکیم  رکذ  ار  يدـهاوش  نینچکی  شرـسمه  تنایخ  يارب  هدـمآ و  وت  دزنب  يرواد  يارب  ترهاوخ  رهوش  نکضرف  ، هدـب شاهرابرد 

رثا وت  گنـس  لد  ردوا  ياهناهرب  لیلد و  اهیراز و  هیرگ و  ارچ  ؟ نک مکح  روطنامه  زین  ترـسمههرابرد  ینکیم  تواضق  روطچ  وا  هراـبرد 
ارتهانگیب رـسمه  چوپ  دـهاوش  نیا  درجم  هب  ادابم  . شاب لقاع  رابدرب و  ینکیمهاگن ؟ شنانخـس  هب  یعطق  مرجم  کی  ناونع  هب  ؟و  دـنکیمن

باختنا يرگید  رسمه  دایز  ياهتراسخ  لمحت  اب  یتسناوت  يدادقالط و  ار  نز  نیا  مریگ  . ینادرگ تخبدب  ار  وا  تدوخ و  یهدب و  قالط 
دناهدرک هچ  اهنآ  رخآ  ؟ ینکیمن ار  تهانگیب  ياههچبرکف  یهگناو  . دوب دهاوخ  مه  تقونآ  وت  ینیبدبتلاح  ؟ دـشاب رتهب  وا  هک  اجکزا  ینک 

ياهینیبدب رثا  رد  ادابم  رادرب . یلددبزا  تسد  نک و  هاگن  نانآ  هدیرپ  گنر  موصعم و  ياهمشچ  هب  دنوش ؟ وت  ینیبدبضرم  يادف  دیاب  هک 
هدعو نادبادخ  تسا و  هانگ  نیرتدب  هک  سفن  لتق  بکترم  فرط  کی  زا  . یناسر لتقب  ارتهانگیب  رـسمه  ای  ینزب  یـشکدوخبتسد  اجیب 
ینوخ رتمک  هک  نادب  ار  بلطم  نیا  ینادرگ . تخبدب  زور و  هیـس  ار  تدوخو  یـشاپب  مه  زا  ار  یگدنز  رگید  فرط  زا  ، يوشب هداد  خزود 

رگا يرب . رسب  نادنز  رد  دیابهشیمه  يارب  ای  يوشیم  هتشک  ایتلامعا  رفیک  هب  هاگنآ  . دنکیم زورب  نوخ  راثآهرخالاب  . دنامب یفخم  هک  تسا 
نیا بقاوع  ات  رگنب  دوشیم  سکعنم  اـههمانزور  تـالجم و  تاحفـصرد  اـهنآ  زا  يرادـقم  هک  نیموکحم  راـمآ  هب  يرادـن  لوبق  ار  بلطم 

ناشدوخ و تاجن  يارب  دـیاب  دـنراد . شود  رب  ینیگنـس  رایـسب  هفیظو  زین  ینادرم  نینچ  کـی  Ơ ارـسمه ددرگ . نشور  تیارب  اهتیانجلیبق 
لقع و ینادراکو و  تقایل  بتارم  هک  تسا  راوشد  عقاوم  نینچ  کی  رد  . دننک يرادرهوشاعقاو  دیاب  . دننک يراکادـف  ناشنادـنزرف  رهوش و 

التبم یناور  كاـنرطخ  يراـمیبکی  هـب  ترهوـش  هـک  نادـب  ار  بـلطم  نـیا  زیچ  ره  زا  لـبق  ! مرتـحم مناـخ  ددرگیم . رهاـظ  ناوناـب  ریبدــت 
اب . تسا كانرطخياهیرامیب  زا  یکی  زین  يرگیـساوسو  يرآ  . تسا رامیب  دـنک  خـلت  وت  شدوخهب و  ار  یگدـنز  دـهاوخیمن  تهجیب  . تسا
زج هکدنک  نیقی  ات  نک  هقالع  راهظا  ردقنآ  . نک تبحم  قشع و  راهظا  وا  هب  یناوتیمات  ددرگ . فرطرب  شیرامیب  ات  دومن  ارادـم  دـیاب  رامیب 
رد . هدـب جرخب  يراـبدرب  شیاـهتنوشخ  اهیدـنت و  لـباقم  رد  . نکلـمحت دــنکیم  ییوجهناـهب  داریا و  رگا  . درادــن هار  وـت  لد  رد  یــسک  وا 
هک يدرک  ساـسحا  رگا  . نکن يزاـبجل  شتاداهنـشیپلباقم  رد  . نکن اوـعد  رهق و  . زادـنین هار  لاـق  داد و  . نـک ارادـم  شیاهیریگتخـسلباقم 
زا ار  ياهثداح  چیه  . نک حیرشت  شیاربار  هنازور  ثداوح  راتفر و  لامعا و  مامت  . رواین شیورب  الصا  دنکیم  لرتنکار  تیاهترشاعم  اههمان و 
نک بانتجا  ادج  عقاو  نامتکو  غورد  زا  . راذگب شرایتخا  رد  دایز  مک و  نودب  ار  تقیقحتساوخ  حیضوتيدروم  ره  رد  . رادم یفخم  يو 

دهاوخن فرطربوا  ینیبدب  اهیناسآ  نیاب  درادیم و  بوسحم  تنایخ  یعطق  لیلد  مرج و  دنسارنآ  دش  راکـشآ  تغورد  هبترم  کی  رگا  اریز 
رتدایزشنظءوس هک  هدن  ناشن  یتخسرس  ریذپب و  ارچ  نوچ و  نودب  هدن  ماجنا  ار  راک  نالف  نکن و  ترشاعم  سک  نالف  اب  تفگ : رگا  . دش

عضوم رد  ار  نتشیوخ  سفن  هک  ره  : دومرف ع )  ) یلع ترضح  نک . بانتجا  ادج  دنوشیم  تمهت  ینامگدب و  بابـسا  هکییاهراک  زا  دوشیم .
روط هب  ار  وا  دراد  تیساسح  ینیعم  صخـش  هبتبـسن  رگا  ( . 5  ) دنک تمالم  دنربیم  دب  نامگ  وا  هب  هک  ار  یناسک  دـیابن  دـهد  رارقتمهت 
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يرادـهگن ار  یـصوصخم  دارفا  اـب  یتـسود  هکنیااـت  تسا  رتـهب  ینک  ظـفح  ار  تدوخ  یگدـنز  رهوـش و  یناوـتب  رگا  وـت  نک . اـهر  یلک 
کی رـسمه  نکیل  یتسین  هدنبهتبلا  . منک ارادم  ردقنیا  مشاب  روبجم  هک  متـسه  مرهوش  دیرخ  رز  هدـنب  ریـسانم و  رگم  وگن  دوخ  شیپ  . ینک

رگیدـکی راوخمغ  رای و  اهیراتفرگ  تالکـشمرد و  هک  دـیدش  دـهعتم  دـیتسب  ییوشانز  نامیپ  مه  اـب  هک  ماـگنه  نآ  رد  یتسه . راـمیب  درم 
شیدـناتبقاع دنمـشوهراذگب و  رانک  ار  ماخ  تاساسحا  ینک ؟ يرگهزیتس  يزابجل و  رامیب  رهوش  کـیاب  هک  تسا  اـفو  مسر  اـیآ  دیـشاب 

نینچ کی  رد  هکتسنیا  رد  نز  رنه  . دراد شزرا  ینک  يراکادـف  يرابدرب و  هچ  ره  تاهداوناخو  رهوش  ظفح  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  . شاب
شرهوش ياهتریغو  اهتیذا  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  رد  نز  داـهج  : دومرف ع )  ) قداـص ماـما  دـنک . يراـگزاس  ینادرم  نینچ  اـب  راوشد  عقاوم 
تیساسح اهنآ  هبتبـسن  ترهوش  هک  اهنآ  اصوصخمهناگیب  نادرم  زا  . دوش رتنیبدب  ای  نیبدب  ترهوش  هک  نکن  يراک  ( . 6  ) دنک يرابدرب 

هاگن زا  ار  شمشچ  هک  يرادرهوش  نزرب  لاعتم  دنوادخ  : دومرف ص )  ) مالـسا ربمغیپ  . نکن هاگن  یلیخ  مرحمان  نادرم  هب  . نکن فیرعت  دراد 
هب . ورن اهنآ  هناخهب  ترهوش  هزاجا  نودـب  . نکن وگتفگ  ترـشاعم و  هناـگیب  نادرم  اـب  ( . 7  ) درکدهاوخ دـیدش  بضغ  دـنک  رپ  مرحمان  هب 

باـنتجا ادــج  دوـشیم  نـظ  ءوـس  بابــسا  هـک  يروـما  زا  دــیاب  هـکلبتسین  یفاـک  وـت  ینمادــکاپ  تـفع و  . وـشن راوـس  اــهنآ  لــیبموتا 
: دـییامرف هجوت  ریز  ناتـساد  هب  دـنادرگ . نیبدـبار  ترهوش  هک  دـنزب  رـس  وت  زا  یکچوک  راک  یگداس  تلفغ و  رثا  رد  تسانکمم  . ییاـمن

راوس وا  ییاد  لـیبموتا  هب  مناتـسود  زا  یکی  ياـضاقت  هب  یفرب  زورکـی  رد  لاس 1342  ناتـسمز  رد  : تفگ هاگداد  رد  ... ياهلاس رتخد 27 
مـشش سالک  رد  هک  یعقوم  هعقاو  زا  لبق  هام  ود  ، تساهدراذگ فیلکتالب  ارم  هک  تسا  لاستشه  رما  نیمه  .و  دناسرب لزنم  هبارم  ات  مدش 
عورش فرب  مدوب  هتفر  میاهیدرگاشمه  زایکی  هناخ  هب  سرد  ندرک  رضاح  يارب  هک  زور  کی  . مدوب هدش  دقع  مدرکیملیصحت  ناتسریبد 
هچوک رـس  مرهوش  هک  دیـسرلزنم  هب  نم  لماح  لیبموتا  یماگنه  اقافتا  . دـناسرب لزنم  هب  ارم  شاییادهک  تساوخ  نم  زا  يدرگاشمه  . دـش
مرهوش نظءوسرب  رما  نیمه  درک و  رارف  مرجم  کـی  دـننام  مه  وا  دـنک  رارف  متفگ  هدـننارهب  مدوب  هدـش  رطخ  هجوتم  هک  نم  . دوـب هداتـسیا 

یتحادـعب هک  يروط  هب  درک  رتـشیب  ار  وا  نظءوس  رما  نیا  مدرک و  راـکنا  ار  ناـیرجمتفرگ  رارق  ضارتـعا  دروم  هک  یعقوم  زین  ادـعب  . دوزفا
دربب هناخ  هب  ارم  دش  رـضاح  هن  رگید  مرهوش  دناهرب . ماهتا  زا  ارم  دزاس و  هدوسآ  ار  وا  رطاختسناوتن  شاهداوناخ  يدرگاشمه و  تداهش 

نم رظن  هب  ؟ تسیک ناتـساد  نیا  رد  رـصقم  ناگدنناوخ  رظن  هب  ( . 8  ) ماهدـنام فیلکت  الب  روطنیمه  هک  تسا  لاستشه  دـیوگ  مقالط  هن  و 
یئاطخ راـک  ـالوا  تسا . هتخادـنا  زور  نیا  هب  ار  شرهوشو  شدوخ  ، تلفغ یگداـس و  رثا  رد  هک  تسوا  تسا . نز  ندرگ  هب  ریـصقتهدمع 

کی لیبموتارد  نز  ندش  راوس  الوصا  دوب  هدـیدن  ار  هیـضق  نیا  مه  شرهوش  هکنیا  ضرفرب  . دـش راوس  ياهناگیب  درم  لیبموتا  رد  هک  درک 
هداتسیا نابایخ  رس  شرهوشدید  یتقو  نکیل  داد  ماجنا  ار  لمع  نیا  تلفغ  رثا  رد  هک  مریگ  ایناث  تسا . یکانرطخ  تشز و  راک  هناگیب  درم 

زا یکی  اثلاثدـهدب  حرـش  وا  يارب  ار  نایرج  دورب و  لزنم  هب  شرهوش  اب  دوش و  هدایپ  لـیبموتازا  . رادهگن دـیوگب  هدـننار  هب  اروف  دـیابتسا 
زا دعب  . تساهدومن راکنا  یلک  هب  ار  هیضق  ادعب  هک  تسنیا  شهابتـشا  نیمراهچ  هدادرارف . روتـسد  هدننار  هب  هک  تسنیا  شگرزب  تاهابتـشا 

یگداـس رثا  رد  نم  هک  درکیم  فارتـعا  دادیم و  حرـش  شیارب  ار  اـیاضقمامت  درکیم  تاـقالم  ار  شرهوش  یتـقو  تشاد  اـج  اـهنیا  همه 
لامتحا دـیاب  . درامـشبتنای یعطق  لیلد  ارهثداح  نیا  اهنت  دـیابن  . تسا هدوبن  ریـصقتیب  مود  هبترم  رد  مه  درم  هتبلا  مدرک . هابتـشا  تلاجخو 

نیمه هب  هداد و  رارف  روتـسد  ماهتا  سرت  زا  مه  ادـعب  هدـش  اطخ  نیا  بکترم  هبرجت  مدـع  یگداـس و  وتلفغ  رثا  رد  شرـسمه  هک  دـهدب 
هب یتقو  . دنک قیقحت  بوخهیـضق  فارطا  رد  یفرطیب  فاصنا و  لامک  اب  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا . هدـش  رکنم  ار  هیـضق  لصا  مه  تهج 

دلج 103 ص راحب  -2 هیآ 12 . تارجح  هروس  اهتـشونیپ 1- دنکن . يریگتخـس  دایز  دشخببار و  شیاطخ  درک  لصاح  نانیمطا  وا  تئارب 
راحب ج 104 ص لئاسو ج 14 ص 111 7- دلج 74 ص 187 6- راحب  دلج 103 ص 252 5- راحب  دلج 75 ص 194 4- راحب  -3 . 248
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يراوشد رایـسب  لکـشم  اب  درم  دراد  عورـشمان  هطبار  هناگیب  نادرماب  تسا و  راکتنایخ  نز  هک  دیـسر  تاـبثاب  هیعطق  دـهاوش  هلدا و  اـب  رگا 
رد درم  . تـسا راوـشد  یگنن  نـینچ  لــمحت  رگید  فرطزا  دراد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  شیوربآ  تیثــیح و  فرط  کــی  زا  . دوـشیموربور

ظفح يارب  لوا  هار  دراد : شیپ  رد  هار  دنچ  درم  اجنیا  رد  تسیراوشد . كانرطخ و  رایسب  راک  نآ  زا  تاجن  هک  هدرکریگ  یتخـستسبنب 
نیا هتبلا  . دزاسب رمعرخآ  ات  دوجوم  عضو  اب  دریگب و  هدیدان  ار  شرسمه  تنایخ  عوضوم  هداهنرگج  رس  رب  نادند  شاهداوناخ  ياقب  وربآ و 

تریغ دـنک . لمحت  ار  عورـشمان  لافطا  دوجو  دـشاب و  شرـسمه  ياهتنایخ  دـهاشدناوتیمن  يدـنمتریغ  درم  چـیه  اریز  . تسین یتسرد  هار 
فیثک و یگدـنز  هچ  اـعقاو  تسوربآیب . هیاـمورف و  راوخ و  مدرمو  ادـخ  دزن  تریغیب  درم  تسا و  هدیدنـسپ  تافـص  زا  یکی  درم  يارب 

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  دنرتتسپ . مه  تاناویح  زا  هکلب  دنتسین  درم  اهنت  هن  دناهدولآ !؟ دبيوخ  نیدب  هک  ینادرمان  دنراد  يروآگنن 
ضرع . ثوید نیدلاو و  قاع  دنمورحم : تشهب  يوب  زامدرم  هتسد  ود  نکیل  دوشیم  مامشتسا  هار  لاس  دصناپ  زا  تشهب  يوب  دومرف : هلآ  و 

مود هار  ( . 1 ( ) دنکیم توکـس  وا  تنایخلباقم  رد  و   ) تسا راکانز  شرـسمه  دـنادیم  هک  يدرم  : دومرف ؟ تسیک ثویدهللا  لوسر  ای  : دـش
بلق یفــشت  تقوـم  روـط  هـب  دریگب و  ماـقتنا  دــناوتیم  قـیرط  نیدــب  هـتبلا  دــناسرب . لـتق  هـب  ار  هـشیپ  تناـیخ  درم  اــی  شدوـخ  رــسمه 

یفخم هشیمه  يارب  لـتق  عوـضوم  هک  دـتفایم  قاـفتارتمک  اریز  . درادـن یـشوختبقاع  تسا و  یکاـنرطخ  رایـسب  راـک  نـکیل  . دـنکلصاح
هب دـناوتیمن  اهیناسآ  نیا  هب  ار  شرـسمهتنایخ  عوضوم  مه  هاگداد  رد  . تفرگ دـهاوخ  رارق  بیقعت  دروم  هتخانـشلتاق و  هرخـالاب  . دـنامب
رد دیاب  ار  يزارد  تدمالقا  هکنیا  ای  دوشیم  مادـعا  هب  موکحم  ای  . تسا فیعـض  رایـسب  شندـش  هئربتلامتحا  تهج  نیدـب  . دـناسرب توبث 

ریثاـتتحت ناـسنا  هک  تسین  ییـالقع  نیارباـنب ، . دـنوشیم تسرپرـسیب  تخبدـبشلافطا و  . دـشاپیم مه  زا  وا  یگدـنز  . درب رـسب  نادـنز 
ار شدوخ  ناج  دـنزب و  یکاـنرطخ  تامادـقا  نینچ  هبتسد  يزوتهنیکسح  ياـضرا  سفن و  یفـشت  يارب  دریگب و  رارق  ماـخ  تاـساسحا 

تامادـقا هـبتسد  هـک  دـشاب  هتــشادسفن  تردـق  ردـقنآ  . دـشاب شیدـناتبقاع  راـبدرب و  لـقاع و  دـیاب  درم  دـهدب . رارق  رطخ  ضرعمرد 
مادـقا هنوـگ  ره  زا  لـبق  دـیاب  دـنراتفرگ  یگدـنز  هـیلب  نـینچ  کـی  هـب  هـک  ینادرم  دـنکادیپ . ار  یعقاو  هراـچ  هـکنیا  اـت  دـنزن  زیمآنوـنج 

تاحفـص رد  و  دـناهدناسر ، لتق  هب  ار  هشیپ  تنایخ  درم  ای  شیوخرـسمه  هک  ینادرم  رامآ  هب  دنجنـسب و  یبوخب  ار  نآ  بقاوع  ، كاـنرطخ
ات دنک  یشکدوخ  موس  هار  دریگب . میمـصت  هاگنآو  دنیبب  ار  ناشراک  هجیتن  دنک و  هعجارم  ، دنوشیم سکعنم  زور  ره  اههمانزورو  تالجم 

لتق بکترم  فرطکی  زا  اریز  . تسین ییالقع  مه  هار  نیا  هتبلا  دـنک ، ادـیپ  تاـجن  نیگنن  یگدـنزنیا  زا  دـنیبن و  ار  شرـسمه  ياـهتنایخ 
ار شدوخ  ، رگید فرط  زا  تسا . هداد  نادب  خزود  هدعو  لاعتم  دـنوادخ  هکتسا  یگرزب  ناهانگ  زا  یکی  عرـش  ظاحل  زا  هک  هدـش  سفن 
يویند و تکالههب  ار  شدوخ  نارگید  زا  ماقتنا  يارب  ناسنا  هک  تسا  ییالقع  ریغ  راـک  هچ  نیا  تسا . هدومن  مورحم  یگدـنز  زا  دوباـن و 

یتروص رد  مراهچ  هار  دشاب . هار  نیمه  اههار  نیرتدب  دیاش  ؟ دهدب يرتشیب  يدازآتنایخ  باکترا  يارب  ار  شرـسمه  و  !؟ دزادـنیب يورخا 
نیرتهب و درادربتسد  شعورـشم  ریغ  ياهراک  زا  تسین  رـضاح  یمـسق  چیه  هب  دید  دیـسرتابثا و  هب  نیقی  روط  هب  شرـسمه  تنایخ  هک 
زا وا  یگدنز  قالط  رثا  رد  هک  تسا  تسرد  دـنک . ادـیپ  تاجن  وا  رـش  زا  دـهدبقالط و  ار  وا  هک  تسنیا  هار  نیرتییالقع  نیرترطخیب و 
زج ياهراچ  لاح  ره  هب  نکیل  دشابرادهچب  رگا  اصوصخم  تسا  راوشد  راکنیا  لمحت  دید و  دهاوخ  مه  يدایزياهتراسخ  دـشاپیم و  مه 

ار شهانگیب  نادنزرفتسین  حالـص  اریز  . دریگب لیوحت  ار  شنادنزرف  دهدب و  قالط  ار  شرـسمههک  تسنیا  هار  نیرتهب  . درادـن دوجو  نیا 
نیا ادخ  ياضر  يارب  نوچ  هک  دشاب  نئمطم  درم  دـیاب  نکیل  تسا  راوشد  اههچب  زا  يرادـهگن  هتبلا  دـهد . رارق  دـساف  نز  کی  رایتخا  رد 

هکدیـشک دـهاوخن  یلوط  ددرگیم و  شبیـصن  فیفع  نمادـکاپ و  نز  کی  يدوزبو  دـنکیم  شیراـی  مه  ادـخ  هدومن  باـختنا  ار  قیرط 
لئاسو ج 14 ص 109 اهتشونیپ 1- تفرگ . دهاوخ  رارق  دنموربآ  يداع و  ریسم  کی  رد  وا  یگدنز 

نک يراتسرپ  ترسمه  زا 

يراتفرگ عقوم  رد  ناسنا  . دوشیم رتدـیدش  عقاوم  یـضعب  رد  جایتحا  نیانکیل  . دـنراد جایتحا  تبحم  راهظا  نواـعت و  هب  هشیمه  رهوش  نز و 
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هکلب رادقم  نامه  هب  دراد  جایتحا  اود  رتکد و  هب  هک  رادقم  نامهرامیب  . دراد يراتسرپ  ییوجلد و  هب  جایتحا  تاقوا  ریاس  زا  رتشیب  يرامیبو 
شراودیما یگدـنز  هب  دـهدیم و  شمارآ  ار  رامیب  باصعاشزاون  ییوجلد و  اب  بوخ  راتـسرپ  . دراد جایتحا  يراتـسرپ  تبقارمهب و  رتدایز 

اهـشزاون و . دـنک يراتـسرپ  وا  زا  شردام  ردـپ و  زا  رتهبو  دباتـشب  شیرای  هب  يرامیب  عقوم  رد  هک  دراد  راـظتنا  شرهوش  زا  نز  دـنادرگیم .
شرهوش زادراد  قح  دشکیم  تمحز  هناخ  رد  تفلک  کی  دننام  زورهنابش  هک  ینز  درامشیم . تبحم  افـص و  مئالعزا  ار  وا  ياهیدردمه 

یمـسر جراخم  زا  یکی  زین  رتکد  اود و  لوپ  دـیامن . شـشوک  شاهجلاعمرد  دـسرب و  شدایرف  هب  يرامیب  عقوم  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  راظتنا 
نیاایآ دشکیم  تمحز  هناخ  رد  بجاوم  دزم و  نودب  زورهنابـش  هک  ینز  تسا . بجاو  درم  رب  نآ  نیمات  هک  تساییاههقفن  زا  یگدـنز و 

نادـجو فاصنا و  الـصا  هک  دـنوشیم  هدـید  يدارفا  اهدرم  نیب  رد  دـسرب ؟ شداد  هب  يراـمیب  عقوم  رد  هک  درادـن  قح  شرهوش  رب  رادـقم 
يارب هک  ناموت  دنچ  يارب  دـش  ضیرم  یتقو  اما  دـنربیموا  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـحتسا  ملاس  ناشرـسمه  هک  یعقوم  رد  دـنرادن . هفطاعو 

اهر یلک  هب  ار  وا  تشاد  مزال  يرتشیب  جراخم  ای  دیـشک  لوط  وا  يرامیب  رگا  و  !! دـنهدیم ناج  هبترم  رازه  دـننک  جرخدـنهاوخیم  وا  دوبهب 
دوب و اب  اهتدـم  هک  درک  تیاکـش  شرهوش  هیلع  ... مان هب  ینز  : » دـییامرف هجوت  ریز  هنومن  هب  تسانیمه ؟ یگنادرم  افو و  مسر  ایآ  . دـننکیم

مهاوخیمن رامیب  نز  : دیوگیم هدرک  نوریب  هناخ  زا  ارمماهدش  رامیب  هک  الاح  اما  . مدرک تمدخ  وا  هب  شالت  تیاهن  اب  متخاس و  مرهوشدوبن 
دزن ار  وا  اروف  درک  ادیپ  جایتحا  اود  بیبط و  هب  دش و  رامیب  ترـسمهیتقو  يراد  هقالع  تاهداوناخ  یگدـنز و  هب  رگا  ! مرتحم ياقآ  ( «. 1)

زا نابرهم  ردام  ردپ و  دننام  یعقوم  نینچ  کی  رد  دـیابهکلبتسین  یفاک  مه  اهنت  ياود  رتکد و  . نک هیهت  شیارب  ار  مزال  ياهاود  . رببرتکد
کیرـش . یـشاب رتهب  شیارب  ردام  وردپ  زا  هک  هداهن  ترایتخا  رد  ار  شایتسه  دیما  نادب  هدرک و  اهر  ار  شردام  وردپ  ینک . يراتـسرپ  وا 

فسات راهظا  شاهلان  دردو و  يرامیب  زا  . نک تبحم  راهظا  قباس  زا  رتشیب  يرامیب  عقوم  رد  . دشابیموت راوخمغ  رای و  ، لافطا ردام  ، یگدنز
اب اذـغ  هـب  رگا  . نـک هـیهت  ار  شیاذـغ  رتـکد  روتــسد  قـبط  رب  . نـک شراودـیمادوبهب  یگدـنز و  هـب  هدــب ، شیرادــلد  نـک  يدردــمه  و 
وا هب  تدوختسد  اـب  ار  اذـغ  اود و  نک  یعـس  . نکهیهت شیارب  هدـش  روـط  ره  هب  هدوـمن  زیوـجت  ارنآ  رتـکد  دراد و  لـیم  یـصوصخمهویم 

ار تباوـختخر  . دـنزادنین هار  ادـص  رــس و  نـک  مارآ  ار  اـههچب  تـسا . وا  باـصعا  شمارآ  یــشوخلد و  ثعاـبلمع  نـیمه  اریز  ، یهدــب
زا رگا  . سرپب ار  شلاوحا  تسا  رادـیب  رگا  يوشیمرادـیب  باوخ  زا  هک  یهاـگ  . شاـب وا  بقارم  ـالماک  بش  رد  زادـنیب و  شرتسبکـیدزن 

يراد هک  يرگید  راتـسرپ  ایتنادنزرفزا  یکی  اب  یباوخب  یتساوخ  رگا  .و  ینامب رادـیب  هوقلا  یتح  نک  یعـس  دربیمن  شباوخ  درد  تدـش 
درد تدش  زا  ترسمه  ویباوخبتحار  حبـص  ات  بش  رـس  زا  ادابم  . دنک تبقارم  رامیب  زا  دنامب و  رادیبناترفن  کی  هشیمه  هک  راذگبتبون 

وت تیمیمـص  يرادافو و  هب  ، ددرگیم مرگلد  یگدـنز  هب  يدومنییوجلد  ییاریذـپ و  الماک  ترـسمه  زا  یعقوم  نینچ  کـی  رد  رگا  دـلانب .
اهتبحم و . دشکیمتمحز تاهناخ  رد  قباس  زا  رتشیبتساخرب  يرامیب  رتسب  زا  یتقو  دوشیم . رتدایز  شاهقالع  تبحم و  ، دـنکیمادیپ نانیمطا 
ص)  ) مالــسا ربـمغیپ  درک . دــهاوخ  ییوـجلد  يراتــسرپ و  وـت  زا  الماکيدــش  راــمیب  رگا  دــنکیمن و  شوـمارف  زگره  ارت  ياهــشزاون 
ص)  ) ادـخ لوسر  ( . 2  ) متـسه رتهب  همه  زا  ماهداوناـخ  هبتبـسن  نم  دـشاب و  رتبوخ  شتیبلـها  يارب  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  : دومرف

دلوتم ردامزا  هک  يزور  دننام  دوشیم  جراخ  شناهانگ  زا  ، هن ای  دوش  قفوم  ، دـنک شـشوکيرامیبتجاح  ندروآ  رب  يارب  سک  ره  : دومرف
يرتداـیز باوـث  اـیآ  دــشاب  شتیب  لـها  زا  ضیرم  رگا  هللا  لوسراــیتنابرق  هـب  مرداــم  ردــپ و  : درک ضرع  راــصنا  زا  یکی  . تـسا هدــش 

لئاسو ج 2 ص 643 لئاسو ج 14 ص 122 3- -2 تشهبیدرا 1351 . تاعالطا 18  اهتشونیپ 1- ( . 3  ) ارچ دومرف : ؟ درادن

هداوناخ داصتقا 

نکـسم و كاشوپ و  كاروخ و  لـیبق  زا  ار  هداوناـخ  جراـخم  هیلک  تسا  فظوم  درم  اعرـش  اـنوناق و  ینعیتسا  بجاو  رهوش  رب  نز  هقفن 
تسین ، هچب نز و  تفرگ . دهاوخ  رارق  تساوخزابدروم  انوناق  اعرـش و  یهاتوک  ای  عانتما  تروص  رد  .و  دنک نیمات  ار  اود  رتکدلوپ و  یتح 

يوق رایسبنانآ  رد  یمشچمه  مشچ و  تباقر و  سح  . درادن اهتنا  دح و  ناشیاههتساوخو  . دنهاوخیم لاح  ره  هب  ، دوشیمن ناشرـس  مرادن  و 
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باسح ریبدت  اب  دنمدرخ و  درم  دشاب . ناشیاههتـساوخ  عیطم  طرـش  ودیق  نودب  هک  تسین  مه  حالـص  دناوتیمن و  درم  تهج  نیدـب  . تسا
يرورـض جـئاوح  دـنکیم . يدـنبهجرد  جایتحا  موزل و  تبـسن  هب  ار  یگدـنز  مزاول  ءایـشا و  . دـنکیمقیقد روط  هب  ار  هداوناخ  لـخد  جرخ و 
يراـمیب لـیبق  زا  راـگزور  ثداوح  يارب  ار  شدـمآرد  زا  يرادـقم  . درادـیممدقم اـهزیچ  ریاـس  رب  ار  كاـشوپ  كاروخ و  دـننام  یگدـنز 

تایلام و نفلت و  قرب و  بآ و  لوپرکف  هب  . دنکیم هریخذ  هناخ  دیرخ  ای  هراجا  يارب  ار  نآ  زا  يرادقم  دراذگیم . رانک  يداسک  يراکیبو و 
میـسقت اهنآ  رب  مهالافمهالا  تیاعر  اب  ار  شدمآرد  هاگنآ  . دریگیم رظن  رد  زین  ار  یگدنز  يرورـضثاثا  بابـسا و  . تسه زین  اههچب  هیرهش 
ناشجرخ لخدهک و  ياهداوناخ  ره  . دـنکن رتزارد  شیوخ  میلگ  زا  ار  شیاپ  دـنکیم  یعـس  دـنکیم . يراددوخ  ریذـبت  فارـسا و  زا  . دـنکیم

یگدنزيدوز هب  هکلب  دش  دنهاوخن  تسکـشرو  ضرق و  راچد  اهنت  هن  دننک  جرخداصتقا  تیاعر  ریبدت و  لقع و  اب  .و  دشاب هتـشاد  باسح 
یناسک : دیامرفیم دیجمنآرق  رد  هدرمش  نامیا  مئالع  زا  ار  يورهنایم  داصتقا و  میرک  دنوادخ  درک . دنهاوخ  ادیپ  یبوخ  اتبـسن  دنموربآ و 
داصتقا هک  یـسک  يارب  نم  : دومرف ع )  ) قداص ماما  ( . 1  ) دنشاب لدتعم  ود  نیا  نایم  دنزرون و  لخب  دننکن و  فارـسا  دننک  جرخ  نوچ  هک 

یکی . دیسر دهاوخنتباجا  فده  هب  ناشیاعد  مدرم  هتسد  راهچ  : دومرف ع )  ) قداص ماما  ( . 2  ) دوشن ریقف  هک  موشیم  نماضدنک  تیاعر  ار 
هکمدادن روتـسد  وت  هب  رگم  دیامرفیم : ادخ  سپ  . ناسرب ارم  يزور  ایادخ  : دیوگبهاگنآ دنک  فلت  هدوهیب  ار  شلام  هک  تسا  یـسک  اهنآ  زا 

فارـسا و دومرف : . مدرک لاؤس  هداوناخرب  قافنا  هب  عجار  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  زا  : دـیوگیم نابا  نب  هللا  دـبع  ( 3 ( ؟ ینک تیاعر  ار  داـصتقا 
هیـسن ضرق و  زا  هوـقلا  یتـح  شیدـناتبقاع  دـنمدرخ و  درم  ( . 4  ) داد تـسد  زا  دـیابن  ار  يورهناـیم  دنتـسه . هورکم  ود  ره  يریگگـنت 

تاسـسؤم ریاس  اـهکناب و  ياـهماو  هیاـپ  رب  هک  يداـصتقا  دزادـنایمن . ماو  هب  ار  شدوخ  يرورـض  ریغ  فراـصم  يارب  .و  دـنکیميراددوخ
ار شیاسآ  یشوخ و  امادنادرگ  ابیز  ار  یگدنز  رهاظ  تسا  نکمم  هچ  رگ  یطسق  ءایشا  دیرخ  تسین . هدیدنسپ  القعو  اعرش  دشاب  راوتـسا 

نیا ووووو  ، یطسقنویزیولت ، یطسق نفلت  ، یطسق لیبموتا  ، یطسق يراخب  ، یطسق لاچخی  ، یطسق شرف  ، یطسق هناخ  . دنکیم بلـس  هداوناخ  زا 
قودنـصهب ار  شدمآرد  زا  يرادقم  درخب و  فازگ  ياهتمیق  هب  ار  يرورـض  ریغءایـشا  ناسنا  هک  دراد  یموزل  هچ  رخآ  !؟ یگدـنز دـش  مه 

اب ار  سانجا  نامه  دوش و  رتهب  شیداصتقا  عاضوا  ات  دـنک  ربص  يردـق  هک  تسین  رتییـالقع  رتهب و  اـیآ  ؟ دزیرب تاسـسؤم  ریاـس  اـهکناب و 
هار شاعم و  ملع  نکیلدراد  ریثات  ناسنا  یگدـنز  رد  یلیخ  ندرک  ادـیپ  لوپ  هک  تسا  تسرد  دـنک ؟ يرادـیرخ  دـقن  روط  هب  رتنازراتمیق 

هشیمه حالطصاهب  دنضورقم و  راتفرگ و  هشیمه  بوخ  دمآرد  دوجو  اب  هک  ییاههداوناخدنرایسب  . دشابیم رتمهم  نآ  زا  یلیخ  ندرک  جرخ 
بوختهج و ره  زا  ناشعـضو  اما  دنرادن  ياهداعلا  قوف  دـمآرد  هکنیا  اب  اههداوناخزا  يرایـسب  ، سکع رب  . دـشابیم ناشهن  ورگ  ناشتـشه 

حالـص نیاربانب  دشابیم . شاعم  ملع  یگدنز و  ریبدت  رد  هتـسد  ودنیا  توافت  . دننکیم یگدنز  شیاسآ  هافر و  لامک  رد  تسا و  دنموربآ 
هبتسا يرگیدتسد  شورف  دیرخ و  رگا  دریگب و  هدهع  رب  ار  لزنم  يداصتقا  روما  اصخشای  طایتحا  لقع و  اب  درم  هک  تسنیا  رد  هداوناخ 

تـسا هداوناخ  حالـص  هب  بوخيراک و  داصتقا  تیاعر  هچ  رگ  هک  تسا  مزال  بلطم  نیا  رکذـت  همتاخ  رد  دـشاب . هتـشاد  تراظن  وا  راـک 
شیوخ یئاناوت  رادقمهب  . دهدب هعـسوت  شلایع  لها و  جراخم  رد  دـیابتسا  بوخ  درم  یلام  عضورگا  . تسین بوخ  مه  يریگتخـس  نکیل 

عمجيارب هن  تسا  یگدـنز  جراـخم  نیماـت  ندرک و  جرخ  يارب  تورث  لاـم و  دـنکهیهت . شیاربتحار  لزنم  بوـخ و  كاروـخ  ساـبل و 
هچ رخآ  . دـشاب نایامن  شاهداوناخ  كاـشوپ  كاروخ و  وناـسنا  یگدـنز  رد  تورث  لاـم و  مئـالع  راـثآ و  دـیاب  . نتـشاذگ یقاـب  ندرک و 
ایند نیا  زا  دراذـگب و  مه  يور  ار  یلاوـماو  دـهدب  یتخـس  شاهداوناـخ  شدوـخ و  هـب  دـشکبتمحز و  زورهنابـش  درمهـک  دراد  ياهدـئاف 

هـشیمه ییاذغ  داوم  دوبمکزا  دنـشاب و  هتـشاد  بوخ  كاروخ  کی  ابیز و  سابل  کی  يوزرآ  شدنزرف  نز و  تسا  هدنز  هکیمادام  !؟ دورب
نامه هبدیاب  هداد  تمعن  ناسنا  هب  ادـخ  رگا  !؟ دـننزب رگیدـکی  هلک  رـس و  هب  لاوما  میـسقترد  شگرم  زا  دـعب  نکیل  دنـشاب  روجنر  رامیب و 

نآ ياههویم  یلـصف  ره  رد  شیوخ  ییاناوت  رادقم  هب  . دنک هیهت  ناشیارببوخ  سابل  اذـغ و  . دـهدب هعـسوت  شاهداوناخ  جراخم  رد  تبـسن 
لها و رب  نکیل  دشابتعـسو  رد  تورثو  لام  تهج  زا  هک  یـسک  تسین  ام  زا  : دومرف ص )  ) مالـسا ربمغیپ  دراذـگب . ناشرایتخا  رد  ارلصف 

جراخم رد  دیاب  هداد  یتمعن  وا  هب  ادـخ  سک  رهسپ  . دنتـسه وا  ناریـسا  درم  لایع  : دومرف ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ( . 5  ) دریگبتخس شلایع 
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لـها و جراـخم  رد  درم  تـسا  راوازـس  : دوـمرف ع )  ) اـضر ماـما  ( . 6  ) دوـش هتفرگ  شیاـهتمعن  تسا  نکممـالا  دـهدب و  هعـسوت  شناریـسا 
ندیـسر ارف  هب  ات  دینکهیهت  هویم  ناتلایع  لها و  يارب  هعمج  ره  : دومرف ع )  ) نینمؤملا ریما  ( . 7  ) دنشابن شگرم  رظتنم  ات  دهد  هعسوتشلایع 

لئاسو ج 15 ص 261 لئاسو ج 15 ص 261 4- لئاسو ج 15 ص 258 3- هیآ 67 2- ناقرف  اهتشونیپ 1- ( . 8  ) دندرگ دونشوخ  هعمج 
راحب ج 104 ص 73 لئاسو ج 15 ص 249 8- راحب ج 104 ص 69 7- كردتسم ج 2 ص 643 6- -5

نک کمک  هناخ  ياهراک  رد 

راک لزنم  کی  هرادا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل  ، دـنرادن یفرح  هرابنیا  رد  تسا و  اهنز  هدـهع  رب  يرادهناخ  ياـهراک  هک  تسا  تسرد 
ریغ عقاوم  رد  اصوصخم  دنامیم . گنل  اهراک  زا  يرادقممه  زاب  دـنک  راک  لزنم  رد  مه  زورهنابـش  رگا  رادهناخ  يوناب  کی  تسین . یناسآ 
هناخ ياهراک  ماجنا  رد  نز  . دـنزاسیم هدـناماوو  هتـسخ  ار  هناخ  يونابدـک  دـندرگیم و  مکارتم  مه  يور  اهراک  يرادنامهمدـننام  يداـع 

دوشیم و هناـخ  دراو  درم  یتـقو  دریگب . شلاـب  هب  یتـسد  دـنک و  کـمک  ار  وا  هاـگ  هاـگ  هک  دراد  راـظتنا  شرهوشزا  نکیل  درادـن  یفرح 
اروف دشاب  هتـشاد  راظتنا  دـنکتحارتسا و  ياهشوگ  رد  دوربتسین  راوازـس  دـناهدومن  هطاحا  ار  شرـسمهتسار  پچ و  زا  اهراک  دـنیبیم 

ار يراک  ره  دباتـشبشرسمه و  يرای  هب  عقاوم  نینچ  رد  هک  تسنیا  یگداوناخ  يافـص  تبحمياضتقم و  هکلب  . دوش رـضاح  راهان  ياـچ و 
یگنادرم ددرگیم . دنمهقالعیگدنز  هناخ و  هب  درامشیم و  تبحم  افص و  لیلد  ار  لمع  نیا  نز  دهد . ماجنا  تسا  هتخاس  شاهدهع  زا  هک 

وافص نوناک  هکلبتسین  یهدنامرف  داتس  هناخ  . دنک یهن  رما و  طقف  دراذگندیفس و  هایـس و  هبتسد  دش  هناخ  دراو  یتقو  هک  تسین  نیا  هب 
متیعقوم دوشیم و  هتـساک  ملالج  تهبا و  زا  منک  راـک  لزنمرد  رگا  : وگن دوخ  شیپ  . تسا یعاـسم  کیرـشت  يراـکمه و  لـحم  تبحم و 

مالسا ربمغیپ  يوشیم . یفرعم  نابرهم  زوسلدنارگید و  رظن  رد  افـص و  اب  يدرم  ترـسمه  رظن  رد  هکلبتسین  نینچ  ادبا  ددرگیم . لزلزتم 
ار شـسابل  ادخ  لوسر  دـشیم  تولخ  یتقو  : دـیوگیم ربمغیپ  رـسمه  هشیاع  ( . 1  ) درکیم راـک  لزنم  رد  شلـالج  تـمظع و  نآ  اـب  (ص )
رد ع )  ) اهماما ریاـس  بلاـطیبا و  نب  یلع  نینچمه  و  ( . 2  ) درکیم راکلزنم  رد  اهدرم  ریاس  دننام  درکیم و  هلـصو  ار  شـشفک  تخودـیم و 

راونالا ج 16 ص 230 راحب  -2 ،ج 16 ص 227 . راحب اهتشونیپ 1- دندرکیم . کمک  ناشنارسمههب  يرادهناخ  روما 

نامیاز يرادراب و 

هراشا

هبتبـسن مه  ، وا ینامـسج  تاکرح  یناور و  تالاح  ردام و  هیذـغت  عضو  تسا . يزاستشونرـس  ساسح و  رایـسب  نارود  ، يرادراب نارود 
یتشز ، یناوتان ای  يدنمورین  ، يرامیب ایتمالس  . دراد یناوارفریثات  دباییم  شرورپ  وا  محر  رد  هک  یکدوک  يارب  مه  دراد  رثا  شدوخهدنیآ 

زا یکی  . دوشیم يراذـگهیاپ  رداـم  محررد  ناـمز و  نیمه  رد  ، كدوـک مهف  شوـه و  رادـقم  ، یقـالخا دـب  اـی  یقـالخا  شوـخ  ، ییاـبیز اـی 
كاـنمن بارخياهلوـغیب و  رد  اـی  دـنهد  اـمن  وـشن و  جازم  تمالــس  زا  یخاـک  رد  ار  وا  دـنناوتیملفط  نیدـلاو  : دــسیونیم نادنمــشناد 

ار اهتیلوؤسمنیرتگرزب  ردام  ردپ و  ، تهج نیمه  هب  . تسین يرشب  نادواج  حورنتـسیز  روخ  رد  یناکم  نینچ  هک  تسا  ملـسم  .و  دننارورپب
توافتیب نآ  هبتبـسن  تشادبوسحم و  يداع  نامز  کی  ناوتیمن  ار  يرادراـب  نارود  نیارباـنب  ( . 1  ) دنراد هدهع  هبتیرـشب  لباقم  رد 

بعص تالکشم  ابدننک  تلفغ  یکدنا  رگا  هک  . داتفا دهاوخ  ردام  ردپ و  هدهع  رب  ینیگنس  رایـسبتیلوؤسم  نارود  نیا  عورـش  اب  هکلب  . دوب
. دراد ترورض  بلطم  دنچ  رکذت  جنیا  رد  . دش دنهاوخ  هجاوم  یناربج  لباق  ریغ  ای  جالعلا 

دنکیم یگدنز  ردام  محر  رد  هک  یکدوک  یئاذغ  همانرب  -1
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ییاذغ تاجایتحا  فرط  کی  زا  هک  دشاب  لماکو  ینغ  نانچ  نآ  دـیاب  ردام  ياذـغ  نیاربانب  . دـنکیم دـشر  دـیامنیم و  هیذـغت  ردامنوخ  زا 
يارب هک  ار  یحلاـصمو  یئاذـغ  داوـم  رگید  فرط  زا  ،و  دـهد همادا  شیوـخ  یگدـنز  هب  ملاـس  حیحـصدناوتب و  دـنک و  نیماـت  ار  شدوـخ 
کی یئاذغ  همانربنیاربانب  . دبای شرورپ  یتسردنت  یبوخب و  دناوتب  ات  دهد  رارق  شرایتخارد  دراد  ترورـض  كدوک  ناج  مسج و  شرورپ 

یندعمداوم و اهنیماتیو و  فلتخم  عاونا  دننام  ، یئاذغ داوم  ضعب  دوبمک  ای  نادقفاریز  . دشاب قیقد  هدش و  باسح  الماک  دـیاب  نتـسبآ  مناخ 
هیذـغت ردام  نوخ  زا  هک  یکدوک  مه  دزاسیم  دراو  همطل  ردام  تمالـسهبتبسن  مه  ، ياهتـساشن يدـنق و  داوم  اهیبرچ و  اهنیئتورپ و  یلآ و 
دوشیم نیمات  دماشآیم  دروخیم و  ردام  هچنآ  زا  ، رداممحر رد  كدوک  ياذغ  : دـیامرفیم یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیامنیم .

یلومعم يداع و  جازم  کی  زا  ، نآ رثکا  رد  ای  يرادراـب  نارودماـمت  رد  اـهمناخ  رثکا  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  لکـشم  اـجنیا  رد  ( . 2)
اهنآ ییاذغ  زاین  هکیتروص  رد  ، دنوشیم رتكاروخمک  لاح  رهب  و  رایو )  ) دـننکیم ادـیپ  رفنت  اهاذـغ  ضعب  هبتبـسن  هکلب  . دنتـسینرادروخرب

مه يرتمک  مجح  ، تسا ینغ  ییاذـغفلتخم  داوم  ظاحل  زا  هک  لاح  نیع  رد  هک  دـننک  لـیم  ار  ییاهاذـغ  دـیابتهجنیمهب  .و  تسا رتشیب 
اهاذـغ و راثآ  صاوخزا و  عـالطا  مک  تعاـضب و  مک  دارفا  يارب  صخـالابتسا  يراوشد  راـک  ییاذـغهمانرب  نینچ  میظنت  .و  دـشاب هتـشاد 

شیوخناوت رادـقمب  دـیاب  هک  تسوا  . دوشیم هداهن  كدوک  ردـپ  هدـهع  رب  ینیگنـس  رایـسبتیلوؤسم  هک  تساـجنیا  رد  . یمومع تشادـهب 
رد هیهت و  ار  ياهدـش  باسح  بسانم و  ییاذـغ  همانرب  دـهدیمشرورپ  محر  رد  هک  ار  یکدوک  شرادراـب و  رـسمه  يارب  دـنک و  شـالت 

دراو همطل  شکدوک  تمالس  مه  شرسمههدنیآ و  تمالس  هب  مه  دنک  یهاتوک  گرزبتیلوؤسم  نیا  ماجنا  رد  رگا  .و  دهدرارق شرایتخا 
. تفرگ دهاوخرارق  یهلا  تساوخزاب  دروم  ترخآ  ناهج  رد  مه  دید و  دهاوخ  ار  شاهجیتنایند  نیمه  رد  هک  ، دش دهاوخ 

يرادراب نامز  رد  نز  يرکف  شمارآ  -2

رد مه  ، یگدـنز هب  هقالع  قوش و  ورکف  شمارآ  تحار و  باصعا  اریز  . دراد یگدـنز  هب  هقالع  قشع و  يرکفشمارآ و  هب  يدـیدش  زاـین 
نینچ نیمات  هیهت و  و  تشاد . دهاوخ  ییازـسب  ریثات  دـباییم  شرورپ  محر  رد  هک  یکدوک  ناورو  مسج  رد  مه  دراد  ریثات  شدوختمالس 
مارآ مرگ و  ارشرـسمه  لد  شیاهییوجلد  اهـشزاون و  اهتبحم و  اب  دـیاب  هشیمه  رهوش  . تسارهوش هدـهع  رب  زین  یـشمارآ  اـب  نما و  طـیحم 

دیدـج هثداح  زا  شرـسمه  هک  دـشاب  نانچ  نآ  دـیاب  رهوش  راتفر  . دـنکنادنچ ود  ار  هماـنرب  نیا  دـیاب  يرادراـب  ناـمز  رد  نکیل  درادـهگن 
یبوخب .و  تسا هدش  هداهن  شاهدهع  رب  ملاس  بوخناسنا و  کی  شرورپ  تیلوؤسم  هک  دلابب  نتشیوخ  رب  دنک و  ینامداش  رورغساسحا و 

. دشابیم دنمهقالع  الماک  زین  شدنزرف  هب  دراد و  تسود  ار  وا  دوجو  مامتاب  شرهوش  هک  دبایرد 

ياهتکرح ونیگنس  ءایشا  لمح  . دراد راوشد  نیگنس و  ياهراک  زا  بانتجا  تحارتساهب و  زاین  يرادراب  نامز  رد  نز  دیدش  تاکرح  زا  يراددوخ  -3
هتـشاد هجوت  هتکن  نیاب  الماک  دـیاب  رادراب  ياهمناخ  . دروآ رابب  ار  یناربجلباق  ریغ  ياـهنایز  شکدوک  شدوختمالـس و  يارب  دـناوتیم  دـنت 

دنیامن و بانتجا  ادج  دنت  ياهتکرح  ماجنا  نیگنس و  ءایشا  لمح  زاهک  دننک  هیـصوت  ناشرادراب  نارـسمه  هب  هک  دنراد  هفیظو  زین  نارهوش  . دنـشاب
ار اهنآ  ماجنا  هزاجا  ناشرسمهب  ،و  دنوش لمحتم  دوخ  دراد  ترورـضیگدنز  يارب  هک  ار  نیگنـس  ياهراک  ماجنا  نارود ، نیا  رد  اهدرم  تسامزال 

. دنهدن

ناـشلوا ناـمیاز  هکییاـهمناخ  اـصوصخم  دـنراد  ناـمیاز  زا  اـهمناخهک  تـسا  یبارطــضا  سرت و  يرادراـب  نارود  تالکــشم  زا  یکی  -4
يرادــلد و وا  هــب  . دنباتــشب ناشنارـــسمهيرای  هــب  دــیاب  نارهوــش  زین  دروــم  نــیا  رد  . دنـــشاب هتـــشاد  یعیبــط  ریغ  ناــمیازای  ، دــشاب

يارب هک  تسا  یعیبط  رماکی  . تسین يراوشد  نادـنچ  رما  نامیاز  ینکب  ار  هحـصلا  ظـفح  تشادـهبتیاعر و  رگا  : دـنیوگب . دنهدبتیلـست
ام راـختفاهیام  هک  مینکیم  ادـیپ  ملاـس  بوخ و  دـنزرف  کـی  ضوع  رد  ، تسین تخـسنادنچ  نآ  لـمحت  . دوشیم هدـش و  عقاو  ناوناـب  همه 

مهیور رب  ناـمیاز  لـمع  ناـمیاز  -5 درک . مهاوـخن  غـیرد  یکمکهنوـگچیه  زا  دوـب و  مهاوـخ  وـت  بـقارم  هراوـمه  زین  نـم  . دوـب دــهاوخ 
نآ بقاوع  یلامتحا و  ياهرطخزا  ابلاغ  رادراـب  ياـهمناخ  . تسا هارمه  دـیدش  ياـهدرد  هرود  کـی  اـب  اـبلاغ  دراد . رب  رد  ار  ییاـهیراوشد 
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ار نداد  ریـشو  نامیاز  يرادراب و  نارود  اهمناخ  هچ  رگ  . دننارذگب دیاب  ار  تهاقن  فعـضنارود و  کی  مه  لمح  عضو  زا  دـعب  . دـنکانمیب
ندمآ دوجوب  رد  ، ردام ردپ و  عقاو  رد  . تسا هدوب  لیخد  الماک  كدوکندمآ  دوجوب  هفطن و  داقعنا  رد  زین  رهوش  نکیل  دـننک  لمحت  دـیاب 

ینادـجو و هفیظو  قبط  رب  زین  رهوش  نیارباـنب  . دـشابیمردام محر  دـیدج  دوـجوم  نیا  زکرم  هچ  رگ  . دنتـسه میهـس  كارتـشا  روـطبكدوک 
ماجنا یبوخب  نامیاز  لمع  ات  دنک  شالت  یعس و  ،و  دباتـشب شرـسمه  يرای  هب  نامیاز  ساسحتیعقوم  رد  تسا  فظومیمالـسا  یناسنا و 

رد هک  یماـگنه  . دزاـس شراودـیماو  مرگلد  تبحم  راـهظا  اـب  . دزاـس مهارف  ار  شاهلیـسو  ، دراد هاگـشیازو  وراد  رتکد و  هب  زاـین  رگا  . دریگب
اروف ناـکما  تروصرد  ، لـمح عـضو  زا  دـعب  . دوـش اـیوج  شلاوـحا  زا  نفلت  هلیـسوب  اـی  اروـضحو  . دـشاب وا  لاوـحا  بقارم  تسا  هاگـشیاز 

هب ار  وادـنهاوخیم  یتقو  . دوش ایوج  شلاوحا  زا  دتـسرفب و  شتاقالمب  ار  ناگتـسبياهمناخ  زا  یکی  ، تسین نکمم  رگا  ،و  دورب شتاـقالمب 
هزاجا تهاقن  هرود  رد  . دزاس مهارف  ار  وا  تحارتسا  لـیاسو  بابـسادمآ و  لزنم  هب  یتقو  . دـشاب هارمهب  زین  شدوختس  رتهب  دـنروایب  لزنم 
تـسد زا  ياهورین  ات  . دنک هیهت  شیارب  يوقم  بوخياهاذغ و  ناوت ، رادقمب  دنک  یعـس  . دـیامن مادـقا  راوشد  نیگنـس و  ياهراک  هبدـهدن 

هدرک و لمع  یمالسا  قالخا  هب  يراتفر  نینچ  اب  درم  ددرگ . لوغشم  دازون  شرورپ  یگدنز و  هب  یتمالـس  اب  دبایزابهرابود و  ار  دوخ  هداد 
زا نم  دنک و  راتفر  یبوخ  هب  شرـسمه  اب  هکتسا  يدرم  امـش  نیرتهب  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . دوب دهاوخروجام  ادخ  دزن 

شدوخ نیب  هطبار  هک  ار  يدرمدنک  تمحر  ادخ  : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و  ( 3  ) متسه رتراتفرشوخمرسمه  هبتبسن  امش  همه 
مرگ نوناک  هلیـسو  نیدب  ، هوالعب ( 4  ) تسا هداد  رارق  وا  تسرپرـس  رادراـیتخا و  ار  درم  لاعتمدـنوادخ  اریز  . دـنادرگ وـکین  ار  شرـسمه  و 

اهیئوجلد و اهـشزاون و  اهتبحمزین و  يدرم  نینچ  مناخ  تروصنیا  رد  . دـنادرگیم راوتـسا  ار  جاودزا  داینبو  هدومن  قباس  زا  رتمرگ  ار  هداوناخ 
اهتشونیپ درک . دهاوخشالت  یگدنز  هرادا  رد  يرتشیب  دیما  یمرگلد و  اب  .و  درک دهاوخن  شومارف  هاگچیه  ار  شنابرهم  رهوش  ياهتمحز 

دلج 14 ص 124 لئاسو  لئاسو ج 14 ص 122 4- -3 راونالا ج 60 ص 342 . راحب  ناسنا ص 108 2- شنیرفآ  زار  -1

يرادهچب رد  کمک 

کیرـش زین  شیاـهنایز  عفاـنم و  رد  ،و  دناهتــشاد تلاـخد  كدوکشیادـیپ  رد  رفن  ود  ره  . تـسا درم  نز و  جاودزا  كرتـشم  هرمث  دـنزرف 
هچب زا  تبغر  لیم و  اب  ناردام  هک  تسا  تسرد  . اهنتنز هفیظو  هن  . تسا رهوش  نز و  كرتشم  هفیظو  کی  زین  يرادهچب  نیارباـنب  دنـشابیم .

.و دنریذپیم لد  ناج و  زا  ار  كدوکهب  طوبرم  روما  رگید  نداد و  ریـش  هیذغت و  ندرک و  کشخ  رت و  تفاظن و  روماو  دننکیم  يرادهگن 
دننامیم رادیب  حبص  اتار  یئاهبش  هچ  كدوک  زا  يراتـسرپ  يارب  . دنیامنیم لمحت  ار  یتمحز  جنرهنوگ و  ره  وا  يرادهگن  يراتـسرپ و  يارب 
ودریگب هدـیدان  ار  شرـسمه  تاـمحز  اهیراکادـف و  دـیابن  مـه  رهوـش  نـکیل  . دـننکیملمحت ار  وا  ياهیـسحن  نویــش و  غـیج و  هـیرگ و  و 

شدوخ دراذـگب و  هچب  اب  ار  ردام  ، دریگیمن مارآ  هچب  دـید  یتقو  مرادـن . یتیلوؤسم  هراب  نیا  رد  نم  .و  تسا نز  هفیظو  يرادهچب  : دـیوگب
كرتـشم هفیظو  کـی  زین  وا  زا  يرادـهگن  ويراتـسرپ  . تـسا امـش  نـیب  كرتـشم  هـچب  نـیا  ! ردارب ، هـن دـباوخبتحار . رگیدقاـتا  رد  دورب 

اهنت اـغوغ  نیا  رد  ار  ترـسمهو  ینک ، تحارتـسا  ياهشوـگ  رد  يورب  وـت  هک  تسا  فاـصنا  اـیآ  ؟ يرادـننادجو هفطاـع و  وـت  رگم  . تسا
زورماـمت رد  زین  ترـسمه  یتـسه  هتـسخ  هدرک و  راـک  زور  وـت  رگا  ؟ تسا یگداوناخيافـص  رهم و  يرادـنز و  مسر  نـیا  اـیآ  ؟ يراذـگب

ارت باصعا  هچب  ياهنویـش  غیج و  رگا  . دـیآیم شباوخ  زین  وادـیآیم  تباوخ  وت  رگا  . تسا هتـسخ  هتـشاد و  لاغتـشا  يرادهناخ  ياـهراکب 
مـسر یمالـسا و  قالخا  هفطاـع و  فاـصنا و  ! مردارب درادـن . ياهراـچ  لـمحت  زج  نکیل  تسا  روطنیمه  مه  هراـچیب  رداـم  دـنکیم ، هتـسخ 

ای . دیباوخب سپـس  دـینک  مارآ  ار  هچب  مه  اب  ای  . ینککمک ار  ترـسمه  يرادهچب  رد  یـساسح  عقاوم  نینچ  رد  هک  دراد  اضتقايرادرـسمه 
رثا رد  ترسمه  رگا  .و  دباوخب ترسمهو  نک  يراتسرپ  هچب  زا  وت  هاگنآ  دنک  يراتـسرپ  هچب  زا  ترـسمه  باوخبوت و  ار  بش  زا  يرادقم 

تدوخ دراد  عنام  هچ  . دنک رضاحتیارب  ار  هناحبـص  اهزور  رگید  دننام  شاب  هتـشادن  راظتنا  هدرک  تحارتساحبـص  زامن  زا  دعب  ، یباوخ مک 
دیورب ینامهم  ای  رفسهب  دیهاوخیم  یتقو  . دشاب هدامآ  زین  ترـسمه  يارب  يورب و  نوریب  ینکلیم و  تدوخ  ، ینک رـضاح  هناحبـص  ياچ و 
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روطبو . دیئامن يراکمه  هراب  نیا  رد  هدب و  ماجنا  ار  لمع  نیا  وت  بسانم  ياهاج  رد  ، دنک لغب  ار  هچب  ترسمه  هشیمه  هک  درادن  ترورض 
هب . تسا نینچ  یمالـسا  قالخا  يرادنز و  مسر  . دیـشاب هتـشاديراکمه  نواعت و  كدوک  زا  يرادـهگن  يراتـسرپ و  رد  لاح  همه  رد  یلک 

هتشادن دح  زا  هدایز  تاراظتناناشنارهوش  زا  هراب  نیا  رد  هک  دوشیم  هیـصوت  زین  ناوناب  هب  هتبلا  دهدیم . قنور  تبحم و  افـصامش و  یگدنز 
اب لزنم  جراخ  رددرم  هک  دننادب  .و  دنشاب هتشاد  روظنم  هراومه  ار  یگدنز  ياهیدنمزاین  نیماتو  راک  بسک و  تالکشم  اهیراتفرگ و  . دنشاب
ار شیاهسابلدمآ  لزنمب  یتقو  هک  دنشاب  هتشادن  راظتنا  .و  دیآیم لزنمبتحارتساروظنمب  ،و  هتـسخ باصعا  اب  تسوربور و  لکـشم  اهدص 

کمک عقوت  ، يداـع ریغ  عقاوم  رد  ترورـض و  رادـقم  زا  شیب  دروم  نیارد  . دوـش يرادهناـخ  روـما  يرادهچب و  لوغـشم  اروـف  دروآ و  رد 
. دنشابهتشادن

ایب لزنم  هب  دوز 

هاوخ درک  جاودزا  هک  یماگنه  اما  . هن ای  موریم  اجک  دهدب  عالطا  . دوزای دـیایب  هناخ  هب  رید  دـناوتیم  . تسا دازآ  هتفرگن  نز  هکیمادام  درم 
هدیشک تمحزلزنم  رد  بورغ  ات  حبص  زا  شرسمه  هک  دشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  دیایب . لزنم  هب  رتدوز  دهد و  رییغت  ار  شاهمانرب  دیابهاوخان 

تبحـصدننیشنب مه  اب  ، دیایب لزنم  هب  شرهوش  هک  تسا  هارب  مشچ  نونکا  هدرکزیمت  ار  لزنم  ، هتـسش سابل  ، هتخپ اذـغ  ، هدومن بترم  ار  هناخ 
لاـبند بـش  درم  هـک  تـسا  فاـصنا  تیناـسنا و  زا  رود  . دـنرادار راـظتنا  نـیمه  زین  شیاـههچب  . دــنربب تذــل  تـبحم  سنا و  زا  دــننک و 

شسابل اذغ و  هک  تسا  نیا  هب  طقف  يرادنز  رگم  دراذگب !! راظتنا  رد  ار  شناکدوک  هراچیب و  رـسمه  دورب و  ینیـشنبشو  ینارذگـشوخ 
. دروخب ینان  همقل  دشکبتمحز و  زورهنابـشهک  هدماین  رهوش  هناخ  هب  . بجاوم دزم و  نودـبتفل  هن  تسا  یگدـنز  کیرـشنز  ؟ یهدـب ار 
فیفعو و نمادکاپ  نز  . دنرادن روعش  هفطاع و  فاصنا و  اعقاو  اهدرم  ضعب  دشاب . هتـشاد  مئاد  نیـشنمهو  سینا  هک  هدمآ  دیما  نادب  هکلب 

جرخ هناخ  رد  دـیاب  هک  ار  ییاهلوپ  دـنوریم . يدرگلو  یـشایع و  لابندرحـس  هب  ات  بش  دـنراذگیم و  هناخ  رد  ار  شیوخ  موصعم  نادـنزرف 
ار فیثـک  ياهیــشایعهک  دــناهدرکن  كرد  ار  تـبحم  سنا و  تذــل  زوـنه  اـههراچیب  نـیا  . دــننکیمفلت هدوـهیب  لزنم  جراـخ  رد  دــننک 
زابسوهيدارفا و مدرم ، دزن  رد  .و  دنهدیم تسد  زا  ار  شیوختیثیح  وربآ و  راتفرنیا  اب  هک  دننکیمن  رکف  چیه  . دنرامشیم ینارذگشوخ 
زا ناشنارـسمه  هک  دننکیم  يراک  . دننادرگیم رتتخبدب  ار  ناشدنزرف  نز و  هراچیب و  تخبدـب و  ار  ناشدوخ  . دـنوشیم یفرعم  زغم  کبس 

ار شنز  هک  يدرم  دییامرف : هجوت  ریز  ياهناتساد  هب  دنزاسیمیـشالتم . ار  ییوشانز  خاک  دننکیم و  ییادج  قالط و  ياضاقت  يراچاندرد 
رد اـهنت  ار  ... مرــسمه بـش  ره  دــب  ناتــسود  اـب  ترــشاعم  یناوـج و  رطاـخ  هـبجاودزا  يادــتبا  رد  : تـفگ هاـگداد  رد  دوـب  هداد  قـالط 
نم راتفر  زا  هک  مناوج  رـسمه  . مدـمآیم هناخ  هب  حبـصکیدزن  متفریم و  نوریب  هناخ  زا  ینارذگـشوخ  حـیرفت و  يارب  متـشاذگیمهناخ و 

نونکا یلو  تشذگ  وحن  نیدب  یتدم  . منیببار اهنآ  هبترم  ود  یهام  دش  رارق  میتشاد  دنزرف  هد  . تفرگ قالط  هدمآ  هوتسبتبقاع  دوبتحاران 
هتفر رـس  ماهلـصوح  رگید  ییاهنت  زا  : دیوگیم ینز  ( 1 . ) متـسه تحاران  یلیخ  منادنزرف  ندـید  يارب  دـناهدش . یفخم  نم  زا  تسا  یتدـم 

. تسا شدوخ  يداش  حیرفت و  یپ  رد  بشهمین  زا  دعب  ات  بش  ره  ، تسین نم  هدنـشک  ییاهنت  نم و  رکف  هب  الـصا  مرهوش  منکیم . قد  مراد 
تاهداوناخ تدوخ و  هدـنیآ  رکف  هب  . یـشاب دـنب  دـیقیب و  قباسدـننام  يرادـن  قح  رگید  یتسه  هچب  نز و  ياراد  هک  وت  ، مرتحم ياـقآ  ( 2)

نز و اــب  . اــیب هناــخ  هـب  رــس  کیيدــش  غراــف  هـک  راــک  زا  نـک . اــهر  ار  باــبان  ناتــسود  . رادرب یــشایع  يدرگلوزا و  تـسد  . شاــب
هکنیا ضرفرب  ینیـشنبش  يدرگلو و  . وش رادروخربتبحم  سنا و  تذـل  زا  نک و  افـص  ابو  مرگ  ار  یگداوناـخ  نوناـک  ، نیـشنبتنادنزرف

هام 1349. ریت  تاعالطا 11  اهتـشونیپ 1- دزاسیم . یـشالتم  ار  تایگدنزو  درادن  يدوس  وت  لاح  هب  زاب  دشاب  مه  هدسفم  نودب  ملاس و 
؟ص 138. ارچ دننادیمن  2-و 

شاب افواب 
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نامیپ نآ  . دوشیم لیدـبت  یعامتجا  كرتشم  یناگدـنز  کی  هبنانآ  يدارفنا  یگدـنز  دـش  هتـسب  ییوشاـنز  ناـمیپ  درم  نز و  ناـیم  یتقو 
هافر و يارب  . دننک یعاسم  کیرـشت  یگدـنزهرادا  رد  . دنـشاب مه  اب  رمع  رخآ  ات  هک  دـنهدیم  لوق  رهوش  نز و  هک  تسا  انعمنادـب  سدـقم 
تمالـس و عقوم  رد  ، یناوتاـن ییاـناوت و  رد  ، يریپ یناوج و  رد  . دنـشاب مه  راوخمغ  سنوـم و  راـی و  دـنیامن . شـشوک  رگیدـمه  شیاـسآ 

رمع رخآ  ات  رهوش  نز و  هک  دراد  اضتقا  تفارـش  تیناسنا و  دنـشاب . مه  اب  لاحهمه  رد  ، انغ رقف و  لاح  رد  ، اهیـشوخ اهیتخـس و  رد  ، يرامیب
یناوج عقوم  رد  هک  يرتخد  . دننکن شومارف  ار  شیوخدهع  راگزور  ثداوح  یگدنز و  تالکـشم  رد  .و  دنـشاب رادافو  سدقم  نامیپنیدب 

رد رمع  رخآ  ات  هک  دیما  نادب  دهدیم  رارقرهوش  رایتخا  رد  اهنت  ار  شیوخ  یتسه  دنزیم و  همه  هنیـس  هب  در  تسد  درادناهاوخ  یباداش  و 
يدرگلو ای  شارف  دیدجترکف  هب  دراذگب و  اهنت  ار  شرـسمه  یباداش  لاوز  يریپ و  عقوم  رد  هک  دشابنیگنادرم  مسر  . دنک یگدـنز  وا  هانپ 

یگدنز هک  دیما  نادب  دنکیم  روخن  روخب و  دـشکیم و  تمحزشاهناخ  رد  دزاسیم و  شرهوش  اب  یتسدـگنت  يرادـن و  عقوم  رد  دـیآرب .
دید بترم  ار  شیوخ  يداصتقا  عضو  یتقو  درم  هک  دشابنافو  مسر  دنشاب ، شیاسآ  هافر و  رد  رمع  رخآ  ات  دنک و  ادیپ  یتروص  رـسنانآ و 

نودب ییاناوت  تمالس و  عقوم  رد  دوربینارذگشوخ . لابند  هتشاذگ  هناخ  رد  ار  شرسمه  ای  دتفیب  نتفرگ  نز  رکف  هبدرک  هریخذ  یتورث  و 
اهیراتـسرپ و اهکمکزا و  يرامیب  یناوتان و  ماگنهب  هک  دـیما  نادـب  دـشکیم  تمحز  رهوش  هناخ  ردتفلک  دـنچ  هزادـنا  هب  بجاوم  دزم و 

یگنادرم هفطاع و  اـعقاو  اـهدرم  یـضعب  دـشاب . شدوخ  ینارذگـشوخ  رکف  هب  ودـنک  اـهر  ار  وا  هکنیا  هن  ددرگ  رادروخرب  وا  ياـهییوجلد 
ینارذگـشوخ لاـبند  هدرک  اـهر  اروا  ادـعب  نکیل  دـننکیم  هدافتـسا  وا  زا  تسا  ملاـس  باداـش و  ناوج و  ناشرـسمههک  یعقوم  رد  . دـنرادن

اریز . دهدیم قالط  یموش  هناهب  هب  ار  شنز  يدرم  دییامرف : هجوت  ریز  ياههنومن  هب  . دنهدیم قالطار  وا  چوپ  رایـسب  ياههناهب  هب  ای  . دنوریم
یتلع هچ  : دـیوگیم شنز  قالط  تلع  نایب  رد  يدرم  ( 1 . ) ددرگیم التبم  تسکـشرو  هب  وا  ییاد  دنکیم و  تافو  رهوشردپ  یـسورع  زا  دعب 

هک درک  تیاکـش  شرهوش  هیلع  ... ماـن هب  ینز  ( . 2  ) دوب هدومن  جاودزا  وا  اـب  قشع  ناونع  هب  ـالبق  هکنیا  اـب  . مرادـن تسودارت  هکنیا  زا  رتهب 
نز : دـیوگیم هدرک  نوریب  هناخ  زا  ارمماهدـش  رامیب  هک  الاح  اما  . مدرک تمدـخ  وا  هب  شالت  تیاهن  اب  متخاس و  مرهوشدوبن  دوب و  اب  اهتدـم 

ناـسنا وت  . دوشیمن شرـس  يزیچ  ینارتوهـشو  ندروخ  یهاوـخدوخ و  زج  هک  یتـسین  ناوـیح  وـت  ، مرتـحم ياـقآ  ( . 3  ) مهاوخیمن راـمیب 
مامت رداـم و  ردـپ و  زا  تسد  وت  رطاـخب  یموصعم  رتخد  دـشاب . هتـشاد  یگتـشذگدوخ  زا  هفطاـع و  محرو و  نادـجو  دـیاب  ناـسنا  . یتسه

راد و اب  ، دیـشک تمحز  تاهناخ  رد  تفلک  زا  رتهب  داـهن . وت  راـیتخا  رد  ار  شیوختفع  هیامرـس  یباداـش و  یناوج و  تشادرب و  ناـشیوخ 
متس وا  هب  لمع  نیدب  ؟ يورب یـشایعلابند  ینک و  اهر  ار  وا  تسا  راوازـس  ایآ  ، درک لمحت  ار  یتیمورحم  جنرهنوگ و  ره  تخاس و  وت  رادن 

یحور و شیاسآ  ، تذـل هقیقد  دـنچ  لباقم  رد  ینک  شارف  دـیدجت  رگا  . دـید دـهاوخ  ار  شلامعايازـس  ایند  نیمه  رد  راکمتـس  ینکیم و 
دزنرد یهدیم و  تسد  زا  ار  شیوخ  يوربآ  . دش یهاوخ  التبم  یحور  ياهراشفو  يراتفرگ  اهدص  هب  . یهدیم تسد  زا  ار  رطاخ  یگدوسآ 

بابـساروج کی  هب  زور  ره  دـنوشیم و  رطاـخ  هدـیجنر  راـک  نیا  زا  تنادـنزرف  دـش . یهاوخ  یفرعم  هفطاـعیب  هاوخدوخ و  يدرم  مدرم 
يراتـسرپ شنادـنزرف  زا  دوـش و  ملاـس  اـت  نک  شاهجلاـعم  تسا  رامیبترـسمه  رگا  . تخاـس دـنهاوخ  مهارف  تیارب  یتحاراـن  تمحازم و 

هدرزآ ار  هراچیب  نآ  دوشن  یـضار  تنادجو  . ریگن رگیدنز  تسا  هدنز  ات  هدب و  ناشن  يراکادف  یگنادرم و  تسین  جالع  لباق  مهرگا  . دنک
. دراد وت  زا  ار  راظتنا  نیمه  مه  وا  ؟ یتشادوا زا  يراظتنا  هچ  يدـشیم  التبم  یتخـس  يرامیب  هب  يدوب و  وا  ياج  تدوخرگا  . ینادرگ رطاخ 

نز نیریاس  وت و  دزن  هکنیا  ای  ؟ دنکیم یبوخ  راک  ایآ  دنک  ییادـجياضاقت  دراذـگب و  ار  يراگزاسان  يانب  ترـسمه  وت  يرامیب  عقوم  رگا 
تاعالطا 25 اهتـشونیپ 1- شاـب . راداـفو  مه  وت  تسا  بوخ  یگتـشذگدوخ  زا  يراداـفو و  رگا  دوشیم ؟ یفرعم  ییاـفویبو  هاوـخدوخ 

تشهبیدرا 1351. تاعالطا 18  -3 رویرهش 1348 . تاعالطا 26  هامید 1350 2-

تیبرت میلعت و 

مزال یفلتخم  تاعالطا  لزنم  کـی  هرادا  يارب  .و  دـتفایم شاهدـهع  رب  لزنم  کـی  هرادا  تیلوؤسم  دوشیم  رهوش  هناـخ  دراو  هک  يرتخد 
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ترشاعم بادآ  ، يرادنامهم بادآ  لزنم ، ثاثا  ندرک  بترم  ، زود تخود و  ، ندرک وتا  ، بور تفور و  ، نتسش سابل  ، نتخپ اذغ  دیاب  تسا .
دنادب و ار  اهنیا  همه  دراد  راظتنا  شدراو  هزاترـسمه  زا  درم  . دـنادب ار  اهنیا  دـننام  اههد  ،و  يرادهچب هرخالاب  ،و  يرادرهوش ، دـمآ تفر و  و 

دلب ار  یگدـنز  بادآ  الـصا  ای  سورعهزات  دـشوپیمن و  لمع  هماج  راظتنا  همه  نیا  هنافـساتم  نکیل  . دـشاب رایعلماک  هتفایتیبرت  نز  کی 
بادآ دنتـسه  دیقمردام  ردپ و  هن  . تسا ام  یعامتجا  صقاون  زا  یکی  مه  نیا  ؟ مینک هچ  تسا . دودحمیلیخ  دشاب  دـلب  يزیچ  رگا  ایتسین 

ار یگدـنز  بادآ  ، رمثیب بلاـطم  ياـج  هب  هک  تسا  ناـنچ  نارتـخد  شرورپو  شزوـمآ  هماـنرب  هن  ، دـنهدب داـی  ناـشرتخد  هـب  ار  یگدـنز 
راچان دنک  یگدنز  شرـسمه  اب  اریرمع  دهاوخیم  نوچ  درم  دمآ . رب  جالع  ددـص  رد  دـیاب  ، تسین ياهراچ  لاح  ره  هب  . دزومایب نارتخدهب 

زا مه  دراد  ینوزف  شرسمه  رب  نستهج  زا  مه  درماقافتا  . دزاس فرطرب  ار  شبویع  صقاون و  ات  دیامن  ششوک  وا  تیبرت  میلعترد و  تسا 
تیبرت هاوـخلد  قباـطم  دزاـس و  فرطربار  وا  صقاوـن  دـناوتیم  دـهدب  جرخب  هلـصوح  ربـص و  يردـق  رگا  تاـعالطاو . تاـیبرجت  ظاـحل 

رد هک  ياهبرجت  ابو  نادراک  نانز  زا  دـناوتیم  هراب  نیا  رد  . دـهدب دای  وا  هب  یمرن  شوخ و  نابز  ابتسا  دـلب  شدوخ  هک  ار  ییاهراک  . دـنک
رد هک  ار  ییاـهباتک  دـناوتیم  . ددرگ دـنمهرهب  ناـنآ  ياـهییامنهار  زا  ودـنک  هدافتـسا  هلاـخ ، همع و  رهاوخ و  رداـم و  دـننام  دنتـسه  هناـخ 

ار یقالخا  ياهباتک  دـهد . رارق  شـسرتسد  رد  دـنک و  هیهت  هدـش  هتـشون  ، ترـشاعم بادآ  ، يرادرهوش ، يرادنامهم ، يرادهناخ یخابطنف ،
شوخ و نابزاب  دید  بدا  فالخ  یقالخا و  دب  رگا  . دهدب دای  وا  هب  ار  دمآ  تفر و  ترـشاعمبادآ و  . دیامن شقیوشت  ندـناوخ  هب  هدـیرخ 
قن و قن  داریا و  ضارتـعا و  ناونع  هب  هن  دـشاب  یناـبرهم  يزوـسلد و  تروـصهب  مهاـفت و  يور  زا  دـیاب  نکیل  . دزاـس شرکذـتم  يزوـسلد 
لقع و اب  ودـهدب  جرخ  هب  هلـصوح  ربص و  ییوشانز  لوا  لاس  ود  یکی  رد  رگا  درم  دـشاب . هتـشادن  یبوخ  لـمعلا  سکع  تسا  نکممـالا 

اما دـشابن  دـص  رد  دـص  وا  تیقفوم  مه  رگا  دـنک  تیبرت  هاوخلد  قباـطمار  وا  دـناوتیم  دراـمگ  تمه  شرـسمه  تیبرت  میلعت و  هب  ریبدـت 
هچ ره  نکیل  تسامزال  هلصوح  ربص و  تقو و  فرص  راک  نیا  يارب  هک  تسا  تسرد  دنک . لیمکت  ار  وا  يدودح  ات  دناوتیم  کشنودب 

نیا تارمث  زا  رمع  رخآ  اـت  هدوـمن و  لـیمکت  ار  شنادـنزرف  یبرم  یگدنزکیرـش و  اریز  . دراد شزرا  دـهدب  جرخبتیاـنع  هراـب  نـیا  رد 
رفن کی  هک  شـسورع  هزات  رـسمه  هکتسنیا  دشاب  هتـشاد  هجوت  نادب  دیاب  درم  هک  یمهم  تاعوضوم  زا  یکی  دش . دـهاوخ  دـنمهرهبراک 

دننام مالسا  یئادتبا  تاروتسدو  ماکحا  یتح  . تسا عالطایب  اهنآ  زا  ابلاغ  دنادب  ار  مالسا  نید  نیناوقو  ماکحا  دیاب  اتدعاق  تسا و  ناملسم 
دنزاس و انـشآمالسا  نیناوق  ماکحا و  اب  ار  ناشرتخد  هک  دنتـشاد  هفیظو  ردام  ردـپ و  البق  هتبلا  تسین . دـلب  ار  ممیت  لسغ و  زامن و  وضو و 

هناخ هب  ار  یهاـنگیب  حولهداـس  هزیـشود  دـناهدومن و  یهاـتوک  هفیظوماـجنا  رد  ناـنآ  هک  نونکا  نکیل  دـنهدب  داـی  وا  هب  ار  ینید  فئاـظو 
شدای ار  مالـسا  تامرحم  تابجاو و  يزاس و  انـشآ  ینید  فئاظو  هب  ار  وا  دیاب  دتفایم . وت  هدهع  رب  نیگنـس  هفیظو  نیا  دناهداتـسرفتخب 

هچ يریگب  هدهع  رب  ار  راک  نیا  یناوتیمتدوخ  رگا  . ینک شمیلعت  دـشاب  وا  مهف  قباطم  هک  يروط  هب  ار  یمالـساقالخا  دـئاقع و  . یهدـب
ندناوخ هب  يراذگب و  شرایتخارد  هدومن  هیهت  ار  مالـسا  یقالخا  یملع و  دنمدوس  تالجم  اهباتک و  عالطالها  تروشم  اب  دیاب  الا  .و  رتهب

عالطا لها  دامتعا  دروم  نیدتم  صخـش  کی  یناوتیمموزل  تروص  رد  .و  يراذگب شرایتخا  رد  ار  ياهداس  هیلمع  هلاسر  ینک . شقیوشت 
رگا . تسا رهوش  یمتح  هفیظونز  ییامنهار  داـشرا و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، لاـح ره  هب  ینک . باـختنا  شتیبرتو  میلعت  يارب  ار 

ياهباوث ربهوالع  هک  تشاد  دـهاوخ  نک  یگدـنز  اناد و  قالخا و  شوخ  ناـبرهم و  فیفعو و  نیدـتم  يرـسمه  درک  لـمع  هفیظو  نیدـب 
ینامیالا فیعـض  عالطایب و  رـسمه  ایند  نیا  رد  دومن  یهاتوک  هفیظوماجنا  رد  رگا  .و  دـش دـهاوخ  وا  دـئاع  شعفن  ایند  نیمه  رد  يورخا 

رد گرزب  دنوادخ  تفرگ . دهاوخ  رارق  راهق  دنوادختساوخزاب  دروم  زین  تمایق  رد  درادن و  یقالخا  ینید و  تینوصم  هک  تشاددهاوخ 
ظوفحم تسا  گنـس  اـهناسنا و  نآ  مزیههک  یـشتآ  زا  ار  ناـتهداوناخ  ناـتدوخ و  دـیراد  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  دـیامرفیم : دـیجم  نآرق 

سفن هک  مزجاع  نم  : تفگیم درکیم و  هیرگ  ناناملـسمزا  یکی  دش  لزان  روکذم  هیآ  یتقو  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1 . ) دیرادب
نیمه : دومرف ص )  ) مرکا ربـمغیپ  !! مرادـهگن خزود  زا  زین  ار  متیب  لـها  هک  ماهدـش  روماـم  لاـح  نیع  رد  مرادـب  ظوفحمشتآ  زا  ار  مدوـخ 
تدوخ هک  ییاهراکزا  ینک  یهن  یهد و  ماجنا  ار  اهنآ  يراد  تیرومام  تدوخ  هک  ییاهراک  هب  ینکرما  ار  ناـنآ  هک  تسا  یفاـک  رادـقم 
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یتسرپرـس ره  تسا و  هدـش  هدراـمگهداوناخ  یتسرپرـس  هب  درم  : دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ( 2 . ) ینک كرت  ار  اـهنآ  دـیاب 
هب ، دننک راداو  دب  ياهراکهب  ار  امش  هکنیا  زا  شیپ  : دومرف هدومن  دای  ار  اهنز  ص )  ) ادخ لوسر  ( . 3  ) دراد تیلوؤسم  شناتسدریز  هبتبسن 

راحب ج كردتسم ج 2 ص 550 3- -3 لئاسو ج 11 ص 417 . هیآ 6 2- میرحت  هروس  اهتشونیپ 1- ( . 4  ) دینک ناشتوعد  کین  ياهراک 
103 ص 227

ندش رادهچب 

ندـش رادهچب  لصا  رد  یهاگ  فالتخا  نیا  . تسا ندـش  رادهچب  عوضومدوشیم  رهوش  نز و  فـالتخا  ثعاـب  یهاـگ  هک  يروما  زا  یکی 
هب هک  دوشیم  دـیدش  يردـق  هب  یهاگ  هقیلـس  فالتخانیا  . سکع هب  ایتسا  فلاخم  یلک  روط  هب  درم  نکیل  دـهاوخیم  هچب  نز  اـیتسا 

مهاوخلد درم  اب  یگلاس  رد 27 نم  : دیوگیم هداوناختیامح  هاگداد  رد  ... مان هب  یمناخ  دوشیم . رجنم  قالط  یتحو  شکمـشک  يزابجل و 
اردوخ دوجو  مامت  اب  . مدرک جاودزا  هدـش  لوغـشم  سیردـت  هب  ناریا  ياههاگـشنادزا  یکی  رد  دوب و  هدرک  مامت  ار  شتالیـصحت  هزاـت  هک 

میملاس و ود  ره  ام  هک  یتروص  رد  ممهفیمن  الوصا  . تسا هدرکهناوید  ارم  نامندـش  رادهچب  اب  مرهوشتفلاـخم  اـما  . مدـیدیم تخبـشوخ 
میشاب هتشاد  ناوخسرد  بدا و  اب  هچب  لقادحهک 2  میاهدامآ  تهج  ره  زا  هصالخ  میراد و  یفاک  ردقب  لوپ  ، میشاب هتـشاد  هچب  میناوتیم 

ناـنچ نامناتـسود  شرهاوخياـههچب و  اـب  دـیآیمن و  شدـب  هچب  زا  هک  یتروص  رد  دـنکیم  تفلاـخم  ندـشرادهچب  اـب  اوـق  ماـمت  اـب  ارچ 
هلاس یـسنم  الاح  . تسا یلاخ  شیگدنز  رد  ردقچ  نیریـش  هچب  کی  ياج  دنکیم  رکفدـنیبب  ار  وا  سک  ره  هک  دـنکیم  راتفر  هنادـنموزرآ 

دهاوخ نامهتـسخ  هچب  : دیوگیم نیا  دوجو  اب  یلو  دمهفیم  الماک  ارموا  . درادن ییاهر  ندش  ردام  يوزرآ  زا  ملاع  رد  ینز  چـیه  ماهدـش و 
نیمه هک  تسادیپ  اما  دـنکیم  يراددوخ  نتـسیرگ  زاتدـشب  ... مناخ . یقطنم ریغ  الماک  لئالد  نیا  زا  هصالخ  .و  دوب دـهاوخ  محازمو  درک 

هب رتکد  ياقآ  دوش و  ردام  دنک و  رهوشمناخ  ات  دنوش  ادـج  دـناهدرک  قفاوت  هک  يروطب  هدـش  نانآ  نوگانوگ  تالکـشمهیاپ  روطچ  هصغ 
هرمث دـنزرف  دوجو  . تسا يرگیدناویح  ره  هکلب  . ناـسنا ره  یعیبـط  يوزرآ  لـثم  دـیلوت  دـنزرفب و  هقـالع  ( . 1  ) دـسرب شیملع  تاقیقحت 
رایسب يرمع  اب  ایوگ  هکلبدوشیمن  هتـسب  شرمع  رتفد  ، ندرم اب  دشاب  هتـشاد  دنزرف  ناسنا  رگا  . تساناسنا راگدای  نیرتهب  جاودزا و  نارود 

رتدـیدش يریپ  نارود  رد  تبرغ  ساسحانیا  دـنادیم و  هاـنپیب  اـهنت و  بیرغ و  ار  نتـشیوخ  دـنزرفیب  صخـش  تسا . هدـش  هدـیرفآ  زارد 
شوـج بـنج و  تـکرح و  ، تـسین شیب  ياهـناریو  هـچبیب  هناـخ  . دــنادرگیم افــص  اـب  مرگ و  ار  یگداوناــخنوناک  هـچب  دوـجو  . ددرگیم

ماما تسالالحنا . ضرعم  رد  لزلزتم و  هشیمه  .و  درادن هناوتـشپ  یمـسر و  دنـس  دنزرفیب  جاودزا  . درادن افـص  یمرگرـس و  بابـسا  . درادن
دیروایب دنزرف  دایز  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  ( 2 . ) تسا هتسیاشدنزرف  نتشاد  رد  ناسنا  تداعس  : دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

زا اـهناسنا  ضعب  نـکیل  تـسا  يزیرغ  رما  کـی  دــنزرف  بـح  يرآ  ( 3 . ) منکیم تاـهابم  مما  ریاـس  هـب  امـش  هلیـسو  هبتماـیق  ردنـم  اریز 
تسا و يزور  نماض  ادخ  هکنیا  اب  . دنهدیم رارق  هناهب  اریتسدگنت  رقف و  یهاگ  . دنراد التبا  يرامیب  عون  کی  هب  هدوب  فرحنم  ترطفنیئآ 

ندش رادهچب  زا  هک  تسا  لاسجـنپ  متـشون  مالـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترـضح  هب  : دـیوگیم حـلاص  نب  رکب  دـهدیم . يزورار  ياهدـنبنج  ره 
امـش هدیقع  میتسهتسدیهت  نوچ  تسا  راوشد  نم  رب  دنزرف  تیبرت  : دیوگیم هتـشاد  تهارکندـش  رادهچب  زا  ملایع  اریز  ، منکیم يریگولج 
هچب دوجو  تکرب  هب  ادخ  یهاگ  یتح  ( . 4  ) دناسریميزور ار  نانآ  ادخ  اریز  وشن  دنزرف  عنام  : تشون نمب  ترـضح  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد 

هفرم و یگدنز  ادـعب  نکیلدـناهدوب  یتخـس  تدـش و  رد  ندـش  رادهچب  زا  لبق  هک  يدارفا  دنرایـسب  . دهدیمهعـسوت ردام  ردـپ و  يزور  رد 
محازم اـهنت  هـن  هـچب  هـک  یتروـصرد  . دنرامـشیم تـمحازم  بابـسا  يدازآ و  عناـم  ار  دـنزرف  دوـجو  یهاـگ  دـناهدرک . ادـیپ  يدـنموربآ 

رـسدردیب هچبتیبرت  میلعت و  يرادهگن و  هک  تسا  تسرد  دوشیم . بوسحم  یمرگرـس  حـیرفت و  نیرتهب  ردام  ردـپ و  يارب  هکلبتسین 
ردقچ رهوش  نز و  کی  یتسار  . دراد شزرا  شعفانملباقم  رد  تسین و  راوشد  نآ  لمحت  تسا  شنیرفآ  سومان  قفو  رب  نوچ  نکیلتسین 

مه نآ  درم  کی  زا  ایآ  دـننزمهرب !؟ ار  ییوشاـنز  سدـقم  ناـمیپ  ندـش  رادهچب  رطاـخب  هک  دنـشاب  زاـبجل  رکفهاـتوک و  هاوخدوخ و  دـیاب 
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هک دهدبجرخبتماقتـسا  ردق  نآ  دنک و  تفلاخم  تسا  يردام  ردپ و  ره  یعیبط  يوزرآهک  ندـش  رادهچب  اب  هک  تسین  بجعت  دنمـشناد 
نز دنراد . فالتخانآ  دوز  رید و  رد  نکیل  دنرادن  فالتخا  ندش  رادهچب  لصا  رد  یهاگ  دزاس !؟ یشالتم  ار  ییوشانز  داینب  دوش  رـضاح 

رادهـچب زا  دــیاب  یناوـج  ماـیا  رد  . تـسا يدازآ  عناــم  دــنزرف  دوـجوو  دوـب  دازآ  شوـخ و  دــیاب  ار  یناوـج  نارود  : دــیوگیم رهوـش  اــی 
ار عوضوم  نیا  فالخ  يرگید  نکیل  . درادـن ررـضرمع  رخآ  رد  دـنزرف  ود  ای  کی  اـما  تخادرپ  ینارذگـشوخ  هب  درک و  يریگولجندـش 
انب رگا  هک  دش  روآدای  دیاب  اجنیا  رد  دوشیمییادج . قالط و  ثعاب  یهاگ  شکمشک و  عازن و  ببس  هقیلس  فالتخانیمه  .و  دراد هدیقع 

الومعم الوا  دـنراد . حـیجرتيریپ  نارود  نادـنزرف  رب  یتاهج  زا  یناوج  نارود  نادـنزرف  اریز  رتهب  رتدوزهچ  ره  دوش  رادهچب  ناـسنا  دـشاب 
هب دنزادرپب و  ناشتیبرت  میلعت و  هب  دنناوتیم  رتهب  دوب  دنهاوخ  ردام  ردـپ و  اب  يرتشیب  تدـم  نوچ  ایناث  دوب . دـنهاوخ  رتدـنمورین  رتملاس و 

ردپ نداتفا  راکزا  ای  گرم  زا  دعب  دنوشیم و  مورحم  لماک  تیبرت  میلعت و  زا  الومعم  يریپنارود  نادـنزرف  فالخ  رب  . دـنناسرب ناشناماس 
ماقم و هبدـنوش  هدوسرف  ریپ و  ناشردام  ردـپ و  ات  ، یناوج نارود  نادـنزرف  اـثلاث  دـندرگیم . تسدریز  تخبدـب و  اـبلاغ  ، ود ره  اـی  رداـم  اـی 
رد لاح  ره  هب  . دندرگ رادروخرب  نانآ  کمک  زا  دنناوتیم  یگدنامردو  يریپ  راگزور  رد  ردام  ردپ و  تهج  نیدب  . دیسر دنهاوخ  یبصنم 

عازن و ثعاـب  هک  درادـن  تیمها  ردـق  نآ  بلطمنکیل  ، تسا يریپ  ماـیا  زا  رتهب  ندـش  رادهچب  یناوج  ماـیا  رد  هک  تسین  دـیدرتتهج  نیا 
دادـعت رد  هقیلـس  فـالتخا  یهاـگ  دـهد . هلـصیف  ار  عازن  دوش و  میلـست  فرط  ود  زا  یکیتسا  رتهب  هرخـالاب  دوش . ییادـج  شکمـشک و 
تشاد لغب  رد  ار  دوخ  كدوک  ود  هک  یلاح  رد  نز  سکعب . ای  دنکیم  تفلاخم  نز  اما  دشاب  هتشاد  هچبدایز  دراد  لیم  درم  . تسا نادنزرف 

مدش هلماح  رگید  رابکیتساوخیم  رـسپشلد  مرهوش  نوچ  یلو  مدـش  رتخد  دـنزرف  ود  ياراد  مرهوش  زا  جاودزا  لاسراهچ  زا  دـعب  : تفگ
شدـمآرد تسا و  کناب  دـنمراک  مرهوش  دیـسر . رتخد  هس  هب  منادـنزرف  دادـعت  .و  مدروآ ایند  هب  رتخدمرهوش  لیم  فـالخ  رب  زین  راـب  نیا 

رـسپ کی  ات  منک  لمح  عضوردقنآ  دیاب  هک  هدرک  شفک  کی  رد  ار  شیاپ  تسا  یتدم  . تسین رتشیب  دنزرفهس  نم و  یگدـنز  نیمات  يارب 
ثعاب دایز  نادنزرف  نتـشاد  تسین  ناموت  رازه  زا  شیبهک  يدمآرد  اب  هس  هقبط  هداوناخ  کی  رد  اریز  موریمن  راب  ریز  نم  مروایب . ایند  هب 
درادن یقرف  رتخد  رسپ و  متفگ  وا  هب  اهراب  دنـسرب . ناشتیبرت  هب  دننک و  نیمات  ار  اهنآ  دنناوتن  دیاش  دیاب و  هک  يروطنآردام  ردپ و  دوشیم 

رـسپ نتـشاد  هناهب  هب  ار  هچب  نیمجنپ  مرهوشهک  تسا  تقو  نآ  . مروایب ایند  هب  رتخد  موش و  هلماح  زاـب  مسرتیم  دوریمن . راـب  ریز  وا  یلو 
هک تخاس  ناشنرطاخ  دـیاب  اـجنیا  رد  ( . 5  ) دـناشک يرتسگداد  هب  هاگنآ  هرجاشم و  هب  ار  ام  راـک  هدـیقعفالتخا  نیا  . دـنکیم اـپ  تسد و 

نیدـب دـمآرد . مک  دارفا  ياربو  نامز  نیا  رد  مه  نآ  ، تسا يراوشد  رایـسب  راک  ناشتیبرت  میلعت و  هراداو و  دایز  نادـنزرف  جراـخم  نیماـت 
قبط رب  دــنریگب و  رظن  رد  ار  ناـشدوخ  طئارــش  عاـضوا  یلاـم و  تاـناکماو  دــنرادرب  يزاـبجل  زا  تـسد  رهوـش  نز و  تـسا  رتـهبتهج 

تـشذگ ریبدـت و  لقع و  نز  درم و  دـیاب  . تسین یتسردراک  يراشفاپ  يزابجل و  لاح ، ره  هب  . دـنیامن قفاوت  دـنزرف  زا  ینیعم  دادـعترد  ، نآ
ات دریگب  دوخب  میلـست  تلاح  يرگید  ، دادجرخب يزابجل  نانآ  زا  یکی  رگا  .و  دـننک لح  ناشدوخ  نیب  رد  ار  ناشتالکـشمو  دنـشاب  هتـشاد 

نیا اهنآ . زا  یکی  مه  نیا  . دندایز هچبمک  ای  دالوالا  ریثک  ياههداوناخ  . تسین مهم  ردـق  نآ  عوضوم  الـصا  دـشکن . ییادـج  عازن و  هب  راک 
یهاگ دنتفیبرـسدرد . هب  رهوش  نز و  ددرگ و  خـسفنم  ییوشانز  سدـقم  ناـمیپ  نآ  رطاـخب  هکدرادـن  تیمها  ردـق  نآ  کـچوک  عوضوم 

. دیآیمن ناششوخ  ندش  رادرتخد  زا  دنهدیم و  حیجرت  رتخد  رب  ار  رـسپ  دنزرفابلاغ  ود  ره  درم  نز و  . تسا رـسپ  رتخد و  فالتخا  عوضوم 
یضعب . دنفلتخم اهدرم  اجنیا  رد  دیامنیم . یتیاضران  راهظاابلاغ  درم  نکیل  دنکیم  توکـس  درادن  ياهراچ  نوچ  نز  دندرک  ادیپ  رتخد  رگا 

ار ناشیور  . دننکیم فساتو  راجزنا  راهظا  طقف  . دنهدیمن ناشن  يدیدش  لمعلا  سکع  دنیامنیم و  يراددوخ  نکیل  دنتحاران  ابلق  هچ  رگ 
ناشن يرتدیدشلمعلا  سکع  اهیضعب  . دنکانمغ نیگهودنا و  یتدم  ات  . دننکیمن ناشرسمههب  یلماک  هجوت  نامیاز  مایا  رد  دنشکیم . مه  رد 

زواجتدـح نیا  زا  اهیـضعب  . دـننکیم ضارتعا  اوعد و  رهق و  ، دـنریگیم هناهب  دـننکیمقن . قن و  یخلت و  تاقوا  ناشهانگیب  رـسمه  اـب  . دـنهدیم
رادرابدـعب هام  شـش  مدرک و  جاودزا  شیپ  هام  هدزناپ  : تفگ هاگداد  رد  ینز  دـنوشیم . رـضاح  زین  قـالط  يراـککتک و  هب  یتح  هدومن 

دنزرف کی  ياج  هب  هک  مدرکیم  ساسحا  نم  یلو  مروایب  ایند  هب  رسپدیاب  : تفگیم مرهوش  دوب  ملمح  عضو  کیدزن  هک  رخاوا  نیا  رد  . مدش
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ناتسرامیب راتـسرپ  هکیماگنه  . مدروآ ایند  هب  ولق  ود  رتخد  ود  ناتـسرامیب  رد  شیپ  زور  دنچ  مشاب . هتـشاد  مکـش  رد  دنزرف  هس  ایود  دیاش 
دلوت ربخ  دمآ و  مندید  هب  مرهوش  هک  یعقوم  مدیجنگیمن . دوختسوپ  رد  هک  مدشلاحـشوخ  يردق  هب  داد  نم  هب  ار  اهولق  ود  دلوت  ربخ 

وا هبتشگزاب  مرهوش  هک  بش  . تشگنزابرگید دـش و  جراخ  قاتا  زا  ياهناهب  هب  هظحل  دـنچ  زا  سپ  دـشتحارانمداد و  وا  هب  ار  دازون  ود 
ایند هب  ولق  ود  رتخد  دیابن  نز  تفگ : درک و  دایرف  داد و  هب  عورش  تفر و  رد  هروک  زا  وا  . دروایب ار  شرتخدود  دورب و  ناتـسرامیب  هب  متفگ 

هب هاگداد  رد  ... مان هب  یمناخ  ( . 6  ) مراد قالط  ياضاقت  کنیا  متفر و  مردـپ  هناخ  هب  مهنم  . منک كرت  ار  وا  هک  تساوخ  نم  زا  دروایب و 
دیاب ماهتخاس  چیه  زا  هدـید  کشا  لد و  نوخ  اب  هک  یگدـنز  زا  ، هچبجـن ییوشانز و  یگدـنز  لاس  زا 21 دعب  : دـیوگیم تاعالطا  راگنربخ 
تریح نوـچ  .و  دـشاب ندـییاز  رـسپ  دـیاب  شرنه  اـهنت  هک  منک  ینز  میدـقتیتسد  ود  ار  ملاـیخ  یتـحار  تداعـس و  هـمه  دـیاب  ، موـش ادـج 

ناشهمه مراد  رتخد  جنپ  . متـسه ازرتخد  حالطـصا  هبهک  تسنیا  نم  هانگ  دیراد  قح  : دـیوگیم هداد  ناکت  ار  شرـس  ترـسح  اب  دـنیبیمارم 
کی بحاص  مه  نم  هک  تساوخن  ادخمنک  هچ  . دناهدوبن ناشردپ  محازم  زگره  دناهداتفین و  بقع  سرد  زا  تقوچیهدنشوهاب  لگشوخ و 

هنافـساتم هک  تشز  يوخ  نیا  ( . 7  ) دنک رایتخا  يرگید  رـسمه  مهد  هزاجا  نم  هک  دهاوخب  رارـصاهمه  نیا  اب  مرهوش  زورما  ات  موش  رـسپ 
نز ندوب  ناسنا  لصا  رد  شمدرمهک  يرـصع  نامه  . تسا هدنام  یقاب  ام  يارب  راگدای  ناونع  هبتیلهاجرـصع  زا  دراد  تیرثکا  ایتیمومع 

دیجم نآرقدـندرکیم  روـگب  هدـنز  هدـنز  ار  هاـنگیب  نارتـخد  . دـندرکیم تراـقح  یگدنمرـشساسحا و  ندـش  رادرتـخد  زا  . دنتـشاد دـیدرت 
كانمـشخ هدـش  هایـس  شیورتلاجخ  زا  دیـسریم  نانآ  زا  یکی  هب  ندـش  رادرتخد  ربخ  هک  یماگنه  دـیامرفیم : هدرک  نایب  ار  ناـشلاوحا 

شناـهنپكاخ ریز  رد  اـی  دـنک  يرادـهگن  ار  وا  تفخ  يراوخ و  اـب  اـیآ  هک  دوب  ددرم  دـشیم . ناـهنپ  مدرم  زا  ربخ  نآ  رثا  رد  .و  تشگیم
ربمغیپ دهدیم . رارق  رباربو  ناسکی  ار  درم  نز و  . دنکیم هزرابم  طلغ  راکفا  نیا  اب  مالـسا  اما  ( . 7  ) دنراد یتواضق  دب  هک  دیشاب  هاگآ  . دزاس

رتخد شدنزرفنیلوا  هک  تسنیا  نز  یمدقشوختمالع  : دومرف مرکا  ربمغیپ  ( . 8  ) دنتسه نارتخد  امش  نادنزرف  نیرتهب  : دومرف ص )  ) مالسا
دوب دـب  رتخد  رگا  ( . 10  ) تسا بجاو  شیاربتشهب  دـنکهرادا  ار  رهاوخ  هس  اـی  رتـخد  هس  سک  ره  : دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  ( . 9  ) دشاب
طلغ راکفا  نیا  یتسه  يرکفنـشور  ندمت و  یعدم  هک  مرتحم  ياقآ  دادیمن . رارق  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رد  ار  شربمغیپ  لسن  ادـخ 
رتخد . دنتسه لماکت  یقرت و  لباق  ناسنا و  ود  ره  . دنتسه ردامو  ردپ  راگدای  دنزرف و  ود  ره  ؟ دنراد یقرف  هچ  رـسپ  رتخد و  رخآ  . زیرب رودار 

دهد و ماجنا  ياهدنزرا  تامدخ  عامتجا  هبتبـسن  دناوتیم  هک  دش  دهاوخ  ياهتـسجرب  درف  دبای  شرورپ  حیحـص  تیبرت  ومیلعت  اب  رگا  زین 
رسپ . دشابیم رتزوسلد  رتنابرهم و  ردام  ردپ و  هبتبسن  الوا  دراد . تیزم  رـسپ  رب  یتاهج  زا  رتخد  هکلب  . دنادرگزارفارـس ار  شردام  ردپ و 

دهاوخن ناشلاح  هب  مه  یعفن  دـناسرن  ناشرازآ  رگاو  درادـن  یهجوت  نادـنچ  ردام  ردـپ و  هب  ابلاغ  درک  ادـیپ  لالقتـسا  دـش و  گرزبیتقو 
دنراذگن و قرف  رـسپ  رتخد و  نیب  ردامو  ردپ  رگا  اصوصخم  . دوب دـهاوخ  زوسلد  نابرهم و  نانآ  هبتبـسن  لاح  همهرد  رتخد  نکیل  . تشاد

اریز . تسا رـسپ  زا  رتجرخ  مـک  رتـخد  داـصتقا  رظن  زا  - اـیناث دوـب . دـنهاوخ  مرتـحم  بوـبحم و  هشیمهدـنزاسن  لاـمیاپ  ار  نارتـخد  قوـقح 
يراک رگید  دوریم و  رهوش  هناخ  هب  يزاهج  رـصتخم  اب  سپـس  دنامیم  هناخ  رد  یمک  تدم  . تسا رتمک  ردپ  هناخ  رد  شفقوت  تدمابلاغ 

لغش ، دنزادرپب ار  شتالیصحت  جراخمدنراچان  . تسا ردام  ردپ و  رابرـس  رمع  رخآ  ات  هکلب  دیدم  ياهتدم  رـسپ  نکیل  درادن . ردام  ردپ و  اب 
رهم یـسورع و  جرخ  شرفو و  هناخ  . دننک یـسورع  شیارب  هاگنآ  ، دنهدب ار  شیزابرـستمدخ  لاس  ودجراخم  ، دـننک ادـیپ  شیارب  یبسانم 

اب دـنراذگن و  قرف  رـسپ  رتـخد و  نیب  رداـم  ردـپ و  رگا  - اـثلاث دوب . دـهاوخ  اـهنآ  رابرـسزاب  دـش  جاـتحم  تقو  ره  مه  ادـعب  . دـهاوخیم نز 
داماد تالکشم  اهیراتفرگ و  رد  دنشاب  هتشاد  ناشدامادهب  دنراد  ناشرسپ  هبتبسن  هک  ار  ییاهتبحم  کی  هد  دننک و  يراتفرشوخناشداماد 

وا هب  رهوش  هک  تسا  نز  ریـصقت  ندش  رادرتخد  رگم  الوصا  دوب . دـهاوخ  رـسپ  زا  رتافو  اب  رتافـص و  اب  ابلاغ  دباتـشیمناشیرای و  هب  رتدوز 
بلطم عقاو  ؟ يدرک تسرد  رتخد  ارچ  هک  دنک  ضارتعاشرهوش  هب  نز  تسا  نکمم  . دنکیرـش هراب  نیا  رد  ود  ره  درم  نز و  . دریگیمداریا

ار سک  ره  دـهدیم و  رتـخد  تساوـخار  سک  ره  دراد  یگتـسب  ادـختساوخ  هب  بلطم  نـیا  هـکلب  . دـنرادن ریـصقتمادکچیه  هـک  تـسنیا 
لوا ههاـم  ود  رد  ردامياذـغ  عوـن  هب  دراد  یگتـسب  ندروآ  رـسپ  رتـخد و  هـک  دـنراد  هدـیقع  نادنمـشنادزا  ياهتـسد  هـتبلا  . رـسپ تساوـخ 
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هقالع یلیخ  هک  یناسک  نیاربانب  دروآ . دنزرف  هاوخلد  قباطم  ناوتیم  ییاذغ  صوصخمهمانرب  زا  هدافتـسا  اب  هک  دنتـسه  یعدم  .و  يرادراب
مهارف ار  ناشرسمه  ناشدوخ و  یتحارانبابسا  تهجیب  دوخیب و  .و  دنیامن تروشم  هراب  نیا  رد  نف  ناصصختمابتسا  رتهب  دنراد  رسپ  هب 
هکنیا يارب  . دـنکیم یناـمداش  راـهظا  هکلب  دوشیمن  نیگهودـنااهنت  هن  هدـش  رادرتخد  دینـش  یتقو  دـنمدرخ  رکفنـشور و  درم  کیدـنزاسن 

شرسمه هبتبـسن  . دنکیم یلاحـشوخ  حرف و  راهظالومعم  دح  زا  شیب  تسا ، تحاران  ندش  رادرتخد  زا  دننکن  لایخ  نارگیدو  شرـسمه 
رگا . دریگیم نشج  ار  شدازون  دـلوت  دـنکیم . شمیدـقت  ياهیدـه  ناـکما  تروص  رد  یتـح  .و  دروآیم لـمعب  يرتـشیبییوجلد  شزاون و 

رد . دـنرادن یقرف  رـسپ  رتخدهک و  دـنکیم  تابثا  شیارب  قطنم  ناهرب و  اب  دـهدیم و  شیرادـلد  تسا  تحارانندـش  رادرتخد  زا  شرـسمه 
.و دنکیمن تمذمندش  رادرتخد  رتخد و  زا  . دهدیمن حیجرت  نارتخد  رب  ار  نارسپ  هاگچیه  ، دراذگیمن قرف  نارـسپ  نارتخد و  نیب  شراتفر 

ادـیپ يرتـخد  تفاـی  عـالطا  هک  دوب  ص )  ) ادـخ لوـسر  دزن  يدرم  دـنکیم . هزراـبم  تیلهاـج  رـصع  طـلغ  چوـپ و  راـکفا  اـب  هلیـسو  نیدـب 
لاح رد  مرـسمه  مدـشیم  جراخ  هک  یماگنه  : درک ضرع  دـش ؟ ریغتم  تگنر  ارچ  : دومرف ربمغیپ  . درک رییغت  شگنر  ربخ  نیا  زا  . تساهدرک

دنکفایم و شرس  رب  هیاس  نامـسآ  دهدیمشیاج و  نیمز  : دومرف مرکا  لوسر  . هدروآ ایند  هب  يرتخد  هک  دیـسر  ربخ  نونکادوب  لمح  عضو 
لئاسو ج -2 هام 1350 . نمهب  تاعالطا 28  اهتشونیپ 1- ( . 11  ) ینکیم هدافتـسا  نآ  زا  هک  تسا  ییوبـشوخلگ  دهدیم و  شیزور  ادخ 

تاعالطا هام 1349 7- ریت  تاعالطا 14  هام 1351 6- دادرم  تاعالطا 2  لئاسو ج 15 ص 99 5- لئاسو ج 15 ص 96 4- 15 ص 97 3-
لئاسو ج 15 ص 100 كردتسم ج 2 ص 614 11- كردتسم ج 2 ص 615 10- هیآ 58 9- لحن  هروس  هام 1350 8- دنفسا   16

تافالتخا لح  عنام  نیرتگرزب 

کلهم يرامیب  نیا  هب  دارفا  يرایـسب  هنافـساتم  تسا . يدنـسپدوخ  وینیبدوخ  یقالخا  يرامیب  یگداوناخ  تافالتخا  لح  عناـم  نیرتگرزب 
یلو دنرامـشیم  گرزب  دـننیبیم و  ار  ناشدوخ  ياـهیبوخ  تسا . روک  ناـشلقع  مشچ  دنـشاب  ـالتبم  يراـمیب  نیا  هب  هکیناـسک  . دنتـسهالتبم
التبم ود  ره  رهوش  نز و  یهاگ  . دنکیم اغوغدش  همیمـض  نارگید  زا  ییوجبیع  يرامیب  اب  يرامیب  نیا  یتقو  . دننیبیمن الـصا  ار  ناشیاهیدـب 

گرزب دنیبیم و  ار  يرگیدبیع  اهنآ  زا  مادک  ره  ، دنراد داقتنا  اوعد و  زورهنابـش  دنـشاب  التبم  رفن  ود  رهرگا  . اهنآ زا  یکی  یهاگ  دنتـسه 
زا طقف  دشابالتبم  اهنآ  زا  یکی  رگا  .و  دنادیم هزنم  یـصقن  بیع و  هنوگ  ره  زا  ار  شدوخدوجو  تحاس  یلو  دنکیم  داقتنا  دـهدیم و  هولج 

اهنآ حالـصا  دنـشاب  ـالتبم  يراـمیب  نیا  هب  رهوش  نز و  هکیتروـص  رد  درامـشیم . بیعیب  كاـپ و  ار  شدوـخ  یلو  دـنکیم  داـقتنا  يرگید 
امیـس ادـص و  هداوناخ  ياههمانرب  هب  هک  یماگنه  . دـنهدیمنشوگ زردـنا  دـنپ و  هب  دـننادیم  بیعیب  ار  ناـشدوخ  نوچ  . تسا راوشدرایـسب 
هتفگ یبیع  رگا  یلو  ، دنـشکیم شخرهب  اروف  دـنمهفیم و  بوخ  ار  وا  ، دراد دوجو  ناشرـسمه  رد  هک  دـش  هتفگ  یبیعرگا  دـنهدیم  شوگ 

درخیم و ار  هداوناـخقالخا  ياـهباتک  . دـنادیم كاـپ  هزنم و  نآ  زا  ار  شدوـخ  دـننکیمن و  هجوتالـصا  دراد ، دوـجو  شدوـخ  رد  هک  دـش 
دصار شدوخ  نوچ  . دنیبیمن باتک  ندناوخب  يزاین  شدوخ  دروم  رد  نکیل  دنکلمع  شدوخ  فئاظو  هب  دناوخب و  هک  دهدیم  شرسمهب 
مولعم دننیبن . زین  ار  شیوخ  يدنسپدوخ  يرامیب  یتح  هک  دشاب  قیمعردقنآ  تسا  نکمم  دارفا  ضعب  يدنسپدوخ  . دنادیم بیعیب  دص  رد 

رمع رخآ  اـت  دـیاب  اـی  یعـضو  نینچ  اـب  . دوب دـهاوخ  نکمم  ریغ  هکلب  راوشدرایـسب  ياهداوناـخ  نینچ  تالکـشم  لـح  حالـصا و  هک  تسا 
همه هب  نیاربانب  دـنهد . رد  نت  نآ  ءوس  بقاوع  وییادـج  قـالط و  هب  اـی  ، دـننک یگدـنز  باذـع  جـنر و  ترودـک و  اوعد و  فـالتخااب و 

رد تسا  نکمم  هک  دنهدب  لامتحا  لقادح  دـنرادربتسد و  یهاوخدوخ  ینیبدوخزا و  هک  دوشیم  هیـصوت  دـنراد  فالتخا  هکییاههداوناخ 
نیما فاصنا و  اب  یـضاق  ود  دننامه  ، یهاوخدوخ بصعت و  نودب  ، بسانمتصرف رد  دشاب . هتـشاد  دوجو  يریـصقت  بیع و  زین  اهنآ  دوجو 

دصقب اهنآ  زا  کی  ره  . دنهد شوگ  بوخ  رگیدکی  نخس  هبعافد  دصق  بصعت و  نودب  . دنراذگب نایم  رد  ار  فالتخا  دراوم  ، دننیشنب مهاب 
ناـشدوخ بوـیع  حالـصا  رد  هک  دنریگبمیمـصت  مـه  اـب  هاـگنآ  . دـنک تشادداـی  ار  دوـخ  تاریـصقت  اـی  روـصق  ، ضامغانودـب حالـصا و 

شمارآ افص و  دنسربیعقاو و  مهافت  هب  دنناوتیم  هلیسو  نیدب  ، دنیامن ساسحا  اعقاو  ار  فالتخا  لحو  مهافت  دوجو  ترورض  رگا  . دنـشوکب
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هاگآ و رواد  کی  هب  رماعاجرا  رد  دـنناوتیم  دـننیبیم  ناوتان  هراب  نیا  رد  ار  ناشدوخ  رگا  و  دـنبایزاب . هراـبود  ار  هداد  تسد  زا  تبحم  و 
هاگ نآ  . تسارتهب دـشاب  ناشکیدزن  ناشیوخ  زا  نارواد  ای  رواد  نیا  رگا  .و  دـنیامن مهافتهبرجت  اب  دامتعا و  دروم  نامیا و  اب  شیدـناریخ و 

هرابرد هک  دـنهاوخب  وا  زا  ،و  دـنهد رارق  رواد  راـیتخا  رد  داـیز  مکنودـب و  ار  فـالتخا  دراوم  ماـمت  یـشوپهدرپ  نودـب  حالـصا و  دـصقب 
تـشاددای ار  وا  ياهرظن  لمع  دصقب  . دـنهاوخب حیـضوتدنتشاد  یلاکـشا  رگا  دـنهد و  شوگ  شنانخـس  هب  بوخ  هاگنآ  . دـنک يروادنانآ 

نداد نت  یهاوخدوخ و  يزابجل و  كرتهتبلا  دننادرگ . زاب  هناخ  هب  هرابود  ار  شمارآ  افـص و  .و  دـنروآرد ارجاب  ومهب  وم  ار  همه  ،و  دـنیامن
نینچ دـناوتیم  درادهقالع  یگداوناخ  سنا  شمارآ و  تابث و  ءاـقب و  هب  هک  يدنمـشیدنا  ناـسنا  یلوتسین  یناـسآ  راـک  يرواد  نینچ  هب 

هب رگا  مه  داماد  سورع و  کیدزن  ناشیوخ  رداـم و  ردـپ و  ددرگ . دـنمهرهب  شدنمـشزراتارمث  زا  دـنک و  لـیمحت  نتـشیوخ  رب  ار  يرما 
کی هب  ار  فالتخا  عاجرا  عوضوم  ، فالتخا دـیدشت  فرط و  کی  زا  يرادـبناج  داـیرف و  داد و  نودـبتسا  رتهب  ، دـندرب یپ  اـهنآفالتخا 

ادخ ددرگ . فرطرب  ناشتافالتخا  ادخيرایب  ات  . دنهد ناشیرای  هراب  نیا  رد  دنراذگب و  نایم  رد  اهنآ  اب  ، شیدـنا ریخو  هبرجت  اب  نیما و  رواد 
رفن کی  درم و  ناشیوخ  زا  رواد  رفن  کی  دوش  ادیپ  رهوش  نز و  نیب  ردعازن  ییادج و  هک  دیراد  ار  نآ  میب  هچنانچ  :و  دیامرفیم نآرق  رد 

رب اناد و  زیچ  همه  هب  ادخ  .و  دروآ دهاوخ  دوجوب  قفاوتاهنآ  نایم  رد  ادـخ  دنـشاب  هتـشاد  حالـصا  دـصق  رگا  هک  . دـینیزگرب نز  ناشیوخزا 
هیآ 35 ءاسن  هروس  اهتشونیپ 1- ( . 1  ) تساهاگآ رارسا  همه 

قالط

: دومرف ع )  ) قداص ماما  . تسا اهراک  نیرتدب  نیرتضوغبم و  ، لاح نیعرد  اما  تسا  یعورشم  زئاج و  رما  کی  مالـسا  رظن  رد  قالط  هکنیا  اب 
هک ار  ياهناخ  دراد  تسود  ادخ  : دومرف ع )  ) قداص ترضح  ( . 1  ) دزرلیم ادخ  شرع  قالط  عوقو  زا  اریز  . دیهدن قالط  یلو  دینک  جیوزت 

جاودزا ( . 2  ) تسین قالط  زا  رتضوغبم  يزیچ  ادخدزن  . دوش عقاو  قالط  نآ  رد  هک  ياهناخ  زا  دیآیم  شدـب  دوش و  عقاو  یـسورعنآ  رد 
ناــمیپ کــی  ییوشاــنز  . درخب يرگید  شفک  دزادــنیب و  شرود  تشادــنتسود  ار  نآ  یتــقو  هـک  تـسین  ندــیرخ  باروـج  شفک و 
دامتعا هب  . دنـشاب مه  سنوم  راوخمغ و  رای و  رمع  رخآ  ات  هک  دندنبیم  نامیپ  دهع و  مه  اب  ناسنا  ود  . تسا يونعم  دنویپ  یناسناسدـقم و 
هیامرـس دراذگیم و  مدق  رهوش  هناخهب  وزرآ  دیما و  اهدـص  اب  هدرک  اهر  ار  شناشیوخ  ردام و  ردـپ و  رتخد  هک  تساسدـقم  نامیپ  نیمه 

بترم یـسورع و  ودـقع  جرخ  یتـفگنه  غلاـبم  درم  هک  تسا  یتوکلم  ناـمیپ  نیمه  داـمتعا  هب  دـهدیمرارق . وا  راـیتخا  رد  ار  شیوختفع 
نز درم و  ات  تسین  يزابـسوه  جاودزا  دـشکیم . تمحز  شاهداوناخ  شیاـسآيارب  زورهنابـش  دـنکیم و  یگدـنز  مزاول  بابـسا و  نتخاـس 

. تسا هدرک  یهن  نآ  زا  ادـج  مالـسا  سدـقم  عراش  نکیلتسا  یعورـشم  رما  قالط  هک  تسا  تسرد  . دـننزب مه  رب  ارنآ  ياهناهب  كدـناهب 
بلـس ار  ییوشانز  دامتعا  هتخاس  لزلزتم  ار  اـههداوناخ  داـینب  هکهدرک  ادـیپ  عویـش  ناـنچ  یمالـسا  روشک  رد  ضوغبم  رما  نیمه  هنافـساتم 

قــالط روـشک  نیمراــهچ  ار  ناریا  ، نارهت هاگــشنادیعامتجا  تاــعلاطم  تاــقیقحت و  هســسؤم  ناــققحم  ناسانــشراک و  تـسا . هدوـمن 
یپ رد  قالط  ییادج 100009  مراهچ  کیهبساحم  هک  تسا  هتسویپ  عوقوب  جاودزا  اعومجم 400036  ات 1347   1337 لاس زا  .... دناهتسناد

لیئربج ردـق  نآ  : دومرف ص )  ) مالـسا ربمغیپ  درک . هدافتـسا  نآ  زا  دـیابن  يرورـض  عقاوم  رد  زج  اما  تسا  زیاـج  قـالط  ( . 3  ) تسا هتشاد 
عقاو ام  نیب  هک  ییاهقالط  رثکا  ( . 4  ) داد قالط  ار  نانآ  دیابن  انز  باکترا  دروم  رد  زج  مدرک  نامگ  هکدرک  شرافـس  نم  هب  نانز  هرابرد 

تاعوضوم ینعی  . دنریگیم ماجنا  رهوش  ای  نز  يزابجل  رثا  رد  هناکدوک و  ياههناهب  اب  هکلب  . دنرادنیهجوت لباق  تسرد و  اشنم  دـنوشیم 
ینادان و نکیلدشاپب  مه  زا  ییوشانز  سدقم  نوناک  اهنآ  رطاخ  هب  هک  دنرادن  ارنآ  شزراهک  دـنوشیم  قالط  ثعاب  یتیمهایب  کچوک و 
: دییامرف هجوت  ریز  ياههنومن  هب  دنادرگیم . نکمم  ریغ  ار  شزاس  هک  دـهدیمهولج  مهم  نانچ  ار  یئزج  رما  کی  رهوش  ای  نز  یهاوخدوخ 

قالط ياضاقت  دوریمن  راب  ریز  رهوش  نوچ  دهدب و  شردام  ردپ و  هبیلـصفم  روس  هک  دنکیم  اضاقت  شرهوش  زا  ... مان هب  ياهلاس  نز 24 
فراع هچمین  شرهوش  هکنیا  تلع  هب  ینز  ( . 6  ) دهدیمقالط ار  وا  هچب  دوجو 5  ابتسا  ازرتخد  شنز  هکنیا  تلع  هب  يدرم  ( . 5  ) دنکیم
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ياضاقتدـنک جاودزا  دـنمتورث  نز  کی  اـب  دـهاوخیم  هکنیا  تلع  هب  يدرم  ( . 7  ) دـنکیم قالط  ياـضاقت  درادـنیگدنز  هب  یقوش  تسا و 
ابلاغ اهقالط  اشنم  ( . 9  ) دنکیم ییادـج  ياضاقتهدرک  ناهنپ  شتک  رتسآ  رد  ار  شیاهلوپ  شرهوش  هکنیا  تلع  هب  ینز  ( . 8  ) دنکیم قالط 

نز و دنهدبرثا . بیترت  اهنادـب  دـیابن  دنـشاب  شیدـناتبقاع  رکف و  اب  رهوش  نز و  رگا  هکتسا  تیمها  لباق  ریغ  یئزج و  روما  لیبق  نیا  زا 
. دنریگب میمـصت  سپـس  دنجنـسب  یبوخب  ار  شیوخ  هدنیآ  رما و  بقاوعالبق  تسا  رتهب  . دننک هلجع  دـیابن  دـنراد  ییادـج  دـصق  هک  يدرم 

جاودزا يرگید  ابادـعب  دـنراد  رظن  رد  دـبال  دـنوشیم  ادـج  هک  يدرم  نز و  لوا  بلطم  دنـشیدنیب : ـالماک  دـیاب  بلطم  ود  رد  اـصوصخم 
قالطمرهوش زا  دنکیم  رکف  زین  نز  ، منکیم جاودزا  دشاب  ملیم  قباطم  هک  يرگیدنز  اب  مهدـیم و  قالط  ار  مرـسمه  دـنکیم  رکف  درم  . دـننک

زابـسوه و . دـنوشیم هقباـس  دـب  ییادـج  تروص  رد  هک  دـننادبدیاب  درم  نز و  نیا  نکیل  . منکیم یـسورع  لآهدـیا  درم  کـی  اـب  مریگیم و 
ار شقباـس  نز  هک  دـمهفیم  قیقحت  زا  سپ  نزنآ  دورب  ینز  ره  يراگتـساوخ  هب  درم  . دـنوشیم یفرعم  اـفویب  تشذـگیبو و  هاوخدوخ 

مولعم هتفرگ  قـالط  شقباـسنز  اـیتسین  جراـخ  لاـح  ود  زا  دـنکیم  رکف  دوخ  شیپ  . درک دـهاوخن  داـمتعاوا  هبتهج  نیدـب  هداد  قـالط 
دریگیم قالط  شرهوش  زا  هک  ینز  درادـن . افو  دـهع و  دوشیم  مولعم  هداد  قالط  ار  شرـسمهوا  هکنیا  اـی  . تسا هدوبن  یبوخ  درم  دوشیم 

قالط شرهوش  زا  دوب  ییافواب  بوخ و  نز  ، نز نیا  رگا  دـننکیم  رکف  اهدرم  اریز  . دریگب ار  وا  دوشیمرـضاح  يدرم  رتمک  هک  دـنادب  دـیاب 
رد راگتـساوخ  راظتنا  رددیاب  زین  نز  . دز دهاوخ  شاهنیـس  هب  در  تسد  ابلاغ  دورب  ینز  ره  يراگتـساوخيارب  درم  تهج  نیدـب  . تفرگیمن

لاوحا ناشیرپو  اهنت  رمع  نایاپ  ات  دوشیم  راچان  درم  . دوب دـنهاوخ  زورهیـس  تخبدـبدننامب و  رمع  رخآ  ات  لاح  نیمه  اب  رگا  . دـنامب هناـخ 
رد دـنک و  یگدـنز  سنوم  نودـب  اهنت و  ای  . دـشاب ناشیوخ  ریاس  ای  رداـمو  ردـپ  راـب  رـس  رمع  رخآ  اـت  تسا  راـچان  زین  نز  . دـنک یگدـنز 
رب ار  گرم  یهاگ  هک  يروط  هب  . تسا هدننکهتسخ  راوشد و  رایسب  يدارفنا  یگدنز  هک  یتروص  رد  . دزاسب دزوسب و  نتشاد  رهوشترـسح 

بـش دوب  هتفر  شردپلزنم  هب  هتفرگ و  قالط  دـنزرف  کی  دوجو  اب  هک  ياهلاس  ناوج 22  نز  دننزیم . یـشکدوخهبتسد  هداد  حیجرت  نآ 
يرگید نز  دایز  ياهیگدـنودو  ناوارف  ياهتراسخ  لمحت  اب  دـناوتب  درم  هکنیا  ضرف  رب  ( . 10  ) دز یشکدوخ  هبتسد  شرهاوخ  یـسورع 
شیارب دیـشکیمن و  تلاجخ  مدرم  زا  رگا  هک  يروط  هب  دوب . دـهاوخ  رتدـب  ابلاغ  هکلب  دـشابرتهب  شلوا  رـسمه  زا  تسین  مولعم  هزات  دریگب 
عوضوم نیا  هتـشذگ و  راـک  زا  ـالومعمنکیل  . دـنک یتـشآ  شلوا  رـسمه  اـب  دـهدب و  قـالط  ار  شمود  رـسمه  دوـب  رـضاحتشاد  ناـکما 
ینیریـش یگدـنز  مدرک  جاودزا  ملوا  نز  اب  یتقوشیپ  لاستصـش  دودـح  رد  : تفگ هاـگداد  رد  ياهلاـس  داتـشه  درم  تسین . ریذـپناکما 

قالط متفرگ و  هغیص  يدقعروط و  هب  رگید  نز  تدم 97  نیا  لوط  رد  . مداد شقالط  درک  يراتفردب  منزنوچ  اهتدم  زا  دعب  یلو  متـشاد 
هتـسخ ییاهنتزا  نم  دننام  مه  وا  نوچ  . مدرک ادیپ  ار  وا  وجتـسج  زا  دـعب  . دوب رتافو  اب  همهزا  ملوا  نز  هک  مدـش  هجوتم  اهتدـم  زا  سپ  . مداد

وا دنک  يراتـسرپشلوا  نز  دنزرف  ود  زا  تسناوتیمن  شمود  نز  هکنیا  تلع  هب  يدرم  ( . 11  ) مینک جاودزا  مه  اب  درک  تقفاوم  دوب  هدش 
ددـص رد  هک  يرهوش  نز و  مود  بلطم  ( . 12  ) دومن جاودزا  دوب  هداد  قالطار  يو  شیپ  لاسجنپ  هک  دوخ  هقلطم  نز  اـب  داد و  قـالط  ار 

وا ات  دنشاب  مه  اب  شردام  ردپهک و  تسنیا  رد  هچب  یـشوخ  شیاسآ و  . دنـشاب زین  اهنآ  رکفب  دیاب  دنتـسه  دنزرفياراد  رگا  دنتـسه  ییادج 
نارودهتـشگ نوگژاو  هچب  دـیما  نوناـک  دیـشاپ  مه  زا  كرتشم  یگدـنز  نیا  رگا  دـبای . شرورپرداـم  تفوطع  نماد  رد  ردـپ و  هیاـس  ریز 

تـسد ریز  تاـقوا  اـسب  ددرگیم و  مورحم  رداـم  هبئاـشیب  ياـهتبحمو  رهم  زا  دـنک  يرادـهگن  وا  زا  ردـپ  رگا  . دـباییم همتاـخ  وا  یـشوخ 
نتشیوخ رابرس  محازم و  ار  وا  دیآیمن و  ششوخ  شدوخقباس  يووه  هچب  زا  وا  اریز  . تسا نشور  مه  يردامان  فیلکت  . دوشیميردامان

هک ياهلاس  سورع 14  درادن . ياهراچهلـصوح  ربص و  توکـس و  زج  مه  ردپ  . دنکیم رازآ  تیذا و  ار  وا  دـناوتب  ات  اذـل  درادـیم . بوسحم 
لاس و کیمردپ  ماهدینـش  هک  يروطب  .و  دندش ادج  مه  زا  مردام  ردپ و  هک  مدوب  هلاس  کی  تفگ : ناتـسرامیب  رد  دوب  هدومن  یـشکدوخ 

بابک خیـس  اب  ار  منت  راب  دنچ  یتح  دزیم  کتک  بترم  ارم  مردپ  نز  دننکیم . یگدنز  مه  اب  نونکا  مه  هک  هدرک  جاودزا  ینز  اب  دـعب  مین 
ار باـتک  سرد و  ترـسح  هشیمه  مدـش  روبجمو  دـش  منتفر  هسردـم  عناـم  تشاد  یبوخ  عـضو  يداـم  رظن  زا  هکنیا  اـب  مردـپ  درک ... غاد 

یعامتجا ناراکددـم  هب  ... مان هب  ياهلاس  هد  رتخد  ( . 13  ) دروآ رد  ياهلاس  درم 45  دقع  هب  ارم  روز  دیدهتاب و  مردـپ  لبق  هام  کی  . مروخب
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مردپ دعب  زور  دنچ  تفر و  مردام  دعب  زور  دش . ناشیاوعد  مردام  ردپ و  بش  کی  هک  منادیم  ردق  نیمه  یلو  تسین  مدایهبتسرد  : تفگ
يرادـهگن وا  دزن  تسا  یلاـس  دـنچ  . دروآ نارهت  هب  تفرگ و  ماهمع  زا  ارم  نزریپ  نیا  هکنیا  اـت  . مدوب ماهمعدزن  یتدـم  . درپـس ماهمع  هب  ارم 

دش و زاغآ  یلیـصحت  لاس  هشیمه  لثملاسما  : تفگ راگزومآ  مناخ  . مورب وا  هناخ  هب  مهاوخیمنرگید  هک  مربیم  جنر  ردـق  نآ  موشیم و 
سرد تسناوتیمن  . دوبن مارآسالک  رد  یلو  . دوب ناـنآ  زا  یکی  مه  رتخد  نیا  ... درک یـسیونمان  نازومآشنادزا  ياهدـع  زا  ماـهم  ناتـسبد 

هـسردم هکرهظ  زا  دـعب  زور  دـنچ  یتح  . تفریم ورف  رکفب  تشاذـگیم و  شیاهتـسد  نایمار  شرـس  ضیرم  صاخـشا  دـننام  مئاد  . دـناوخب
ار وا  نتفرن  هناـخ  هبتلع  زوریرپ  . درکن لوـبق  دورب  هناـخ  هب  میدرکرارـصا  هچ  ره  تسـشن و  هسردـم  طاـیح  زا  ياهشوـگ  رد  دـش  لـیطعت 
ردـپ و مدیـسرپ  . مدرگ زاـب  وا  هناـخ  هب  مهاوخیمنرگید  دـنکیم و  تیذا  ارم  نزریپ  . موـشیم يرادـهگن  ... ماـن هب  ینز  دزن  : تفگ مدیـسرپ .
رتـخد 13 ( . 14  ) تسا هدرپسنزریپ  نآ  هب  ارم  مردـپ  دـندش و  ادـج  مه  زا  اهنآ  : تفگ سپـستسیرگ  هقیقددـنچ  ؟ دنتـسه اـجک  ترداـم 

شردارب درکیم . یگدـنز  غاب  نیا  رد  دوخ  ردارب  ود  اب  رتخد  نیا  . درک زیوآقلحار  دوخ  سورد  تاغاب  زا  یکی  سارت  رد  ... ماـن هب  ياهلاـس 
تعاس 5/6 نم  . دش توف  شیپ  هام  ود  زین  مردپ  درک و  جاودزا  يرگیددرم  اب  مردام  . دندش ادج  مه  زا  شیپ  لاس  هس  مردام  ردـپ و  : تفگ
هب ار  شدنزرف  یتسرپرس  ردام  رگا  و  ( . 15  ) تساهدرک زیوآقلح  ار  دوخ  مرهاوخ  مدرک  هدهاشم  مدمآ  هناخ  هب  یتقو  زورید  رهظزا  دـعب 
هب يرداـم  دوشیم . عقاويردـپان  تسد  ریز  تاـقوا  اـسب  ددرگیم و  مورحم  ردـپ  تبقارم  یتسرپرـس و  زا  موـصعم  لـفط  نآ  دریگب  هدـهع 

شدرگ هـب  دنتــسب و  باوــختخت  هـب  ياهتــسب  رد  قاــتا  رد  ار  دوخهلاــستشه  هــچب  رــسپ  ياــپ  تــسد و  شدــیدج  رهوــش  کــمک 
دوشیم و هدیـشاپ  مه  زا  هداوناخ  مرگ  نوناـک  قـالط  عوقو  اـب  ( 16 . ) تسا هتخوس  هچب  هتفرگ و  شتآ  قاتا  دـندید  دنتـشگربیتقو  . دـنتفر

اهر ار  هانگیب  دارفا  نآ  یلک  هب  یهاوخدوخ  يزابجلرثا و  رد  ردام  ردـپ و  یهاگ  دـندرگیم و  هانپیب  تسرپرـسیب و  هداوناخ  نآنادـنزرف 
رثا رب  نامردام  ردپ و  لبق  یتدم  تفگ : گرزبرسپ  . دندش نصحتم  هاگـساپ  هب  نادرگرـس  هلاس  كدوکراهچ 12 و 9 و 6 و 4  . دنزاسیم

هانگیب لافطا  یتقو  ( 17 . ) دننک لوبق  ارام  یتسرپرس  دنتسین  رضاح  مادکچیه  رگید  دندش و  ادج  مه  زا  يزور  هنابـشياهاوعد  فالتخا و 
نکممیحور ياههدـقع  یتـیبرتیب و  رثا  رد  دـنوشیم و  هزره  درگلو و  اـبلاغ  دنتـشادنیهاگهانپ  دـنداد و  تسد  زا  ار  شیوختسرپرس 

اههمانزور تالجم و  تاحفـص  رد  نآ  راثآ  هکنانچ  دننزبتیانجو . لتق  يدزد و  هبتسد  ندش  گرزب  زا  دـعب  ای  یکدوک  نامز  رد  تسا 
داتشه ، نوناک راکهزب  ناوجرفن  زا 116  میدید  ناکدوک  تیبرت  حالـصا و  نوناک  زا  هک  قیقحت  رد  دسیونیم : تاعالطا  ، ددرگیم سکعنم 

مناخ ،و  مرتحم ياـقآ  ( 18 . ) دـناهدرک رکذ  وا  ياهیریگتخـس  يردامان و  دوجو  ار  دوخ  فارحنا  لـیلد  بلغا  دنتـشاد و  يرداـمان  ناـشرفن 
يزابــسوهزا ، دـینکن ییوجهناـهب  ، دیــشاب هتــشاد  تشذـگ  دـینک ، يراکادـف  ناتهانگیبنادـنزرف  رطاـخ  هـب  ادــخ و  ياـضر  يارب  یمارگ 

بوخناتهانگیب نادنزرف  ناتدوخ و  راک  بقاوع  رد  ، دیهدن جرخب  يرگهزیتسو  تجاجل  ، دیریگب هدیدان  ار  کچوک  بویع  ، دـیرادربتسد
اهنآ هنایشآ  دنراد  راظتنا  امش  زا  هانگیب  دارفا  نیا  دینک . محرت  نانآ  هدرسفا  هرهچ  هتفر و  ورف  ياهمـشچ  هب  دنرادن . ریـصقت  اهنآ  ، دیـشیدنیب
نانآ ینورد  هتساوخ  هب  رگا  دیزاسن . نادرگرـسو  هدنکارپ  ار  لاب  رپ و  یب  ياههجوج  نآ  دیـشاپن و  مه  زا  ار  یگداوناخمرگ  نوناک  ینعی 

مراکم اهتـشونیپ 1- دـید . دـیهاوخن  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  يور  دوب  دـهاوخن  رثایب  نانآهلان  هآ و  دینکـشب  ار  ناشلد  دـینکن و  هجوت 
هام دنفسا  تاعالطا 12  قالخالا ص 248 5- مراکم  هام 1350 4- نمهب  تاعالطا 26  لئاسو ج 15 ص 267 3- قالخالا ص 225 2-
هام دنفسا  تاعالطا 16  هام 1350 9- دنفسا  تاعالطا 8  هام 1350 8- دنفسا  تاعالطا 16  هام 1350 7- دنفـسا  تاعالطا 16  -6 1350

نابآ 1348 ناهیک 29  هامید 1348 13- تاعالطا 8  هام 1348 12- نمهب  تاعالطا 21  هام 1348 11- دنفـسا  تاعالطا 17  -10 1350
نـمهب 1348 18- تاعالطا 18  دادرخ 1349 17- تاعالطا 7  نـمهب 1351 16- تاعالطا 4  هاــم 1348 15- رهم  تاعالطا 28  -14
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	كمك در بچهداري
	زود به منزل بيا
	باوفا باش
	تعليم و تربيت
	بچهدار شدن
	بزرگترين مانع حل اختلافات
	طلاق


	مؤسسه نور فاطمه زهرا سلام الله علیها



