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میکح نامقل 

باتک تاصخشم 

يدـهملا 1362. نارهت  رـشن :  تاصخـشم  نایراصنا  نیـسح  میکح  نامقل  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1323 نیسح -  نایراصنا  هسانـشرس : 
[ - 305  ] همانباتک ص تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  350: اهب کـباش :  ص 309  يرهاظ :  تاصخـشم 

 : هرگنک يدــنب  هدر  مـکح  لاــثما و  عوـضوم :  یمالــسا  قــالخا  عوـضوم :  ناــمقل  عوـضوم :  سیوــنریز  تروــصهب  نـینچمه  306 ؛
م2308-62 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/156 ییوید :  يدنب  هدر  8ل7 1362  فلا /BP88/77

همدقم

هراشا

هب مزجاع ، تتمظعاب  هاگـشیپ  هب  ساپـس  ندروآ  زا  ادـنوادخ ! نابرهم  مناوتاـن ، تییوگاـنث  زا  ! اراـگدرورپ گرزب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نامه هب  تدوجو  هب  ادـنوادخ ، دـنیامنهار .  لیلد و  نیرتهب  تدوجو  رب  شنیرفآ  ءازجا  مامت  هک  مشاب  هتـشادن  ارچ  و  مراد ، رارقا  تتیبوبر 

ُهّللا َوُه  ( 1 .) ٌدَحَا ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی *  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَـصلا *  ُهّللَا  دَحَا *  ُهّللا  َوُه  ُْلق  منک : یم  رارقا  يا  هدومرف  نآرق  رد  هک  تروص 
ُنِْمیَهُْملا ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُقلا  ُِکلَْملا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ـال  يذَّلا  ُهّللا  َوُه  ُمیحَّرلا *  ُنمْحَّرلا  َوُه  ِةَداـهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاـع  َوُه  ّـالِإ  َهِلا  ـال  يَّذـلا 

َوُه ُو  ِتاومَْـسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُـسی  ینْـسُْحلا  ُءامْـسالا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ءُيِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهّللا  َوُه  َنوُکِرـُشی *  اّمَع  ِهّللا  َناْحبُـس  ُرِّبَکَتُْملا  ُراـّبَْجلا  ُزیزَْعلا 
هدزاود و  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هللادـبع نب  دّـمحم  ترـضح  لماک  ناـسنا  كاـنبات  ناور  هب  ناـیاپ  یب  دورد  و  ( 2 .) ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا 

درخ نابحاص  نادنمـشیدنا و  يارب  تساه . ناسنا  یجنم  جع )  ) يدـهم ناشنیرخآ  و  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نانآ  لوا  هک  وا  نیـشناج 
(1  ) یقرواپ هدام  ندیسر  لامک  هب  زج  ملاع  نیا  رد  وا  یگدنزو  ناسنا  شنیرفآ  زا  یلـصاویعقاو  دصقم  هک  تسین  يدیدرت  هلئـسم  نیا  رد 
يراکمه و اب  قح  یلاع  هدارا  هب  ناسنا  تسین . يرگید  زیچ  یلاع  تاجرد  ندروآ  تسدب  وا و  دوجو  ات 24   22 رشحلا : ( 2 . ) دیحوت هروس 

تایح همادا  دنک . یگدنز  ییاهنت  هب  دناوت  یمن  هدعاق  نیمه  وریپ  رد  هتـشاذگ و  یتسه  هب  مدق  تقلخ ، ناهج  رد  يددعتم  لماوع  تکرش 
هیاپ رب  دـیاب  یگتخیمآ  نیا  و  تسا ، رگید  ياه  ناسنا  زا  نتفرگ  کمک  تقلخ و  لـماوع  زا  شندرب  هرهب  وا و  یگتخیمآ  وترپ  رد  ناـسنا ،
نیمز دنامب . ظوفحم  شتیعقوم  ریسم  نیا  رد  و  دهد ، قوس  هبناج  همه  یگتسارآ  کی  يوس  هب  ار  ناسنا  ات  دشاب  راوتـسا  یحیحـص  لوصا 

هدومرف و دای  ناسنا  دوجو  صوصخلاب  ناهج و  مظن  ندروآ  دیدپ  رد  ددعتم  لماوع  تکرش  يراکمه و  زا  دیجم  نآرق  رد  گرزب  يادخ 
هب ار  امـش  هنیمز  نیا  رد  یتایآ  همجرت  . تسا هدومن  توعد  شدوخ  رارـسا  زا  رپ  دوجو  یتسه و  يایاوز  مامت  رد  رکفت  ریبدـت و  هب  ار  رـشب 

رون میظع  ياه  هدوت  اه ، ناشکهک  اه و  یباحـس  اهرمق ، دیـشروخ ، ناگراتـس ، اه ( نامـسآ  شنیرفآ  رد  دـنک . یم  رت  کیدزن  هلئـسم  نیا 
یم دای  ادـخ  زا  هدیـشک ، زارد  ولهپ  رب  ای  هتـسشن  ای  هداتـسیا  هک  نانآ  تسا ، ییاه  هناشن  درخ  لها  يارب  زور  بش و  یلاوت  نیمز و  و  و )...

نیمز رد  وـگب  ( 1 .) يا هدـیرفاین  هدوهیب  ار  اه  هماـنرب  نیا  اراـگدرورپ ! دـنیوگ : یم  دنـشیدنا  یم  نیمز  اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  رد  دـننک و 
دینیب یمن  اـیآ  ( 2 .) يرگید شنیرفآ  دـنیرفآ  یم  و  درک ؟ زاـغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  دـنوادخ  هک  دـییامن  ّتقد  دـیرگنب و  دـینک و  شدرگ 

(3 .) تشاد ینازرا  امـش  هب  ار  دوـخ  ناـهن  راکـشآ و  ياـه  تمعن  و  داد ، رارق  امـش  ناـمرف  هب  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  ار  هـچنآ  دـنوادخ 
رد قح  ناـمرف  هب  ناگراتـس  هاـم و  دیـشروخ و  زور ، بش و  . 20 نامقل : ( 3 . ) 20 توبکنعلا : ( 2 . ) و 191  190 نارمع : لآ  ( 1  ) یقرواپ
رد يدایز  تاـیآ  تروص  ره  رد  ( 1 .) مهم تسا  ییاه  هناشن  دـندنب  راکب  ار  دوخ  درخ  هک  یناسک  يارب  همانرب  نیا  رد  دنتـسه  امـش  رایتخا 

دننامه هک  دهد  یم  رادـشه  یمدآ  هبو  دـنک  یم  دزـشوگ  ناسنا  ندـمآ  دوجوب  يارب  ملاع  رد  ار  ینوگانوگ  لماوع  تکرـش  دـیجم  نآرق 
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یب هرذ  نیا  ندیـسر  رمث  هب  يارب  دوبن ، شیب  يا  هفطن  لـصا  رد  ناـسنا  هک  دـیناد  یم  راد . فدـه  تسا  يدوجو  ناـهج  تادوجوم  ریاـس 
یمارگ ناگدنناوخ  هکنیا  يارب  و  دمآ ، دیدپ  رـشب  مانب  يا  هویم  نانآ  نواعت  زا  ات  دندرک  يراکمه  مه  اب  فلتخم  لماوع  اهدرایلیم  رادـقم 

: مینک یم  لیلحت  هیزجت و  يرتعیسو  دید  اب  ار  همانرب  هدرک و  هراشا  لماوع  زا  يا  هراپ  هب  دنریگرب  هلئسم  نیا  زا  رتشیب  هرهب 

نیمز

نیمز هرک  دناد . یم  قح  گرزب  ياه  هناشن  زا  یکی  هدش  ررقم  وا  یگدنز  رـشب و  شیاسآ  يارب  هک  شلماوع  مامت  اب  ار  نیمز  میظع  نآرق 
يارب زا  نآ  رد  یگدـنز  دوـب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  تـسا ، مـظنم  قـیقد و  رایـسب  شیدوـجو  عـضو  رظن  زا  تـسوا ، هدـییاز  رـشب  تـقیقح  هـک 

نزو بعکم  رتمولیک  دراـیلیم  مجح 1083  عبرم  رتـمولیک  نوـیلیم  نیمز 509  تحاسم  دومن . یم  لکـشمو  راوشد  یـسب  هدـنز  تادوجوم 
.12 لحنلا : ( 1  ) یقرواپ لاس  نویلیم  دـصناپودرایلیمراهچدودحرد  رمع  ًابیرقت  رتمولیک  نویلیم  دیشروخ 150  زا  هلـصاف  نت  درایلیم   5980
، نیا رب  هوالع  دوش . یم  لصو  رگیدکی  هب  نیمز  طاقن  مامت  اهایرد  نیمه  هلیسو  هب  هتفرگ و  ارف  اهایرد  ار  نیمز  حطـس  زا  يرتشیب  تمـسق 
هب ایرد  ياهبآ  زا  يداـیز  رادـقم  تسا . دـنمدوس  رـشب  يارب  تهج  ره  زا  اـهنآ  دوجو  هک  دـننک  یم  یگدـنز  نیمز  ياـهبآ  رد  یتادوجوم 

ِتاـیح همادا  يارب  یتاـبن  ياـه  هناد  اـت  دراـب  یم  نیمز  رب  هاـگنآ  هدـمآرد ، ربا  تروص  هب  سپـس  هدـش و  راـخب  دیـشروخ  ترارح  هلیـسو 
هراوهاـگ نیا  يور  رب  تاـیح  همادا  هک  تسا  هدـش  باـسح  قیقد و  يردـق  هب  دیـشروخ  اـت  نیمز  هلـصاف  دـسرب . رمث  هب  هدـنز  تادوـجوم 

دوب رتمک  رگا  دندوب و  هرهب  یب  تایح  زا  نیمز  تادوجوم  هیلک  دوب  رتشیب  هلـصاف  نیا  رگا  متح  روطب  تسا ، ناسآ  هداس و  يراک  تمعنرپ 
بش ندمآ  دیدپ  ثعاب  شروحم  رود  هب  تکرح  ندوب و  يورک  تسا و  لکش  يورک  نیمز  دوبن . نایم  هب  یگدنز  تایح و  زا  ینخـس  زین 

شفرط کـی  دوـب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  تسا ، کـیرات  شرگید  مین  و  نـشور ، تـسا  دیـشروخ  يوربور  نآ  مـین  هـشیمه  اریز  تـسا ، زور  و 
ناکما یگدنز  ای  دوبن ، رگید  يزیچ  یگتـسخ  تلالم و  اب  زج  نآرد  یگدنز  عضو  نیااب  هاگ  نآ  دوب ، بش  شرگید  فرط  زور و  هشیمه 

نوچ اههوک  دشاب . هدیـشوپ  يدحا  زا  لصف  راهچ  عفانم  دیابن  و  تسا ، لصف  راهچ  هدنروآ  دیدپ  دیـشروخ  رود  هب  نیمز  شدرگ  تشادن .
راـچد هشیمه  دیـشروخ  دوخ و  رود  هب  شدرگ  لاـح  رد  نیمز  دوبن  اـههوک  دوـجو  رگا  و  هدـش ، راوتـسا  نیمز  تشپ  رب  مکحم  ییاـهخیم 
همانرب تسا و  ییا  هداعلا  قوف  عفانم  ياراد  اهیدنلب  اهیتسپ و  دش ، یم  لاحم  يرما  نآ  يور  رب  یگدـنز  و  دوب ، بیرغ  بیجع و  ياهتکرح 

. تسین هدوهیب  ثبع و  نیمز  رد  يا 

دیشروخ

تایح هجرد  نویلیم  يزکرم 17  ترارح  هجرد  هجرد  رازه  نآ 6  جراخ  ترارح  هجرد  ًابیرقت  نیمز  ربارب  رازه  دصیـس  نویلیم و  مجح 1 
یمن دشر  هایگ  دیشروخ  رون  یب  تسا ، اه  يژرنا  مامت  همشچرس  ًابیرقت  دیشروخ  تسا ، دیـشروخ  رون  نویدم  هدنز  تادوجوم  یگدنز  و 
یمن تایح  همادا  يرادناج  دیـشروخ  رون  یب  سپ  دراد  هایگ  هب  یگتـسب  نارادناج  یگدنز  نوچ  و  دوش ، یمن  مهارف  ییاذغ  داوم  دـنک و 

. دنا هتفهن  دوخ  رد  هتفرگ و  دیشروخ  زا  میدق  راصعا  رد  ار  هیام  راک  مینک  یم  فرصم  زور  ره  هک  یتفن  و  لاغز ، بوچ ، دهد .

اوه

یلو دـشاب ، بیجع  امـش  رظن  هب  هسیاقم  نیا  دـیاش  میتسه  ایرد  قامعا  ياهیهام  دـننام  تاـهج  یـضعب  زا  مه  اـم  هک  دـنیوگب  امـش  هب  رگا 
نیا رد  مینک . یم  یگدنز  تسا  رت  قیمع  ایرد  زا  راب  دنچ  هک  اوه  زا  یـسونایقا  گرزب ، سونایقا  کی  قمع  رد  ام  هک  تسا  نیمه  تقیقح 

ناشیارب یگدـنز  اوه  نودـب  هک  دـننک  یم  یگدـنز  نارادـناج  ناهایگ و  زا  يرایـسب  دـنیوگ ، یم  اوه  ار  نآ  هک  قیمع  گرزب و  سونایقا 
يارب هک  تسا  نژیسکا  داوم  نیا  نیرت  مهم  و  تسا ، يرورض  هدنز  تادوجوم  تایح  يارب  هک  تسا  يداوم  لماش  اوه  اریز  درادن ، ناکما 
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. تسا مزال  تادوجوم  مامت 

بآ

تسد زا  بآ  نیشناج  ات  دماشایب  بآ  ناویل  تفه  ات  شش  رادقم  دیاب  زور  هنابـش  دراد ، جایتحا  بآ  هب  هدنز  تادوجوم  ریاس  دننام  ناسنا 
زا ور  نیا  زا  دتـسرف ، یم  اوه  هب  بآ  راخب  يرادـقم  سفن  کی  ره  اب  دـنک و  یم  عفد  بآ  دوخ  ندـب  زا  ًابترم  ناسنا  ددرگ ، ندـب  رد  هتفر 

نودب تسا و  تایح  هدام  بآ  دسر ، یم  ام  ندـب  هب  اهاذـغ  ریاس  اهیزبس و  هارمه  بآ  دراد . دـیدش  زاین  تایح  همادا  يارب  بآ  ندـیماشآ 
یم مهارف  ار  یگدـنز  لئاسو  رگیدـی  کمک  هب  تقلخ  ملاع  رد  يرگید  نوگانوگ  لماوع  اهنیا  رب  هوالع  تسا . لاحم  يرما  یگدـنز  نآ 

زا رپ  رـسارس  یناسنا  دراذگ  یتسه  هرفـس  هب  مدق  هدـنز  یناسنا  تروص  هب  هفطن  نآ  دوش و  هتخاس  رادـناج  هفطن  ناج  یب  داوم  زا  ات  دروآ 
. دیوش یم  انشآ  شیدوجو  تالیکشت  زا  یخرب  هب  ریز  طوطخ  رد  هک  رارسا  بیاجع و 

ندب تالیکشت 

تالضع ددع  وزاب 2  ددع  تلکسا 150  طباور  ددع  تسد 2  ددع  تلکسا 243  ددع  نار 2  ددع  رس 1  ددع  قاس 2  ددع  هنت 1 ددع  اپ 2 
لداعم تعاس  رد 24  ندب  هب  نوخ  لیوحت  هبترم  رازه  زور 110  هنابش  رد  ندش  هتسب  زاب و  هرفح  ياراد 4  بلق  ددع  جنرآ 2  تفج   450

لاس 3  70 رد شندـش  هتـسب  زاب و  دربب . الاب  رتمدـص  عافترا  هب  ار  نیـشنرس  هک 3  يروسناسآ  هزادـنا  هب  بلق  تیلاـعف  تردـق  رتیل  10520
کی تروص  هب  مه  يوراـهلوبلگ  عومجم  نویلرت  نوخ 25  لوبلگ  رتـم  نویلیم  اهگر 560  هلیسوهب  ندب  یـشک  هلول  هکبـش  هبترم  درایلیم 
نوخ هیفصت  رتمولیک  اه 100  هرفح  عومجم  لوط  رتم  یتناـس  هرفح 5  ره  هرفح  نوـیلیم  ياراد 200  هیلک  رتـم . رازه  500 ونویلیم نوتس 37
عبرم رتم  تسوپ 5/1  رتیل  زور 700  هنابش  يریگ  نژیسکا  لمع  هرفح  نویلیم  ياراد 350  هیر  رتیل  لداعم 500  زور  هنابش  رد  هیلک  هلیسوهب 

عبرم 4000 رتم  یتناـس  ره  رد  رتم  کچوک 8  هدور  نویلیم  یبصع 4  زکارم  عومجم  یبـصع  همگد  تسوپ 5000  عبرم  رتم  یتناـس  ره  رد 
نویلیم تارباخمو 480  یشک  میـس  هکبـش  لولـس  درایلیم  زغم 14  سفنت  هلوـل  ياراد 100  لولـس  ره  لولـس  ياراد 3000  هدـغ  ره  هدـغ 

ياهتمعن دیهاوخب  رگا  دیامرف : یم  دیجم  نآرق  رد  گرزب  يادخ  و .. یبصع و ... لماع  رازه  شوگ 24  نیمز  هرک  رود  هبترم  12 لداعمرتم
رد شتایح  همادا  ناسنا و  ندروآ  دوجوب  رد  هک  ییاهتمعن  یتسار  تسا . جراخ  امـش  هدـهع  زا  دیرامـشب  ما  هتـشاد  ینازرا  امـش  هب  هک  ارم 
هک یبتارم  نیا  مامت  اب  مسرپب  هتـشاد و  فوطعم  لاؤس  دنچ  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  هجوت  دیاب  هک  تساجنیا  تسین ، شرامـش  لباق  دنراک ،

یگدـنز رد  دـناوت  یم  تسا ، قح  هدارا  نوناق و  هرطیـس  رد  شیتایح  ياه  هماـنرب  ماـمت  رد  هک  ناـسنا  اـیآ  دـیدناوخ ، هتـشذگ  روطـس  رد 
هدایپ دـشاب  هتـساوخ  یلمع  ره  و  دـهد ، ماجنا  دـهاوخب  شلد  هچ  ره  تسا  دازآ  ایآ  دـشاب ؟ یهلا  نوناق  زا  زاین  یب  یعامتجا  یگداوناخ و 

ایآ دنراک ؟ رد  هجیتن  یب  فده و  یب  دنراک  رد  هچنآ  یتایح و  یلاع  لماوع  ایآ  دنک ؟ دراو  ررـض  نارگید  یگدنز  ماظن  هب  هچ  رگ  دـنک ،
دنب و یب  یهورگ  هک  تسا  نیمه  شیعقاو  موهفم  یگدـنز  ایآ  درادـن ؟ يرگید  فیلکت  توهـش  لامعا  ندـیماشآ و  ندروخ و  زج  ناسنا 
اب بسانم  ياه  همانرب  زا  يوریپ  رد  رـشب  ایآ  دیآ ؟ یم  دیدپ  یبتکم  ره  هیاس  رد  هدیدنـسپ  قالخا  و  افـص ، حلـص و  ایآ  دـنا ؟ هتـشادنپ  راب 

یلاع ناربمایپ  شور  ایآ  تسا ؟ دسافم  حلاصم و  مامت  هب  هاگآ  ملاع و  یـسک  ناهج  راگدیرفآ  زج  ایآ  تسین ؟ دنوادخ  هب  جاتحم  شتایح 
مظنم و يا  همانرب  ایآ  دیآ ؟ یم  تسدـب  یمارآ  یگدـنز  قح  ریغ  نیناوق  هیاس  رد  ایآ  دریگب ؟ رارق  لمع  دروم  دـیابن  تسود  ناسنا  ردـق و 
و دوشن ، ناشدوجو  رد  فراعم  ندرک  هدـنز  هب  مادـقا  اهناسنا  فرط  زا  رگا  ایآ ... و  تسین ؟ ناهج  راگدـیرفآ  رب  لیلد  ملاع  هدـش  باـسح 

نانآ نورد  رد  حور  دـننکن ، سـساسحا  دروآ  یم  یمدآ  نورد  رد  یلعف  یگدـنز  هک  يراـشف  و  دـنزاسن ، راکـشآ  ار  دوخ  ینورد  تورث 
تسا نیا  هب  هتسب  وا  شیپ  هب  ور  ینادواج  تایح  ناسنا و  یگدنز  دیآ . یمرد  یناج  یب  هدام  تروص  هب  ناسنا  دوش و  یم  گنس  نوچمه 

كاردا ناـمه  تفرعم  ،و  تسا تفرعم  دزاـس  یم  رارقرب  ار  طاـبترا  نیا  هچنآ  و  دزاـس ، رارقرب  طاـبترا  تسوا  يوربور  هک  یتـیعقاو  اـب  هک 
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هک تسا  حیحص  ملاس و  ینعم  مامت  هب  یگدنز  کی  تفرعم  هویم  دشاب . هدرک  ادیپ  یگتخپ  لامک و  تلاح  مهف  هلیسو  هب  هک  تسا  یـسح 
نایم رد  هتبلا  دنـسر . یم  دوخ  قوقح  هب  یمدآ  یگدنز  هیاس  رد  مه  نارگید  هدرک و  ادـیپ  تسد  شتیناسنا  قوقح  مامت  هب  ناسنا  وترپ  رد 

اریز تسین ، ءایبنا  بتکم  دننامه  رت  یلوصا  رت و  هدنز  یبتکم  هدمآ  دیدپ  یناسنا  لوصا  رد  ناسنا  نتـشاد  هگن  يارب  هک  ییاه  بتکم  مامت 
خساپ هب  ار  ناسنا  نانآ  تسا . گنهامه  رـشب  تعیبط  ترطف و  اب  هتفرگ و  همـشچرس  یحو  زا  نادرم  گرزب  نآ  راکفا  هجیتن  راکفا و  مامت 

یمن يا  هسردم  چیه  رد  ار  نانآ  ریظن  هک  دندروآ  دوجوب  یناگدـش  تیبرت  هار  نیا  رد  و  دـندرک ، توعد  تعیبط  ترطف و  يادـن  هب  نداد 
. میبای

تاجن هار  هناگی  مالسا 

توعد لوصا  نیا  يوس  هب  ار  رـشب  هکنیا  زج  و  روط ، نیمه  زین  نانآ  ناگدش  تیبرت  و  دنحلاص ، لمع  نامیا و  يوس  هب  ناورـشیپ  ناربمایپ 
ار ءایبنا  توعد  هک  یمدرم  دنـسرب و  حـلاص  لمع  نامیا و  ماقم  هب  دـننک  يوریپ  قح  هب  ناـشیا  زا  هکناـنآ  دـنرادن . رگید  يا  هماـنرب  دـننک 
. دش دنهاوخن  راگتسر  دنا ، هتسرن  دیلقت  یناسفن و  یعاود  زا  نوچ  دننک  دوخ  تیبرت  رد  یهاتوک  دنشاب و  هتـشاد  قیقحت  تردق  دنونـشب و 

عماج هدوب  يرـشب  تایح  راودا  مامت  رد  دنوادخ  هدش  عضو  نیناوق  زا  كانبات  نشور و  يا  هرهچ  ایوگ و  هدنز و  يدهاش  هک  مالـسا  ماظن 
. دـش هدایپ  رـشب  مامت  تاجن  يارب  مظنم  يا  هشقن  دـننامه  فلع  بآ و  یب  کشخ و  ینیمزرـس  رد  ناربماـیپ  متاـخ  هلیـسو  هب  نآ  لـماک  و 

ناماس رـس و  يارب  دوب . دـهاوخ  ناما  رد  ثداوح  دابدـنت  زا  دـبا  ات  هک  درک  انب  كاخ  حطـس  رب  یناسنا  لـئاضف  زا  میظع  ییاـه  ناـمتخاس 
ندیبوک مهرد  يارب  درک . دهاوخن  وحم  یگدنز  رتفد  زا  ار  نآ  زگره  نامز  ناشورخ  جاوما  هک  دروآ  ینیناوق  اه  یگدـنکارپ  هب  ندیـشخب 

یب هداس و  تسا  ینییآ  مالـسا  دمآ . دهاوخن  شریظن  دوب و  هدشن  هدروآ  شدـننام  هک  هدرک  نایب  یقیاقح  یقالخا  لئاذر  قافن و  كرش و 
للم یعامتجا  نوؤش  دمآ و  قئاف  اه  بتکم  همه  رب  ینامز  كدنا  رد  هک  دوب  یگدنز  لوصا  اب  نآ  یگنهامه  یگداس و  نیمه  و  شیالآ ،

نورب و نورد و  یکاپ  هب  ار  رـشب  تسا ، یتسرپاتکی  دـیحوت و  رب  نآ  ساسا  هک  مالـسا  داد . رارق  دوخ  ذوفن  هطلـس و  ریز  ار  ناهج  فلتخم 
هک تسا  یلوصا  نامه  نیا  و  دیامن ، یم  توعد  تاواسم ، يریگتسد و  يردارب ، یگناگی و  تقادص و  ییوگتـسار ، تناما ، يراکتـسرد ،

دـیفم و اهنت  هن  مالـسا  هب  ندرک  لمع  تسا . نومنهر  تایح  يایاوز  همه  رد  لماکت  ییاناد و  تیادـه و  هارهاش  هب  ینادان  زا  ار  رـشب  هدوت 
یقیقح ندمت  يوس  هب  یعقاو  تفرـشیپ  تعرـس و  هلیـسو  هکلب  درادن ، یعقاو  يانعم  هب  ندمت  ریـس  اب  يراگزاسان  چـیه  هکلب  تسا ، ناسآ 

وهل و زج  دوخ  ناوریپ  يارب  دشاب  هتشادن  یپ  زا  ار  ایند  یعقاو  يدابآ  دشابن و  تکرح  رد  ندمت  شود  هب  شود  هک  ینید  نآ  ملسم  تسا .
هتکن نیا  نید  نایاوشیپ  تاـشیامرف  نآرق و  هب  هعجارم  اـب  دـشک . یم  تکـاله  يوس  هب  ار  شنارادربناـمرف  نیعباـت و  درادـن و  يرمث  بعل 

نیا رکنم  تسا و  مالـسا  نیبم  نید  تسا  ندمت  يالعا  لثم  دوخ  دور و  یم  شیپ  ندـمت  ریـس  اب  هک  یقح  نید  هناگی  هک  دوش  یم  نشور 
هتفگان مه  هلئـسم  نیا  دراد . ینمـشد  یناور  ياه  هدقع  رطاخ  هب  مالـسا  اب  ای  تسا ، رامعتـسا  هدـناشن  تسد  ای  تسا ، درخ  زا  رود  ای  ینعم 

یم ندـمت  زا  ندـش  رود  طاطحنا و  لماع  ار  نید  و  دـنرادن ، نید  ياه  هماـنرب  اـب  یـشوخ  يور  نیمز  برغم  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دـنامن 
رد تشادن و  ار  رشب  ياه  يدنمزاین  هب  ییوگباوج  دادعتسا  دیدج  قیتع و  دهع  هدش  فیرحت  نییآ  اریز  داد ، قح  نانآ  هب  دیاب  هتبلا  دنناد ،

تموکح نیمز  برغم  رد  يدام  مولع  تفرـشیپ  اب  دنک . لمع  نآ  هب  دـناوتب  تداعـس  لیـصحت  يارب  ناسنا  هک  دـش  یمن  تفای  ینیناوق  نآ 
مه رد  هتبلا  و  دوب ، طلسم  تشاد  هک  ینید  هیاس  رد  مدرم  سومان  لام و  ناج و  هب  هک  ییاسیلک  دید ، یم  لالحمـضا  رطخ  رد  دوخ  اسیلک 

ات دنداتسیا  نانآ  لباقم  رد  تخس  هتساخرب و  هزرابم  هب  نادنمـشناد  اب  ور  نیا  زا  دوبن ، ناسآ  اسیلک  نابابرا  يارب  طلـست  نیا  ندش  هدیبوک 
زا هک  مدرم  نادنمـشناد و  دندرب ، نیب  زا  دوخ  طلغ  دـصاقم  يرادـهاگن  يارب  يارب  ار  دنمـشناد  ملاع و  نویلیم  دـنچ  هب  کیدزن  هک  ییاج 

نیارد هرخالاب  دندرک و  يراذگ  هیاپ  شناوریپ  اسیلک و  اب  يزوریپ  دح  رس  ات  ار  يا  هناناج  هزرابم  دندوب  هدمآ  ناج  هب  اسیلک  ملاظم  تسد 
فـشک دوخ  هار  هب  و  دـندرک ، ادـج  یگدـنز  ياه  همانرب  مامت  زا  ار  شیاه  همانرب  اسیلک و  دـندش و  زوریپ  دوب  نید  اب  گـنج  هک  گـنج 
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ياه همانرب  هب  صاصتخا  ار  هبنـشکی  زور  زا  تعاس  ود  یکی  یگدـنز  رد  نید  ياج  ندوبن  یلاخ  يارب  و  دـنداد ، همادا  یعیبط  ياه  همانرب 
دازآ دنک . یم  قیوشت  هانگ  بناج  هب  ار  رشب  اه  همانرب  نآ  هکلب  دنک ، یمن  لح  رشب  زا  یلکشم  چیه  هک  ییاه  همانرب  مه  نآ  هداد ، یبهذم 

هب اپورا  تفرـشیپ  رد  یمقم  شقن  هک  يرگید  لماع  دوب  نیمز  برغم  يارب  تفرـشیپ  لماع  کـی  تینارـصن  دوهی و  یفارخ  نییآ  زا  ندـش 
اب اپورا  دروخرب  زا  سپ  یمالـسا  یملع  بتک  دوب ، نیملـسم  مولع  اب  یبیلـص  ياه  گنج  لوط  رد  نایحیـسم  ییانـشآ  تشاد  ندمت  يوس 

یمهم ياه  تفرـشیپ  هب  ناگناگیب  همانرب  نیا  هیاس  رد  دوب ، نایبرغم  قیقحت  ثحب و  رادـم  اهلاس  دـش و  لقتنم  برغم  کـلامم  هب  نیملـسم 
تاوهـش ءاضرا  يوس  هب  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  ناشنیمزرـس  يدابآ  يدام و  ياه  تورث  رطاخ  هب  نیملـسم  هک  یلاـح  رد  دـندش ، لـئان 

يدام و تردقو  اوق  دایدزا  رد  دندیسر و  زیگنا  تفگش  تایقرت  هب  یملع  ياه  تیلاعف  شـشوک و  هیاس  رد  نایبرغم  دندرک . یم  يورـشیپ 
نارک یب  تورث  ندروآ  تسدـب  دـنتخود ، نیمز  قرـشم  ياـه  تورث  هب  عمط  مشچ  تردـق  ندروآ  تسد  هب  اـب  دندیـشوک ، دوخ  یماـظن 

عوضوم ود  نیا  يارب  دوبن ، رسیم  یمالسا  ياهتلم  اهتلود و  نتشاد  - - هاگن لهاج  مالسا و  زا  نیملسم  ندیرب  هار  زا  زج  نانآ  يارب  نیملسم 
يارب زا  يرتشیب  لئاسو  دـندرک ، ءوس  تاغیلبت  هفلتخم  قرط  زا  نآرق  مالـسا و  هیلع  رب  دنتـسناوت  ات  دنتـساوخرب ، تخـس  ياـه  شـشوک  هب 

ار رامعتسا  ذوفن  هار  دندرک ، تلم  روفنم  ار  یمالسا  نادنمـشناد  ءاملع و  دنتفرگ ، نانآ  زا  ار  ملع  رون  دندید ، هیهت  نایقرـشم  ینار  توهش 
یم ورف  یـشوگرخ  باوخ  هب  تعرـس  هب  قرـشم  دش ، یم  رادیب  تعرـس  هب  برغم  دوب  یبیجع  راگزور  دـندومن . زاب  یمالـسا  کلامم  رد 

تفگ درک و  هبعک  هب  هراشا  رگید  تسد  اب  نآرق و  هب  هراشا  تسد  کی  اب  تساوخاـپ و  هب  ناتـسلگنا  ماوع  سلجم  رد  نوتـسدالگ  تفر ،
يرازت هیسور  رادمامز  نامز  نیمه  لالخ  رد  زین  و  تسا ، لاحم  نانآ  رب  ام  تموکح  تسا  نیملـسم  نایم  رد  يونعم  تردق  ود  نیا  ات  هک :
یقیقح ناطلس  دنک  تموکح  اجنآ  رد  هک  یسک  دش ، کیدزن  لوبمالـسا  هب  دیاب  رتشیب  هچ  ره  درک . داهنـشیپ  تروص  نیا  هب  ار  يا  همانرب 

تاسـسؤم تسا  مزال  درک ، داجیا  اه  یناریا  دض  رب  یهاگ  ینامثع و  دض  رب  یهاگ  موادم  ياه  گنج  یتسیاب  نیاربانب  دوب . دهاوخ  ناهج 
يارب تسا  يرورـض  مزال و  هطقن  ود  هک  ار  کیتلاب  يایرد  اـیرد و  نیا  جـیردت  هب  دومن و  داـجیا  هایـس  ياـیرد  لـحاس  رد  يزاـس  یتشک 

هار ناکما  تروص  رد  تفای  تسد  سراف  جـیلخ  ربو  درک  عیرـست  دـیاب  ناریا  لالحمـضا  رد  دروآ . فرـصت  هب  اه  هشقن  ماجنا  تفرـشیپ و 
يالط زا  میناوت  یم  میدیـسر  اجنآ  هب  یتقو  درک ، ریاد  تسایند  رابنا  هلزنم  هب  هک  ناتـسودنه  اـت  هیروس  قیرط  زاار  قرـشم  میدـق  یتراـجت 
کمک يرامعتـسا  ياه  همانرب  هب  رتشیب  مدرم  ندوبن  رادـیب  و  زور ، نآ  نارادـمامز  ینادان  زیزع  ناگدـنناوخ  مینک . رظن  فرـص  ناتـسلگنا 

هعماج دننک . شوماخ  یمالـسا  کلامم  رد  زین  ار  تیناسنا  غارچ  دنتـسناوت  دـندوب  تلیـضف  قالخا و  دـقاف  دوخ  هک  نارگرامعتـسا  ات  درک 
هچراپ کی  ناهج  هجیتن  رد  تخاب  ار  یناور  لیاضف  رامعتسا ، غوی  ریز  مه  قرـشم  هعماج  و  ضحم ، يدام  تایح  هب  لیدبت  شتایح  برغم 
قالخا اب  مالسا و  اب  هزرابم  هک  هتفایرد  ناهج  شیب  مک و  زورما  تسب ، تخر  یگدنز  زا  شیاسآ  تینما و  هدش  نازوس  یمنهج  هب  لیدبت 

داسف هداتفا ، یـصاعم  زا  رطخرپ  يا  هداج  لئاذر و  زا  کلهم  یبادرگ  رد  دیدج  لسن  هک  دنیب  یم  ناهج  هدوب . يا  هناقمحا  راک  تلیـضف  و 
يارب يزکرم  هتسه  هک  هتفایرد  ناهج  تسا . راد  هشیر  لیصا و  بتکم  رتم  کی  هنـشت  تاجن  يارب  لسن  دراب ، یم  ناراب  نوچ  فرط  ره  زا 

يالقع رب  زورما  تسوا . لماک  تاررقم  هب  لمع  دنوادخ و  هب  هدـیقع  تاوهـش ، زوسنامناخ  ياهالب  اه و  تفآ  زا  ناسنا  دوجو  يرادـهگن 
یتخبدب زا  رـشب  تاجن  هار  اهنت  تساه و  همانرب  مامت  سأر  رد  شیاه  همانرب  مامت  اب  مالـسا  هک  هدـش  تباث  ناشدوخ  تافارتعا  ربانب  ناهج 

زا دوخ  هک  میکح  نامقل  دوجو  عمـش  وترپ  رد  نآ  مکحم  ینابم  یقالخا و  لوصا  هرود  کی  هدـش  یعـس  باتک  نیا  رد  تسا . مالـسا  اـه 
نشور امش  يارب  ناسنا  یحور  تیصخش  یقالخا و  هرهچ  باتک  نیا  هعلاطم  اب  تسا  دیما  و  دوش ، هتـشاگن  هدوب  يرـشب  گرزب  نیحلـصم 

دنم هرهب  مالـسا  یتیبرت  ياه  هیامرـس  زا  دننک  ناهج  ود  تداعـس  بسک  و  دنوش ، هتـسارآ  قالخا  تمعن  هب  دـنهاوخ  یم  هک  نانآ  و  دوش .
مکی تسیبءزج و  رد  نآرق و  هروس 31  هک  نامقل »  » هکرابم هروس  شا  هزیگنا  باتک  نیا  نتـشون  هک  مراذگن  هتفگان  ار  هتکن  نیا  دـندرگ .

. » ما هدیـشوک  تایاور  نآرق و  زا  شیاه  تمکح  حرـش  راوگرزب و  نامقل  یفرعم  رد  هدوب  نم  ییاناوت  دـح و  رد  هک  اـجنآ  اـت  دوب ، تسا 
 « نایراصنا نیسح 
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لوا شخب 

یبرغ ناسنا 

همه زا  ندش  ادج  رد  ار  نیمز  برغم  مدرم  جیردت  هب  لیجنا ، هدش  فیرحت  نییآ  نابابرا  هقلطم  تردـق  و  اسیلک ، هیام  یب  دـعاوق  نیناوق و 
و لامآ ، تاوهـش و  هب  نداد  نادـیم  و  تایح ، ياه  هنیمز  مامت  رد  يدام  لـئاسم  هب  شیارگ  و  نید ، طـخ  هب  ندـش  نیبدـب  و  يونعم ، روما 

چیه هک  اسیلک  ياه  همانرب  درک . هدامآ  تسا ، یشومارفادخ  خلت  رایسب  هویم ، هک  یشومارف  دوخ  هملک  کی  رد  و  طرـش ، دیق و  یب  يدازآ 
ناسنا شیارگ  ثعاب  ناسنا ، سومان  لام و  ناج و  هب  اسیلک  نابابرا  تایانج  تشادـن و  ناسنا  يونعم  ياهزاین  ترطف و  اب  یگنهامه  هنوگ 

رارق لطاب  قح و  كالم  ار  دوخ  ياه  تفایرد  نیمز  برغم  رد  ناسنا  دـش . یبرجت  مولع  هب  شندرک  هیکت  و  اـهنت ، لـقع  ياـه  هدروارف  هب 
يدام و ياـهزاین  ماـمت  هت  دـناوت  یم  یئزج  لـقع  تـالوصحم  و  یّـسح ، روما  یبرجت و  مولع  درک  یم  رکف  تشگ . دوخ  تب  دوخ  و  داد ،

هکنیا لاـیخ  هب  تسین . وا  يارب  یلماـک  ياذـغ  يرهاـظ  هعوـمجم ، نیا  هک  درک  تباـث  وا  هب  ناـمز  تشذـگ  یلو  دـهد ، خـساپ  وا  يوـنعم 
ار وا  زئارغ ، تسد  نتشاذگ  زاب  و  لایما ، تاوهش و  نتشاذگ  دازآ  و  یناسنا ، تالاح  زا  نتشادرب  تسد  و  یقالخا ، طورش  دویق و  نتسکش 

تـسد زا  هزورما  هک  تخاس  راچد  ییاهالب  تافآ و  اب  ار  دوخ  هجیتن  رد  و  دش ، كانتـشحو  نادیم  نیا  دراو  درک ، دـهاوخ  باریـس  ریس و 
نز درم و  رد  الاب  نینـس  رد  یکوپ  یچوپ و  ساسحا  دهد . یم  رازآ  ار  وا  ینطاب  نیگنـس  ألخ  یفده ، یب  یچوپ و  و  هدمآ ، ناجب  شدوخ 
رد دنوشن ، نونج  راچد  رگا  و  دننزن ، یشکدوخ  هب  تسد  رگا  نیمز  برغم  نانزریپ  نادرمریپ و  دوش . یم  سح  نییاپ  نینس  زا  شیب  یبرغ 
هب ندش  لیدـبت  اب  و  هدرک ، زاب  دوخ  رـس  زا  ار  تایح  موش  هیاس  ات  دنتـسه ، گرم  راظتنا  رد  هظحل  ره  و  دـنرب ، یم  رـسب  یگدرـسفا  لامک 

یچوپ و ساسحا  رتمک  یناوج  ناجیه  روش و  رطاخ  هب  برغ  ناوج  لسن  یلو  دـنوش ، تحار  هشیمه  يارب  ناشدوخ  لایخ  هب  روگ  كاـخ 
رازبا نداتفا  راک  زا  و  یناوج ، تاناجیه  ندرک  شکورف  زا  سپ  مه  نانآ  دنتاوهش  تاذل و  عاونا  هب  شوخلد  نینـس  نیارد  و  هدرک ، یکوپ 

هب دنک و  یم  دراو  هدرب  ورف  هاکناج  یجنر  رد  ار  نانآ  یفده  یب  یچوپ و  ساسحا  هک  یناوراک  نامه  هب  ندب ، ندش  هتسکشرو  تاوهش ،
يور یـشومارفدوخ  لوصحم  و  یـشومارفدوخ ، اه  یبرغ  یـشومارف  ادـخ  لوصحم  دزاس . یم  راچد  یـشکدوخ  اـی  نونج ، اـی  یگدرـسفا 

و یناویح ، تاذـل  بـالجنم  رد  ندـش  قرغ  یبرجت  مولع  یئزج و  لـقع  هب  ندروآ  يور  هجیتـن  و  یبرجت ، مولع  یئزج و  لـقع  هب  ندروآ 
. تسا یـشکدوخ  ای  یناور و  يرامیب  ای  دیدش ، یگدرـسفا  دنب  رد  نداتفا  و  یچوپ ، یکوپ و  هب  ندـش  راچد  نآ  زا  سپ  يزیرغ و  تاوهش 

نز درم و  اب  هک  یلصفم  ياه  تبحص  ابو  هدرک ، سمل  کیدزن  زا  ما  هتشاد  اپورا  هب  هک  يررکم  ياهرفس  لوط  ردار  لئاسم  نیا  مامت  نم 
مک یقرب  هک  وتـساف ، دازنال  يد  و  يوسنارف ، لراک  لاثما  یبرغ  نادنمـشناد  زا  رامـش  تشگنا  يدادعت  ما . هدومن  تفایرد  ما  هتـشاد  یبرغ 
رب هک  ییالب  هعجاف و  زا  ناشدایرف  هدرب و  یپ  برغ  رد  تایح  كانتـشحو  عاضوا  هب  هدرک ، هولج  ناـشدوجو  رد  ییاـنیب  يرادـیب و  زا  وس 

ناگدنب برغ و  ندمت  يارب  ار  یکانرطخ  رایسب  تبقاع  و  هداد ، رادشه  یـشومارف  دوخ  هب  تبـسن  ار  برغ  و  هدش ، دنلب  هدمآ  یبرغ  ناسنا 
وغل ار  میدق  مکحم  لیصا و  صوصن  قیاقح و  تایعقاو و  هک  دیدج  ندمت  1 ـ دنیوگ : یم  نانآ  دنا . هدرک  ینیب  شیپ  ندمت  نآ  ناگدرب  و 

دناوت یمن  دیدرت  نودب  يریگ  هزادنا  نیا  هک  دنک ، يریگ  هزادنا  دوخ  تیدوخ  اب  هدمآ  شرـس  هب  هک  ییاهالب  عومجم  تسا  راچان  هدرک ،
يرهاظ و و  یعامتجا ، يدرف و  كانرطخ  ياهدرد  جالع  يارب  يا  هراـچ  یبرغ  رـشب  تهج  نیا  زا  ددرگ ، لـطاب  زا  قح  تخانـش  ساـیقم 
ار ینیمز  يدام و  بهاوم  تاـناکما و  یبرغ  ناـسنا  2 ـ دـنک ! یم  هدـهاشم  تسب  نب  راچد  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  و  دـنیب ، یمن  دوخ  ینطاب 

عوضوم نیمه  اهنت  و  تسا ، شیوخ  نطاب  رد  لّمأت  یـسانشدوخ و  نآ  و  دـشاب ، یم  زجاع  دوجو  مامت  اـب  زیچ  کـی  زا  یلو  تسا ، کـلام 
، دنرادروخرب یلوبق  لباق  كرد  شوه و  زا  اه  یبرغ  دیدرت  نودـب  3 ـ تسا . یفاک  دیدج  ندمت  بذاک  یگدنـشخرد  یچوپ  تابثا  يارب 
ار اه  یبرغ  رگا  یبرغ  ندمت  4 ـ دنا ! نیمز  يور  مدرم  نیرتریقف  يونعم  تایح  و  یلمع ، تمکح  اب  ییانشآ  ثیح  زا  هک  تسین  کش  یلو 
، هدرک التبم  طرش  دیق و  یب  تاوهش  یسنج و  لامعا  هب  و  هدومن ، مارح  داوم  عاونا  كوخ و  تشوگ  یلکلا و  تابورـشم  ندروخ  هب  التبم 
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گرزب و ياهراک  بلغا  تسا ، شیوخ  نتـشیوخ  نتخاس  ردـه  یـشومارف و  یپ  رد  ییوج  نتـشیوخ  ياجب  یبرغ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب 
هیهت و  عارتخا ، فاشتکا و  رب  وا  یلمع  تردـق  تسین ، یگدوهیب  یـشومارف و  لوصحم  زج  يزیچ  یبرغ و  کـین  لاـمعا  یتح  یناـمرهق و 

ألخ زا  تشحو  توکس ، ییاهنت و  زا  سرت  5 ـ  دوخ . رب  یئانثتسا  طّلست  تردق و  هن  تسا  نتشیوخ  زا  یبرغ  رارف  زا  یـشان  یگنج  لیاسو 
كرحم 6 ـ  تسا . روما  نیمه  وا  موادـم  تیلاعف  هزیگنا  و  هتخاس ، زجاع  نطاب  يادـن  ندینـش  زا  ار  یبرغ  لوپ ، هب  لـسوت  نورد و  نطاـب و 
رــسارس رد  داـسف  بوـشآ و  هدـنروآ  دـیدپ  یبرغ  تـلع  نـیمه  هـب  تـسا ، نتــشیوخ  هـب  تموـکح  رد  وا  یناوتاـن  ییاـشگناهج ، رد  يو 

شزرا و  دوخ ، دوجو  تقیقح  هتسناوتن  هک  تسا  نآ  زا  یشان  وا  تیصخش  نتسکش  مه  رد  و  برغ ، رد  ناسنا  ینوبز  ّتلذ و  ( 1 .) تسایند
ربارب دننام و  وا  شزرا  و  تسا ، تاناویح  ریاس  دننام  یناویح  شدوخ  لایخ  هب  برغ  هسردم  رد  ناسنا  دبایرد ، ار  شیوخ  تیصخش  رهوگ 
وشن هکبـش  روطت و  ماظن  رد  دوجوم  ره  شزرا  سایقم  نازیم و  هک  اجنآ  زا  نایبرغ  رظن  هب  تسا . نیمز  يور  رگید  هدنز  تادوجوم  شزرا 

يارای تاـیح  هزراـبم  رد  و  هدـنام ، یقاـب  یعیبط  باـختنا  لاـبرغ  هک  هدـنز  تادوجوم  یگمه  نیارباـنب  تسا ، ءاـقب  يرادـیاپ و  ءاـقترا ، و 
ناسنا شوگرخ « ، غالا و  هابور ، گنلپ و  هچروم ، واگ و  هک  تسا  نیا  یباـیزرا  نیا  ياـنعم  دـنربارب . شزرا  رظن  زا  دـنا ، هدروآ  تمواـقم 
رورغم دوجو  مامت  اب  هک  یبرغ  ناسنا  دنسایقم !! شزرا و  کی  رد  رتش  ناسنا و  كوخ و  غالک و  گس ، گرگ و  برقع ، رام و  یمالسا » 

اطخ هار  تقیقح  تخانش  رد  و  هتشگ ، هابتـشا  طبخ و  شوختـسد  دوخ  تیعقوم  شزرا و  صیخـشت  رد  هدش ، ندمت  یملع و  ياه  هدروارف 
زا دوخ  دـحلم  نادنمـشناد  راکفا  زا  نتفرگ  رثااب  یبرغ  ناسنا  هتـساک !! ورف  شوم  هچروم و  اـب  ربارب  یحطـس  هب  ار  دوخ  هک  اـجنآ  اـت  هتفر ،

نوریب راگدرورپ  تیمکاح  تیالو و  قح و  ترـضح  تیاـمح  ج 7،ص 48 . همئألا ، لاوقا  لـقن  هب  نم  بهذـم  ( 1  ) یقرواـپ ذوفن و  هریاد 
نوریب زا  سپ  هک  یلاح  رد  دسر ، یم  دوب  هدرک  ضرف  هک  یموهوم  یتخبشوخ  هب  دیحوت  رادم  زا  جورخ  اب  هک  دوب  نیا  شروصت  و  تفر ،

هدولآ یـصاعم  دـسافم و  عاونا  هب  نماد  و  دـش ، راـتفرگ  موهوم  لوعجم و  نایادـخ  نیطایـش و  گـنچ  هب  قح  تیبوبر  ذوفن  هزوح  زا  نتفر 
هب اپورا  ناـیدوهی  یئرماـن  یئرم و  ياـه  تیلاـعف  و  اـسیلک ، نییآ  ربارب  رد  ناـسنا  حور  ندوبن  عناـق  و  مدرم ، هب  اـسیلک  ناـبابرا  راـشف  درک .

نادرم و زا  يالاب  دصرد  زورما  تشاد . ازس  هب  ریثأت  دنتسه  نآ  راتفرگ  نایبرغ  زورما  هک  یعاضوا  رد  تسینویهـص  نارادمدرـس  صوصخ 
رد میظع  يا  هعجاف  هب  دوشن ، جالع  رگا  یـشومارفدوخ  نیا  و  دنتـسه ، یتخـس  یـشومارف  دوخ  راچد  یـشومارف  ادـخ  رطاخ  هب  یبرغ  نانز 

. دیماجنا دهاوخ  وا  ندمت  ناسنا و  يدوبان  تهج 

یمالسا ناسنا 

، لامک دشر و  راوازـس  تمارک ، عبنم  تیادـه ، هاگ  هصرع  ءامـسا ، ملع  فرظ  ادـخ ، هفیلخ  میوقت ، نسحا  ینعی  مالـسا  گنهرف  رد  ناسنا 
، لیصا میلـس ، بئات ، دهاز ، نمؤم ، رجاهم ، دهاجم ، نسحم ، لداع ، رکاذ ، رباص ، رکاش ، رهاط ، یقتم ، ینعی : هّوقلاب  و  ناگتـشرف ، دوجـسم 

تلاسر هب  ثوعبم  یهلا  ءایبنا  وا  يدوجو  قیاـقح  و  تیناـسنا ، لوصا  ییافوکـش  يارب  هک  تسا  يدوجوم  یمالـسا  ناـسنا  میرک . فیرش ،
، ینامـسآ بتک  هک  تسا  یتمظعاب  دوجو  یمالـسا  ناسنا  تفرگ . رارق  نانآ  هدـهع  رب  یتسه  ریظن  یب  لاهن  نیا  یناـبغاب  هفیظو  و  دـندش ،

ماقم يارب  يا  هتسیاش  و  برق ، میرح  قیال  یناسنا  یمالـسا  ناسنا  دش . هداتـسرف  وا  يارب  قح  بناج  زا  بولطم ، لامک  هب  وا  ندناسر  يارب 
لقع نادـجو ، رون و  ترطف ، غارچ  ياراد  تسا  یناـسنا  یمالـسا ، ناـسنا  تسا . یهلا  ناوـضر  دـبا و  تشهب  راوازـس  يدوـجو  هّللاءاـقل و 
هاگآ شیوخ  نتشیوخ  هب  و  دنتفای ، ار  دوخ  مالسا  وترپ  رد  هک  ییاه  ناسنا  تیاهن . یب  تمظع  یگرزب و  ندروآ  تسدب  دعتـسم  و  يرظن ،

نیا ندرک  هرامـش  دنتـسین . مک  دندیـسر  یتوکلم  تاماقم  هب  لمع  قالخا و  دـیاقع و  تهج  رد  یمالـسا  ياه  همانرب  تکرب  زا  و  دـندش ،
، درک هراشا  ناوت  یم  هنومن  دنچ  هب  اهنت  هنیمز  نیا  رد  تسین ، رّسیم  دودحم  قاروا  نیا  يارب  نانآ  همه  هرهچ  نداد  ناشن  و  تلیـضف ، عبانم 

نییآ اب  شا  یهلا  ترطف  یناسنا و  حور  یناریا  ناملـس  دوش . نشور  وا  رد  یهلا  تیاده  مالـسا و  ریثأت  ناسنا و  تیـصخش  زا  ییامنرود  ات 
تیاده اب  دیدن ، تیناسنا  ياه  هیام  ییافوکش  تقیقح و  زا  يربخ  مه  اجنآ  دروآ ، يور  اسیلک  هب  یـسک  هراشا  هب  دشن ، باریـس  یتشدرز 
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رانک و  دـید ، ناویح  بآ  همـشچ  بل  ار  دوخ  درک ، كرد  ار  قح  هداتـسرف  نیرخآ  ینارون  رـضحم  و  دـمآ ، هنیدـم  هب  یـسک  ییاـمنهار  و 
تمایق قح و  هب  لاصتا  وترپ  زا  شبلق  درک ، هرهب  بسک  نایاپ  یب  جـنگ  نآ  زا  تفرگ و  وضو  قشع  همـشچ  نآ  زا  تفای ، نایاپ  یب  یجنگ 

هب لیدبت  داد ، هویم  وا  تیصخش  تخرد  تفرگ ، رارق  حلاص  لمع  رادم  رد  شحراوج  ءاضعا و  دیسر ، هیکزت  ماقم  هب  شسفن  دش ، نشور 
وا هرابرد  مالـسا  ربمایپ  هک  دیـسر  ییاجب  درک ، عولط  شدوجو  قفا  زا  تقیقح  دیـشروخ  دیـسر ، نامیا  یلاـع  لـحارم  هب  دـش ، هبیط  هملک 

و دنایامن . یم  ناهرب  و  دـشخب ، یم  تمکح  تسا ، تیب  لها  ام  زا  ناملـس  َناهُْرْبلا . ِیتُْؤیَوَۀَـمْکِْحلا  ُحَـنْمَی  ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  اّنِم  ُناْملَـس  دومرف :
: دومرف و  دریذپ . یمن  نایاپ  هک  تسا  یجنگو  ، دوش یمن  هدیـشک  هک  تسا  ییایرد  ناملـس  ُدَْفنَی . ٌْزنَک ال  َو  ُفَْزُنی  ٌرَْحب ال  دومرف : وا  هرابرد 

ناملـس اه  نآ  زا  یکی  داد ، روتـسد  رفن  راهچ  تبحم  هب  ار  ربمایپ  دنوادخ  دشاب . یم  ماقم  هد  نآ  ياراد  ناملـس  و  تسا ، ماقم  هد  ار  نامیا 
هب دـیوگ  یم  خزرب  نب  روصنم  دوب . وا  قشاع  تشهب  و  درک ، لوانت  تیب  لـها  اـب  ندـش  یکی  رثا  رب  یتشهب  ياـه  هفحت  زا  اـیند  رد  وا  دوب .

نینمؤملاریما هتـساوخ  راـیتخا  تلع : هس  هب  يرآ  دوـمرف : دـینک ، یم  داـی  ناوارف  ناملـس  زا  متـشاد  هضرع  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ترـضح 
زا روفعی  نب  هّللادـبع  هک  ینامز  نادنمـشناد . شناد و  ملع و  هب  شقـشع  ناتـسدیهت ، اب  یتسود  تایح ، نوؤش  مامت  رد  شدوخ  هتـساوخرب 
نب هّللا  دبع  تشون : یفوک  رمع  نب  لضفم  هب  هتفای  دـشر  ناسنا  نآ  تیـصخش  تمظع و  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  تفر  ایند 
ایند زا  درک ، افو  تشاد  هدهع  رب  دوخ  ماما  ربمایپ و  ادـخ و  زا  هک  يدـهع  هب  هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  داب  وا  رب  ادـخ  تاولـص  هک  روفعی 

دنوادخ و ياضر  تکرب  زا  تفایرد ، ار  وا  یهلا  نارفغ  دش ، روکشم  وا  ششوک  یعس و  دوب ، وکین  شرثا  وا ، حور  رب  ادخ  تاولص  تفر ،
دنوادخ هب  تبـسن  يدحا  ام  نامز  رد  ادخ ، لوسر  هب  هطبار  رد  میدـنزرف  قح  هب  تسویپ . قح  تمحر  هب  شا  هعاطالا  بجاو  ماما  ربمایپ و 

و داد ، قوس  شتمحر  بناج  هب  ار  وا  دنوادخ  ات  تشاد ، دوخ  یگدنز  همانرب  رد  ار  يوریپ  نیا  دوبن ، وا  زا  رت  عیطم  شماما  قح و  لوسر  و 
لزاـنم و نآ  هچ  رگ  داد ، رارق  نینمؤملاریما  ربماـیپ و  لزنم  نیب  ار  شلزنم  دومن ، نکاـس  تشهب  رد  نینمؤملاریما  ادـخ و  لوـسر  اـب  ار  يو 

دوعسم نب  هّللا  دبع  ( 1 .) دـیازفیب وا  رب  ار  شترفغم  تیاضر و  مراد  وا  زا  هک  یتیاضر  هب  دـنوادخ  تسا  یکی  عیفر  هاگیاج  نآ  رد  تاجرد 
گنج رد  32 ــ] [ــ . ،ص 215 یـشک لاجر  ( 1  ) یقرواپ هدـش : لاـحم  نم  رب  وزرآ  نآ  هب  ندیـسر  هک  مراد  وزرآ  کـی  اـهنت  دـیوگ ، یم 

ناج ینزم  هّللا  دبع  مدید  تسا ، ربخ  هچ  منیبب  متفر  شیپ  مدید  هاگودرا  هشوگ  رد  یشتآ  هلعش  مدش ، رادیب  باوخ  زا  بش  لد  رد  كوبت 
ربق دوش ؟ یم  هچ  منیبب  ات  مداتـسیا  مدید  ار  هرظنم  نیا  هک  یتقو  نم  دنا ، هتخورفا  شتآ  وا  نفد  يارب  ناناملـسم  زا  رفن  ود  ربمایپ و  هدرپس ،

رد ار  وا  ترـضح  دنداد ، ادخ  لوسر  تسدب  ار  هّللادبع  رفن  ود  نآ  دیروایب ، کیدزن  ار  ناتردارب  دومرف : تفر و  ربق  نایم  ربمایپ  دش  هدامآ 
یلو مدوب ، نم  ربق  نآ  بحاص  شاک  يا  مراد  وزرآ  شاب  یضار  وا  زا  مه  وت  متسه ، یضار  وا  زا  نم  ادنوادخ  تفگ : تشاذگ و  ربق  نایم 

و ناهج ، ياه  هسردـم  تسا ! نکمم  ریغ  میارب  نآ  هب  ندیـسر  و  هدـنام ، ملد  رب  وزرآ  نآ  و  مربخ ، یب  متبقاع  زا  نم  هتفر و  اـیند  زا  ربماـیپ 
يرکف و یحور و  هیذغت  اه  بتکم  سرادـم و  نآ  رد  اه  ناسنا  تسا ، یلاخ  يزاس  ناسنا  يارب  مزال  میلاعت  زا  برغ  قرـش و  ياه  بتکم 

کی دـنروآ و  یم  يور  طرـش ، دـیق و  یب  يدازآ  هب  هدـنادرگ ، يور  ریخ  یب  عبانم  نآ  زا  یتدـم  زا  سپ  راـچان  هب  دـنوش ، یمن  یقـالخا 
گنهرف دنوش و  یم  توهش  مکش و  ریـسا  نانآ  زارتراب  دنب و  یب  هکلب  تاناویح و  نوچ  و  دنوش ، یم  لایما  تاوهـش و  هدرب  هدنب و  هچراپ 

تایح و راگزور  نیا  رد  یبرغ  عماوج  دنریگ . یم  یسنج  هزیرغ  مکش و  تمدخ  رد  ار  اهتمعن  بهاوم و  همه  تعنـص و  ملع و  ندمت و  و 
اب و  دنسانش . یمن  رگید  يا  همانرب  رشب  يارب  همانرب  هس  نیا  زج  و  دننک . یم  انعم  ینار  توهش  ینارچ و  مکش  و  يدام ، راک  رد  ار  یگدنز 
رد نتفر  ورف  تایح و  غارچ  ندـش  شوماخ  زیچ و  همه  نایاپ  ار  گرم  ما  هدینـش  اپورا  رد  نانآ  اب  میاهوگتفگ  زا  هکناـنچ  فسأـت  لاـمک 

لیاضف و  یناسنا ، تالاح  و  هتبثم ، روما  و  هحلاص ، لامعا  و  هنـسح ، قالخا  و  هقح ، دیاقع  هب  یهجوت  رطاخ  نیا  هب  دـنناد ، یم  قلطم  مدـع 
هتبثم و فادها  زا  نانآ  دننک . یمن  سح  يا  هزیگنا  شیوخ  دوجو  رد  روما ، نیا  ندرک  هدایپ  يارب  اریز  دنرادن ، یسفن  تالامک  و  یحور ،
شـشوک و راک و  زج  يا  هراچ  تاّذـل  هب  ندیـسر  تاـیح و  همادا  يارب  تهج  نیا  زا  دنتـسه ، یلاـخ  ینعم  ماـمت  هب  یقیقح ، ياـه  هزیگنا 

هطبار رد  ما و  هدید  اپورا  رد  نم  هچنآ  دننیب . یمن  دوخ  يارب  دشاب  نکمم  هک  یلکـش  ره  هب  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  ندیماشآ و  ندروخ و 
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اب نایبرغ  هک  تسا  نیا  منک ، راهظا  نایبرغ  اب  هطبار  رد  مناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت  مراد ، مرش  شنایب  نتـشون و  زا  ما  هدینـش  اکیرمآ  ّتلم  اب 
مامت نایم  رد  هک  یتاناویح  دنا ، هدش  اوه  ایرد و  ارحص و  تاناویح  زا  ریغ  یتاناویح  هب  لیدبت  و  هدش ، یلاخ  یناسنا  تیوه  زا  دوجو  مامت 
روما هب  طوبرم  نیناوق  تیمکاح  یملع و  رظن  زا  هک  مراذـگن  هتفگاـن  مه  ار  تقیقح  نیا  دـنرادن . هنومن  یلها  یـشحو و  زا  معا  تاـناویح 

امش دنراد . رارق  ییالاب  حطس  رد  طرش  دیق و  یب  ینار  توهش  ینارچ و  مکش  ندنام و  هدنز  يارب  يراک  طابضنا  مظن و  تیاعر  و  يدام ،
رد هک  ینایدا  یتح  ناهج  دوجوم  بتاکم  زا  یبتکم  چـیه  رد  ناسنا ، لماکت  دـشر و  تهج  رد  ار  مالـسا  یقـالخا  یتیبرت و  لـئاسم  هنومن 

تیصخش ندرک  افوکش  يارب  هک  یمالـسا  قیاقح  تایعقاو و  زا  يا  هشوگ  هب  هنیمز  نیارد  دنبای . یمن  دنراد  ار  نآ  ندوب  ینامـسآ  ياعدا 
و ددرگ ، یهلا  هسردـم  نیا  هجوتم  شیپ  زا  شیب  ناقاتـشم  لد  هک  دـشاب  هدرک ، هراشا  تسا  تمظع  لامک و  جوا  هب  وا  ندـیناسر  ناسنا و 

نمی رد  يا  همانرب  هب  رومأم  ادخ  لوسر  بناج  زا  دیوگ  یم  ذاعم  دـنیارایب . قیاقح  نآ  هب  ار  دوخ  دوجو  هتـسناد  تمینغ  ار  قح  هیدـه  نیا 
يَْوقَِتب َکیصوُأ  هدمآ : تاشرافس  نآ  زا  یتمـسق  رد  دومن ، توعد  یلئاسم  هب  ندش  هتـسارآ  هب  و  درک ، تحیـصن  ارم  عادو  تقو  هب  مدش ،
نـسحو ، مالـسلا لذـبو  ، مالکلا نیلو  ، میتیلا ۀـمحرو  ، راجلا ِْظفِحَو  ِۀـَنایِْخلا ، ِكَْرتَو  ِۀـَنامَْالاِءادَاَو ، ِدـْهَْعلِاب ، ِءافَْولاَو  ِثیدَْـحلا ، ِقْدِـصَو  ِهّللا ،
بــست نا  كاــیاو  حاــنجلا ، ضفخو  ، باــسحلا نـم  عزجلاو  ، ةرخــالا بـحو  ، نآرقلا یف  هـقفلاو  ، ناــمیالا موزلو  لمالارــصقو ، ، لــمعلا
همهزا يراددوـــخ  ینعی  یهلا  ياوـــقت  هـــب  مـــنک  یم  شرافـــساروت  ( 1 :) الداعًاماما یـصعتوا  ، ًاـمثآ عیطتوا  ، ًاـقداص بذـکتوا  ، ًاـمیکح

هب مالـسو  ، راتفگ یمرنو  ، میتیاب ینابرهمو  ، هیاسمه قوقح  ظفح  ، تنایخ كرتو  ، تناما ياداو  ، نامیپ هب  يافوو  ، راـتفگرد یتسارو  ، ناـهانگ
باــــسحزا تـــشحوو  ، ترخآ هـــب  ، قــــشعو ، نآرق مـــهفو  ، ناــــمیا هــــب  يدــــنب  ياــــپو  ، وزرآ یهاــــتوکو  ، لــــمع یکینو  ، مدرم

ماـمازاو ، ییاـمن يوریپار  يراـک  تشزو  ، ینک بیذـکتار  ییوگتـسارو  ، ییوگازـسانار یمیکح  هک  نیازا  يراـسکاخوینتورفو  ، تماـیقزور
یلصا هیام  هیلوا و  هناد  هک  ، هدش تخرد  هب  هیبشت  ناسنا  تایاور  نآرق و  تایآ  ساسارب  یمالـسا  فراعم  رد  زیهرپب . ینک  یچیپرـس  لداع 
تخرد نآ  يارب  تسا . ناـسنا  حور  نآ  نیمزرـسو  ، دـنوادخ تخرد  کـلامو  ، ماـما یبـن و  نآ  رگزربو  ناـبغابو  ، قـح فـطل  تـخرد  نآ 

، دوش یم  باریس  رب  تفه  زا  بآ و  تفه  زا  هک  دنا  هدرمـش  ، هویم تفه  گرب و  تفه  ،و  هلحرم تفه  رد  یخاش  ،و  ماقم تفه  رد  یقورع 
ـ  2 میلـست . ، اجر ، قح ماـقم  زا  فوخ  ، ربص ، اـضر ، لـکوت ، نیقی قورع :  - 1 ددرگ : یم  وا  بیـصن  هزیاـج  تفه  دـسر  قـح  ءاـقل  هب  نوـچو 
ـ  4 افو . ، تمرح ، عوضخ ، صالخا ، یهلاءانث ، دمح ، افـص : گرب 3 ـ  فورعم . هب  رما  ، قلخ نسح  داهج ، هزور ، ، تاقدـص ، زامن ، تراهط : هخاـش

، تمعن برق ، تیاعر ، تیادـه ، تیالو ، تیافک ، : ناراب 5 ـ  قوش . تبحم -  دـهز ، دـیرفت ، هّللا ، يوسام  زا  بلق  ، دـیرجت ایح ، تبانا ، : هویم
. راقتفا راسکنا ، ّتلذ ، عوج ، دهز ، تنکـسم ، رقف ، : رب دهعت  7 ـ  ترفغم . نانتما ، ناسحا ، تفاـطل ، دوج ، تمارک ، تمحر ، : ربا 6 ـ  تیانع .

رهو ، تسا ناـسنا  تیفرظ  رد  همه  همه و  هک  روما  نیا  ( 1 . ) اقل اضر ، ءاقب ، دـلخ ، ءامعن ، اطع ، ءازج ، : هزیاج 8 ـ  ج 74 . راحب ، ( 1  ) یقرواپ
ناسنا دش . دهاوخ  یلّصفم  باتک  دیدرت  نودب  دوش ، ریسفت  دهاوخب  رگا  دنراد ، ار  اهنآ  هب  ندش  هتـسارآ  تقایل  مالـسا  رظن  زا  ینز  درم و 

، تاوهـش باجح  مسج ، باجح  هدش ، اهنآ  دوجو  رد  قح  رون  ندیبات  زا  عنام  اه  باجح  نآ  هک  تسا  ینیگنـس  ياه  باجح  راچد  یبرغ 
همه زا  رجاهم  مالسا  هب  لاصتا  اب  یمالسا  ناسنا  یلو  رورغ ، تینم و  باجح  تعنص ، شناد و  باجح  لانم ، لام و  باجح  زئارغ ، باجح 

یباجح ره  نتفر  اب  رون  نآ  و  دـبات ، یم  شلد  رد  يرون  دراد ، یمرب  ناج  حور  شیپ  زا  هک  ار  یباجح  ره  یمالـسا  ناسنا  تساه . باجح 
ردـص حرـش  زا  سپ  دوش ، یم  لصاح  ردـص  حرـش  وا  يارب  و  دریگ ، یم  ارف  ار  لد  ناـج و  ياـضف  ماـمت  هک  ییاـج  اـت  ، دوش یم  رت  يوه 
ماظن دـنا  هدرک  توعد  نآ  هب  ناماما  ایبنا و  دـنوادخ و  ار  هچ  ره  هک  دوش ، یم  لصاح  نیقی  وا  يارب  و  ددرگ ، یم  فشک  وا  يارب  قیاـقح 
یتافص تسا ، همیمض  تافـص  ثول  زا  ناج  لد و  ندش  كاپ  حارـشنا  نیا  هجیتن  و  تسا ، ناسنا  ترخآ  ایند و  ریخ  ثعاب  یعیرـشت و  ّمتا 

، رورغ ایر ، بجع ، قافن ، رفک ، كرـش ، زا : دنترابع  مئامذ  نیا  ددرگ . ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  نالذـخ  تلع  دـناوت  یم  ناشمادـک  ره  هک 
رماوا مامت  زا  تعاطا  نآ  هجیتن  دوش ، نشور  قح  رون  هب  ناج  بلق و  یتقو  يدنـسپدوخ و ... ینیبدوخ ، هنیک ، ربکت ، عمط ، صرح ، دـسح ،

یم اه  ناسنا  هنوگنیا  اب  هطبار  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تسا . اه  یگدولآ  یـصاعم و  تامرحم و  زا  باـنتجا  و  ناـماما ، ءاـیبنا و  قح و 
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و یمعلا ، . 123 حاورألا ، حور  ( 1  ) یقرواپ ۀفـص  نم  جرخف  هب ، درفنا  ًادحاو ، الا  مومهلا  نم  یلخت  و  تاوهـشلا ، لیبارـس  علخ  دق  دیامرف :
عطق و  هرانم ، فرع  و  هلیبس ، کلـس  و  هقیرط ، رـصبا  دـق  يدرلا  باوبا  قیلاغم  و  يدـهلا ، باوبا  حـیتافم  نم  راص  و  يوهلا ، لها  ۀـکراشم 
ردب شدوجو  زا  ار  تاوهش  هماج  ( 1 .) سمشلا ءوض  لثم  یلع  نیقیلا  نم  وهف  اهنتماب ، لابجلا  نم  اهقثواب و  يرعلا  نم  کسمتـساو  هرامغ ،

لکـش رد  تکراشم  زا  و  دمآ ، رد  یلدروک  هنودرگ  زا  دـش ، یلاج  یتوکلم  تاماقم  هب  ندیـسر  هشیدـنا  زج  اه  هشیدـنا  مامت  زا  و  دروآ ،
ار شهار  دـش ، نتـسب  لـفق  ار  یهارمگ  تلالـض و  باوبا  و  دـش ، ییاـشگزاب  دـیلک  ار  تیادـه  باوبا  دـیزگ ، يرود  اوـه  لـها  یگدـنز 
زا دز ، گنچ  شنیرت  مکحم  هب  اه  هریگتـسد  زا  تشاذـگ ، رـس  تشپ  ار  اه  یتخـس  تفای ، ار  تیادـه  هناشن  دومیپ ، ار  شریـسم  تخاـنش ،

هشوگ نداد  ناشن  دصق  راتشون  نیا  رد  نم  هچ  رگا  تسا . باتفآ  رون  دننامه  قیاقحهب  نیقی  رد  وا  دش ، لصتم  شنیرت  يوق  هب  اه  نامسیر 
منیب یم  مزال  ار  تیعقاو  نیاریسفت  نایب و  یلو  مراد ، تسا  یهلا  بتکم  هتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  هک  ار  میکح  نامقل  ترـضح  تایح  زا  يا 

يدوجوم ناسنا  زا  دریگب ، رارق  قح  تیادـه  باتفآ  هیاس  رد  اه  هیام  نیا  رگا  هک  تسا  یفرگـش  ياهدادعتـسا  اه و  هیام  ياراد  ناـسنا  هک 
تعنـص و لمع و  رد  هچ  رگ  دـنامب ، تیادـه  دیـشروخ  زا  رود  رگا  و  دزاس ، یم  برقم  هتـشرف  زا  رتـالاب  یتح  تادوجوم و  ماـمت  زا  رترب 
اه و هیاـم  نآ  دوجو  رب  لـیلد  دـیآ ! یم  دوجوب  تاـناویح  ماـمت  زا  رت  تسپ  يدوجوم  وا  زا  دـنک  يریگمـشچ  تفرـشیپ  تیندـم  ندـمت و 
تماما و توبن و  هنودرگ  رد  هک  تسا  یتمظعاب  ياه  ناسنا  دوجو  قح  تیادـه  هیاس  رد  شلامک  دـشر و  زیگنا و  باـجعا  ياهدادعتـسا 
(1  ) یقرواپ دنداد . وربآ  ندمت  تیناسنا و  هب  هدومن و  نشور  دوخ  رون  هب  ار  تایح  خیرات  تاحفـص  دندرک و  روهظ  حـلاص  لمع  نامیا و 

 . هبطخ 86 هغالبلا : جهن 

مود شخب 

یناسنا تالامک  قیاقح و  رب  لیلد  نیرتهب  ءایبنا  هرهچ 

الماک دوجو  ود  لاح  نیع  رد  اما  دراد ، ریثأت  يرگید  رد  کی  ره  هک  تسا  تسرد  دنهاوخ ، یم  ءاقب  هلیـسو  مادک  ره  ناسنا  ناج  مسج و 
يارب لالح  كاپ و  ياه  یکاروخ  عاونا  دـنراد . مزال  دوخ  هب  بسانم  صوصخم و  ییاذـغ  مادـک  ره  سپ  دنتـسه ، نیاـبتم  ادـج و  مه  زا 

عماـج و ینید  مالـسا  هک  دـنامن  هتفگاـن  بلطم  نیا  تسا . حور  تیوقت  يارب  هتفرگ  همـشچرس  یحو  زا  هک  ینیناوق  عاونا  مسج و  تیوـقت 
طوبرم فیلاکت  دننام  زین  ار  ندـب  هب  عجار  فیاظو  ظاحل  نیا  زا  دـنک و  یم  نیمأت  ار  ترخآ  ریخ  مه  ایند و  تداعـس  مه  هک  تسا  لماک 

حابم شناگدنب  رب  ادخ  هک  ار  يدام  یگدنز  شیارآ  دـنز : یم  دایرف  لماک  تحارـص  اب  دـیجم  نآرق  هدومرف  نایب  ناور  هیکزت  تیبرت و  هب 
هجوت دیاب  قیقد  بلطم  نیا  هب  یلو  ( 1 .) هدومن عونمم  یـسک  هچ  ار  بوخ  كاپ و  ياه  يزور  زین  و  هداد ، رارق  ناـنآ  سرتسد  رد  هدرک و 
يارب ار  یـسک  گرم  زا  سپ  ملاـع  هب  هن  دـندقتعم و  حور  هب  هن  هک  نید  دـض  ياـه  مارم  یتح  رگید  نید  چـیه  هن  مالـسا و  هن  هک  تشاد 

یناسنا قیاقح  تالامک و  تایعقاو و  يارب  هک  یمدرم  زا  اه  تلم  مامت  رد  سکع  رب  دنا ، هدرکن  شیاتس  ندیـشوپ  بوخ  ندروخ و  بوخ 
هجوت رب  تسا  لیلد  نیرتهب  نیا  و  هدش ، شیاتس  دیجمت و  . 32 فارعالا : ( 1  ) یقرواپ دندوب  راونا  نآ  هب  هتسارآ  دوخ  دندوب و  لئاق  شزرا 

تایعقاو تالامک و  ندوب  قح  ندوب و  تباـث  رب  لـیلد  نیرتهب  تلیـضفاب  نادرم  ناـنچنآ  دوجو  ـالوصا  یناـسنا و  لـیاضف  هب  ناـسنا  يرطف 
لبق تاحفص  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رب  یقداص  هاوگ  ردقیلاع  نیحلصم  گرزب و  ناربمایپ  همئا و  ءایبنا و  یگدنز  هدوب . یسفن  یحور و 

هب تبسن  فده  رظن  زا  و  دندوب ، تایح  يایاوز  مامت  رد  لماک  یگتسارآ  ياراد  دوخ  كاپ  نایامنهار  نآ  دش . هنار  نخـس  نآ  فارطا  رد 
نانآ هجوت  هتبلا  دندوبن . لئاق  شزرا  يرگید  زیچ  يارب  لازیال  ترـضح  برق  ماقم  هب  ناسنا  ندـناسر  ناور و  شرورپ  يارب  زج  قلح  هدوت 
رتیلاع تاماقم  هب  ندیسر  يارب  هلیسو  ناونع  هب  ناهج  رهاظ  ياهدومن  مامت  هب  نانآ  هک  تسناد  دیاب  یلو  یعیبط  هلأسم  کی  يدام  روما  هب 

رد دـیایب . شیپ  نوکـس  فقوت و  تلاح  ناشیارب  نآ  هب  ندیـسر  هب  ات  دـندادن  رارق  فدـه  ار  يدام  همانرب  کی  هاـگچیه  دـندرک ، یم  رظن 

میکح زا 109نامقل  هحفص 18 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


بیعش نادنپسوگ  نتخاس  باریس  زا  هک  عقوم  نآ  رد  دوب و  عناق  ارحص  يزبس  هب  دهز  تدش  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یـسوم ترـضحرشب  خیرات 
رد زور  دنچ  زا  سپ  مه  نآ  هک  دیبلط  ینان  صرق  ادـخ  زا  ، تسـشن نیمز  رب  دنمتـسمو  هنـسرگ  یتخرد  هانپ  رد  نآرق : لوق  هبانب  دـش  غراف 

لیاضف و رظن  زا  یلو  تشاد ، ار  يداـم  یگدـنز  نیرت  يداـع  دوب  لییارـسا  ینب  موقرب  تساـیر  جوارد  هک  مه  ناـمز  نآ  تشاذـگ  ناـهد 
دبس امرخ  فیل  زا  دوخ  تسد  اب  دوب  ردتقم  نأشلا و  میظع  یهاشداپ  هک  ینامسآ  هدنیارس  نآ  دواد  دوب . نایناهج  دمآرـس  یقالخا  مراکم 

نیرخآ نیلوا و  زا  یهاش  تمـشح  رظن  زا  هک  نامیلـس  شراوگرزب  دـنزرف  ار  نوناق  نیا  درک و  یم  شاعم  رارما  هلیـسو  نادـب  تفاـب و  یم 
وا هناخ  غارچ  هوک و  نماد  شیهاشداپ  خاک  تفرگ و  یم  رتسب  كاخ  زا  حیـسم  یـسیع  ءارذـع  میرم  رـسپ  درب . ثرا  هب  دوب  رت  هداعلا  قوف 
اب ناـبایب  زبـس  نیریـش و  فلع  اـب  تشادـن ، شروخ  ناـن و  هب  جاـیتحا  هک  دوـب  هدرک  تداـع  یگنـسرگ  هب  ردـق  نآ  زورفا و  بش  باـتهم 
یم هدنز  ار  هدرم  دـناهر ، یم  یتخبدـب  زا  ار  ماذـج  دیـشخب ، یم  افـش  ار  دازردام  روک  داد ، یم  رون  ار  ناهج  درک ، یم  هزرابم  یگنـسرگ 

و دوب ، وا  ياهاپ  شیراوس  بکرم  دناسر . یم  قح  هب  قایتشا  تبحم و  رهم و  افـص و  ملاع  نیرت  یلاع  هب  ار  نارگیدام  یکاخ  سوفن  درک ،
هعیـش گرزب  نایاوشیپ  مالـسا و  ربمایپ  شزرارپ  خـیرات  نیا  ( 1 .) تشاد یم  ینغتـسم  راکتمدـخ  زا  ار  وا  شهانگ  یب  كاـپ و  ياـه  تسد 

هدزاود نایاوشیپ  ناربمایپ و  قدص  يارب  يدهاش  لیلد و  چیه  تسا . یناسنا  یلاع  قیاقح  لیاضف و  تالامک و  هدنهد  ناشن  مامت  هک  تسا 
یمرب ار  ناربمایپ  هک  یحو  توبن و  هزیگنا  اریز  تسین ، نانآ  راـتفر  راـتفگ و  یناـسفن و  عضو  یگدـنز و  خـیرات  زا  رت  مکحم  هعیـش  هناـگ 

مه ار  نارگید  تساوـخ  یم  تسارآ و  تـالامک  نآ  هب  ار  ناـنآ  هک  دوـب  یتـقیقح  تشاد  هـبلغ  ناـنآ  رب  غـالبا  نـتفرگ  يارب  تـخیگنا و 
هک نانچمه  تخانش ، ناوت  یمن  راثآ  قیرط  زا  زج  ار  یحو  تسین . تخانش  لباق  زورما  یناور  ياه  لیلحت  اب  یحو  نیا  تیعقاو  و  دیارایب ،

دهد یم  ناشن  خیرات  هک  نانچ  و  تخانـش ، ناوت  یمن  دیآ  یم  دـیدپ  نآ  یـصخش  رهاظمرد  هک  یتردـق  راثآ و  اب  زج  ار  ییورین  ره  أشنم 
صیاصخ نآ  هیاس  رد  ناربمایپ  همه  هدمآ و  دیدپ  ررکم  هتـسویپ و  نامز  لصاوف  فلتخم و  قافآ  رد  هکلب  هدوبن  يدرف  هدـیدپ  کی  توبن 

یحور و عضو  دـندوب . هیبش  مه  اب  رـشب  رد  قـالخا  مراـکم  داـجیا  يارب  شور  هار و  توعد و  لوصا  رد  و  دنتـشاد ، یکرتشم  فاـصوا  و 
ییوج یپ  ققحم و  چـیه  هکنانچ  ، دوب نشور  یـسب  دـندرک  یم  مایق  ناشنایم  رد  هک  یموق  رـصع و  ره  مدرم  يارب  نانآ  یمـسج  قـالخا و 
جنـشت ای  یندب  ای  یقالخا  ای  یحور  ياه  فارحنا  راچد  نانآ  هک  ص 15 . لضاف - داوج  هغالبلا ، جـهن  ( 1  ) یقرواپ دنک : اعدا  دـناوت  یمن 

نانآ : هک تسا  نیا  نیبم  هدیـسر  للم  تالوقنم  فلتخم و  راثآ  هلیـسو  هب  نانآ  تایح  خـیرات  هچ  ره  رگید  يوس  زا  دـنا . هدوب  یبصع  ياه 
رب ناشیوکین  مان  هک  دنتـسه  نانآ  دـندوب . صیخـشت  لقع و  تردـق  قلخ و  لادـتعا  مسج و  تمالـس  لماک  هنومن  توعد  هب  ماـیق  زا  شیپ 

ناهج رد  هداز  گرزب  گرزب و  تسا . ناهج  نیا  یگدـنز  نایاپ  ات  راصعا  اهنامز و  شخبرون  نازورف  دیـشروخ  نوچ  سلطا  کلف  كرات 
ًاـصوصخ فعـض  طاقن  زا  یلاخ  تسه  هک  ینانآ  زا  و  تسین ، تسد  رد  نانآ  زا  یخیرات  ربخ  نیرتکچوک  زورما  یلو  هدـمآ  دوجوب  داـیز 

اهناوید و نتم  اهباتک و  هحفـص  ییوگروز  بصاـغ  ره  و  هرود ، ره  يداـم  حـتاف  خـیرات و  رادرـس  ره  ناـمز  رد  تسین . حور  قـالخا و  رد 
حتاف رازفا  تسد  اهناوید  اهباتک و  اهنابز و  اهلد و  يو  تردق  نایاپ  زا  سپ  اما  دش ، یم  زیربل  وا  يانث  حدم و  زا  اهنابز  حول  اهلد و  هنیجنگ 

رمع نارذگ  اب  نادیواج  زوریپ و  يا  هرهچ  دنام . یمن  اجب  هنهک  یخیرات  رد  يرطـس  دنچ  زج  لبق  حتاف  زا  دـش و  یم  يرگید  يوگروز  و 
نایاشگ و ناهج  ياـه  ناتـساد  اـه و  هصق  همه  تسناوت  دـهاوخن  خـیرات  تاحفـص  راـچان  و  ددرگ ، یم  نوزفا  ناـهج  ثداوح  راـگزور ،

کی ره  زا  هک  نآ  ات  دوش ، یم  رتمک  خیرات  رتفد  رد  نانآ  مهـس  كدنا  كدنا  درادـب . هاگن  دوخ  هنیجنگ  رد  ار  تروص  یمدآ  ناگدـنّرد 
هـصرع اریز  دوش ، یم  یـشومارف  بیـصن  ددرگ و  یم  جراخ  خیرات  هلـصوح  زا  دوز  ای  رید  مه  نآ  سب و  دنام و  یم  ياجب  رـصتخم  یمان 

. دـنامب ياج  رب  نآ  رد  هشیمه  ناگناوید  شزرا  یب  مان  ناراوخنوخ و  زیگنا  ترفن  هناسفا  هک  تسین  نآ  ياـج  تاـیح  يوپاـکت  تیلاـعف و 
یم هدـنار  ناـکین  هرمز  زا  ناـنآ  و  دزیر ، یم  ورف  ملاـظ  نارادرـس  نآ  نارگمتـس و  نآ  كراـت  رب و  زا  موـهوم  تاراـختفا  تنیز  هتفر  هتفر 
نآ رثا  مان و  نایم  نیا  رد  دنـشاب . رـشب  طاطحنا  هجرد  لسن و  تواقـش  رادومن  ات  دنریگ  یم  رارق  ییانج  ياه  هزوم  هچبالود  رد  و  دـنوش ،

راگزور تسا ، تایح  تباث  نوناق  لماکت و  هیاپ  هک  يرشب  ياه  هدوت  تداعس  هار  رد  و  هتشاد ، یتسود  رشب  تردق  هک  تسا  دیواج  سک 

میکح زا 109نامقل  هحفص 19 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مان دوش  یم  لصتم  اهتنم  یب  يدبا و  نامز  هب  يرذگدوز ، رمع  ناسنیا  هدوب . یکی  ساسح  هدنز و  تعیبط  فدـه  اب  شفدـه  هدـینارذگ و 
هک ییاـهتنا  یب  رواـنهپ و  قـفا  رد  دور و  رتـالاب  یهاوـخدوخ  معنت و  حطـس  زا  هک  تسا  تبث  هنادواـج  رـشب ، تارطاـخ  رتـفد  رد  سک  نآ 
زا هتشادن و  یهجوت  ششوپ  كاروخ و  هب  هک  دنا  هدوب  یقیقح  تایح  روحسم  اه و  ییابیز  هقرغ  نادنچ  و  هدرک ، زاورپ  دراد  مان  تیناسنا 

نیا هب  تساون ، مه  تایح  دیواج  هنارت  اب  قح  نادرم  هزاوآ  دای  دنا . هدوب  رشب  تفرشیپ  يدازآ و  هتفیش  هتسش و  تسد  زیچان  ریقح و  ذیاذل 
زگره قرو  نیا  دـیازفا و  یم  وا  میلاعت  حرـش  مالـسا و  ربمایپ  ًاصوصخم  ءایبنا و  یگدـنز  لصف  رب  یقرو  زور  ره  تیرـشب  خـیرات  رد  لیلد 

. دش دهاوخن  هنهک  هدوسرف و 

نادیواج زوریپ و  يا  هرهچ 

ناربمایپ رگید  قدصم  دوخ  هک  (، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا گرزب  ربمایپ  یقالخا  یـسفن و  یحور و  صیاصخ  یگدنز و  خـیرات 
زا سپ  هک  اجنآ  ات  دنا ، هتشاد  رشب  خیرات  رد  يرثا  تروص  ره  هب  کیدزن  رود و  هتشذگ  رد  هک  تسا  یناسک  زا  رت  نّودم  رتنشور و  تسا 

ناردام و ناردپ و  ناشن  مان و  تسین . نشور  زاب و  نینچ  صاخـشا  هنوگنیا  شور  هار و  یگدـنز و  زین  پاچ  روهظ  خـیرات و  نیودـت  راک 
هک تسا  نایامن  نانچ  ربمایپ  نیا  دنتـسم  خـیرات  ناگدـنناوخ  ربارب  رد  نانآ  ياـهوگتفگ  قـالخا  بادآ و  اـت  هلیبق  موق و  دارفا  ناـشیوخ و 

هرود و  تدالو ، تامدقم  روهظ و  زا  شیپ  عاضوا  یخیرات  شیامن  نیا  رد  تسین . نانآ  کیدزن  ناگتشذگ  رـصع و  مه  نارادمان  یگدنز 
هرانک راکفا ، ءارآ و  حلـص و  گنج و  جاودزا ، ترفاسم و  بادآ ، قالخا و  یناوج ، ماـگنه  هب  تلاـفک  تیلوفط و  یگراوخریـش و  ياـه 

تاملک یگدنز ، بتارم  مامت  رد  وا  ریس  كولس و  نانمـشد  ناگدنورگ و  یـصخش  فاصوا  و  ترجه ، توعد و  تثعب و  مایق و  يریگ و 
رد نابایب و  رهـش و  رد  هکنآ  اب  شفلتخم  تالاوحا  یگدنز و  رـسارس  رد  دوش . یم  هدید  نشور  حـضاو و  ترـضح  تافو  ات  تاشیامرف  و 
یم رسب  مدرم  ناج  سومان و  لام و  هب  ضرعتم  راوخبارـش و  زابرامق و  رادرکدب و  يوخدب و  رگمتـس و  لهاج و  تسرپ و  تب  یموق  نایم 

، دوب یحو  هجیتن  اهنیا  دهد ، یمن  ناشن  یحور  یمـسج و  يرامیب  اوران و  راتفر  ، ییوخدب نایغط و  يرـس ، کبـس  كدنا  وا  زا  خیرات  درب ،
هک تساجنیا  خیرات ، رد  شا  هرهچ  ندش  نادیواج  ثعاب  دوب و  اه  همانرب  مامت  رب  وا  يزوریپ  تلع  هک  لیاضف  تالامک و  هب  وا  یگتـسارآ 

ناور و هرابرد  تواضق  هب  كاپ  ياه  هرهچ  نینچ  زا  ربخ  یب  نانآ  يرآ ، دوش . یم  نشور  اه  مسیدیورف  دـیورف و  راکفا  نانخـس و  یچوپ 
رب يرثا  تیلهاج  ياهوخ  دیاقع و  رابغ  درگ و  و  اهاوه ، نافوط  زا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبن  دنتـساخرب . ینورد  یلاع  تالاح 
رد ار  هکم  ناریپ  توخن  رورغ و  ناناوج و  يراب  دـنب و  یب  یـشکرس و  اه و  سوه  اـه و  يرـس  کبـس  و  دوش ، یمن  هدـید  شحور  هرهچ 

داش و اه  تفرـشیپ  رد  دوب  رایـسب  اه  ینوبز  اه و  فعـض  نانآ  یگدـنز  یط  رد  هک  دـندوب  یهورگ  تفای . ناوت  یمن  شتایح  ياه  نارود 
هب تفرـشیپ  يزارفارـس و  هار  رد  دنداد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  لادـتعا  اه  تسکـش  رد  هناملاظ و  ياه  تفرـشیپ  مه  نآ  هدـیدرگ ، رورـسم 
رد ار  دوخ  یحطـس  مه  هصالخ  و  دـنا ، هدیـشک  يداش  هرعن  ناشتیقفوم  ربارب  رد  اـی  هتـسیرگ ، نآ  ینوبز  زا  هک  دـنا  هدز  تسد  ییاـهاطخ 

هماـنرب ثداوح و  هدوبن و  مظن  لداـعت و  دـح  رد  ناـشغامد  باـصعا و  هک  دـنا  هدرک  تباـث  هداد و  ناـشن  نوبز  مدرم  اـب  روما  زا  يرایـسب 
ناشراکفا ماکحا و  و  دوش ، یم  هدـید  ناوارف  هابتـشا  ضیقن و  دـض و  ناشیاهروتـسد  میلاعت و  رد  زین  هدرک و  یم  فرحنم  ار  نآ  رثؤمیاه 

نوبز اه  تسکش  رد  یخیرات  نادرم  نیا  فالخرب  مالـسا  گرزب  ربهر  ناربمایپ و  اما  تسا . هدوبن  نورقم  هجیتن  تمالـس  عقاو و  اب  هشیمه 
زا و  درب ، یم  ادـخ  هـب  هاـنپ  تسکــش  نادـیم  رد  قـح ، هار  رد  هدوـب و  قـح  هـب  شیزوریپ  هدیــشکن ، يداـش  داـیرف  اـه  حـتف  رد  و  هدــشن ،

شناج لد و  رب  تمالس  يروجنر و  تسکش ، حتف و  هصالخ  و  تخاس ، یم  تربع  دنپ و  نیملـسم  يارب  گنج  رد  نیملـسم  یگدروخرس 
یم قح  تفگ و  یم  قح  تخانـش و  یم  قـح  درک و  یم  تیلاـعف  قـح  هب  و  دوـب ، قـح  يارب  تاـیح  ياـیاوز  ماـمت  رد  وا  تفاـین . یگریچ 

نز و و  بدا ، رعـش و  و  تراجت ، گنج و  و  تافالتخا ، تاراختفا و  دودـح  رد  ناشیاه  وگتفگ  مدرم و  طـباور  هکم  طـیحم  رد  تساوخ .
دوب سیقلا  ؤرما  ياه  لزغ  و  هزین ، بسا و  ریشمش و  فصو  رد  رعش  و  زجر ، قشع و  و  مالحا ، اهوزرآ و  و  لایخ ، باوخ و  رد  و  توهش ،
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یلاح رد  فصو  نیا  اب  دـناشک  یم  دوب  زمرق  تمالع  ناشلزنم  ماب  رب  هک  ینانز  هناخ  هتـشذگ و  ياه  ینامرهق  يوس  هب  ار  ناـنآ  اـه  نیمه 
شرطاـخ رد  يرثا  اـه  يدـیلپ  مـالحا و  اـه و  وزرآ  نـیا  دوـب ، هدـنارذگ  ناـناوج  نـیمه  ناـیم  رد  ار  شیناوـج  نارود  گرزب  ربماـیپ  هـک 

اب كاپ و  ردـقنآ  وا  هدـشن ، لقن  وا  هرابرد  شنانمـشد  زا  یتح  اه  هماـنرب  هنوگ  نیا  رد  یلمع  نخـس و  و  دـنازغلن ، ار  شیاـپ  و  تشاذـگن ،
رد هک  نیا  زج  ناسنا  كاپ  ترطف  يرآ ، دندوب . شنالاسمه  نامه  زا  شناگدنورگ  زا  یهورگ  توعد  راهظا  زا  سپ  هک  تسیز  تلیـضف 

؟ دراذگب یشومارف  قرو  رد  دناوت  یم  ار  اه  هرهچ  هنوگنیا  خیرات  تکرح  نامز و  شدرگ  ایآ  دراد ؟ يرگید  هار  دوش  میلست  تلیضف  ربارب 
الاب دارم  تخت  هب  یناسنا  ياه  هشال  لت  زا  اه  تراغ  لتق و  اب  هک  دننایاشگ  ناهج  ناشکندرگ و  خیرات  نادنزرف  زا  یهورگ  هک  دـیناد  یم 

هچیزاب دوخ  یگدنز  ياه  هنیمز  مامت  رد  ار  مدرم  لاوما  ضارعا و  دنا . هدرک  اه  قدـصت  اه و  شـشخب  مدرم  جـنرتسد  لواپچ و  زا  هتفر و 
هک دنا  هدرب  نادان  نادنچ  دنا و  هتخاس  لالجو  هوکش  نارگید  تایح  لصاح  زا  و  دنا ، هدرب  هدافتسا  ءوس  رـشب  لهج  زا  دنا و  هدومن  سوه 

دنتشک دوخ  نیگنن  یگدنز  رد  هورگ  نیا  دنا . هتشادنپ  یمارگ  گرزب و  ار  نتشیوخ  دوخ ، هب  تبسن  نارگید  ندرک  يرکاچ  یحادم و  زا 
. دندرک لدبم  شیوخ  عماطم  تقامح و  هاگنابرق  هب  ار  تیرـشب  زبسرـس  عرزم  دندرورپب و  تسپ  ادگ و  نایوگاعد  دندرب و  دـندنازوس و  و 

تـسدب گنج  رد  هچنآ  يروآدرگ  یمومع و  حالـس  علخ  نمـشد و  ياهژد  ندوشگ  زا  سپ  ربیخ  گـنج  رد  مالـسا ، گرزب  ربماـیپ  اـما 
زا هچ  ره  تسا  مزال  یناملـسم  درف  ره  رب  هک : دنزب  دایرف  مالـسا  شترا  نیب  زابرـس  کی  دوش و  عمج  یـصاخ  میانغ  دـنداد  روتـسد  هدـمآ 

هیام تنایخ  اریز  دوش ، یعامتجا  حلاصم  فرـص  هکنیا  رطاخ  هب  دنادرگ  زاب  لاملا  تیب  هب  دشاب  نزوس  خن و  هچ  رگ  هدروآ ، تسدب  میانغ 
هداعلا قوف  تناما  هلئـسم  رد  هعیـش  ردـق  یلاع  نایاوشیپ  گرزب و  ربماـیپ  دوش . یم  شتآ  ناـسنا  ناـج  هب  لاـم  نآ  زیخاتـسر  زور  گـنن و 

نایم زا  ربمایپ  هک  يزور  دنتـسناد . یم  مرج  هناشن  ار  نآ  رد  تنایخ  نامیا و  مئالع  زا  یکی  ار  تناما  ندـنادرگ  زاب  یتح  دـندوب ، ریگتخس 
نازابرس تکرح  زور  هک  دوب : رارق  نیدب  هلئسم  لیـصفت  دناوخن و  زامن  وا  هزانج  رب  دمآ  تسدب  يدزد  لام  زابرـس  کی  لاوما  هدنام  یقاب 

ادـیپ يارب  نیرومأم  درپس  ناج  مدـنامه  درک و  تباصا  دوب  ربمایپ  ياه  هواجک  نتـسب  رومأم  هک  یمـالغ  رب  يریت  ربیخ  نیمزرـس  زا  مالـسا 
اب نم  دومرف : ربمایپ  یلو  داب ، اراوگ  وا  رب  تشهب  دـنتفگ  یگمه  دیـسرن ، ییاج  هب  نانآ  تاقیقحت  یلو  دـنتخادرپ  وجتـسج  هب  لـتاق  ندرک 

زور هدیزرو و  تنایخ  هتـشادن ، یقح  نآ  رد  زابرـس  نیا  و  تسا ، یگنج  مئانغ  زا  وا  نت  يابع  اریز  متـسین ، هدیقع  مه  نایرج  نیا  رد  امش 
ما هتشادرب  یگنج  مئانغ  زا  شفک  دنب  ود  نم  تفگ : نازابرس  زا  یکی  هظحل  نیا  رد  درک ، دهاوخ  هطاحا  ار  وا  یشتآ  تروص  هب  زیخاتسر 
هب شتیبرت  بتکم  رد  یناسنا  ره  تساوخ  یم  وا  يرآ ، دوب . دـهاوخ  وت  ياپ  رد  یـشتآ  تروص  هب  زیخاتـسر  زور  هنرگو  نادرگرب  دومرف :
هک یلاوما  مامت  تشادن ، یـشوپ  مشچ  مه  تمیق  یب  شفک  دنب  تفج  کی  زا  نارگید  قح  هب  تبـسن  اذل  دسرب ، دوخ  یناسنا  قوقح  مامت 
زا یهورگ  تشم  هک  تساجنیا  تشادن . يزیچ  نتفر  ایند  زا  زور  شدوخ  درک و  جرخ  قح  هملک  يالعا  يارب  دروآ  تسدـب  اه  گنج  رد 

هدیـشوپ مشچ  نآ  يونعم  فادـها  زا  هدرک و  دادـملق  يرگتراغ  ناونع  هب  ار  مالـسا  ياهدربن  هک  نانآ  دوش ، یم  زاب  نئاـخ  ناسانـشرواخ 
در دـناوت  یمن  زگره  رگامغی  تلم  کـی  ربهر  تسین ، روصت  لـباق  رگتراـغ  تلم  و  ربهر ، کـی  رد  طابـضنا  مظن و  نینچ  کـی  اریز  دـنا ،
ایآ درادب . زاب  ار  نانآ  لاملا  تیب  زا  شفک  دنب  ندرب  زا  هک  دنک  تیبرت  ار  دوخ  زابرس  نانچ  نآ  و  دنادب ، تلیـضف  نامیا و  هناشن  ار  تناما 

هگرب يراکادـف  داـهج و  دـنا و  هدـینارذگ  رمع  تیرـشب  هب  تمدـخ  هار  رد  هک  دنتـسه  یباـقعا  هجیتن  سفن  ياوه  ناریـسا  ناراـکتنایخ و 
ثاریم نیا  دنا و  هتخودنا  تلیضف  فرش و  ناشدوخ  راگدای  نزخم  رد  هک  دنتسه  ینامدود  هلالس  زا  ای  تسا ؟ نانآ  یگداوناخ  يزارفارس 

هاج لام و  هتخاس و  ناتـسب  غاب و  مسر  هار و  نیرت  تشز  اب  ناشناگتـشذگ  هک  دنتـسه  یناسک  ای  دـنا ؟ هدرپس  دوخ  فالخا  هب  ار  اـهبنارگ 
لـسن عاضوا  دیناوخب و  ار  برغ  مدرم  راب  دنب و  یب  یگدنز  دنا . هداد  لیکـشت  راکنایز  اما  رایـسب  مدرم  زا  ینادناخ  هصالخ  دـنا و  هتخاس 

، تیناسنا تلیضف  راقو ، افص و  دندید ؟ یم  هچ  تثعب  زا  لبق  مرکا  ربمایپ  زا  تلم  نآ  دینک  هعلاطم  ار  تثعب  زا  لبق  لهاج  هارمگ و  دساف و 
، دوب راکشآ  همه  رب  دساف  طیحم  نآ  رد  شیراد  تناما  دوب ، قح  هب  تواضق  زغمرپ و  هاتوک و  نانخس  دندینـش  یم  هچنآ  یکاپ و  تناما و 

ترضح نآ  يوخ  شور و  هار و  زا  ییاسر  فیصوت  بقل  نیا  هب  هشیمه  ار  وا  دوب  فورعم  شرگید  ياه  مان  زا  شیب  نیما  بقل  نانچ  نآ 
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كرـش عاونا  زا  یبیکرت  تفای  امن  وشن و  نآ  رد  هک  يداقتعا  طیحم  دنتـسرگن ، یم  وا  هب  لیلجت  مارتحا و  مشچ  اب  همه  دندناوخ و  یم  دوب 
هدنام ناهذا  یـضعب  رد  تشادن  برع  زیمآ  كرـش  دـیاقع  رد  يرثا  هک  يا  هدـیچیپ  مهبم و  روصت  یمیهاربا  دـیحوت  زا  دوب ، یتسرپ  تب  و 

دـشر و هار  تثعب  زا  لبق  ادـخ  تیانع  هیاس  رد  یلو  تسا ، بلطم  نیمه  رب  دـهاش  دـیحوت  هب  توعد  ربارب  رد  برع  دـیدش  تمواـقم  دوب ،
هک یفاصوا  اب  یگرزب  نادرم  نینچ  هرابرد  دوب  نومنهر  تالامک  یلاع  دحرس  هب  ار  وا  یحو  ندش  هتخیگنارب  زا  سپ  و  دومیپ ، یم  لامک 

؟ دراد یلیلحت  هیزجت و  هچ  دیوگ و  یم  هچ  اه  مسیدیورف  دیورف و  هدیسوپ  زغم  راوتاربال  دز  یم  جوم  نانآ  ناور  يایرد  رد 

ص)  ) مالسا ربمایپ  ینادواج  یحور و  تالامک 

دوخ شزرا  یب  ماود  راختفا و  يارب  دنا و  هداد  داب  رب  ار  اه  تلم  قوقح  ایر  ریوزت و  اب  بلغا  هک  دننارادمتـسایس  خـیرات  نادرم  زا  یهورگ 
هتـشادن ورین  هیام  نآ  ناشتـسد  دـنا  هدوب  رنه  هدارا و  تردـق  زا  يراع  بلغا  هک  دـننافوسلیف  رگید  هورگ  و  دـنا . هدز  تسد  گـنرین  ره  هب 

تنوشخ و هک  میروخ  یمرب  ییاه  هفاـیق  هب  ًاـبلاغ  خـیرات  هثداـحرپ  هار  رد  يراـب  دـنناشوپب . لـمع  هماـج  دوخ  یقطنم  ماـکحا  هب  هک  تسا 
تیـساسح و هک  میوش  یم  فداصم  ییاه  هرهچ  هب  ای  دوش ، یمن  هدـید  نآ  حرط  رد  يرـشب  رهم  زا  يا  هقر  اب  و  هتخاـس ، ار  نآ  یگدـنرد 

یگدنز تیعقاو  زا  یلک  هب  ای  ناهج  یمان  نادنزرف  نیا  هتـسبن . شقن  نآ  رب  يرثا  یحور  تردق  هدارا و  زا  و  هتخادـنا ، هیاس  نآ  رب  یکزان 
اهرـصق يولألت  رد  هک  یقالخا  ياه  يراک  تبنم  نایم  رد  نادنخ  یبالق  طیحم  سونأم  هدوب و  يدام  یگدـنز  رد  قرغ  ینعی  هدوب  رود  هب 

ار تفأر  يرواب و  شوخ  تایح  مالآ  دریگ و  یمن  اپ  یقالخا  فئارظ  لاـهن  اـجنآ  هک  رقف  هریت  کـشخ و  يداو  زا  ربخ  یب  هدـش ، هتخاـس 
هتساوخ دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  هداهنن ، ندرگ  ار  یتنـس  نییآ و  چیه  ای  دنا . هتفر  روگ  هناخ  ات  نابوکاپ  ناشفا و  تسد  دنک  یم  منک  هشیر 

سیلاک و ،و  زیگنچ نُِرن و  ای  يرشب  نادناخ  نارومان  زا  رتشیب  هلمجلاب  تسا . هتسبرب  مه  هب  ار  ناشراک  عمط  زاب و  ناهد  گرم ، طقف  و  دنا ،
هفطاعرپ تردق  تعاجش و  نیع  رد  هک  يا  هدنزارب  نادرم  دنا ، مک  رایـسب  هچ  اما  اهنیا . لاثما  دیزیاب و  یلبـش و  ای  دنا  هدوب  رومیت  و  رلتیه ،

هک دنشاب  هتشادن  نآ  رس  تایح  نافوط  رد  و  دنشاب ، عضاوتم  یگرزب  تیاهن  رد  و  ءایح ، مرشرپ و  تحارص  تالامک  رد  و  سفنلا ، میرک  و 
یبن و  دنشاب ، هدیشوک  يرشب  تیعمج  تاجن  يارب  زیگنا و  تفگـش  شالت  دربن و  اب  هکلب  دنرب ، رد  هب  هثداح  جوم  زا  ار  شیوخ  میلگ  اهنت 

رد دوب  هدروآ  تسد  هب  یگدـنب  رکف و  هار  زا  دوب و  هدرک  اطع  شیادـخ  هک  یناسفن  لـیاضف  یحور و  تـالامک  رطاـخ  هب  مالـسا  گرزب 
رفن داتفه  هک  ردـب  گنج  رد  و  دوب ، يریظن  یب  ناـسنا  یگدـنز  ياـه  هماـنرب  رد  وا  دـندوب . اراد  ار  تافـص  نیا  هک  دوب  یناـنآ  همه  سأر 

هک دوب  نآ  قرط  نآ  زا  یکی  هک  درک ، داهنشیپ  ار  یفلتخم  قرط  نانآ  يدازآ  يارب  هکلب  درکن ، مادعا  دندش  ریسا  مالسا  نازابرـس  تسدب 
، داد یمن  شروی  نامرف  نمشد  هلمح  زا  لبق  اه  گنج  رد  دهد . شناد  میلعت  ار  ناملسم  رفن  هد  دنک  تنامـض  ندش  دازآ  يارب  يریـسا  ره 

نامرف هکم  حتف  زا  دعب  درک و  عطق  رهـش  اب  ار  یتارباخم  طباور  گنج  دـننام  یثداوح  زورب  و  گنج ، زا  يریگولج  يارب  هکم  حـتف  ماگنه 
شتموکح هرطیس  تحت  وا و  هضبق  رد  همه  هک  نیا  اب  هکلب  دادن ، دندرک  هزرابم  وا  اب  لاس  تسیب  زا  رتشیب  هک  ار  تخسرس  نانمـشد  مادعا 

تبحم راهظا  زج  راک  نآ  داد و  ماجنا  شناردارب  اب  فسوی  هک  منک  یم  يراک  امـش  اب  دومرف : و  درک ، رداص  ار  همه  يدازآ  مکح  دندوب ،
ریغ لحارم  رد  وا  راتفر  قـالخا و  نادـیم ، هنحـص  رد  گـنج و  فص  رد  وا  ترـضح  هماـنرب  نیا  دوبن ، يرگید  زیچ  یمرگ  نوخ  ظـفح  و 

ناحلصم دنتسه  مک  یتسار  هب  دنک . یم  بجعت  راچد  ار  قیاقح  هب  يانشآ  ناسنا  ره  هک  تسیا  هداعلا  قوف  لصفم و  رایسب  ثیدح  یگنج 
مالحا میلـست  هتخانب و  ار  دوخ  اه  تیقفوم  رد  هتخانـشن ، كانـسوه  لایخ  اب  ار  تیعقاو  هداد و  تیمها  رـشب  یعقاو  تاـیح  هب  هک  يروـالد 

یلاع راکفا  هب  دنمورین  تسد  اب  هتفرشیپ و  گرزب  يدوصقم  يوس  هب  راوتسا  ماگ  اب  رمع  نایاپ  ات  هتشاذگن  عیاض  ار  شیوخ  دادعتسا  هدشن 
خیرات هلیـسو  هب  هچنآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  یناسفن  تالاح  راـکفا و  زا  دنـشاب . هدـناشوپ  تیعقاو  لـمع و  هماـج  دوخ 

درک توعد  نآ  هب  لیلخ  میهاربا  شدج  هک  يرطف  دیحوت  اتکی و  دنوادخ  هب  هک  تسادیپ  دـیآ  یم  تسدـب  نئارق  زا  ای  هدیـسر  ام  تسدـب 
دیـشک و یم  جـنر  دـندوب ، قح  هناخ  نامتخاس  توعد و  ناثراو  هک  دوخ  موق  لـطاب  دـیاقع  فارحنا و  كرـش و  زا  تشاد ، لـماک  ناـمیا 
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هـشیدنا زا  دوب . هدنکفین  هیاس  شنهذ  رد  نارگید  ياه  بتکم  یعامتجا  یقالخا و  تایرظن  هفـسلف و  راکفا و  هنوگ  چیه  دوب ، كانـشیدنا 
زا یهاگ  مه  رگا  دشن . هدهاشم  وا  رد  بارطـضا  ینارگن و  هاگچیه  تشذگ  یم  شطیحم  رد  هک  یثداوح  شحور و  قامعا  رد  هک  ییاه 

ياه هشیدنا  نامه  دوبن ، یـصاخ  دصقم  روظنم و  يارب  نایفوص  نانهاک و  لثم  اه و  ضاترم  دـننام  شتلزع  شور  تفرگ  یم  هرانک  مدرم 
ياه یمرگرـس  اه و  یگدولآ  مدرم و  نایم  زا  یتدم  ات  دناشک  یم  شهاگتولخ  هب  هک  دوب  طیحم  يراگزاسان  يونعم و  بناوج  ینورد و 
شلد ملاع  زا  هک  یهوکـش  لالج و  لامج و  دیـشوج و  یم  نآ  زا  هک  ییاه  هشیدـنا  شریمـض و  قامعا  هب  و  دـنامب ، رود  یگدـنز  طـلغ 

شدوجو رسارس  هک  یلالج  تردق و  ربارب  و  درآ ، يور  گرزب  يادخ  تدابع  هب  شموق  مشچ  زا  رود  و  دشاب ، لوغشم  درک  یم  هدهاشم 
تایح و یعقاو  گنر  رادنپ  مهو و  هدرپ  سپ  زا  هن  یمشچ  اب  و  راکفا ، همه  زا  رتدنلب  يرکف  اب  هک  تسوا  دیامن . عوضخ  تسا  هدرک  رپ  ار 

یب هدرپس و  هار  ناسنا  تداعـس  ینعی  سدـقم  گرزب و  یفدـه  يوس  هب  یگدـنز  رـسارس  رد  نینهآ  یمزع  اب  هتفایرد ، ار  نآ  تداعـس  زار 
رب نیا  زج  يداش  چیه  هدیـشک و  تداعـس  تشهب  يوس  هب  ینعم  ریجنز  اب  ار  نامدرم  يراکادف  زا  غیرد  چیه  یب  و  رطخ ، زا  یـساره  چـیه 

راگزور ثداوح  ریـس  رد  تخیر . یپ  ار  لامک  تیونعم و  زا  دـیواج  میظع و  يایند  کـی  هکنآ  اـت  هتفاـین  تسد  شرهم  رپ  عاجـش و  بلق 
کی ره  فرط  نیا  هـب  زارد  ياـه  نرق  زا  میلـست  ینوـبز و  گـنن و  زا  ریوزت و  غورد و  گـنر  زا  يارب  یناـمدود  هـک  داـتفا  یقاـفتا  نـینچ 

هدرکن اهر  ار  يراکهنگ  زگره  و  هدشن ، هدولآ  یهانگ  یب  نوخ  هب  زگره  هک  ییاه  تسد  اب  یناردام  ناردپ و  دنشاب و  يدوجو  رادلعـشم 
دنلب شیاین  هب  تب  ربارب  رد  هدروخن و  هنیـس  رب  سک  چـیه  لـباقم  رد  ینوبز  میظعت و  يارب  هتفریذـپن و  یگدـنب  يدـعت و  دنبتـسد  راـشف  و 
نیبج رد  دریگ و  الاب  دشک و  غیت  هریت  یناهج  قفا  رد  نآ  هلعـش  هک  یتقو  ات  دننک  لمح  لسن  هب  لسن  ار  دوجو  نازورف  لعـشم  نیا  هدـشن ،

هک دـننام  هودـنا  هیاس  نیا  تسـشن و  شیابیز  هرهچ  رب  یمیتی  درگ  هک  دوب  لاسدرخ  یکدوک  زونه  دزادـنا . وترپ  ربمایپ  تمظع  اـب  دـنلب و 
یناشیپ رب  تمظع  غوبن و  هراتـس  زور  نآ  مه  داد . یم  هولج  رت  باذـج  ار  شموصعم  هفایق  دروخ ، یم  خرچ  شراـسخر  هاـم  رود  هب  هلاـه 

یتیگ یعامتجا  یبهذم و  تاردقم  ییوگ  هک  تسیرگن  یم  هنادنمدرخ  ار  ناهج  دوخ  هدنریگ  هایس و  نامشچ  اب  و  دیـشخرد ، یم  شدنلب 
نابغاب ار  شدوجو  لاهن  هداد و  شرورپ  یتسه  ناـک  نیرت  یلاـع  رد  ار  وا  تردـق  تسد  هک  دوب  يرهوگ  دـنیب ، یم  میظع  یبـالقنا  رد  ار 

نمادـکاپ و ناـنز  شوغآ  رد  و  تسویپ ، یم  گرزب  ناربماـیپ  هب  شبـسن  دوب . هتخاـس  باریـس  زبسرـس و  اوقت  تلیـضف و  بآ  اـب  شنیرفآ 
دوب هتفایرد  ار  شیراتـسرپ  راختفا  بلاطوبا  شیومع  اهنت  شیرق  بیجن  لاسنهک و  هداوناخ  رد  دش . یم  شزاون  زیزع  هنادرد  نآ  راکزیهرپ 

نادـیم رد  مدـق  كدـنا  كدـنا  هکنآ  ات  تشاد ، یم  زیزع  یمارگ و  نیریـش  ناج  وچمه  ار  شردارب  راـگدای  هناـگی  ناـبرهم  درمریپ  نآ  و 
ياشامت اه و  شدرگ  اه و  ترفاسم  سپس  درک . ادیپ  سامت  دوب  قالخا  تلیـضف و  هنوگ  ره  دقاف  هک  زورنآ  هعماج  اب  و  تشاذگ ، یگدنز 

زا ار  رشب  ینابش  ناربمایپ  رگید  دننام  ات  دینارذگ  دنپـسوگ  همر  یناپوچ  هب  ار  یتدم  دش ، عورـش  طیحم  ياه  نامزاس  دارفا و  تایحور  رد 
هلاس لهچ  نآ  دیزگرب ، شیوخ  يربمایپ  هب  ار  وا  اناوت  يادخ  تشاذگ  اپ  رمع  هلحرم  نیملهچ  رد  هک  نیمه  دنک ، زاغآ  نادنپسوگ  ینابش 

هزرابم هب  راوخنوخ  یـشحو و  یمدرم  اب  تشادـن  هیکت  يا  هداوناـخ  هلیبق و  چـیه  رب  و  درب ، یم  رـسب  سک  یب  بیرغ و  تخـس  هک  ار  درم 
، دـنتخوس یم  روجف  شتآ  رد  برع  ًاصوصخم  اه  تلم  مامت  دوب ، قرغ  داسف  بوشآ و  يایرد  رد  ناـهج  هک  دوب  يراـگزور  تخادـنارد 

شوماخ ياضف  رد  ادخ  يورین  هب  دیوش ، راگتـسر  ات  دنتـسرپب  ار  هناگی  يادخ  ار  ینامـسآ  تیآ  نیا  تمحر  هتـشرف  هک  راب  نیتسخن  يارب 
هک تماقتسا  راکتشپ و  حور  یلو  دندش ، وربور  وا  اب  يا  هفایق  هچ  اب  راوخنوخ  لهاج و  بارعا  هک  تسا  مولعم  تخاس ، زادنا  نینط  یتیگ 

دوب یکتم  دوخ  هدارا  رب  نانچنه  وا  تفگن ، نایشآ  كرت  نمشد  يوگدب  نابز  و  موق ، نارابگنس  زا  تشاد  هنایشآ  شروشرپ  رـس  يالاب  رب 
ار دیجم  نآرق  و  درک ، مکحم  راوتـسا و  ناهج  رد  هوک  دننام  تسا  قیاقح  هدـننک  سکعنم  تالامک و  هدـنزاس  هک  ار  مالـسا  هیاپ  هکنآ  ات 
وحم و شا  هدننک  هریخ  هعـشا  رد  کچوک  ناگراتـس  دننام  ار  ینامـسآ  هنهک  ياه  باتک  هک  تخاس  نکفا  وترپ  نانچ  تناید  نامـسآ  رد 

تیلهاج مایا  رد  هک  ار  رـشب  هارمگ  ناوراک  و  درک ، شوماخ  ار  هنیک  قافن و  شتآ  تمحر  نارای  دـننام  شا  هنامیکح  راـتفگ  درک . ناـهنپ 
ءانثتسا نودب  نآرق  سدقم  نوناق  ربارب  رد  ار  ناناملسم  درک و  وغل  ار  یتاقبط  تاموهوم  دروآ . زاب  تداعس  هارهاش  هب  دوب  ناماس  رس و  یب 

میکح زا 109نامقل  هحفص 23 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شکتمحر تسدـیهت و  نارگراـک  رب  دـندوب و  هتخودـنا  رز  میــس و  نارگید  ثاریم  زا  هـک  رــس  هریخ  نارگناوـت  رگید  داد . رارق  يواـسم 
رد رگا  هک  دوب  هداس  نانچ  نآ  مدرم  نایم  رد  وا  یگدنز  دـننک ، هدافتـسا  دوخ  سوحنم  تیعقوم  زا  دنتـسناوت  یمن  دـنتخورف  یم  ییایربک 
هب زج  درک  یم  تموکح  ناهج  رب  هک  گرم  زور  ات  دنسرپب ، وا  زا  وا  نتخانـش  يارب  زا  دندوب  راچان  نیدراو  هزات  تسـشن  یم  یعمج  نایم 
ات تشاذگن  گنـس  يور  هب  یگنـس  دوخ  يارب  تشادن ، يا  همانرب  یناسنا  یگدنز  مسر  هار و  نداد  ناشن  قیاقح و  میلعت  تالامک و  رـشن 
ره اریز  درب ، یم  رسب  تسد  یهن  هنسرگ و  هراومه  تسیرگن و  یم  راکزیهرپ  فیفع و  یمـشچ  اب  ار  ایند  دنک . اپب  متـس  خاک  هک  دسر  هچ 
يا هدرپ  يزور  شنارـسمه  زا  یکی  دوب . هنـسرگ  مه  تلحر  زور  رد  یتـح  درک و  یم  جرخ  تیناـسنا  تاـیح  يارب  دروآ  یم  تسدـب  هچ 

دیکأت وناب  نآ  وب  هتخادـنا  لگ  مشخ  طرف  زا  شیاه  هنوگ  تشاد ، راگن  شقن و  یکدـنا  هدرپ  نآ  ایوگ  دوب  هتخیوآ  هناخ  رد  رب  ابیز  ًاتبـسن 
، گرزب بتکم  نآ  هدرورپ  تسد  دنتسین . جاتحم  شیارآ  لمجت و  هب  ءایبنا  اریز  رادرب ، توبن  هناخ  زا  ار  نیراگن  هدرپ  گنرد  یب  هک  درک 

نیا رب  منک ، یم  یگدنز  هنوگچ  هک  دینبب  ارم  دومرف : یم  شتموکح  مایا  رد  زین  ربمایپ  زا  زا  سپ  ملاع  یتوکلم  یناحور و  تیـصخش  مود 
هلصو رگید  هک  ار  سردنم  نهاریپ  نیا  تفگ  نم  هب  يزور  مراد ، مرش  نآ  هدننک  هلصو  زا  هک  هدروخ  هلصو  نادنچ  ما  هدیـشوپ  هک  هماج 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا یبن  نامالغ  زا  یکی  میور . یم  لزنم  هب  رتناسآ  نارابکبس  ام  شاب ، مارآ  متفگ : زادنا ، رود  هب  دروخ  یمن 
گنج رد  مدینـشن  مدیدن و  وا  زا  روآ  لالم  نخـس  ای  تکرح  کی  تدم  نیا  مامت  رد  مدرب ، رـس  هب  شتمدخ  رد  لاس  هدجیه  دـیوگ : یم 

. تخادنا یمن  هرطاخم  رد  ار  دوخ  تهج  نودب  مه  تقو  چیه  لاح  فصو  اب  درک و  یمن  رارف  يرطخ  چـیه  زا  دوب ، ریلد  عاجـش و  تیاهن 
یناسنا یهلا و  بادآ  هب  نابدؤم  دوجو  وترپ  رد  یلاع  قیاقح  تالامک و  هرابرد  یهاتوک  لـیلحت  هیزجت و  تشذـگ  هک  یـشخب  ود  نیا  رد 

هچ قرـش و  رد  هچ  یناسنا  ره  ملاس  هدروخن و  تسد  تعیبط  ترطف و  دیدومرف ، هظحالم  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبن  ًاصوصخ 
، دریگب رارق  نایوگروز  زواجت  موجه و  دروم  ای  دوش  زواجتم  ناسنا  دراذگ  یمن  هک  تساه  نیمه  دراد و  لیامت  تایعقاو  نیا  هب  برغ  رد 

یـصصخت ياه  همانرب  رد  هک  دنتـسه  ینیـصصختم  ریغ  نانآ  دـنیوگب  لئاضف  هرابرد  دـنهاوخ  یم  هچ  ره  اه  مسیدـیورف  دـیورف و  راذـگب 
تیبرت هرطیـس  رد  هک  یناهج  هب  دیناوت  یم  امـش  دـنا . هدرکن  يراک  دنـشاب  هدرک  اوسر  ار  وخ  ملع  نادـیم  رد  هک  نیا  زج  هدرک و  تلاخد 

هار نیمادک  هک  هدرک  تواضق  دوخ  فاصنا  نادـجو و  اب  هاگ  نآ  دـینک  رظن  هدوب  نایوگ  هوای  نیا  راکفا  ذوفن  رد  هک  یناهج  هدوب و  یهلا 
؟ تسا حیحص  هار  ناسنا  يارب 

يرگیدام میخو  بقاوع 

، دندیشک داسف  نادیم  هب  تایح  ياه  همانرب  مامت  رد  ار  رشب  هتسنادن  ای  هتسناد و  دندرک ، داجیا  یهارمگ  دوخ  دیلپ  راکفا  اب  هک  نانآ  يرآ ،
يدـیلپ یتسپ و  زواجت و  كرـش و  زا  رپ  يا  هناخ  هب  لدـبم  ار  تایح  يایند  دـندرک ، هاتوک  ءایبنا  تیبرت  نماد  زا  ار  ناسنا  تسد  هک  ناـنآ 

اب تسین  نکمم  تایح  هلـسلس  هک  تسا  هدرکن  كرد  ار  تقیقح  نیا  ناگدننک  هارمگ  نآ  راکفا  هتفیـش  رورغم و  يدام و  ناسنا  دـندومن .
ملاـظم تامــصاخم و  تازراـبم و  هـمه  نـیا  اـب  یگدـنز  نارود  و  دریذـپ ، ناـیاپ  نـیمز  هرک  رد  تقوـم  دودـحم و  تدـم  نـیا  تشذـگ 

دوجو رگید  یتایح  یکاخ  هرک  نیا  رد  تایح  ءاضقنا  زا  سپ  رگا  دـسرب و  نایاپ  هب  روصحم  گنت و  یقفا  نینچ  رد  هاـگره  شدودـحمان 
چیه و  دـش ، دـهاوخن  ادـج  مه  زا  نآ  لطاب  قح و  دوب و  دـهاوخ  ثبع  وغل و  یعوضوم  یتایح  یگدـنز و  نینچ  نامگ  یب  دـشاب  هتـشادن 
هدش اهر  يدوجوم  ار  ناسنا  میکح  دنوادخ  تایح  ماظن  هدننک  میظنت  هک  دسر  هچ  ات  داد ، دهاوخن  نت  یطلغ  هدیقع  نینچ  هب  یلقاع  ناسنا 
یحو قطنم  اب  قباطم  هدرک و  دای  ازج  زور  ناونع  هب  اجنآ  زا  هداد و  ربخ  ترخآ  مان  هب  يرگید  ياـیند  زا  نیتسار  ناربماـیپ  دـشاب ، هدـیرفآ 
دقتعم ناسنا  (، 1) ُهَرَی ًاّرَش  ةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی *  ًاْریَخ  ةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمِْعی  ْنِمَف  دنا : هدروآ  ربخ  تقد  نیا  هب  رـشب  لامعا  يازج  هرابرد 
تاوهش رد  قرغ  تاناویح  دننام  ار  دوخ  و  دنک ، لامیاپ  یسک  زا  ار  یقخ  نیرتکچوک  ناهج  نیا  رد  دوش  یمن  یضار  زگره  ناهج  نآ  هب 

قیاقح اب  هزرابم  حور و  تیبرت  راکنا  ادخ و  اب  هطبار  عطق  نآ  و  دراد ، یمیخو  هجیتن  تساجنیا  هب  دودـحم  تایح  هکنیا  روصت  دـنک . یمن 
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يایند یگدنز  قفا  رد  تایح ، ندرمـش  دودحم  هجیتن  هک  تسا  نشور  همه  رب  زورما  تایآ 7 و 8 .  لازلز : ( 1  ) یقرواپ تسا . تالامک  و 
راب و دنب و  یب  مدرم  رتشیب  لاح  نابز  ور  نیا  زا  دنتفای و  صقان  ینعم و  یب  هدننز و  تشز و  ار  تایح  تروص  مدرم  هک  هدـش  نیا  تیدام 
ار دوخ  تاعونـصم  هحیرق و  رکف و  تمه و  مامت  هدیقع  نیا  يور  و  تسا ، هدعاق  یب  ثبع و  لطاب و  رـسارس  تایح  هک  تسا  نیا  رگیدام 

تابث یب  رذـگدوز و  یتصرف  نانیا  رظن  رد  یگدـنز  اریز  دـنرب ، یم  راکب  ایند  تاذـل  تاعتمت و  رـس  رب  هنایـشحو  دروخ  دز و  هزرابم و  رد 
ار رـشب  ریخا  ياه  هرود  ياه  گنج  تازرابم و  خیرات  دوشن . راذـگورف  تذـل  عون  ره  ندرب  زا  هاتوک  تصرف  نیا  رد  هک  رتهب  هچ  تسا و 

نایغط زج  يزیچ  تازرابم  نیا  تلع  تفای . نایاپ  حـتاف  شترا  دوس  هب  مه  قحاـن  هب  دـش و  يراذـگ  هیاـپ  قحاـن  هب  همه  هک  دـینک  هعلاـطم 
فرـصم يرامعتـسا  ياه  همانرب  اه و  گنج  نیا  رد  دوش  مدآ  ینب  هافر  فرـص  دـیاب  هک  يداوم  دوبن ، وا  يرگیداـم  حور  رـشب و  تاوهش 

يا هلاقم  رد  اکیرمآ  روشک  ترازو  قباس  یـشنم  سکیا ، لادـلوراه  دـش . تایح  يایاوز  همه  رد  داـسف  نتخاـس  روهلعـش  رـشب و  يدوباـن 
اکیرمآ رد  هک  يا  هیلوا  داوم  رادـقم  داد : راشتنا  اکیرمآ  تالجم  زا  یکی  رد  میوش ، وربور  يرگید  گنج  اـب  میناوت  یمن  اـم  ناونع  تحت 

رازه نهآ 516  نت  نویلیم  رازه  لاغز 3  تسا : ریز  رارق  هب  دیناسر  فرـصم  هب  لاس 1940  هیوناژ  لوا  خیرات  زا  گنج  لاس  جـنپ  یط  رد 
نت رازه  ساتپ 3  نت  رازه  کمن 68  نت  رازه  درگوگ 17  نت  رازه  تیسکوب 14  نت  رازه  سم 5  نت  رازه  يور 5/3  نت  رازه  برس 2  نت 

هب هدـش  هداد  رارق  رـشب  شیاـسآ  يارب  تعیبط  ناوخ  رد  هک  ساـنجا  نیا  نت  رازه  نتـسکنوت 10  نت  رازه  ندـبیلوم 112  نت  رازه  تفن 1 
، اه ناتسرامیب  اه ، كراپ  اه ، هسردم  اه ، ناتسریبد  اه ، هدکشناد  اه و  هاگشناد  ندرک  بارخ  رد  تسرپ  توهش  يدام و  ياهناسنا  هلیـسو 
، دنله کیژلب ، ناملآ ، يوروش ، هسنارف ، ناتسلگنا ، هدش  فرـصم  رامآ  نیا  هزات  دش . هدرب  راکب  نامولظم  ناهانگ و  یب  نتـشک  اه ، نزخم 

نآ زا  هتفرگن و  تربع  سرد  یتخبدب  الب و  همه  نیا  زا  سپ  هزات  تساهنآ ، زا  شیب  یسب  كرامناد ، ژورن ، ناتسهل ، شیرطا ، ناتـسراجم ،
تسا نیا  فرـص و  يدام  یگدنز  هجیتن  تسا  نیا  يرآ  دنا ، هدروآ  رـشب  رـسب  یعامتجا  یمـسج و  يرکف و  ياهالب  نارازه  نونکات  سپ 

ياه تیبرت  نامه  ریثأت  تحت  زا  يریثک  هورگ  زاب  یتحاراـن  همه  نیا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  بجعت  مسیدـیورف ، دـیورف و  راـکفا  خـلت  هویم 
همه نیا  اـت  درک  تیبرت  ناور  بیذـهت  زا  ریغ  یهار  هچ  زا  دـیاب  ار  رـشب  یتـسار  دـننک ، یم  حور  هـیکزت  لـیاضف و  راـکنا  طـلغ ، يداـم و 
دوخ يونعم  یحور و  یلاع  حطـس  زا  ناسنا  هک  تسین  نیا  زج  روصت  رکفت و  زرط  نیا  هجیتن  هک  تسین  کش  دـشاب . هتـشادن  يرگیـشحو 
نادد ناوید و  رامش  رد  دنا ، هدرک  زاس  ار  شیاون  برغ  نادنمـشناد  زا  يا  هدع  هک  تیناسنا  لیاضف  حور و  تقیقح  راکنا  اب  و  دنک ، لزنت 

یتسود عون  تداعـس و  هافر و  شیاسآ و  شمارآ و  و  دنام ، یهت  یلیلد  یتیاغ و  یفده و  هنوگ  ره  زا  یگدـنز  و  دریگ ، رارق  ناگدـنرد  و 
رگید مینادن ، 58 ــ] [ــ  تسپ یناویح  زج  ار  وا  ام  هدش و  دـیورف  نیوراد و  بتکم  وریپ  رـشب  رگا  هجیتن  رد  و  ددـنب ، تخر  تایح  هصرع  زا 

. تشاد دیابن  یگزره  زیتس و  یتسرپ و  توهش  گنج و  داسف  زا  ریغ  يراظتنا  ناهج  زا 

تایح يایاوز  مامت  رد  داسف 

ببس یـسنج  ياه  تیدودحم  هک : دندرک  مالعا  رتمامت  هچ  ره  یتخـسرس  اب  دئوس  ناسانـشناور  زا  یهورگ  لبق  ( 1) لاس تسیب  زا  ًابیرقت 
هکنیا هیرظن  نیا  هصالخ  تسابو ، لس و  يرامیب  زا  رت  كانرطخ  رایـسب  هک  هدروآ  دـیدپ  یحور  ياه  هدـقع  و  هدـش ، یناور  ياه  يرامیب 
تلود هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  هیرظن  نیا  لابندب  تشاذگ . دازآ  ار  نآ  دیاب  دشاب ، تیدودحم  تحت  دـیابن  دـئوس  مدرم  رد  یـسنج  زیارغ 

ياه باتک  ناسانـشناور  زا  يا  هدـع  دـناجنگب  ییادـتبا  طسوتم و  سـسرادم  ياه  همانرب  رد  ار  یـسنج  تامیلعت  دـمآرب  ددـص  رد  دـئوس 
لاس تسیب  زا  سپ  دـندرک . همانرب  نیا  تایئزج  میلعت  رومأم  ار  هبرجت  اب  ناراـگزومآ  زا  یـضعب  یتح  دنتـشون و  هراـب  نیا  رد  یـصوصخم 

کنیا ناناوج ، كانتشحو  نایغط  عورـشمان و  لافطا  ندمآ  دیدپ  كاندرد و  عیاجف  نارازه  یقـشع و  یـسنج و  باسح  دح و  یب  يدازآ 
نآ رد  و  داد ، هسلج  لیکـشت  دـئوس  هنیباک  هتـشذگ  هتفه  تسا . هدـش  دـئوس  تلم  تلود و  تالکـشم  نیرتمهم  زا  یکی  يدازآ  نیا  دوخ 
یب دـیماجنا ، لوط  هب  بش  همین  زا  دـعب  ود  ات  ینعی  مامت  تعاس  تشه  هسلج  نیا  داد ، رارق  ثحب  دروم  ار  رگ  نایـصع  ناوج  لـسن  هلئـسم 

میکح زا 109نامقل  هحفص 25 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يزیزوتـسخن خاک  راب  دنب و  یب  رتخد  رـسپ و  نارازه  تدم  نیا  مامت  رد  هکنیا  هجوت  بلاج  دوش ، هتفرگ  نآ  زا  يا  هجیتن  هنوگ  چیه  هکنآ 
ینعی ناگدنیامن  زا  یکی  دش و  هدیشک  زین  روشک  نآ  ناملراپ  هب  ثحب  نیا  هنماد  دندوب . هدرک  هرصاحم  یبیجع  لاجنج  راج و  نایم  رد  ار 

گنیتیم رثا  رب  هک  يرهش  نامه  اکوکـسلراک  رهـش  هدنیامن  تسا . يدئوس  ياه  همانزور  رد  هلاقم  رـشن  زور  هب  طوبرم  خیرات  ( 1  ) یقرواپ
تمظع دئوس  ریزوتـسخن  هرخالاب  درک ، هلمح  تلود  هب  ًادیدش  دوب  هدش  یتخـس  جنـشت  راچد  راب  دنب و  یب  رگبوشآ و  ناناوج  زا  يا  هدـع 

، میراد مزال  تقو  لاس  لهچ  هتـشاد  همادا  مامت  لاس  تسیب  هک  یهابتـشا  ناربج  يارب  تفگ : درک و  هصالخ  مالک  کـی  رد  ار  هعجاـف  نیا 
یگدولآ زا  یتمسق  نیا  میشاب . هتـشاد  یملاس  هعماج  ادرف  ات  مینک  تیبرت  ءادتبا  زا  ار  یتیبرت  اب  ون  لسن  دیاب  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم 

نارـسپ و يدازآ  هک  دنتـسه  ینایقرـشم  نانآ  زا  رت  نیگنن  رت و  هراچیب  تسنآ ، راتفرگ  یبرغ  ياه  بتکم  متـسیس  هیاس  رد  هک  تسا  ناسنا 
ًاـصوصخم تسا  هجوت  لباق  هک  دیونـشب  سیلآ ، كولراه  زا  همانرب  نیا  نمـض  رد  زین  ار  هتکن  نیا  دنناد . یم  تالکـشم  لاّلح  ار  نارتخد 

اب ار  رـشب  یـسنج  لئاسم  هک  یملعم  اهنت  دیوگ : یم  یبرغ  ملعم  نیا  دـنا ، هتخاب  برغ  هب  ار  زیچ  همه  هناروکروک  هک  یناگدز  برغ  يارب 
200 دیونشب : وگاکیش  زا  مه  يربخ  دوب . ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمغیپ  هداد ، رارق  یسّرب  دروم  تقد  یکاپ و  تقادص و  لامک 

دنراد اج  نیا  رد  روناج  تسیود  دـندروآ ، دوجوب  یکانتـشحو  يارجام  و  دـندرک ، شروش  دندیـصقر  زاج  گنهآ  اـب  هکنآ  زا  سپ  رتخد 
و داد ، عالطا  سیلپ  سیئر  هب  ینفلت  وگاکیـش  بیدأتلاراد  سیئر  ار  هلمج  ینا  دیناسرب ، کمک  اسآ  قرب  دنا ، هدرک  شروش  اهنآ  دنرغ  یم 

نایـشروش دـندرب . موجه  نایـشروش  زکرم  فرط  هب  نیـشتآ  ياه  حالـس  روآ و  کشا  زاگ  ياه  بمب  نوتاب و  اب  سیلپ  اه  هد  گـنرد  یب 
یمن یقاب  ملاس  زیچ  دندرک و  یم  دروخ  دنتسکش و  یم  ار  زیچ  ره  هنایـشحو  دندیـشک و  یم  غیج  مشخ  زا  دندوب ، یـصاع  رتخد  تسیود 

ات دندز  یم  کتک  ار  نابقارم  دندرک و  یم  دروخ  ار  بیدأتلاراد  ياه  هرجنپ  رد و  الاح  یلو  دـندوب  بیدأتلاراد  ياه  هچب  اهنآ  دنتـشاذگ .
چیه هب  سیلپ  دندرب ، هلمح  ناشیوس  هب  هنایشحو  دندرکن و  محر  مه  زاب  اهرتخد  اما  دندمآ ، گنرد  یب  اه  سیلپ  دنوش . شوهیب  هک  ییاج 

یـشروش نارتخ  نایم  رد  ار  روآ  کشا  زاگ  ياـه  بمب  تفرگ ، شیپ  رد  ینـشخ  راـتفر  ریزگاـن  دزاـس  مارآ  ار  ناـنآ  تسناوت  یمن  هنوگ 
سیلپ يوس  هب  هنایـشحو  دوب  ناشتـسد  مد  هک  یئایـشا  اجنآ  زا  دـنتخیرگ و  رگید  بناـج  هب  اـهرتخد  درک  ار  دوخ  رثا  زاـگ  یتقو  دـناکرت 

راچد دـندوب و  هدینـش  زاج  کیزوم  تعاـس  ود  راـب  نیلوا  يارب  دـننک  شروش  هک  نیا  زا  شیپ  اـهنآ  دوب ؟ هدـش  هچ  رگم  دـندرک  باـترپ 
زاج تاحفص  اهنآ  تایحور  شیامزآ  يارب  راب  نیلوا  يارب  هک  دوب  ناکشزپ  زا  یکی  هلئسم  نیا  لماع  هتشگ و  نآ  زا  یـشان  ياه  يرتسیه 

رد مه  نآ  دـشابن  رـضم  مدآ  ینب  يارب  هدرک  دای  مسق  بط  یهاوگ  نتفرگ  ماگنه  رد  هک  يدرم  کـشزپ  يرآ ، کـشزپ  ( 1 .) دوب هدراذگ 
؟ هچ ینعی  حور  دـنیوگ : یم  تسا  دایز  ناهج  مامت  رد  العف  عاضوا  نیا  هباشم  تسا  روآ  تهب  یتسار  بیدأتلاراد  يرآ  بیدأتلاراد ، اجک 

اکیرمآ تلایا  تشه  لهچ و  زا  تالایخ . ماهوا و  تیمدآ  تیمح و  تریغ ، فرـش و  تالامک ، لیاضف و  تسا ؟ یقطنم  هچ  ناور  بیذهت 
لهچ و رد  يدالیم  لاس 1985  رد  هدرک ؟ هچ  قح  تیاده  هزوح  زا  رـشب  جورخ  یمـسیدیورف و  دیورف و  راکفا  دینیبب  ات  دـیریگب  ربخ  مه 

نیا دیدج  رامآ  قبط  دـندرک ، ریگتـسد  قاچاق  يرب و  بیج  ات  هتفرگ  لتق  زا  فلتخم  مئارج  هب  نز  رتخد و  اکیرمآ 248439  تلایا  تشه 
رـصحنم عضو  نیا  هتفای . شیازفا  یگتفه . تاعالطا  ( 1  ) یقرواپ لبق  لاس  ود  هب  تبـسن  دصرد  یـس  ییاکیرمآ  نانز  نایم  رد  مئارج  لیبق 
ییاپورا ياهروشک  رد  ناوناب  تایانج  مئارج و  هک  دهد  یم  ناشن  هدـش  يروآ  عمج  ییاپورا  ياهروشک  زا  هک  يرامآ  تسین ، اکیرمآ  هب 

نیا دروخ  یم  مشچ  هب  مئارج  لـیبق  نیا  رد  هک  يروآریثأـت  مهم و  هتکن  تسا  هتفاـی  شیازفا  دـصرد  ات 45  زا 20  لبق  لاس  جنپ  هب  تبـسن 
فرط زا  تیاـنج  مرج و  باـکترا  و  دنـشاب ، یم  لاـس  تسیب  زا  رتـمک  ناوج  ناـنز  نارتـخد و  زا  نیمرجم  دـصرد  زا 40  شیب  هک  تـسا 

مئارج و شیازفا  تسا . هدیسر  یکانرطخ  هیاپ  هچ  هب  یقالخا  طاطحنا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا  لاس  تسیب  ات  نیب 12  ناشنس  هک  ینارتخد 
كانرطخ شیازفا  نیا  للع  فشک  اب  هتخاس و  كانـشیدنا  رخاوا  نیا  رد  ار  عامتجالا  ملع  ملع  نادنمـشناد  ناسانـشناور و  نانز ، تاـیانج 

، زیگناداسف تایرـشن  اه و  ناتـساد  راشتنا  زا  يریگولج  امنیـس ، ياه  ملیف  دیدش  لرتنک  هلمج  زا  دنا ، هدرک  داهنـشیپ  مه  يا  هراچ  ياههار 
: دیونشب يربخ  مه  رـشب  قوقح  رادمچرپ  هسنارف  زا  ( 1 .) نارتخد نارـسپ و  نانز و  نادرم و  تابـسانم  رد  هزات  دویق  اه و  تیدودحم  داجیا 
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شیوخ هفرح  تراهم  بسک  يارب  دنتـسین ) عناق  رـالد  نویلیم  دـنچ  هب  يدزد  کـی  رد  هک  یحلـسم  نادرم  ینعی   ) يوسنارف ياـهرتسگناگ 
، دوب یفخم  نزویت  هیحان  عرازم  نایم  رد  هدکـشناد  نیا  رد  یتدـم  راکب  عورـش  زا  لبق  اـهنآ  دـندوب ، هدرک  تسرد  یفخم  هدکـشناد  کـی 

دندید یهایـس  هتخت  نآ  گرزب  قاطا  رد  دنتفر  يرتسگناگ  هدکـشناد  هب  سیلپ  دارفا  تیعم  رد  ناراگنربخ  هک  یعقوم  دندرک . یم  نیرمت 
هب رجنم  يدزد  هثداح  کی  هرابرد  سیلپ  يرمرادناژ و  نیرومأم  قیقحت  دوب . هدش  حیرـشت  اهکناب  اه و  هزاغم  هب  هلمح  لوصا  نآ  يور  هک 
هک نیا  يارب  هدکـشناد  نیا  ریدم  اهرتسگناگ و  هورگ  سیئر  ینیعاوگ ، لپ  دش . هدکـشناد  62 ــ] [ــ . هایس دیپس و  ( 1  ) یقرواپ نیا  فشک 

ار دوخ  تیبرت  تحت  ياهرتسگناگ  وا  دوب . هدناسر  تبث  هب  ار  نآ  هدرک و  سیـسأت  يزرواشک  هیداحتا  کی  دنکن  بلج  ار  سیلپ  نظءوس 
هدنیاشگ سانـشراک ، هدننار  دندوب . هدرک  صـصخت  بسک  يراک  رد  مادک  ره  هدـع  نیا  دوب و  هدرک  باختنا  یـسیراپ  نازابرامق  نایم  زا 

هنازور همانرب  دنا و  هدوب  نیرمت  لوغشم  هدکشناد  نیا  رد  یتدم  کی  ره  يوسنارف  ياهرتسگناگ  زا  يدایز  هدع  زادناریت و ... قودنص ، رد 
اهرهظ زا  دعب  هتبلا  رگید . فلتخم  ياهنیرمت  رهظ  زا  دعب  هچناپط و  لسلـسم و  اب  يزادـناریت  سپـس  شزرو ، حبـص  دوب : رارق  نیدـب  نیرمت 

. دنوشن هابتـشا  راچد  لمع  ماگنه  ات  دـش  یم  حیرـشت  نادرگاش  يارب  نآ  تایئزج  مامت  اب  رظن  لحم  دروم  هشقن  تشاد ، يرظن  هبنج  سرد 
مد اهرتسگناگ  زا  یکی  و  دش ، حورجم  سیلپ  رومأم  جنپ  دندرک  نوتوت  کناب  هب  هسنارف  يرتسگناگ  هدکـشناد  نادرگاش  هک  يا  هلمح  رد 

ماما نابز  زا  يدام  ناسنا  تکرح  ریـس و  هار  نآ  رد  اه  يدـیلپ  دـسافم و  عاونا  هدـش و  هدز  برغ  تساه  تدـم  مه  ناریا  زا  تفر . گرم 
ار نانآ  ( 1) دصرد ود  تسیب  دنک و  یم  زواجت  رازه  یـس  زا  رـضاح  لاح  رد  روشک  یناور  نارامیب  دادعت  دیناوخب : يربخ  هدرک  ادیپ  یلع 
رد ناملآ  رد  یناور  نارامیب  دادعت  هک  یلاح  رد  هدش ، ربارب  ناریا 13  یناور  نارامیب  دادعت  ریخا  لاس  یس  یط  دنهد . یم  لیکشت  ناناوج 

. دوش یم  اهدرم  زا  شیب  اهنز  رد  جیردت  هب  یحور  نارامیب  هک  دـهد  یم  ناشن  رامآ  و  هدـش ، ربارب  اکیرمآ 5  رد  و  ربارب ، ریخا 3  لاس   40
رامآ دـنهاوخب  رگا  تسا ، یناور  نارامیب  هب  طوبرم  اـهنت  راـمآ  نیا  تسا . یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  هب  طوبرم  راـمآ  ( 1  ) یقرواپ

، عورشم ریغ  طباور  اه ، هناخ  زا  نارتخد  رارف  تفع ، هب  زواجت  و  یـشکدوخ ، لتق ، يرب ، بیج  يدزد ، لیبق  زا  رگید  ياه  يدیلپ  دسافم و 
زا ندـش  رود  و  تیادـه ، میرح  زا  رارف  دولوم  یتخبدـب  همه  نیا  تسا ، كانتـشحو  یتـسار  دـننک  رـشتنم  و ... يراوخبارـش ، يزاـب ، راـمق 

، نویزیولت امنیس و  نارـسپ ، نارتخد و  طباور  غولـش ، ياه  صقر  دنت ، ياه  کیزوم  ردخم ، داوم  دنا : هتـشون  تسا . یهلا  لیـصا  تاررقم 
هک نامز  نآ  تساهریم . گرم و  زا  يرایسب  ثعاب  یبصع  ياهراشف  تسا و  یناور  يرامیب  هدننک  دعاسم  لماوع  زا  یقـشع  ياه  ناتـساد 

هـصالخ يربارب و  يرابدرب و  تیبرت ، راقو و  دادـس ، حالـص و  یکاپ ، تفع و  و  تمـصع ، تیرح و  تلیـضف ، تیناـسنا و  فرـش ، نید و 
يزور رگا  اما  دوبن . ربخ  هزادـنا  نیا  هب  اه ، يدـیلپ  بویع و  نیا  زا  دوب ، مکاح  هعماج  هداوناخ و  رد  يدودـح  اـت  یمالـسا  نیناوق  نآرق و 

!؟ دش دهاوخ  هچ  عاضوا  دوش ، ادج  یمالسا  تیبرت  زا  هعماج  مامت  هدرکان  يادخ 

( مالسلا هیلع  ) یلع نابز  زا  يدام  ناسنا  تکرح  ریس و 

هب یهاگ  دوب . هداهن  يور  ایند  بناج  هب  هتسهآ  هتفرگ  شیپ  رد  ار  کیرات  ینالوط و  یهار  نادرگرـس ، يرفاسم  مدع  يازتشحو  نابایب  رد 
گر کیراب  ياهرهن  رد  هتفرگ  همشچرس  تاناویح  تشوگ  نوخ و  زا  ریش  دننام  ینامز  و  دش ، یم  ناور  تاتابن  نایرش  رد  هریش  تروص 

زا هزیرغ  ناجیه  هجیتن  رد  و  دمآرد ، دنیوگ  یم  هفطن  ار  نآ  هک  یبآ  هرطق  لکـش  تبقاع  تخیر ، ورف  ناتـسپ  جیلخ  هب  ات  دومن  یم  زاب  هار 
راظتنا هب  محر  ياه  هدرپ  لالخ  رد  دوش  نفد  نیمز  لد  رد  نابغاب  تسدـب  هک  یمخت  دـننام  داد و  ناـکم  رییغت  ینز  مکـش  هب  يدرم  تشپ 

نیا رد  دوـب ، رت  هیبـش  تسا  نادرگرـس  مدـع  دوـجو و  نیب  هک  هیاـس  هب  زیچ  ره  زا  هک  بیرغ  راذـگهار  نـیا  دـیدرگ . ناـهنپ  دوـعوم  زور 
هیاسمه محر و  نامهم  هک  هام  هن  تدم  رد  و  درک ، اشامت  ار  هدینشن  هدیدن و  ياهرهش  هچ  دیشک و  اه  هچ  راوشد  هدننک و  هتسخ  ترفاسم 

يا هفایق  هتفر  هتفر  دـش ، تشوگ  مک  مک  دوب  نوخ  دـمآرد . اه  تروص  هچ  هب  دوش  ییاریذـپ  هنوگچ  تمیزع  عقوم  ات  دوب  ءاـشحا  اـعما و 
يزور تشذگ و  یبش  دشاب . اپ  تسد و  اب  شوگ و  مشچ و  اب  نتفر  تقو  ات  درک  میـسرت  یطوطخ  شمادنا  رب  شنیرفآ  سدنهم  تفرگ و 
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یطیحم رد  ار  شا  هتـسخ  ناوتان و  نامـشچ  ناهگان  دیدرگ ، شوهیب  درک و  ساسحا  دوخ  یگدنز  رد  يراشف  بالقنا و  ماجنارـس  و  دمآ ،
اب هظحل  نیتسخن  رد  هک  تسین  مولعم  هدمآ  ایند  هب  يرآ  دـندز ، یم  تسد  دـندیدنخ و  یم  همه  هک  دوشگ  یتعامج  رب  اغوغ  لاجنج و  رپ 

دننام هدروآرب  نویـش  ورین  مامت  اب  نارگید  ترـسم  دایرف  يداش و  هلهله  نایم  رد  هک  هدرک  دروخرب  كانتـشحو  روآ و  سرت  ییالویه  هچ 
، دوب هدـش  روآ  يور  يدوجو  میلقا  يوس  هب  زیمآ  ماهبا  ناهج  نآ  زا  رفاـسم  نیا  هک  عقوم  ناـمه  رد  تسرد  تسیرگب . راز  راز  يراـهب  ربا 

ْتَخَفَن َو  حور ) ) درک لوزن  لیم  نیمز  هب  نامـسآ  زا  تسبرب و  تخر  وا  یهارمه  هب  سدـق  ملاع  نایـشآ  زا  مه  لاـب  رپ و  نیگنر  يا  هناورپ 
تیدبا عمش  رود  هب  و  تسشن ، یم  ناگراتـس  ياه  لگ  رب  دوب  يزابمه  ناگتـشرف  اب  هک  زاورپ  کبـس  ابیز و  هدنرپ  نآ  ( 1 .) یحوُر ْنِم  ِهیف 

لاـب و دوخ  لوهجم  تاردـقم  لاـبند  هب  هدـنکرب  هاـم  رهم و  غارچ  نامـسآ و  زبس  نمچ  زا  لد  لاـعتم  دزیا  ناـمرف  هب  اـنب  دروخ ، یم  خرچ 
رگیدـکی قشاع  هدـیدن  دـندمآ و  یم  ناهج  هب  لابند  شیپ و  هیاس ، مسج و  دـننام  رفـسمه  ود  نیا  دوشگ . رپ  هیآ 29 . رجح : ( 1  ) یقرواپ

ورف نیا  بلق  رد  نآ  نآ و  شوغآ  رد  نیا  رایتخا  یب  هک  يروط  هب  دنتفرگ  سنا  هدش ، انـشآ  مه  اب  بوخ  تاقالم  نیتسخن  رد  یلو  دندوب ،
نیا هک  درک  یم  ساسحا  دـش  یم  رتگرزب  هچ  ره  هتفرگ ، بوبحم  ابیز و  يا  هفایق  دازون  رظن  رد  ایند  كانلوه  هرهچ  كدـنا  كدـنا  تفر .
ررود هجیتن  نیا   ) دومن شزیزع  بوبحم و  يایند  يادـف  ار  زیچ  همه  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ات  دراد ، تسود  رتشیب  ار  اـضف  نیا  طـیحم و 

شنیرفآ هاگتـسد  تسا  یبـیجع  دوجوم  هچ  ناـسنا  تسا ، ناـج  هیکزت  هب  یهجوت  یب  یلـصا و  نطو  زا  تلفغ  تیادـه و  هزوح  زا  ندـنام 
یب هک  دنام  یم  لاسدرخ  ناکدوک  هب  مه  زاب  دشاب  گرزب  دنملاس و  هک  مه  ردق  ره  هداتسرفن ، ایند  هب  رـشب  زا  رتزیگنا  تفگـش  یلوصحم 

راودـیما رگا  و  ددرگ ، یم  سپ  زاـب  طـیرفت  هب  یناـمز  و  دور ، یم  شیپ  طارفا  هب  یهاـگ  تسا . لولم  هدرزآ و  هدوهیب  لد و  شوـخ  ببس 
رایتخا یب  ار  دوخ  هک  دوش  یم  نیگمشخ  نانچ  دراپس . یم  ناج  فسأت  تدش  زا  ددرگ  سویأم  رگا  و  دیازفا ، یم  عمط  صرح و  رب  دشاب 
يردـق هب  سرت  عقوم  رد  دـنک . یم  شومارف  ار  ینیب  شیپ  طاـتیحا و  هک  دوش  یم  لاحـشوخ  دنـسرخ و  ناـنچ  و  دزادـنا ، یم  تکـاله  هب 

رابدربان و تخـس  تبیـصم  رد  دـتفا . یم  ورف  یتسین  هاچ  رد  هناروکروک  ینمیا  ماگنه  دزیهرپ و  یم  زین  دوس  زا  هک  تسا  زجاـع  فیعض و 
رب فعـض  تدـش  زا  دـنام  هنـسرگ  رگا  يزور  درامـش . یم  یمد  ار  ناهج  دیـسر  ینارذگـشوخ  شیع و  هب  هک  نیمه  و  تسا ، تقاط  مک 

هشیمه يراب  دهد ، یمن  تکرح  شبنج و  لاجم  وا  هب  تلاسک  ینیگنـس و  مه  زاب  هک  دروخ  یم  نادنچ  هرفـس  رـس  رب  دنیـشن و  یم  كاخ 
کی هک  هراچ  یب  ناوتان و  لفط  نآ  تفای . ناوت  یم  هدارا  اب  لدـتعم و  يدوجوم  تعیبط  نیا  رد  رتمک  تسا و  هشیپ  طـیرفت  راـک و  طارفا 
نوخ زا  هک  ریـش  يا  هعرج  زج  دـش  یم  زجاع  هدـنامرد و  یناوتاـن  نیدـب  يا  هشپ  زا  و  درب ، رـسب  راتـسرپ  یب  تسناوت  یمن  هراوهگ  رد  مد 

یناهج ندیعلب  اب  هک  دـناسر  یم  ییاج  هب  ار  راک  نامز  رورم  هب  دـنک  مضه  تسناوت  یمن  ار  ییاذـغ  چـیه  دـیدرگ  یم  هیهت  رگید  یناسنا 
هک دـشک  یمن  لوط  نادـنچ  اما  ددرگ ، یم  راوخنوخ  هدـنرد و  راوخریـش  كدوک  نامه  تسا . هنـسرگ  هشیمه  مه  زاـب  تمظع  اـب  نیدـب 
هب شتدالو  زور  هراوهگ  ینعی  دـنک  یم  هولج  رت  كانلوه  زاب  نارازه  نیتسخن  تروص  زا  هتـشگ  زاب  ودـب  یناوتان  زجع و  راگزور  هرابود 

ابیز و يایند  نآ  زا  دراذگ و  یم  تشخ  كاخ و  هب  رس  هناگیب  اهنت و  دحل  گنـس  ریز  رد  اجنآ  رد  ددرگ . یم  لدبم  کیرات  گنت و  روگ 
تشز و رادرک  عقوم  نیا  رد  دنک ، یم  تعانق  كاخ  یتشم  هب  طقف  هدنک  لد  زیچ  همه  زا  هصالخ  رز و  میـس و  نآ  زا  یلاع و  خاک  نآ  زا 

تروص هب  دنور و  یم  هژر  شمـشچ  شیپ  زا  كانتـشحو  يا  هرظنم  اب  همه  اه  تراغ  لتق و  اه و  يزیرنوخ  اه و  يراک  هابت  دساف و  رادنپ 
، يرآ دناسر . یم  کلف  هب  ار  شـسوسفا  ینامیـشپ و  دایرف  هک  تسوا  زیزع  رفـسمه  يامن  رتزادگرگج  همه  زا  اما  دـننز ، یم  دـنخرهز  وا 

هدولآ اپارس  نونکا  دوب ، هتفرگ  ياج  وا  شوغآ  رد  هدمآ و  نییاپ  تادرجم  قفا  زا  هک  زیزع  حور  نامه  راک ، نیریـش  یتوکلم و  رای  نامه 
شاک يا  هک : دنک  یم  تمالم  شنزرس و  یتخس  هب  ار  وا  هدش  رضاح  شنیلاب  هب  كانهودنا  دنمتسم و  هتخوس ، رپ  هتسکش و  لاب  نیگنن  و 
نامه نیا  دنونـش و  یم  یبوخ  هب  تایح  نارود  رد  مه  راکزیهرپ  دارفا  نادـنمدرخ و  ار  هنارت  نیا  مدـش . یمن  انـشآ  تسود و  وت  اـب  زگره 

رود هب  کشا  هدش ، هتسهآ  زیگنا و  تقر  يردق  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما گنهآ  اج  نیا  رد  دنمان . ناج  يادن  ار  يو  هک  تسا  يا  هنارت 
، موهوم راختفا  يارب  هک  ییاهنآ  زیرنوخ ، نارگمتس  نآ  ریگناهج ، ناهاشداپ  نآ  دنتفر ؟ اجک  اهنآ  ادنوادخ ، دز : هقلح  شنیب  ادخ  نامشچ 
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ذوفن زا  رتابیز ، جات  تخت و  زا  ایآ  دنمرگرـس ؟ يزیچ  هچ  هب  نونکا  دنداد  یم  داب  رب  ار  نادـناخ  نارازه  كاخ  بجو  کی  فرـصت  يارب 
؟ دنتـسبرب تخر  ناهج  نیا  زا  هراب  کی  هدرک  شوخ  نآ  اب  هک  دنا  هدروآ  تسدب  ار  زیچ  هچ  رت  نیریـش  ترـشع  شیع و  زا  رتهب ، تنطلس 
(1 .) دندیدرگ شوغآ  مه  مدمه و  هایـس  كاخ  اب  زین  ماجنارـس  دندوب و  كاخ  دندیـشوپ  نفک  نهاریپ  دـنتفرگ و  ياج  ربق  رد  طقف  چـیه ،

ص 133. رییغت : یمک  اب  لضاف  داوج  هغالبلا  جهن  ( 1  ) یقرواپ

موس شخب 

؟ تسا مادک  لامک 

لامک نادنمـشناد  حالطـصا  رد  یکی  هک  هتخاس  صوصخم  لامک  زا  مسق  ود  هب  ار  ناهج  تادوجوم  زا  کـی  ره  ناـبرهم  يادـخ  گرزب 
هتساریپ یتسین  مدع و  صقن  زا  یتسه  هلیسو  هب  دوجوم  ره  اریز  تسوا ، دوجو  دوجوم  ره  لوا  لامک  دنمان . یم  مود  لامک  ار  رگید  لوا و 

لوا لامک  الثم  هدـش . هداهن  تعیدو  هب  وا  داهن  رد  هک  تسا  ییاه  تیلباق  دادعتـسا و  ندـمآ  روهظ  هب  دوجوم  ره  مود  لامک  و  ددرگ ، یم 
هکنیا يارب  دروآ . دـیدپ  هویم  هفوکـش و  گرب و  قاـس و  دـیورب و  هک  تسا  نآ  شمود  لاـمک  و  تسا ، رذـب  نآ  دوـجو  لـگ  رذـب  کـی 

ننـس و مان  هب  یتاررقم  نیناوق و  نانآ  یگدـنز  رد  گرزب  يادـخ  دنـسرب ، مود  لامک  هلحرم  هب  لوا  لامک  هبترم  زا  ناهج  نیا  تادوجوم 
نیا زا  راـچان  دـنرایتخا  هدارا و  دـقاف  نوچ  دنـسر و  یم  دوخ  لاـمک  هب  ًاجیردـت  نیناوق  نآ  زا  يوریپ  اـب  هک  هدومرف  ررقم  یعیبط  سیماون 

هدارا رایتخا و  ياراد  نوچ  ناسنا  یلو  دنوش . یمن  فرحنم  دنور و  یمن  رتارف  یماگ  دوخ  تحلـصم  دودح  زا  و  دننک ، یم  يوریپ  نیناوق 
هک تسا  یبرم  امنهار و  هب  جاتحم  دربن  راکب  طاطحنا  داسف و  هار  رد  ار  بهاوم  نیا  دـنکن و  هدافتـساءوس  تمعن  نیا  زا  هکنیا  يارب  تسا ،

ملاع و هفیظو  نیا  ماجنا  هب  الوا  ات  دوش ، نییعت  دنوادخ  فرط  زا  دـیاب  امنهار  هتبلا  و  دـنک ، داشرا  دوخ  بولطم  لامک  هب  ندیـسر  رد  ار  وا 
رـشب نایم  زا  فطل  نییآ  هب  ملاع  راگدرورپ  اذـل  دـشابن  یطیحم  لماوع  ریثأـت  تحت  دـنکن و  يوریپ  سوه  يوه و  زا  ًاـیناث  و  دـشاب ، رداـق 
مدرم تیبرت  تیادـه و  هـب  تخوـمآ و  ناـشیا  هـب  ار  ناـسنا  عوـن  تیادـه  تـیبرت و  قرط  درک و  راـیتخا  ار  دارفا  نیرتحلاـص  نیرتلماـک و 

ضرعم رد  ناـسنا  یمـسج  هیحاـن  رد  هک  يروطناـمه  دـنوش . یم  هدـیمان  ربمغیپ  نید  حالطـصا  رد  هدـیزگرب  دارفا  نیا  هک  داد  تیرومأـم 
تیاعر تمالـس  همادا  يارب  و  تسا ، وراد  تعیبط و  هب  دنمزاین  ناسنا  یندب  مالآ  عفر  يارب  و  تسا ، فلتخم  ضارما  نوگانوگ و  ثداوح 

يارب تسا و  كانرطخ  مالآ  نوگانوگ و  ضارما  ضرعم  رد  ناور  هیحان  لکـش  نامه  هب  تسا  بجاو  مزال و  وا  رب  یتشادـهب  ياه  همانرب 
هب درد  اب  هزرابم  يارب  ـالومعم  ضیرم  هک  دـیناد  یم  و  درادـن ، یناـحور  ناـبیبط  هب  هعجارم  زج  يا  هراـچ  چـیه  ناـسنا  ضارما  عفر  عفد و 

نانآ بتکم  ناگدش  تیبرت  همئا و  ءایبنا و  زج  یناور  ... ياه يرامیب  یحور و  ضارما  جالع  نیصصختم  دنک و  یم  هعجارم  نف  صصختم 
قوـقح هب  زواـجت  ضرعت و  یمحر ، یب  بلقت ، هوـشر ، هب  تداـع  تـبیغ ، تـمهت ، مانـشد ، ییور ، ود  ربـک ، دـسح ، يرآ ، تـسین . یـسک 

، یـشورف مک  يراوخ ، بارـش  یـشورف ، نطو  يزاب ، رامق  انز ، نبج ، یقلخ ، دـب  فرـص ، يرگ  يدام  یتسرپ ، توهـش  تیاـنج ، نارگید ،
ءایبنا و دـننک  یم  دـنا و  هدرک  هجلاعم  رـشب  رد  ار  ضارما  نیا  هک  یهورگ  اهنت  هجلاـعم و  لـباق  تسا و  ضرم  اـیر و ...  تلاـهج ، كرش ،

اهنت دنک ، تیعقاو  تلیضف و  هب  هتسارآ  ار  رشب  هتـسناوتن  یبتکم  چیه  نونکات  هدش ، هضرع  رـشب  هب  نانآ  هلیـسو  هب  هک  تسا ، یهلا  تاررقم 
مود لاـمک  هب  لوا  لاـمک  زا  ار  رـشب  ناـنیا  هدوب ، مالـسلا ) هیلع  ) ءاـیبنا یتـیبرت  لوصا  هدرک  یعقاو  تیبرت  هب  هتـسارآ  ار  ناـسنا  هک  یلوصا 
یم یناور  ناراـمیب  هجلاـعم  هب  دوـخ  تثعب  ماـیا  رد  یـصخش  عفاـنم  هب  هجوـت  تشاد و  مـشچ  نودـب  گرزب  ناربماـیپ  دـندرک . ییاـمنهار 

. میراد قح  فرط  زا  هک  ینامرف  رگم  دنک  یمن  امش  یحور  ضارما  ياوادم  هب  راداوار  ناربمغیپ  ام  يزیچ  دنتفگ : یم  مدرم  هب  دنتخادرپ و 
هب یعمط  مشچ  نیرتمک  مادـکچیه  رمع  نارود  رد  دـندوب ، نآ  هب  لوغـشم  کی  ره  هک  دـش  یم  هرادا  ییاهراک  زا  ءایبنا  یـصخش  هجدوب 

دوصقم دندرک . یمن  هقیاضم  یـششوک  چـیه  زا  هار  نیا  رد  دنتـشاد و  هدـهع  رب  یناجم  ار  تلیـضف  قالخا و  جـیورت  دنتـشادن ، مدرم  لام 
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هار رد  یناور  یعیبـط و  یعاـمتجا و  يدرف و  ياـهورین  مادختـسا  و  قلاـخ ، يوس  هب  قلخ  توعد  ناربماـیپ  تثعب  زا  یلـصا  رظن  یـساسا و 
تداعـس هک  دوخ  بولطم  لامک  هب  ناسنا  هلیـسوب  ات  دوب  لقع  نامرف  تحت  تاوهـش  نتـشامگ  راـکب  و  يورخا ، يویند و  تداعـس  بسک 

نینچ نیا  ناربمایپ  هرابرد  هغالبلا  جهن  هبطخ  نیلوا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دهرب  ینادواج  باذع  صقن و  زا  دسرب و  تسا  يدـبا 
گرزب هفیظو  نیا  رب  ار  نانآ  و  تفرگ ، نامیپ  ناشیا  زا  یحو  غیلبت  رب  دـیزگرب و  یناربماـیپ  مدآ  نادـنزرف  زا  ناحبـس  يادـخ  دـیامرف : یم 

ناشیا نیطایش  دنداد و  رارق  ادخ  اب  ییاکرش  دنتخانـشن و  ار  وا  قح  دنداد و  ریغت  ار  ادخ  نامیپ  ناگدیرفآ  رتشیب  نوچ  سپ  داد ، رارق  نیما 
تخیگنارب ناشیا  يوس  هب  ار  دوخ  ءایبنا  دیزگرب و  ناشیا  نایم  رد  ار  شنالوسر  دنتشاد ، زاب  شتدابع  زا  دندنادرگب و  ادخ  ییاسانـش  زا  ار 

ناشیا اـب  یهلا  ماـیپ  غیلبت  هلیـسو  هب  دـنرآ و  ناـشدای  هب  ار  وا  هدـش  شومارف  تمعن  و  دـننک ، ناـشراداو  یهلا  ترطف  ناـمیپ  تیاـعر  هب  اـت 
. دنزاس فرطرب  ناشرعاشم  ياهرهوگ  يور  زا  ار  نایـسن  لهج و  ياه  كاخ  دنیامن و  جارختـسا  ار  ناشلوقع  ياه  جنگ  و  دننک ، جاجتحا 

ناشانف تسدـب  هک  ییاه  تشیعم  و  هتخاس ، ناـشیاپ  ریز  هک  هراوهگ  نآ  هتخورفا و  ناـشزارف  رب  هک  فقـس  نآ  زا  ار  ادـخ  تردـق  تاـیآ 
هفیظو نیا  دـنهد . یم  ناشن  نانآ  هب  دوش  یم  دراو  ناشیارـس  هب  یپاـیپ  هک  یثداوح  و  دـنک ، یم  ناـشریپ  هک  یلاـمآ  ضارما و  و  دراپـسب ،

دیاب اذل  دشاب  راوتـسا  تلادع  ساسا  رب  مظنم و  مدرم  يویند  یگدنز  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  روطنم  نیا  نیمأت  نوچ  یلو  تسایبنا ، یـساسا 
ملظ و زا  يریگولج  يارب  و  مدرم ، لقع  ظفح  یمسج و  تایح  دربشیپ  یگدنز و  رهاظ  لسن و  لام و  ناج و  ظفح  ایند و  روما  هرادا  يارب 
و دنیامن ، نیمـضت  نییعت و  نیمأت و  ار  مدرم  قوقح  دودـح  دـننک و  رارقرب  یتاماظن  نیناوق و  زین  هعدـخ  بیرف و  ررـض و  تلاطب و  داسف و 
هجوت و دروم  زین  قوقح  دودـح  تالماعم و  ماکحا  لصا  نیا  يور  دـنزاس  راوتـسا  حیحـص  ساسا  رب  ار  مدرم  يویند  یگدـنز  یلک  روطب 

يدام لئاسم  مسج و  تشادگرزب  ياه  همانرب  يویند و  تسایس  ( 1 .) تسا هتفرگ  ناور  حور و  تیبرت  وترپ  رد  لامک  رارق  ناربمغیپ  تیانع 
یم رارقرب  مدرم  يارب  نید  هک  یتاسایـس  ماکحا و  زا  کی  چیه  تهج  نیا  زا  و  تسا ، مود  هبترم  رد  یـضرع و  هفیظو  ءایبنا  بتکم  رظن  زا 

تـسا نید  روظنم  تهج  نآ  زا  تسا  تداعـس  نازیم  عامتجا و  حور  هک  تلادع  و  تسین ، یحور  بیذهت  يورخا و  روظنم  زا  یلاخ  دزاس 
رد ار  لقع  هک  تسا  روفنم  مومذم و  ببس  نآ  زا  روج  ملظ و  و  ددرگ ، یم  لقع  رخسم  مدرم  ياهاوه  تاوهش و  نآ  تیاعر  هلیسو  هب  هک 

لامک هلحرم  نیرخآ  هک  ادخ  هب  برق  يورخا و  تداعس  يونعم و  لامک  هب  ندیـسر  زا  ار  صخـش  دراد و  یم  راکب  تاوهـش  تمدخ  هار 
نیناوق ینامسآ و  عیارـش  يوریپ  زا  هاگچیه  زین  دوخ  يویند  نوؤش  یگدنز و  روما  رد  مدرم  تهج  نیمه  هب  دوش . یم  عنام  تسا  تیناسنا 
یگدنز روما  هک  تسا  نیا  شتیـصاخ  اهنت  دنک  عضو  ار  نآ  رـشب  هک  یتاماظن  نیرتلماک  نیناوق و  نیرتهب  اریز  دوب  دـنهاوخن  زاین  یب  یهلا 

نم ، بیذهت یفاک ، ياه  باتک  هب  ( 1  ) یقرواپ رد  دشاب ، ناسنا  یناسفن  لامک  يورخا و  تداعس  نماض  دناوت  یمن  یلو  دنک  مظنم  ار  ایند 
حالصا هدهع  زا  یتح  رشب  هتخاس  تاماظن  نیناوق و  هک  یلاح  دینک . هعجارم  یسلجم  همالع  راونالاراحب  هعیـشلا ، لیاسو  هیقفلا ، هرـضحیال 

. يورخا يونعم و  روما  هب  دسر  هچ  ات  هدماینرب  مه  مدرم  يویند  روما 

ناور حور و  تیبرت  وترپ  رد  لامک 

گرب خاش و  لثم و  دیلوت  يدنمورب و  ومن و  تابن  راثآ  تسا ، ناسنا  ناویح و  تابن و  دـنک  یم  زورب  فلتخم  راثآ  اهنآ  زا  هک  یتادوجوم 
سح و لثمدیلوت ، ومن و  رب  هوالع  ناویح  رد  تسا . هریغ  ییایمیش و  صاوخ  ماسقا  نوگانوگ و  ياهرطع  گنراگنر و  ياه  لگ  هویم و  و 

ریبعت هب  هک  مینیب  یم  عارتخا  طابنتـسا و  لالدتـسا و  ناویح  تابن و  بتام  رب  هفاضا  ناسنا  رد  دراد ، دوجو  هدارا  ترفن و  لـیم و  تکرح و 
اب دـشاب . یم  تسوا  سفن  حور و  یناـسنا و  تقیقح  نوؤش  زا  ینأـش  وا  دوخ  هک  يا  هلقاـع  هوق  زا  یـشان  و  دوش ، یم  هدـیمان  رکفت  عماـج 

هعیدو نیا  تیعماج  تمظع و  هب  ناوت  یم  هک  تسا  راثآ  رد  رکفت  هار  زا  طـقف  دیـسر ، سفن  تقیقح  هب  ناوت  یمن  لالادتـسا  ملع و  غارچ 
حـشرت نوخ و  نارود  لامعا  دـننام  دوهـشم ، سوسحم و  یکی  تسا : لامعا  راثآ و  مسق  ود  هنحـص  ناـسنا  رطاـخ  نیمه  هب  درب . یپ  یهلا 
يدـنب شقن  راکفا و  عباتت  یلاحـشوخ  رکفت ، دـننام  دوهـشمان ، سوسحم و  ریغ  مود  نآ . ریغ  همـضاه و  زاهج  تایلمع  و  دـبک ، زا  ءارفص 
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هنوگنیا دیاب  تسا  رثؤم  فالتخا  رب  لیلد  رثا  فالتخا  هکنیا  مکح  هب  دشاب و  یم  كرد  لباق  نادجو  راثآ و  هلیسو  هب  طقف  هک  لایخ  ياه 
راـثآ دـناوخ  ار  راـثآ  ود  نیا  ناوـنع  ود  تحت  دـیاب  حور و  هب  ار  مود  مسج و  هـب  ار  لوا  راـثآ  داد  تبـسن  أـشنم  أدـبم و  ود  هـب  ار  لاـمعا 

هب تادوجوم  ریاس  وا و  زیامت  یلو  ربارب  تاناویح  اب  هفایق  تروص و  توافت  اب  اه  ناـسنا  ینامـسج  لاـمعا  رد  یناـحور . راـثآ  ینامـسج و 
نومنهر یقیقح  لامک  يوس  هب  ار  یمدآ  دهد و  یم  لیکـشت  ار  ناسنا  تیـصخش  هک  تسا  مود  أشنم  نیمه  تسا و  یحور  لامعا  هلیـسو 

و رتافـص ، اب  دراذگب  سوه  يوه و  داح و  تاوهـش  رب  اپ  و  رود ، دوخ  اب  بسانم  ریغ  يدام  هسوسحم و  روما  زا  ردـق  ره  ناسنا  ددرگ . یم 
لیامت یناویح  يدام و  روما  فرط  هب  هزادـنا  ره  و  دوش ، یم  اناوت  رطاـخ  شمارآ  هب  تداعـس و  هب  لوصو  مولع و  هیلاـع  قیاـقح  كرد  رب 
ناویح نآ  دننام  ناسنا  دش . دهاوخ  ناویح  زا  رت  تسپ  تسا  رت  هدامآ  شراک  بابسا  بوچ  هکلب  رت و  کیدزن  تیناویح  ملاع  هب  دنک  ادیپ 
ینعی دـنک ، یم  راکچ  دـناد  یمن  شدوخ  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  یناجرم  هریزج  نتخاس  لوغـشم  اـیرد  قاـمعا  رد  هک  تسین  یلد  روک -

هب ناسنا  رد  یگدـنز  هار  رد  هزرابم  دومن ، دـنهاوخ  تسیز  شدوخ  زا  رت  فرـشا  ییاـه  ناـسنا  هریزج  نیا  يور  يدوز  هب  هک  دـمهف  یمن 
ییاهر يارب  دبایرد و  ار  دوخ  فرـش  دیاب  ناسنا  دهن ، تایحور  هریاد  رب  مدـق  تایدام  دودـح  زا  دـیاب  حور  یلاع  ملاع  رکفت و  هوق  رطاخ 

نیرت قیمع  زا  دـیاب  هراومه  دـنک . شومارف  ار  یحور  لامعا  نادـجو و  دـیابن  هزرابم  نیا  رد  دـیامن و  زاغآ  هزراـبم  شـشوک و  نتـشیوخ 
لماکت و هب  هتـسباو  ناسنا  هدـنیآ  تسا ، هتفهن  یحور  ینادـجو و  فورظ  رد  ندیـسر  قح  برق  هب  ینارون  هقرج  دـیامن ، يوریپ  اه  هزیگنا 

دوخ صقن  ندرک  فرطرب  هب  فلتخم  تاهج  رد  هک  دوب  دهاوخ  هتفای  لماکت  تیصخض  ياراد  یماگنه  ناسنا  تسوا و  یحور  تیصخش 
حلص تین ، نسح  يربارب ، تاواسم و  داجیا  عونمه ، هب  کمک  ترطف ، يرادیب  نادجو ، لقع ، هفطاع ، زا  ترابع  ناسنا  تیصخش  دزادرپب 

ترابع طقف  ناسنا  تسا . لدع  ناسحا و  یتسرد ، یتسار و  تمارک ، تلزنم و  تفع ، تمصع و  تریغ ، فرش و  یگرزب  راقو ، یتمالس  و 
، وا تیـصخش  نتفای  لامک  ینعی  یناسنا  یعقاو  لماکت  یمـسج ، لاـمک  مه  نآ  دـشاب  لاـمک  کـی  ياراد  هک  تسین  باـصعا  لولـس و  زا 

تساجرب اپ  تیوه  نآ  دوش  یم  وا  مسج  هب  ضراع  هک  یتارییغت  مامت  نیع  رد  هک  تسا  یظوفحم  یعقاو  تیصخش  تیوه و  ياراد  ناسنا 
ندـب ملع  ياـملع  دـشاب ، یم  قیاـقح  تـالامک و  ماـمت  فرظ  سوسحم و  ریغ  راـثآ  أدـبم  هک  تسا  حور  ناور و  هیحاـن  رد  تیوه  نیا  و 

لوا زا  ناسنا  زایتمالا  هبام  تهج  نآ  ینعی  حور  یلو  دنا ، هدرک  نییعت  هام  تفه  هجرد  یهتنم  اه  ناوختـسا  ات  ار  مسج  یلک  لّدبت  یـسانش 
ًامئاد هک  هتفای  بیکرت  ییاه  لولـس  اه و  جوسن  زا  ندب  يرآ ، تسا . رارقرب  یقاب و  شیوخ  تیوه  ندب  زا  تقرافم  ماگنه  ینعی  رخآ  هب  ات 
مسج درادن . يراک  رس و  ییایمیـش  لیلحت  هیزجت و  بیکرت و  جاسنااب و  ناسنا  تیـصخش  هک  تسا  یهیدب  یلو  دنتایح ، گرم و  لاح  رد 

یلو دـنراد ، طاشن  ییاناوت و  یگلاس  لهچ  ات  ًاـتداع  هدـش و  هدوسرف  راـک  هجیتن  رد  یلومعم  ياـه  نیـشام  دـننام  نآ  يورین  باـصعا و  و 
هک تبسن  ره  هب  دوش و  یم  رت  لماک  دنک  راک  رتشیب  يونعم  يورین  نیا  ردق  ره  دوش و  یم  عورـش  یگلاس  لهچ  زا  یلقع  یحور و  لامک 
رد ددرگ و  یم  رتشیب  حور  لقع و  جیاتن  زورب  روهظ و  دندرگ ، هتـساک  اه  سوه  تاوهـش و  دنوش و  هدوسرف  هتفرگ و  یتسـس  يدام  ياوق 

نامز و دسانش و  یمن  يدح  دیق و  هک  تسا  حور  فرگش  يورین  اهنت  ناسنا  تشرـس  تاذ و  رد  درادن . یموهفم  یگتـسخ  مه  ریـسم  نیا 
لقع هچنآ  هک  تسا  ییورین  اهنت  حور  ناور و  دنک ، یمن  ادـیپ  هار  شتاذ  رد  انف  هرخالاب  و  تسین ، دـلب  ار  اهتنا  ادـتبا و  دـناد و  یمن  ناکم 
نادب هتسویپ و  تیدبا  یگنادواج و  هب  دناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  اهنت  وا  يرآ ، ددنویپب . نادب  دبایرد و  دناوت  یم  دنک  یمن  كرد  سح و 

حیحـص تیبرت  نآ  هلیـسو  هک  حور  لامک  ياهتنم  تسا  نیا  و  دوش ، کیدزن  ادـخ  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  هرخالاب  دـنک و  ادـیپ  هار 
. دوش یمن  تفای  یهلا  بتکم  رد  زج  مه  تیبرت  نآ  تسا و 

ناسنا يونعم  تیصخش 

هب لد  هدیدرگ  لزان  قح  بناج  زا  هچنآ  ادخ و  ربارب  رد  نانمؤم  هک  هدیـسرن  ارف  نآ  ماگنه  زونه  ایآ  دیامرف : یم  دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ 
ادخ دینادب  دندش ، قساف  ناشرتشیب  دندرک و  ادـیپ  تخـس  ییاه  بلق  نامز  تشذـگ  اب  هک  دنـشابن  باتک  لها  دـننام  و  دـنراداو ؟ ینتورف 
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ندـمآ مهارف  هیآ  نیا  رد  ( 1 .) دـینک هشیدـنا  امـش  دـیاش  میدرک  نایب  ار  دوخ  تایآ  ام  دـنک ، یم  هدـنز  هرابود  نآ  ندرم  زا  سپ  ار  نیمز 
یم ینوبز  یتسپ و  ار  قح  تایآ  ربارب  رد  یلدگنـس  دومج و  و  مینیب ، یم  قح  یتیبرت  لوصا  ربارب  رد  ینتورف  وترپ  رد  ار  یعقاو  تیـصخش 

هب رگا  تسوا ، ریغ  زا  يزیچ  نتخانش  زاب  يدوجو و  ققحت  كالم  تیـصخش  دراد ، یتیـصخش  دوخ  يارب  دوجو  ملاع  رد  يزیچ  ره  میبای .
دریگ و یمن  رارق  رظن  دروم  دشابن  صخشم  ات  تسین  ینک  رپ  تشم  زیچ  نک  وگزاب  شتیـصخش  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ار  يزیچ  دنیوگب  ام 

دوجو  - 2 دشاب . یسح  تیصخش  ياراد  دیاب  هک  یسح  دوجو   - 1 تسا : هنوگ  ود  رب  دوجو  دریگ . یمن  قلعت  نآ  هب  وا  هب  طوبرم  طیارش 
مه یـسح و  مه  دـشاب  تیـصخش  ود  ره  بحاـص  هک  تسا  رادروخرب  لـماک  دوجو  زا  یماـگنه  ءیـش  راد  يونعم  تیـصخش  هک  يونعم 

سوسحم و دنتسه : تیصخش  زا  دعب  ود  يراد  رشب  دارفا  دبای . یم  لامک  ای  هتفای  لامک  ینعم  رد  رهاظ و  رد  تروص  نیا  رد  اریز  يونعم ،
ندروخ و نوکس ، تکرح و  تروص ، امیس و  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  نانآ  سوسحم  یفاضا  تیـصخش  نانآ  یـسح  دوجو  اما  يونعم ،
یلد و ود  تاـبث و  یندوک و  لـقع و  فعـض  ورین و  نتـشاد  هب  طوبرم  ناـنآ  يوـنعم  تیـصخش  اـّما  و  نداتـسیا . اـپرب  و  نتفر ، ندـیماشآ ،

زرم میزاس و  ادج  تسه  ناشیدوجو  . 17  - 16 دیدحلا : ( 1  ) یقرواپ راثآ  أشنم  هک  یحور  زا  ار  دارفا  هاگ  ره  تسا ، نایز  هرهب و  هصالخ 
شیب ییاـپود  ناویح  زج  تقو  نآ  دـندرگ ، یم  يراـع  يونعم  دوجو  زا  میهد  رارق  سوسحم  تیـصخش  دودـح  رد  طـقف  ار  ناـش  یتـسه 
راتفر عبات  ناشراتفر  نانآ و  رکف  زرط  هب  ناشرکف  نانآ و  تکرح  هب  ناـشتکرح  هک  دـنوش  یم  نارگید  هیاـس  دوخ  ماـگنه  نیا  رد  دنتـسین 

یحور یناسنا و  راثآ  هچ  دنهد  یم  تسد  زا  ناهج  نیا  رد  ار  وخ  یحور  تیـصخش  یناسنا و  تیعقوم  لاونم  نیا  هب  و  دوب ، دهاوخ  ناشیا 
ياراد درف  دننام  زین  هعماج  دننارگید ، ياه  سوه  تاوهـش و  هناخراک  هدـننادرگ  خرچ  رگید  ترابع  هب  تسین ، عطاس  ناشدوجو  زا  رگید 

رد يو  دوجو  تلم  سوسحم  تیـصخش  دـنک ، یم  تباـث  ار  دوخ  دوجو  زا  یعون  مادـک  ره  اـب  تسا ، يوـنعم  سوـسحم و  تیـصخش  ود 
ینامـسآ ياـه  تمعن  نیمز و  ياـه  هدروآرف  زا  هتخادرپ  شوـج  بنج و  هب  شنامـسآ  ریز  نآ و  يور  هک  تسا  نـیمز  زا  یـصاخ  هـقطنم 

هک يررض  عفن و  رادقم  نآ  زین  هدرک و  ادیپ  یگدنز  ماع  هنحص  رد  هک  تسا  یکرد  رادقم  عبات  شیونعم  تیصخش  اما  دنک . یم  هدافتسا 
زا مادک  ره  هک  تسناد  دیاب  ار  نیا  دیامن . یم  راومه  دوخ  ياپ  شیپ  رد  ار  رـش  ریخ و  ياه  هار  دـمنک و  یم  بسک  دوخ  كولـس  زرط  زا 
لاح نیع  رد  نکل  دراد  ریثأت  يرگید  رد  کی  ره  هک  تسا  تسرد  دـهاوخ ، یم  ءاقب  هلیـسو  عامتجا  ای  درف  نت و  ناور و  ناـج و  مسج و 

سوسحم تیصخش  ءاقب  هلیسو  هعماج . درف و  روطنامه  رگید  تیصخش  ياراد  حور  تیصخش و  ياراد  نت  دنتسه  زیامتم  الماک  دوجو  ود 
هزیگنا رگا  عاـمتجا . هصرع  رد  مه  درف و  هیحاـن  رد  مه  تسا  ینامـسآ  نیناوـق  یحو و  حور  تیـصخش  نامـسآ و  نیمز و  ياـه  هدروآرف 

ياه همانرب  نتـشاد  زا  ًاعطق  دننک ، ءافتکا  دوخ  سوسحم  تیـصخش  دودح  هب  یگمه  ددرگ و  فیعـض  ای  مودـعم  یتلم  يونعم  تیـصخش 
دنیشن یم  یتسدگنت  هب  درب و  رس  هب  دوخ  هناخ  رد  هچ  رگا  دوش  یم  راوخ  تلم  یعضو  نینچ  رد  دش ، دنهاوخ  هرهب  مک  ای  مورحم  يونعم 

هللا یلـص   ) مالـسا گرزب  ربمایپ  دشاب . دایز  تارفن  ياراد  هچرگ  دش  دـهاوخ  رادـقم  یب  و  ددرگ ، لزان  هدـئام  نامـسآ  زا  شیارب  هچ  رگا 
تسا ماگنه  نیا  رد  دنور ، یم  لیـس  ای  فک  اب  هارمه  هک  دنتـسه  یکاشاخ  راخ و  ایوگ  تیونعم ، دقاف  تلم  دومرف : یم  ( ملـسو هلآو  هیلع 

هب هچ  ره  هتبلا  دننک . یم  شموکحم  بوعرم و  هدرک  هطاحا  ار  شفارطا  دننیـشنب  اذغ  هساک  رـس  رب  هک  یناگنـسرگ  نوچ  ردـتقم  تلم  هک 
تیعونمم دوش . یم  رت  کیدزن  لوفا  هب  يونعم  تیـصخش  دریگب  تدـش  هانگ  تیـصعم و  و  دوش ، هفاضا  اـه  یهاـبت  اـه و  يراـک  فـالخ 

همانرب نیا  تسا و  ناسنا  يونعم  تیـصخش  ندـنام  هدـنز  رطاخ  هب  قح  فرط  زا  يزابرامق و ... يراوخبارـش ، تمهت ، غورد ، اـیر ، كرش ،
. دشابن راگزاسان  نیددجتم  ناهاوخ و  یقرت  هقئاذ  اب  هچرگ  تسا  عونمم  رشب  تحلصم  هب  ملاع  ماظن  ندوب  اپرب  زور  ات  عونمم  ياه 

داسف زا  يریگولج  لماع  نیرتهب  ناور  شرورپ 

هک تیناـسنا  فـالخ  موـش و  ياـه  هماـنرب  هیاـس  هک  تسا  نیا  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  یقـالخا  دـض  ياـه  هماـنرب  یـصاعم و  تیعوـنمم 
فرطرب تایح  هنحص  زا  دزاس  یم  فرحنم  یگدنز  یلصا  شور  زا  ار  وا  و  دنک ، یم  یکاپان  لزنت و  شوختسد  ار  يرشب  یلاع  تیـصخش 
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یمن عونمم  لحارم  نادیم  هب  دورو  هزاجا  دوخ  هب  تساجرباپ  یهلا  يا  همانرب  هیاس  رد  وا  یحور  فرش  هک  يدوجو  تیبرتاب ، ناسنا  دوش .
رادمچرپ هک  يروشک  هسنارف ، روشک  رد  لبق  اه  تدم  درادن . اونـش  شوگ  دراد  ررـض  شیارب  هچنآ  هب  تبـسن  تیبرت  زا  مورحم  اما  دهد ،

هتـشک نویلیم  کی  ریازجلا  شروشک  ندرک  دازآ  يارب  هسنارف  نیمه  تسدـب  هک  يرـشب  نآ  رـشب ، قوقح  مالعا  نیمزرـس  تسا و  بالقنا 
زا ینز  تسا ، تارکنم  روـجف و  قوـسف و  دـهم  یقطنم  ریغ  ياـه  يدازآ  رطاـخ  هـب  شـشناد  مـلع و  هـمه  اـب  هـک  يروـشک  هصـالخ  داد .

نیرتکچوک یتح  وا  هتـساوخ  هب  یلو  دـش  تارکـسم  عنم  میرحت و  ناهاوخ  مامت  دـیکأت  رارـصا و  اب  و  تساخ ، اپ  هب  ناـملراپ  ناگدـنیامن 
تداع هک  دنلفاغ  هتکن  نیا  زا  نانآ  تسا . ناهانگ  عیاجف و  زا  يرایـسب  أدبم  تارکـسم  دنتـسناد  یم  ناگدـنیامن  هک  نیا  اب  دـشن ، یهجوت 

ياه يرامیب  ضراوع  زا  اه  تداع  نیا  اریز  تفر ، دـهاوخن  نیب  زا  تموکح  تلاخد  نوناـق و  عضو  هلیـسو  هب  داـسف  یـصاعم و  هب  ناـسنا 
فالخ رب  هدوهیب و  الماک  ضرم  ضراوع  راثآ و  اب  هزرابم  دوشن  عمق  علق و  ضرم  هشیر  ات  هک  تسین  دیدرت  ياج  و  تسا ، عامتجا  یساسا 

یلمجت و یگدنز  هب  هک  یطیحم  عامتجا و  رد  تسا  ناهانگ  زا  یکی  هک  رمخ  برـش  اب  هزرابم  باسح  نیمه  يور  و  تسا ، قطنم  لقع و 
ياـه هماـنرب  هب  اـهنت  هدرب و  داـی  زا  ار  ناور  هک  يا  هعماـج  رد  هاـنگ  اـب  هزراـبم  يرآ ،  تسا . لـصاح  یب  تفرگ  وخ  یـشایع  ینارماـک و 
هعماج ناور  سفن و  هلأسم  هب  هجوت  نودـب  و  تسا ،  حور  اه  تکرح  تابالقنا و  مامت  أدـبم  تسا ،  رثارب  هدـیاف و  یب  هدرک  وخ  سوسحم 

هب تبـسن  یگتخابلد  لولعم  یقرتم ،  عماوج  رد  ریذـپان  بانتجا  رمخ  برـش  درک .  دـهاوخن  ریـس  یناسنا  یلاع  قیاـقح  لـیاضف و  يوس  هب 
هب ندیسر  يارب  ار  دوخ  ناج  لام و  دنک و  یم  وجتـسج  مومـس  عاونا  رد  یتح  ار  تذل  ماک و  هک  تسا  یمـسج  ياه  ینارماک  اه و  تذل 

ءاقلا تالجم و  رـشن  تاغیلبت و  هلیـسو  هب  تسویپ  هلحرم  نیا  هب  ییوجماک  اه و  تذـل  راک  یتقو  هک  تسا  یهدـب  و  دزاس ،  یم  نابرق  نآ 
کی داجیا  هب  جاتحم  لوا  هجرد  رد  ناهانگ  ریاس  تداع و  نیا  كرت  درک .  هزرابم  نآ  اب  ناوت  یمن  دیدش  ياه  تازاجم  نیعت  اه و  هبطخ 

ار نآ  ناج  يرتکانرطخ  ياه  هماـنرب  دوش  يریگولج  روز  هب  تداـع  نیا  زا  هاـگ  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  یحور  قیمع  لوحت  عون 
نآ دهاش  نیرتهب  درک  رود  ار  یصاعم  هب  تداع  دناوت  یمن  ناج  رد  بالقنا  حور و  تمظع  هب  لسوت  اب  زج  میتفگ  هکنیا  تفرگ .  دهاوخ 

یحور بالقن  هب  هزرابم  نآ  رد  اریز  تشادن  ربرد  یتبثم  هجیتن  هنوگچیه  هک  تسا  تارکسم  لامعتسا  اب  راکیرمآ  تموکح  هزرابم  خیرات 
اب یلو  دـنک  رود  هعماـج  زا  ار  رکنم  نیا  رهاـظ  تاـهج  روز و  هب  لـسوت  قیرط  زا  تساوخ  یم  اـکیرمآ  تلود  هکلب  دوب ،  هدـشن  یهجوـت 

تخس و ياه  تازاجم  لیبق  زا  هحلسا  لئاسو و  هیلک  هب  رابنایز  تشز و  تداع  نیا  اب  هزرابم  يارب  اکیرمآ  تموکح  دش .  وربور  تسکش 
نویلیم تصش  زا  نوزفا  یغلبم  تارکسم  دض  رب  تاغیلبت  يارب  و  دش ،  لسوتم  امنیـس  ياه  ملیف  اه و  ینارنخـس  دئارج و  تالجم و  شخپ 

دودح رد  هزرابم  لاس  فرظ 14  رد  و  تخاس ،  رشتنم  روظنم  نیدب  هیرشن  هلجم و  باتک و  هحفص  نویلیم  هد  رب  غلاب  درک و  فرـصم  رالد 
و درپس ،  مادعا  راد و  هب  نایرج  نیا  رد  ار  رفن  دصیـس  درک و  جرخ  تارکـسم  عنم  نوناق  ءارجا  ذیفنت و  يارب  هریل  نویلیم  هاجنپ  تسیود و 

تفرگ تارکسم  همیرج  تباب  هریل  نویلیم  هدزناش  دودح  رد  و  تخادنا ،  نادنز  هب  ار  رفن  جنپ  یس و  دصیس و  رازه و  ود  یـس و  دصناپ و 
دوس و تارکـسم  هب  تبـسن  یگتفیـش  قشع و  زج  تازرابم  نیا  هیلک  اما  درک ،  هرداصم  كـالما  هریل  نویلیم  راـهچ  دـصراهچ و  ربارب  و  ، 

سپ و  تخاس ،  دازآ  یلک  هب  ار  تارکسم  عاونا  و  درک ،  ضقن  ار  نوناق  نآ  راچان  هب  لاس 1933  رد  ماجنارس  هک  اجنآ  ات  دادن ،  یلصاح 
رـسیم روز  لامعا  نینچمه  رـشب و  هتخاس  مه  نآ  نوناق  هب  لسوت  اب  شتهباـشم  يراـمیب و  نیا  جـالع  هک  تفاـیرد  خـلت  هبرجت  همه  نآ  زا 

رد هقبط  کی  هک  اجنآ  دوب .  دهاوخ  دسافم  عاونا  راتفرگ  راچان  دنک  یم  تموکح  نآ  رب  دـیدش  یتاقبط  فالتخا  هک  یعامتجا  و  تسین ، 
رثا رد  لوا  هقبط  اریز  تسین .  نیا  زج  یعقوت  دـنرب  رـس  هب  دـیدش  یماکان  تیمورحم و  رد  مه  شرگید  هقبط  و  طرفم ،  ینارماـک  شیع و 
مود هقبط  و  درب ،  یم  رکـسم  هب  هانپ  سپ  تسا  کیرحت  هب  جاتحم  شوماخ و  ناشتاساسحا  باـسح  دـح و  یب  ینارماـک  ینارذگـشوخ و 
یب تارکسم  زا  ار  دوخ  تلم  نیا  زا  مادک  چیه  دنتسه و  یگدنز  یماک  خلت  زا  رارف  يدوخیب و  هب  جاتحم  اه  یماکان  مالآ و  نیکست  يارب 

مزلتـسم شجالع  و  تسا ،  یعاـمتجا  ياـه  يراـمیب  دوجو  رب  لـیلد  نآ  هباـشم  ياـه  يراـکفالخ  یـصاعم و  نیا  دوجو  دـنناد  یمن  زاـین 
زا ار  عوضوم  نیا  ناهانگ  ریاس  رمخ و  برـش  میرحت  ماگنه  هب  مالـسا  هچناـنچ  تسا  نآ  عویـش  تاـبجوم  لـلع و  اـب  هزراـبمرد  شـشوک 
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زا لبق  درب .  راکب  ار  شـشوک  ياهتنم  نآ  للع  تابجوم و  ندرک  نک  هشیر  داسف و  هدام  نیا  علق  رد  راـب  نیتسخن  تشادـن و  رود  باـسح 
ندوب عونمم  همانرب  دومن  رقتـسم  نانآ  حور  رد  ار  يونعم  لـیاضف  یناـسنا و  قـالخا  هک  هاـگنآ  درک ،  مدرم  حور  هیکزت  هب  عورـش  میرحت 

رد دندینـش و  لد  ناـج و  زا  ار  قح  نانخـس  هدارا  يورین  حور و  نتفرگ  توـق  زا  سپ  مه  راـگزور  نآ  مدرم  دروآ ،  ناـیم  هب  ار  یـصاعم 
یعامتجا كانرطخ  ياه  يرامیب  هجلاعم  طرش  نیلوا  دنتـشادرب .  تسد  تشاد  تافانم  تیناسنا  نوؤش  اب  هچنآ  یـصاعم و  زا  یمک  تدم 

لیکـشت ار  نارمایپ  فده  همانرب  نیمه  تسین و  نیا  زج  يا  هراچ  اه  ینارگن  عفر  يارب  و  تسا ،  یمـسج  يرکف و  يداصتقا و  روما  میظنت 
دیشوک مدرم  يونعم  تیـصخش  يایحا  رد  دیاب  تهج  نیا  زا  دراد ،  ناربج  لباق  ریغ  ینایز  اهنت  يدام  تیـصخش  هب  ندومن  هجوت  داد  یم 

هب ندیـشخب  ققحت  يارب  اه  تلم  هک  یتیـصخش  نوردنا  رد  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  ار  هتکن  نیا  دیآ .  دـیدپ  دـیواج  هدـنز و  یتلم  ات 
نیا هدـیدرگ ،  طابنتـسا  يرـشب  لـقع  زا  نآ  یگنوـگچ  هک  تـسه  رگید  یتیـصخش  دـننک  یم  بـسک  نتـشیوخ  يارب  ناـشیونعم  دوـجو 

یفلتخم ياه  تروص  هب  فده  أدبم و  تهج  زا  و  تسا ،  رـشب  دوخ  كرد  ماهلا و  هدـییاز  دـخرچ ،  یم  تایدام  ساسا  رب  هک  تیـصخش 
زگره دـهد  یم  رارق  لباقتم  قوقح  ظفح  ساسا  رب  ار  اه  ناسنا  تدـحو  هک  یلاع  راکفا  یحور و  لئاسم  اـب  تیـصخش  نیا  دـیآ ،  یمرد 

هک درک  شومارف  دیابن  تسین .  رطخ  یب  شیارب  تسا  طیحم  ای  لقع  هدـییاز  هک  تیـصخش  نیا  هب  ناسنا  هبناج  کی  هجوت  درادـن ،  يراک 
شیوخ تیدوجوم  يراذگناینب  هب  تسد  دوخ  هژیو  ساسا  رب  کی  ره  و  دوش ،  یم  ادج  مه  زا  اهنت  يدام  تیـصخش  ياول  رد  اه  تلم  هار 
نتخاس هدنبوک و  ياه  گنج  يرگبوشآ ،  رامثتـسا ،  يرگرامعتـسا ،  عمط ،  هدروآرب ،  رـس  اه  يزوت  هنیک  تباقر و  اج  نیا  رد  دنز ،  یم 

حور هداد  تسد  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یکین  لوصا  هک  یلاح  رد  ناهج  و  تسا ،  رکف  نیمه  هدـییاز  بیرخت  گـنج و  لـئاسو  عاونا 
متا و ناتـساد  ددرگ ؟  نوگنرـس  یک  ات  دور  یم  طوقـس  بناج  هب  هاـنگ  فوخم  هاـگترپ  بل  رب  دـنک و  یم  یهن  بلاـق  ار  تینما  حـلص و 

ياه تلم  تسا ،  زیگنا  فسا  موش و  ياه  همانرب  نیا  زا  یتمـسق  هدننک  وگزاب  فیعـض  ياهروشک  رد  قانتخا  ییوگروز و  نآ ،  تاقلعتم 
نتـشیوخ عفن  هب  ار  مدرم  اج  همه  دنهاوخ  یم  الاح  دـنا و  هدرک  دـشر  يرـشب  توهـش  اب  ماگمه  هک  ییاه  تیـصخش  میکحت  رثا  رب  ردـلق 

 ، دهد یم  همادا  نانچمه  ار  اه  يدیلپ  عاونا  هب  دورو  هار  و  هدـش ،  رود  یکین  میرح  زا  ناهج  دـنا .  هدرب  ورف  متام  هب  ار  ایند  دـننک  ریخـست 
يرگید ریقف ،  ناوتان و  لیلذ و  يونعم ،  یحور و  تیصخش  دقاف  یکی  دنا :  هتسد  ود  رب  اه  تلم  هک  تسا  یماگنه  ات  راب  فسا  عضو  نیا 

ناهج تسا .  رـصنع  حور  نوگانوگ  تالاح  تسـس ـ  ياه  تلم  هدارا  فرـش و  تقرـس  مرگرـس  هک  یبالق  یگتفاب و  تیـصخش  بحاص 
ناهاوخ دنلاب  یم  شیوخ  رگ  نایغط  يرشب  تیصخش  هب  هک  وگروز  للم  هک  نآ  رگم  دوش ،  یمن  یهت  شکرـس  ياهورین  نایغط  زا  زگره 

هب یحو  نیما  طسوت  هداد و  رارق  نانآ  يارب  یناسنا  تشرـس  ياضتقا  هب  اناد  دـنوادخ  هک  دـنورب  یهار  هب  ینعی  دـنوش ،  يونعم  تیـصخش 
هدش و طبترم  رگیدکی  اب  دـیحوت  ینعی  هتـشر  کی  رد  اه  تلم  هک  تسا  يونعم  تیـصخش  هیاس  رد  يرآ ،  تسا .  هدرک  غالبا  شنالوسر 

 . دنام دنهاوخ  نوصم  تارطخ  عیمج  زا  نآ  بنج  رد 

حور نوگانوگ  تالاح 

نوگانوگ و ياه  هوق  هک  دنا  هدید  دوخ  سفن  یناهگان  تالوحت  ینورد و  تالاح  يواکجنک  هجیتن  رد  تبقارم  تریصب و  نابحاص  رتشیب 
تیرفع یتقو  و  توهـش ،  يـالویه  یناـمز  بضغ و  وید  یهاـگ  هچناـنچ  دـننک ،  یم  ینارمکح  طلـست و  تبون  هب  ناـشیا  نورد  رد  یفنم 

یم یخزرب  نزرب و  ره  هب  ار  نانآ  هتفرگ و  تسد  رد  ار  ناشیا  لد  لقع و  رایتخا  نامز  توخن  زآ و  صرح و  نمیرها  مه  یتدـم  دـسح و 
قرغ و مه  ردـق  ره  یـصخش  ره  لاح  نیع  رد  هک  دـنا  هدرب  یپ  مه  هتکن  نیدـب  نیب  فرژ  هاگآ و  بلق  نابحاص  اـما  دـنرب ،  یم  دنـشک و 
هک یتوکلم  یلاع  حور  کی  ياراد  زاب  دشاب  یناسفن  مئامذ  تسپ و  تعیبط  ریسا  بولغم و  یناویح و  تاوهـش  اه و  سوه  لاگنچ  راتفرگ 

دوخ لد  رد  شیوخ ،  رمع  صوصخم  ياه  هقیقد  رد  زاب  ناسنا  درف  ره  ببـس  نیا  هب  دـشاب  یم  تسا  نارگن  ناهن و  یناویح  هدرپ  سپ  رد 
سفن کیرات  ياهربا  ریز  زا  باتفآ  دـننام  دـشاب  هیناث  دـنج  ولو  هک  هدومن  ساسحا  ار  ییادـخ  فیطل  یلاـع و  فیرـش  سح  کـی  یلجت 
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دراد و یگتـسویپ  طاـبترا و  وا  يرهاـظ  تیـصخش  يداـم و  مسج  اـب  رتشیب  ناـسنا  رد  یناویح  بتارم  تسا ،  هدرک  ییاـمن  هولج  یناـطیش 
فرط زا  و  درب ،  راکب  دوخ  ياهوزرآ  جایتحا و  هار  رد  ار  وا  ياهورینو  دـشکب ،  دوخ  فرط  هب  ار  یحور  تقیقح  هک  دـشوک  یم  هشیمه 
سفن ياهورین  عیابط و  هک  تسا  فلکم  هکلب  دـشوک  یم  هراومه  دراد و  طابترا  هقـالع و  تقیقح  توکلم و  ملاـع  اـب  ناـسنا  حور  رگید 

هب هتخاس  زارط  مه  سنج و  مه  دوخ  اب  دـنک و  كاـپ  ار  وا  ینعی  دـیامن ،  دوخ  رماوا  وریپ  هتخاـس ،  دوخ  دـصقم  هب  ندیـسر  زا  ار  یناویح 
نت يدام و  ناهج  نیدـب  وا  ندـمآ  دورف  زا  یلـصا  دـصقم  هک  اریز  دـنادرگ ،  شنیـشنمه  يولع  حور  اـب  دـهدب و  شزاورپ  توکلم  ملاـع 

قـشع هلحرم  مزع  هب  دـنک .  زاورپ  تلیـضف  یگدـنب و  يایند  هب  ینامـسآ  یلاع  تاررقم  کمک  اب  هک  تسا  نیا  یمـسج  نادـنز  ای  یکاخ 
وت دارم  لگ  درک  یناوت  رظن  لها  یـشخب  ضیف  هب  روما  مظنو  روضح  قوذ  هراچ  هک  ایب  یناوت  رفـس  نیا  زا  يرب  اهدوس  هک  یمدق  هن  شیپ 
درک یناوت  رذگ  تقیقح  يوکب  اجک  نوریب  يور  یمن  تعیبط  يارـس  زک  وت  درک  یناوت  حس  میـسن  وچ  شتمدخ  هک  دیاشگب  باقن  هگنآ 
رـس كرت  نانز  هدـنخ  عمـش  وچ  یبای  یهگآ  رگ  تضایر  رون  الد ز  درک  یناوت  رظن  ات  ناشنب  هر  رابغ  یلو  هدرپ  باقن و  درادـن  رای  لامج 

هارهاش هب  ظفاح  يونـشب  هناهاش  تحیـصن  نیا  رگ  درک  یناوت  رگید  راک  هک  رادـم  عمط  یهاوخ  ماج  قوشعم و  بل  ات  وت  یلو  درک  یناوت 
هار رد  نوچ  و  دش ،  دـهاوخ  يراک  ره  هدامآ  سفن  ياوه  کمک  اب  عبطلاب  دوش  دازآ  يدـیق  ره  زا  یتقو  ناسنا  درک  یناوت  رذـگ  تقیرط 

عویـش ناهج  رد  داسف  یناریو و  جرم و  جره و  هک  تساجنیا  زا  دـهد ،  یم  ماجنا  دـنک  نیقلت  وا  هب  سفن  نیا  هچنآ  دـنیب  یمن  یعنام  دوخ 
 ، دـهد تکرح  ار  بکار  دوخ  لیم  هب  دـنامب و  دوخ  لاـح  هب  نوچ  هک  وردـنت  شکرـس و  تسا  یبکرم  يداـم  سفن  درک .  دـهاوخ  ادـیپ 
زا دـناوتب  هک  يدـیق  نآ  دـهن و  دـیق  وا  رب  دـیاب  دـشاب  ناما  رد  وا  رـش  زا  دـهاوخب  ناسنا  رگا  و  دیـشک ،  دـهاوخ  طوقـس  هب  ار  وا  هرخـالاب 

يدب زا  ندش  رود  اه و  یکین  مامت  ماجنا  يارب  ناسنا  ندرک  هدامآ  حور و  هیفصت  يارب  یعقاو  نید  تسا  نید  طقف  دوش  عنام  وا  یـشکرس 
نید هزادـنا  هب  شنوگانوگ  تالاح  رد  تلادـع  ندرک  رارقرب  حور و  هیکزت  يارب  يا  همانرب  چـیه  و  تسا ،  هلحرم  نیرترثؤم  نیرتهب و  اـه 
نییآ هک  دیناد  یم  و  تسا ،  ملاع  رب  مکاح  تیاهن  یب  هوق  قح و  شأدبم  هک  تسا  نیا  سفن  رد  نید  تامیلعت  ریثأت  تلع  و  درادـن ،  ریثأت 
تبثم راد و  هشید  تاررقم  ياراد  یگدـنز  يایاوز  مامت  يارب  هک  تسا  مالـسا  اهنت  تسا ،  یلاخ  ماکحا  تاـمیلعت و  زا  تینارـصن  دوهی و 

 . دوش یم  نک  هشیر  ناهج  زا  داسف  شتاررقم  ربارب  رد  ندش  میلست  نآ و  هب  ندروآ  يور  اب  و  تسا . 

ناسنا تایح  رد  لماک  یبرم  شقن 

تبثم و ياه  همانرب  مامت  هشیر  و  ینطاب ،  تسا  ییایند  ياراد  رهاظ  هبنج  رب  هوالع  ناسنا  هک  دیدیـسر  هتکن  نیا  هب  لـبق  لوصف  هعلاـطم  زا 
هئدع هب  ناسنا  تایح  رد  ار  شقن  نیرترثؤم  نیرتالاب و  طلغ  ای  حیحص و  تیبرت  درک .  وجتـسج  شدوجو  زا  تمـسق  نیا  رد  دیاب  ار  یفنم 

ضرعم رد  ناسنا  رگا  لـباقم  رد  تشگ و  دـهاوخ  تشهب  هب  لدـبم  نیمز  يور  دوش  حیحـص  تیبرت  نیـشن  هیاـس  ناـسنا  هچناـنچ  دـنراد ، 
تیرـشب هک  تسا  بلطم  نیا  رب  لـیلد  نیرت  نشور  ناـهج  زورما  عضو  درک ،  دـهاوخ  ملظ  روـج و  زا  رپ  ار  اـیند  دوـش  عـقاو  طـلغ  تیبرت 

تـشگزاب نودب  ناسنا  دزیخرب  لاق  لاح و  حالـصا  هب  دهاوخ  یم  طلغ  همانرب  نیمه  نرود  زا  هک  تسا  بیجع  هدش و  طلغ  تیبرت  راتفرگ 
یعقاو نایبرم  نماد  هب  ندز  تسد  نودب  ناسنا  دـید ،  دـهاوخن  تایح  فلتخم  بناوج  رد  ار  افـص  حلـص و  هرهچ  یهلا  تیادـه  هزوح  هب 

 . دوش یم  نومنهر  دـصقم  نیرت  یلاـع  يوس  هب  ار  وا  هدرک و  رادـیب  ار  یمدآ  هک  تسا  حیحـص  تیبرت  يرآ ،  دـنیب .  یمن  تمالـس  يور 
هلـسلس کی  اـب  دـیاب  یبرم  تسا ،  یقیقح  یبرم  هب  هتـسب  مه  نیا  تسا و  یملع  هبنج  ياراد  دراد  یملع  هبنج  هچنآ  زا  شیب  یعقاو  تیبرت 

دزادنیب و تسد  اهنآ  ناج  لد و  لامعا  رد  و  دنک ،  ذوفن  دنتسه  وا  تیبرت  تحت  هک  يدارفا  حور  رد  دراد  یناور  هبنج  رتشیب  هک  ییاهراک 
زا قیقد  عالطا  اه و  يدـب  اه و  یبوخ  هب  لماک  ییانـشآ  رب  هوـالع  هک  تسا  یـسک  نآ  لـماک  یبرم  دزادرپب .  زیارغ  شوررپ  لیدـعت و  هب 

ییاج یب  راظتنا  تیبرت  هتفایان  تاذ  زا  تیبرت  راظتنا  اریز  دـشاب ،  لمع  قالخا و  رظن  زا  لماک  درف  کی  ًاصخـش  ناسنا  دوجو  زومر  رارـسا 
 . تسین رثؤم  وا  شناد  ملع و  یتـح  زیچ  چـیه  تسا  رثؤم  تسدریز  دارفا  تیبرت  لـیمکت و  رد  یبرم  قـالخا  تافـص و  هک  ردـقنآ  تسا . 
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تعامج گنرمه  دـیاب  هدوهیب و  تسا  يا  همانرب  يونعم  روما  هب  نتخادرپ  تسا  يدام  يایند  ـالعف  اـیند  دـنیوگب :  ناربخ  یب  تسا  نکمم 
چیه عبط  تسا و  بارطـضا  بوشآ و  داسف و  زا  رپ  ناهج  یلعف  ناهج  ناتدوخ  نابابرا  رارقا  اب  ـالوا :  تفگ :  دـیاب  ناـنآ  باوج  رد  دـش ، 

تسا یناور  ملسم  لوصا  زا  یکی  ندش  گنرمه  لصا  ًایناث :  و  تسا .  هدوهیب  الماک  امش  نخس  سپ  تسین  یضار  یگدنز  نیا  هب  یناسنا 
لامعا و فرط  هب  نآ  رثا  رد  دنک و  یم  سح  نارگد  اب  یگنرمه  یگنهامه و  يوس  هب  دوخ  دوجو  رد  یششک  ناسنا  لصا  نیا  قباطم  و  ، 

ساسحا نیا  دیاینرد ؟  یگنرمه  هب  یمدآ  تیناسنا  قالخا و  نایبرم  نیرتهب  لاوحا  رد  هعلاطم  اب  ارچ  دوش ،  یم  بذج  یناسک  نآ  تافص 
ملسم بیترت  نیدب  و  تسا ،  رت  يوق  دنمورین و  یلیخ  دنک  یم  ادیپ  نامیا  ای  دراد  نامیا  اهنآ  هب  ناسنا  هک  يدارفا  ربارب  رد  هتبلا  باذجنا  و 

یم هک  یمدرم  یگدـنز  هار  غارچ  قالخا  ات  هقالع  نانیمطا و  دروم  دـشاب و  یعماج  درف  کی  دـیاب  نیا  رب  هوالع  لماک  یبرم  هک  دوش  یم 
تـسین نکمم  صخـش  رد  لامک  نیا  و  دنریگ ،  رارق  وا  ریثأت  تحت  ندـش  گنرمه  لصا  يور  دـنبای  شرورپ  وا  تیبرت  هیاس  رد  دـنهاوخ 

نینچ ایآ  دشاب  هدش  نیمـضت  یگدـنز  يایاوز  مامت  رد  یبرم  نآ  ندوب  عماج  يدـیدرت  لباق  ریغ  نئمطم و  أدـبم  کی  هیحان  زا  هکنیا  رگم 
هدش نییعت  امنهار  یبرم و  ناونع  هب  ناهج  راگدیرفآ  فرط  زا  هک  یماما  ربمایپ و  دشاب ؟  دناوت  یم  كاپ  ماما  موصعم و  ربمایپ  زج  یـسک 

یکاپ لامک و  میرح  هب  نتفای  هار  و  دوصقم ،  لزنم  هب  ندیـسر  يرآ ،  تسا .  نوصم  یفارحنا  هانگ و  هنوگ  ره  زا  راشرـس  ِملع  رب  هوالع  و 
ینایبرم نینچ  هتـشاد ،  سدـقم  یفدـه  اه  ناسنا  ام  تقلخ  زا  هک  گرزب  دـنوادخ  و  دوبن ،  نکمم  همئا  تماـما  ءاـیبنا و  تثعب  نودـب  حور 

لـصا زا  دـهاوخب  رگا  ناسنا  و  ددرگ ،  كاپ  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  دریگ و  افـص  یناسنا  حور  نانآ  تیبرت  هیاـس  رد  اـت  هداد  رارق  اـم  يارب 
 . دیامیپب ار  تیاده  دشر و  قیرط  نانآ  بتکم  رد  و  دوش ،  ءایبنا  گنرمه  هک  رتهب  هچ  دنک  هدافتسا  ندش  گنرمه 

یگدنز هار  غارچ  قالخا 

يارب دننار  توهـش  يا و  هدـقع  یهورگ  هک  هلئـسم  نیا  نارکنم  تسا و  حور  هیفـصت  هیکزت و  اه  یگدولآ  زا  تاجن  هار  اهنت  هک  دـیتسناد 
يداقتعا دعاوق  1 ـ  دهد :  یم  لیکـشت  شخب  هس  ار  ناشیاه  همانرب  یهلا و  ءایبنا  تامیلعت  دنرادن .  تسد  رد  یلیلد  چیه  دوخ  راکنا  تابثا 

دیآ یم  تسدـب  اجنیا  زا  و  تسا ،  یقالخا  تاررقم  تسا  ناج  یکاپ  نطاب و  هیفـصت  هیام  هچنآ  یلمع .  لئاسم  3 ـ  یقالخا .  لوصا  2 ـ  . 
ناسنا هب  هک  تسا  ینف  ملع و  قالخا  دراد .  هدهع  هب  اه  یگدولآ  زا  رـشب  تایح  بیذـهت  رد  ار  یمهم  شقن  هچ  یقالخا  یلاع  لئاسم  هک 
تیفیک اـی  ضارما ،  ندرک  جـالع  هنوگچ  يدرف  تسا  نکمم  اریز  دنتـسن ،  تیزم  نیا  ياراد  مولع  یقاـب  دزومآ و  یم  ار  نتـسیز  هنوگچ 

رد هکنیا  تهج  زااما  دـنادب ،  ار  تامولعم  نیا  ریغ  یلاع و  ياه  نامتخاس  ندروآ  نایاپ  هب  اه و  هشقن  حرط  ای  ییایمیـش ،  تابیکرت  ریبدـت 
نیا زا  درب ،  رس  هب  لهج  یکیرات  رد  دشاب  هنوگچ  هعماج  دارفااب  راتفر  تیفیکو   ، شیوخ تاکرح  تانکـس و  تیاعر  بادآو و  تالماعم 

 ، ددرگ روفنمو  ضوغبم  قلخ  وادـخ  دزن  تیبوبحم  ضوع  ردو   ، دوش شبیـصن  يدام  یقیقح و  ناـبز  دـناد  یم  هچنآ  زا  دوس  ياـج  هب  ور 
یتایحو دـننک  یم  یگدـنز  هّفرم  شوخ و  اما  دـنرادن ،  ار  یملع  ینف و  یـصصخت و  يایازم  نیا  زا  مادـکچیه  هکدنتـسه  یـصاخشا  یلو 

نآ وترپ  رد  هک  ار  یغورف  گرزب  يادخ  زا  دوخ  ياهاعد  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا نبا  یلع  ماما  یتخبکینوتداعـس .  نیرق  دنراد 
هب سک  همه  تسین .  يزیچ  كاپ  هنـسح و  قـالخا  زج  غارچ  رون و  نیا  و  دـیامن ،  یم  تلئـسم  دـنک ،  یگدـنز  یتسرد  هب  قلخ  ناـیم  رد 

لامعا مامت  رب  تموکح  مکح و  نیا  دـهد ،  یم  هاـنگ  باوث و  و  لـطاب ،  قح و  و  اـطخ ،  باوص و  و  دـب ،  کـین و  ناونع  يرـشب  لاـمعا 
مدرم فلتخم  تاقبط  رد  و  تسه ،  هدوب و  يراج  نامز  ره  فرع و  ره  رد  نوگانوگ  تاـّین  هشیدـنا و  راـکفا و  رب  و  کـچوک ،  گرزب و 

مکح و نیا  دـنیامن .  یم  فصتم  يدـب  یکین و  رب  ار  یلامعا  تاکرح و  دوخ  ياـه  يزاـب  رد  مه  لاـفطا  یتح  تسا ،  لومعم  لوادـتم و 
رد هچنآ  نیاربانب  دوش ،  یم  هدینش  کلام  عراز و  عامتجا و  ياهامرفراک  رگراک و  تاقبط  و  رادمتسایس ،  راذگنوناق و  نابز  زا  صیخـشت 

لاعفا لامعا و  هک  تشاد  نآرق  میرح  رد  تسد  رد  ینازیم  دیاب  و  دشاب ،  یم  رش  ریخ و  دب و  کین و  يانعم  تخانش  تسا  مهم  هلئسم  ینا 
هچ رد  ای   ، رـش ای  تسا  ریخ  يدارا  لمع  نالف  هک  درک  مولعم  هدیجنـس و  فلتخم  تاجرد  رـش و  ریخ و  حـبق و  نسح و  ثیح  زا  نآ  اـب  ار 
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راتفر هک  دـهد  یم  ناشن  میلعت و  ار  رـش  ریخ و  دـب و  بوخ و  ینعم  ام  هب  هک  تسا  یملع  قـالخا  ملع  تسا ؟  يدـب  یکین و  زا  يا  هجرد 
هک يروطنامه  دنک .  یم  نشور  زین  ار  نآ  هب  ندیسر  هار  و  تسیچ ؟  ییاهن  فده  و  دشاب ،  هنوگچ  دیاب  نارگید  دوخ و  هب  تبـسن  ناسنا 
یم فاص  زاب و  لقع  رب  ار  لالدتـسا  هار  قطنم  ملع  هک  هنوگنامه  هب  تسا ،  حور  تحـص  مداخ  قالخا  تسا ،  مسج  تحـص  مداـخ  بط 
نف زا  هارمگ  لقع  تسا و  کشزپ  روتسد  هزادنا  هب  بط  زا  یمسج  رامیب  عافتنا  دراد ،  ار  ریثأت  نامه  لامعا  هدارا و  هب  تبسن  قالخا  دنک 

هک یقالخا  لوصا  زا  يوریپ  رد  دراد  یحور  ضرم  هک  يرامیب  لاح  تسا  نینچ  دوش ،  یم  دـنمرهب  نآ  دـعاوق  نتـسب  راکب  ردـق  هب  قطنم 
ییاپورا ندمت  دنبای ،  شرورپ  مه  اب  رـشب  بلق  زغم و  هک  دوش  یم  نیمأت  یتقو  رـشب  تداعـس  هصالخ :  دـنناوخ .  یم  سوفنلا  بط  ار  نآ 
كورتـم ار  حور  بلق و  یلو  تسا ،  تیوقت  نیا  هجیتـن  عیانـص  مولع و  یقرت  هدرک و  تیوقت  هزادـنا  زا  شیب  ار  زغم  هک  دراد  ار  بیع  نیا 

مدع زا  یشان  هرود  نیا  رد  اه  یتخبدب  عیمج  هدش و  دوبان  ای  فیعـض  تسا  حور  تیوقت  هرمث  هک  لیاضف  هب  قشع  تهج  نیا  زا  هتـشاذگ 
 . تسا يونعم  روما  هب  هجوت 

نآرق میرح  رد 

نیمه هک  تسا  ینید  نافرع  یقالخا و  نادجو  دقاف  طقف  درادن ،  یصقن  ًابیرقت  يزغم  راثآ  یتعنص و  یملع و  تاهج  زا  یلعف  رصع  ندمت 
یمنهج هب  شذیاذل  اه و  تمعن  همه  اب  ار  انید  رون  قالخا و  دقاف  ندمت  نیا  تسا .  یفاک  رشب  دوخ  تسدب  ندمت  نآ  يدوبان  يارب  صقن 

اهنت تسین .  يا  هراـچ  ناـمیا  تیوقت  ءاـیبنا و  زا  يوریپ  یحو و  هب  لـسوت  زج  یتخبدـب  نیا  زا  ییاـهر  يارب  زورما  هدرک و  لیدـبت  نازوس 
نیا خـیرات  ددرگ .  لامعا  یعامتجا  یگدـنز  نیمز و  يور  هب  المع  هک  دـنک  یم  داجیا  خـیرات  رد  یلوحت  هتـشگ ،  تکرح  أـشنم  یـشور 
نیا مالـسا  گرزب  ربهر  كانبات  هرهچ  صوصخلاب  هدوب و  ءایبنا  خیرات  قیمع  تالوحت  تکرح و  أشنم  هشیمه  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  ینعم 
رارق ناهج  مدرم  يارب  قشمرـس  نیرتهب  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  دنوادخ  دـنک .  یم  وگزاب  رت  نایامن  رتهب و  ار  هلأسم 
هدـنز نادواج و  يا  هرهچ  خـیرات  ریـسم  رد  هک  تشاذـگ  ترـضح  نآ  دوجو  رد  ار  مالـسا  یلاع  ياه  همانرب  زا  یلماـک  تروص  و  هداد ، 

تسادخ و باتک  یقالخا  یلمع و  هولج  مرکا  یبن  تقیقح  رد  و  تسا ،  نآرق  مالـسا  یتیبرت  لماک  عماج و  هشقن  هک  دـیناد  یم  و  تسا ، 
ربمغیپ يوخ  قلخ و  یصخش  زا  تسا .  یعقاو  لماک و  ناسنا  زایا  هنومن  سپ  دوش ،  نآ  تاروتسد  هب  هتـسارآ  شییاناوت  دح  رد  یـسک  ره 

يارب ایوگ  هدـنز و  ینابز  دوب ،  نآرق  شقلخ  عماـج ،  لـماک و  رـصتخم  بیجع و  قیقد ،  یباوج  دوب  نآرق  شقلخ  تفگ :  دندیـسرپ ،  ار 
رد تسین ،  اهنت  ینید  فیاظو  رد  رـصحنم  باتک  نیا  رماوا  ماـکحا و  دوش .  هداد  ناـشن  هعماـج  رد  نآرق  شقن  هک  نیا  يارب  نآرق ،  حور 

هیور لماش  تسا  یـساسا  نوناق  نآرق  هک  دـننیب  یم  دـنناد و  یم  هکلب  دـننک ،  یمن  رظن  یهقف  باتک  کی  ناونع  هب  ار  نآرق  ناـهج  ماـمت 
روما نیا  همه  دنک و  یم  هرادا  ار  رـشب  يداصتقا  روما  تایقالخا و  تایلمع و  مامت  هک  ینیناوق  يواح  ییازج ،  یندـم و  تاماظن  ییاضق و 

نوناقو یمومع  روتـسد  دـیجم  نآرق  ، رگید ترابع  هب  تسادـخ .  هدارا  زا  یـشان  دوش  یم  ماجنا  يریغتیـال  تباـث و  ماـکحا  بجوم  هب  هک 
زا نیناوق ،  هعومجم  نیمه  تسا .  ییانجو  ، ییازج ، ییاضق ، یـسایس ، يراجت ، یندم ، یعامتجا ، ینید ، یقالخا ، ینید نیناوق  ياراد  ،و  یگدـنز
ات تایقالخا  زا  و  يدرف ،  ات  یمومع  قوقح  زا  تشادـهب ،  ندـب و  ظفح  ات  سفن ،  هیکزت  زا  ینید  تافیرـشت  اـت  هنازور  یگدـنز  فیلاـکت 

قرف لیجنا  اب  نآرق  دـیوگ :  یم  تموک  دراد .  ربرد  ار  همه  هدـنیآ  ناهج  يازج  باذـع و  ات  شتافاکم  ایند و  نیا  لاـمعا  زا  و  تاـیانج ، 
صیرحت و تانایب و  تایاور و  صـصق و  زا  تسا  بّکرم  نآ  تایوتحم  یلک  روطب  هکلب  تسین ، یتهاقف  بتکم  ياراد  لـیجنا  اریز  دراد ، 

بلاج یقطنم  هطبار  لماع و  عون  چیه  یلو  تسا  حیحص  تایقالخا  ياراد  يراکادف و  یلاع و  تاساسحا  فطاوع و  رشن  رد  رـشب  بیغرت 
ناریم ناونع  هب  طقف  هک  تسین  لیجنا  دننام  نآرق  هتـشذگ  نیا  زا  درادن  دوجو  لیجنا  رد  دهد  طبر  رگیدکی  اب  ار  یناعم  نیا  هک  یبذاج  و 
روما هرادا  يارب  ار  ینوناق  ره  تسه و  زین  یـسایس  شور  بتکم و  ياراد  هکلب  دـشاب ، لمع  تدابع و  ینید و  دـیاقع  هراـبرد  یـصخاش  و 

لح میظع  هیامرس  نیا  هب  هجوت  اب  یلام  یتایح و  لئاسم  هیلک  هصالخ  و  تفرگ ، عبنم  نیا  زا  هنمزا  مامت  رد  ناوت  یم  نسحا  هجو  هب  روشک 
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تحص لامک  رد  تسا  یصصق  ياراد  تاروتسد و  مامت  قوفام  تسا  ینیناوق  تاروتسد و  ياراد  ینامسآ  رثا  نیا  ( 1  .) دوش یم  هیفصت  و 
یلـص ) مرکا یبن  دوخ و  ینامـسآ  بتک  هیاس  رد  ایبنا  تایح .  يایاوز  مامت  رد  رـشب  ياه  يدنمزاین  يوگباوج  نامز  ره  رد  هک  یتامیلعت  و 

رب ات  دنتخوس  ار  نتشیوخ  اسآ  عمـش  دندوب ،  یهلا  بتکم  هدرورپ  هک  ناتـسود  ناسنا  نیحلـصم و  نآرق و  میرح  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
نآ رد  اه  ماگ  هک  هار  نیا  دنیادزب ،  ار  لیاذر  بصعت و  رورغ و  ياه  یگریت  ات  دنـشاب ،  نازورف  غورف  ناسنا  یگدنز  هار  ياه  مخ  چـیپ و 

اه ناسنا  سرتسد  رد  مهم  ثاریم  نیا  تسا .  یناسنا  نارگ  ندمت  هیامرـس  نیرتراد  جوا  زا  هک  دنار  شیپ  ار  يراثآ  رهاظم و  دش  هتـشادرب 
نآرق اهبنرگ  ثاریم  نیا  ورشیپ  دنیآ .  رد  هب  نآ  تردق  هب  ياکتا  اب  لیاذر  بالجنم  زا  دشخب و  تاجن  یگدولآ  زا  ار  دوخ  ات  تفرگ  رارق 

 ، تسا هدش  میظنت  رشب  ترطف  اب  قباطم  اه  تمسق  مامت  رد  شتاروتسد  هتفرگ و  یحو  زا  همشچرس  نآ  هدنزومآ  تاحفص  هک  تسا  دیجم 
لیجنا هرابرد  بموک  ياقآ  تایرظن  اـم  رظن  زا  ( 1  ) یقرواپ ياه  تیـصخش  فرعم  یمکح  يروتـسد و  ياه  همانرب  رب  هوالع  دیجم  نآرق 

رد هک  تسا  یباتک  یلعف  لیجنا  درک ،  هظحالم  لیجنا  رد  ناوت  یمن  دوش  یم  تفای  لیجنا  رد  دـنلئاق  ناشیا  ار  هچنآ  اریز  تسین ،  حـیحص 
یگدنز سرد  نانآ  تایح  يایاوز  مامت  زا  دناوت  یم  تیرشب  هک  تسا  يا  هدنزرا  تسین .  ناسنا  ياه  يدنمزاین  يوگباوج  يا  همانرب  چیه 

درم نآ  هدوـب .  مـلع  قـالخا و  تـمکح ،  ناـمرهق  هـک  تـسا  يا  هداـعلا  قوـف  درم  زراـب و  تیـصخش  فرعم  مـیرک  نآرق  دریگب .  یعقاو 
روشک رد  هک  تسا  میکح »  نامقل  ترضح «  قالخا  تمکح و  دنـسم  نیـشنردص  نآ  يوقت ،  شناد و  هرکیپ  نآ  ینامـسآ ،  ینادواج و 

هب ندیـسر  دادعتـسا  ناـسنا  رد  هک  تساـنعم  نیا  هدـنهد  ناـشن  راوگرزب  ناـمقل  تسا .  ناـطلغ  رهوگ  شیاهدـنپ  نازورف و  یغارچ  نآرق 
هدـش و هدـیمد  یهلا  حور  ناسنا  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هب  هدـننک  هراشا  گرزب  نامقل  دراد .  دوجو  قیاقح  تـالامک و  هلحرم  نیرخآ 
نیوراد و دـیورف و  نوچمه  ینایوگ  هواـی  ناـهد  رب  تسا  یمکحم  تشم  هدـمآ ،  دوجوب  میکح  تاـیعقاو  نتفرگ  عبنم  تلیـضف و  ساـسا 

ماهلا اب  زیچان  هتشون  نیا  رد  نم  دهد .  یمن  نامزاس  ار  ناسنا  يدوجو  تالیکشت  داصتقا  توهـش و  طقف  هک  سگنا  سکرام و  میاکرد و 
تباث دنمجرا  ناگدنناوخ  يارب  ات  هتخادرپ  شدوجو  راثآ  اه و  تمکح  زا  یتمسق  حرـش  وا و  یفرعم  رد  مناوتب  هک  اجنآ  ات  دیجم  نآرق  زا 

راثآ حرـش  رد  هدش  یعـس  هتـشون  نیا  رد  تسا .  یهلا  تافـص  هب  ندـش  هتـسارآ  ناور و  تیبرت  وترپ  رد  ناسنا  یعقاو  تیـصخش  هک  دوش 
نیا باتک  نیا  فده  هصالخ  دوش و  هدافتسا  دنتسم  خیرات  هربتعم و  تایاور  نآرق و  زا  شیاه  تمکح  وا و  یگتـسارآ  نامقل و  يدوجو 
درم ناونع  هب  نآرق  رد  شیادـخ  هک  نامقل  دوجو  عمـش  وترپ  رد  ار  ناملـسم  ناسنا  یعاـمتجا  یقـالخا و  فیاـظو  يدودـح  اـت  هک  تسا 

مکناولا مکتنـسلا و  فالتخا  ضرالا و  تاومـسلا و  قلخ  هتایآ  نم  و  دنک .  نایب  هدوتـس ،  ملاس  یگدنز  هب  يانـشآ  ناسنا  ینعی  تمکح ، 
«22  : مورلا »

مراهچ شخب 

گنر داژن و  هناسفا 

هک تسین  بسانت  یب  اجنیا  رد  دوب ،  رـصم  نادوس  ( 1  ) مدرم زا  هرهچ  هایس  يدرم  گرزب  نامقل  هک   : میناوخ یم  یمالـسا  ياه  هتـشون  رد 
ادـخ باتک  مینک .  وگزاب  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  يارب  گنر  داژن و  هلئـسم  رد  زورما  هب  ات  ار  خـیرات  يدام  ياه  بتکم  و  یهلا ،  نییآ  رظن 

ار شزرا  كالم  تسا  سکعنم  نآ  رد  ءایبنا  مامت  یتیبرت  دـعاوق  توعد و  لوصا  و  تسا ،  قح  بتکم  قیاـقح  رگنـشور  هک  دـیجم  نآرق 
زا هتسناد و  قح  قولخم  ار  رشب  دارفا  همه  نآرق  درادن .  یهجوت  نیرتکچوک  گنر  داژن و  هلئـسم  هب  و  دناد ،  یم  يراد  نتـشیوخ  يوقت و 

باتک رـسفم  هک  مه  نیرهاط  همئا  مالـسا و  ربهر  زا  هدیـسر  تایاور  تسین .  لئاق  يزایتما  ناـسنا  دارفا  نیب  شنیرفآ  تقلخ و  ساـسا  رظن 
نآرق دنک .  یم  هزرابم  تیعر  رب  ریما  ریقف و  رب  ینغ  هایس و  رب  دیپس  یـشورف  رخف  اب  تدش  هب  دنک و  یم  وگزاب  ار  ینعم  نیمه  تسا  یهلا 
هروس رد  زین  و  دناد .  یم  یهلا  تایآ  زا  ار  نابز  گنر و  داژن و  رد  فالتخا  نیمز و  اه و  نامـسآ  تقلخ  هیآ 32  مور »  هروس «  رد  دیجم 
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ص 233 ج 16 ،   : نازیملا ص 489 .   ، ج 7 رارسالا :  فشک  ( 1  ) یقرواپ هدیرفآ و  نز  درم و  زا  ار  امـش  دیامرف :  یم  هیآ 13  تارجح »  » 
ادـخ دزن  امـش  نیرت  یمارگ  مـیداد ،  رارق  هلیبـق  هلیبـق  هورگ و  هورگ  ص 315 .  ج 8 ،  ناـیبلا :  عـمجم  ص 73 .  ج 7 ،  ناــیبلا :  حور  . 
هایس رب  دیپس  يارب  برع و  رب  مجع  يارب  مجع و  رب  برع  يارب  دومرف :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  تسامش .  نیرت  راکزیهرپ 

تیاور هیآ و  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  تسا ،  لیاضف  هب  ندوب  هتسارآ  هانگ و  زا  يراد  نتشیوخ  رـشب  يارب  راختفا  اهنت  تسین ،  يرخف  هنوگچیه 
زا هک  نانآ  خـیرات و  نارگیدام  یلو  تسا .  یفاـک  هلئـسم  هب  تبـسن  قح  بتکم  رظن  نداد  ناـشن  يارب  زارف  دـنچ  نیمه  یلو  تسا  ناوارف 

گنر و هلئسم  هب  تبـسن  نانآ  دروخرب  و  دنوش ،  یم  دندش و  بکترم  يدایز  تایانج  هلئـسم  نیا  بنج  رد  دنتـشادن  یمهـس  یهلا  تیبرت 
هلئسم نیا  هب  تایح  ياه  همانرب  رد  رـشب  تفرـشیپ  همه  نیا  اب  مه  زونه  تسا .  هدرک  هایـس  راد و  هکل  ار  خیرات  زا  يرایـسب  تاحفـص  داژن 

کی ریقف  رب  ینغ  هایس و  رب  دیپس  قوفت  ینعی  يداژن  هناسفا  هیـضرف  أدبم  تسا .  همانرب  نیمه  نرق  ياه  يراتفرگ  زا  یکی  دننز و  یم  نماد 
زا یهورگ  یلاـشوپ  ياـهزغم  زا  برغ  رد  هلئـسم  نیا  يوـسنارف  نوبلواتـسوگ  هتفگ  هب  اـنب  تسا و  یلاـشوپ  یلاـیخ و  ینعم  ماـمت  هب  أدـبم 
اب دزاس و  یم  مهارف  ار  توخن  بجع و  تابجوم  نیگنن  فده  نیا  زا  يوریپ  تسا .  هدرک  شوارت  ییایلوخیلام  ناگدرکرـس  نارادمامز و 

ياـیند نیا  رد  یتسار  تسا .  فلاـخم  رـشب  تاـیح  یعیبط  هفـسلف  اـب  یتـح  دـیاقع و  راـکفا و  مارتـحا  یعاـمتجا و  يدرف و  يدازآ  لوصا 
دراوم رد  اهنت  هک  يزیمآ  تحلـصم  هدنبیرف و  ظافلا  ریثأت  تحت  دیابن  هتفرگ  هعدـخ  هلیح و  رکم و  ار  شرـسارس  هک  یناهج  و  بوشآرپ ، 

نانمـشد يداژن و  هناـسفا  نارادـفرط  دـش .  عـقاو  دوـش  یم  هدرب  راـک  هب  مورحم  هدوـت  رب  ینارمکح  و  ماوـع ،  هجوـت  بلج  يارب  يرورض 
دنرادن هزرابم  تفن  صوصخلا  یلع  دراد و  هایس  گنر  هک  ییوراد  کیرات ،  بش  هایس ،  هچراپ  هایس ،  لیبموتا  اب  هایـس ،  گنر  راوخنوخ 

ارب دـنهاوخ  یم  و  دـنراد ،  هزرابم  درادـن  یقرف  دـیپس  اب  یعیبط  نامتخاس  رظن  زا  یلو  تسا  هایـس  شتـسوپ  گنر  طقف  هک  یناسنا  اب  اـما  ، 
مالـسا و باـتک  رد  ندـمتم  برغ  رد  ار  يداژن  هناـسفا  ناتـساد  دـننک .  يرادرب  هرهب  ناویح  نوچ  مه  وا  زا  دوـخ  يداـم  تاوهـش  ءاـضرا 

یتیعمج يارب  دـنداد و  یم  بیترت  اه  نشج  اـپورا  نیمزرـس  رد  يداژن  هناـسفا  ناـیاوشیپ  دـیناوخ :  یم  نینچ  هحفـص 43  يداژن  تاضیعبت 
رد دندز و  یم  دایرف  یمومع  ناجیه  تاساسحا و  زا  يدیدش  نافوط  نایم  رد  نانارنخـس  دندرک .  یم  ینارنخـس  رفن  رازه  دـص  زا  زواجتم 

1 دیناوخ :  یم  ریز  ياهزارف  رد  ار  اه  ینارنخس  نآ  زا  یتمسق  هک  دش ،  یم  ناونع  تسپ  رایسب  فیخـس و  یبلاطم  بلغا  اهدایرف  نیا  نایم 
خیرات نیا  رد  و  دوش ،  هتـشون  یناهج  خیرات  هرود  کی  هک  دـشاب  نآ  رب  دریگب و  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  هک  تسا  نیا  يداژن  تلود  هفیظو   ـ

و دـیامن ،  یخیرات  هناسفا  داجیا  يداژن  هناسفا  هطقن  زا  خـیرات  ریـسفت  دـیدجت  و  دـشاب ،  هتـشاد  ياج  لوا  هجرد  رد  يداژن  هلئـسم  یناـهج 
نآ اب  هلباقم  يارب  ار  داژن  دارفا  صوصخم ،  تیبرت  میلعت و  لئاسو  اب  دـیاب  يداژن  تلود  دوش .  ناملآ  تلم  یگتـسب  مه  میکحت و  بجوم 

يداژن تلود  دنک .  عمج  ار  اه  تلم  يژرنا  تسین  نکمم  يرکف  چیه  یتسرپ  داژن  رکف  زج  زورما  دیامن ،  هدامآ  رضاح و  تخـس ،  ناحتما 
شقن ناـکدوک  رطاـخ  حول  زونه  هک  یماـگنه  ینعی  یناوج  ناوا  رد  تسا  فظوم  دـنادرگ  صلاـخ  یمیمـص و  ار  یلم  رورغ  هکنیا  يارب 

اب دیپس  هچ  هایس و  هچ  اه  ناسنا  ینعی  دریگب ،  ماجنا  يداژن  طالتخا  رگا  2 ـ  دنک .  قیرزت  اهنآ  رد  ار  یتسرپداژن  نیدالوپ  لصا  تسا  ریذپ 
 ، دنورب نیب  زا  طالتخا  نیا  زا  هدییاز  ياه  هگرود  هک  دوش  یم  نآ  هیام  یسوحنم  عضو  هب  دوز  ای  رید  دنـشاب ،  يواسم  یناسنا  رظن  زا  مه 

لوغ هن  دروآ  دوجوب  ییادـخ  یتادوجوم  داد و  جاودزا  هب  یـسدقم  كاـپ و  تروص  و  دروآ ،  نوریب  تئاـند  یتـسپ و  زا  ار  جاودزا  دـیاب 
مـشچ کی  هب  دارفا  اه و  تلم  هرابرد  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  اـهداژن  يربارب  لوبق  3 ـ  نومیم .  هن  دـناوخ و  ناوت  یم  ناشمدآ  هن  هک  ییاـه 

دـنک و یم  لیهـست  ار  داژن  نیرتدـنمورین  نیرتهب و  يزوریپ  يداژن  هفـسلف  درادـن ،  ناـمیا  اـه  تلم  يربارب  هب  يداژن  هفـسلف  دوش ،  يرواد 
دناسر و یم  رظن  هب  ار  یتسوپ  هایس  زا  یـسک  رّوصم  ياه  همانزور  هاگب  هاگ  4 ـ  تسا .  فیعض  تسپ و  يداژن  تعباتم  تعاطا و  ناهاوخ 

نیتسخن هک  تسا  هدش  یناوخ  هزاوآ  شیـشک  ای  داتـسا ،  ای  يرتسگداد ،  لیکو  تکلمم  نالف  هیحان و  نالف  رد  تسوپ  هایـس  نیا  دسیون : 
هک يدرف  هایـس ،  تسپ  درف  کی  هک  تسا  يزیمآ  تیانج  نونج  راک  نیا  يرآ ،  دراد  هدـهع  هب  ار  لیبق  نیا  زا  يزیچ  ای  اهزیچ  ای  اه  شقن 

اجنیا رد  ًاتقیقح  دنرامـشب ،  يرتسگداد  لیکو  ار  وا  هک  دربب  هرهب  تیبرت  میلعت و  زا  ناـنچ  دـشاب ،  یم  ینومیم  همین  دوخ  تقلخ  زاـغآ  زا 
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نارادـفرط ناراذـگناینب و  طحنم  راکفا  زا  یتمـسق  دوب  نیا  تسین .  راک  رد  یلمع  تیبرت  میلعت و  زا  تبحـص  گـس و  شرورپ  زا  تبحص 
هایس عضو   . دیـشک نوخ  كاخ و  هب  ار  ایندو  دیدرگ  حلـسم  حلـص  بجوم  ماجنارـس  نادرگرـس و  ار  ایند  يدیدم  تدم  هک  يداژن  هفـسلف 

یناسنا تایح  هفـسلف  ًاساسا  یعاـمتجا و  يدرف و  يدازآ و  لوصا  اـب  هدـننز  هناـسفا  نیا  زا  يوریپ  تقیقح  رد  ندـمتم  ياـیند  رد  ناتـسوپ 
ار اهنآ  گنر  یهایس  طقف  ای  طیارش و  يراگزاسان  اهنت  هک  فیعض  ياه  تلم  دشر  وت  فرشیپ  مدع  يارب  تسا  يرـس  و  تسین ،  راگزاس 
ات للم  نیرت  هداتفا  بقع  زا  و  اکیرمآ ،  لامـش  ات  هتفرگ  اقیرفآ  بونج  زا  زورما  تسا .  هتخاس  مورحم  یندـم  یناسنا و  قوقح  يرایـسب  زا 
يا هشوگ  رد  يراجفنا  هبترم  کی  تقو  دـنچ  ره  و  دنتـسه ،  يداژن  تاضیعبت  ینعی  یعامتجا  گرزب  درد  نیا  هب  التبم  اهنآ  نیرت  ندـمتم 

هس ود  هنوگچ  هک  دنا  هدناوخ  ای  هدینـش ،  ار  اقیرفآ  بونج  زیگنا  فسا  ثداوح  ایند  مدرم  اج  همه  دهد .  یم  يور  رطاخ  نیا  هب  ناهج  زا 
هتـسب هلولگ  هب  ار  یعمج  دنرادهگن  دوخ  هدنب  هدرب و  تروص  هب  هشیمه  ار  یموب  نویلیم  هدزاود  هک  نیا  يارب  رجاهم  تسوپدـیپس  نویلیم 

زاوج نتـشاد  نابابرا و  هزاجا  نودب  دننارورپن و  لد  رد  ار  ناتـسوپدیپس  اب  يربارب  سوه  رگید  ات  دندیـشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  يا  هدع  و 
 . دنورن رهش  رگید  هلحم  نآ  هب  هلحم  نیا  زا  روبع 

ندمتم يایند  رد  ناتسوپ  هایس  عضو 

رد اکیرمآ  دـنومچی  رد  دوب :  هدرک  دای  نینچ  ندـمتم  يایند  نیا  رد  ناتـسوپ  هایـس  عضو  زا  دوخ  رابخا  رد  مهم  ياه  يرازگربخ  زا  یکی 
ریگتـسد دندوب  هدرک  تسوپدیپس  نایوجـشناد  اب  يواسم  قوقح  ندروآ  تسدب  يارب  یتارهاظت  هک  تسوپ  هایـس  يوجـشناد  لهچ  دودح 

نایوجشناد دننام  دنتساوخ  یم  نانآ  دوش ،  راتفر  ناتسوپدیپس  قباطم  نانآ  اب  يروخ  راهان  رد  هک  دوب  نیا  اه  هراچیب  نیا  ياضاقت  دندش . 
یم تردق  ملع و  رادمچرپ  ار  دوخ  هک  يروشک  رد  ندمتم  يایند  رد  یلو  دنشاب ،  هتشاد  نتسشن  قح  ندروخاذغ  ماگنه  رد  تسوپ  دیپس 

رد دنک .  یم  نادنز  هناور  ریگتـسد و  قح  بلط  رطاخ  هبار  ناسنا  رفن  لهچ  متـسه  رـشب  قوقح  ناسنا و  عفانم  ظفاح  نم  دیوگ  یم  دناد و 
يارب ناـهج  ماـمت  لد  يور  هک  يزکرم  لـلم ،  ناـمزاس  زکرم  رقم و  كروـیوین  رد  هلمج  زا  تلاـیا  شـش  تـسیب و  رد  اـکیرمآ  تـکلمم 

یم هتخانش  مرج  لمع  نیا  عونمم و  ناتسوپدیپس  اب  ار  ناتسوپ  هایـس  جاودزا  تسا  نآ  فرط  هب  دوخ  هتفر  تسد  زا  قوقح  ندروآ  تسدب 
ناناوج زا  يا  هدع  وا  هب  ناگدننک  هلمح  دمآرد ،  ياپ  زا  وقاچ  برض  هب  ندنل  رد  هلاس  تسوپ 32  هایس  کی  دنا :  هتشون  دیارج  رد  دوش . 
همانرب نیا  ریظن   . دوب نانآ  گنر  یهایس  طقف  هلمح  تلع  دندوب ،  هدرک  هلمح  ناتـسوپ  هایـس  زا  یهورگ  هب  زین  لبق  يدنچ  هک  دندوب  ندنل 

مغر یلع  دـناسر  یم  رابخا  هنوگنیا  هعلاطم  دـنوراین .  رـشب  رـس  هب  ییالب  زورما  ناراکتیانج  هک  تسین  يزور  و  تسا ،  دایز  ناهج  رد  اـه 
يا هدننز  هداعلا  قوف  تروص  هب  يداژن  تاضیعبت  هلئسم  زونه  دوش  یم  زورما  يایند  رد  يربارب  يدازآ و  يارب  زا  هک  ییاه  شـشوک  مامت 

ياراد هک  سک  ره  يارب  یقالخا  یبهذم و  لئاسم  زا  رظن  عطق  هک  دروآ  یم  دوجوب  يزیگنا  فسا  ياه  هنحص  دوش و  یم  بیقعت  ایند  رد 
دنز یم  تاناویح  تیامح  زا  مد  هک  ییایند  ینونک ،  يایند  هک  درک  فارتعا  دیاب  دشاب .  یم  كاندرد  تسا  یناسنا  تاساسحا  نادـجو و 
کی لیکـشت  ییادـتبا  لئاسم  زا  هک  هداس  هلئـسم  نیا  لح  زا  هداتفا  رگید  تارک  هب  نتفای  تسد  اه و  نامـسآ  ریخـست  رکف  هب  هک  ییایند  ، 

یم لسوتم  یللملا  نیب  عماجم  هب  يداژن  ياـه  نارحب  لـح  يارب  هک  تسا  نیا  رتروآ  بجعت  عوضوم  تسا .  زجاـع  تسا  یناـسنا  عاـمتجا 
یعمجم درک  رواب  ناوت  یم  یلو  دنرادن .  غارـس  يرگید  هاگهانپ  عجرم و  نوچ  تسا  ناگدننک  تیاکـش  اب  قح  يا  هزادنا  ات  هتبلا  دنوش ، 

یتافیرشت تامادقا  تسا  نکمم  دنک ،  هراب  نیا  رد  یتبثم  مادقا  دناوت  یم  ایآ  دندرد  نیا  هب  التبم  ناشدوخ  نآ  رثؤم  ءاضعا  زا  يرایسب  هک 
ارچ یلعف  ياـیند  رد  یتـسار  تشاد ؟  دـهاوخ  ماود  ردـقچ  و  دوب ،  دـهاوخ  رثؤم  هزادـنا  هچ  اـت  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  اـما  دـبای ،  ماـجنا 
هلئس جاودزا و  هب  طوبرم  نیناوق  اه و  هاگراک  سرادم و  رد  دنشاب و  هتـشاد  يواسم  قوقح  ناتـسوپ  هایـس  اب  دنتـسین  رـضاح  ناتـسوپدیپس 

 : هک تـسا  نـیا  لـئاسم  نـیا  باوـج  دـننک ؟  یگدـنز  مـه  اـب  راوردارب  دنـشاب و  ناـسکی  هـمه  دـیابن  ارچ  اهرهـش و ...  رد  رورم  روـبع و 
همه رد  تسپ  فیرش و  داژن  هک  دنک  یمن  مکح  یلقع  چیه  اهنآ  لوق  هب  دنناد و  یم  يرتزاتمم  رت و  فیرش  عون  ار  ناشدوخ  ناتسوپدیپس 
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کی نتشاد  رگا  تسیچ ؟  ناسنا  تیصخش  تفارش و  نازیم  رگم  دنیوگ :  یم  تسرپداژن  ناتسوپدیپس  دنـشاب .  ربارب  کیرـش و  مه  اب  زیچ 
یقرت و رگا  میرت  شوهاب  رتروکف و  ام  تسا  راشرـس  شوه  رکف و  رگا  و  میرت ،  فیرـش  رظن  نیا  زا  اـم  ملـسم  تسا  فیطل  دـیپس و  مسج 

ياه متسیس  رد  ام  تسا ،  تسایـس  تموکح و  رگا  میرتدنمتورث ،  ام  تسا ،  لام  تورث و  رگا  میرت ،  مدق  شیپ  ام  تسا  ندمت  تعنص و 
زیچ اـم  تسا  تیناـسنا  نازیم  دـییوگب  مه  رگا  میناـشخرد ،  قـباوس  ياراد  اـم  تسا  یخیراـت  هقباـس  رگا   . مـیرتزهجم هداـمآ و  یتـموکح 

بلاطم نیغورد و  ياـه  هار  نیا  زا  لالدتـسا  ثحب و  رگا  تسین .  اـم  لوبق  دروم  تیناـسنا  و  میرادـن ،  غارـس  میدرمـش  هچنآ  زج  يرگید 
دنرت تسد  یهت  رکف و  مک  رظنمدب و  هایس و  هکنآ  مکح  هب  ناهایس  و  تسا ،  ناتسوپدیپس  اب  قح  هکنیا  لثم  دوش  لابند  هنارّوزم  هدنبیرف و 

فیعض عاونا  مه  تعیبط  رد  هک  يروط  نامه  دنـشاب  راکتمدخ  هدرب و  دبا  ات  دنراکن و  لد  رد  ار  اهدیپس  اب  يربارب  سوه  مخت  زگره  دیاب 
رب تسا  رضاح  یملاس  نادجو  چیه  اه  ینیچ  هفسلف  همه  نیا  اب  ایآ  یلو  دنوش .  یم  اهنآ  يادف  هکلب  دنرتدنمورین  راکتمدخ  رت  تسپ  رت و 
زا دنناد ،  یم  ایند  همه  ناشدوخ و  هک  تسا  راک  رد  يرگید  بلطم  تفگ  دیاب  هک  تساجنیا  دراذگب ؟  هّحـص  تافاحجا  تاضیعبت و  نیا 

تسا نیا  یعقاو  هفیظو  تسیچ ؟  فیلکت  هک  هدرک  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  تقد  لامک  اب  دیاب  میرذگب ،  هک  یفارخ  یعاجترا و  بلاطم  نیا 
يارب نآ  رد  تیلاعف  نادیم  دنراد و  يربارب  نآ  رد  اهداژن  مامت  هک  يزیچ  رد  درک و  وجتـسج  رگید  ياج  رد  ار  ناسنا  تیـصخش  دـیاب  هک 

يواسم و مه  اب  نآ  تهج  زا  شریقف ،  ینغ و و  شهایـس ،  دـیپس و  هک  تسا  تیناسنا  تاذ  لصا و  نآ  هتفگ و  نخـس  تسا  يواسم  همه 
همانرب نیا  زا  دروآ  ار  تاررقم  نیرت  لماک  خهک  مالـسا  ربمایپ  ندـش  هتخیگنارب  ات  دوب  امنهار  نیلوا  هک  مدآ  نامز  زا  ادـخ  نید  دـنربارب . 

ياه نامز  رد  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  و  تسناد ،  یم  لطاب  دوب  وربور  نآ  اب  هک  يا  هرود  ره  رد  ار  لطاب  همانرب  نیا  دوب و  رازیب  یناسنا  ریغ 
رب يوق  نتـسج  قوفت  تروص  هب  هلئـسم  هکلب  دـش ،  یم  تفای  تردـن  هب  فیعـض و  یلیخ  دوب  مه  رگا  دوبن  راک  رد  گنر  هناـسفا  نیـشیپ 
رد هک  ار  ییاه  همانرب  مامت  همانرب و  نیا  یهلا  نید  تسا .  نایبرغ  قالخا  موش  جـیاتن  زا  دـیپس  هایـس و  داژن  هماـنرب  و  دوب ،  رادومن  فیعض 

یماوقا نایم  رد  مالسا  درک .  لح  یناسآ  هب  ناسنا  ترطف  شرورپ  نامیا و  تقیقح  ندرک  هدنز  هیاس  رد  دوب  تالکشم  ءزج  رـشب  یگدنز 
اب یخیرات  قباوس  ییایفارغج و  تیعقوم  داصتقا ،  رکفت ،  زرط  تیلم ،  نابز ،  زا  معا  زیچ  چیه  رد  هکلب  داژن  رد  اهنت  هن  هک  درک  ادیپ  هعسوت 
ار همه  دوخ  يرطف  تامیلعت  هلیسو  هب  درک و  لح  یبوخ  هب  ار  داژن  هلئسم  ًاصوصخم  تالکشم  مامت  لاح  نیع  رد  و  دنتشادن ،  تهابش  مه 
رب هک  مینک  یمن  ادیپ  مکح  کی  هنومن  يارب  یتح  مالسا  تاروتسد  ماکحا و  مامت  نایم  رد  دومن .  مالسا  هیاس  رد  عمج  دیحوت  مچرپ  ریز 
رد مالسا  يایند  رسارس  رد  یفنم  تمواقم  لمعلا و  سکع  نودب  نیناوق  نیا  هکنیا  هجوت  لباق  و  دشاب ،  هتـشاد  رارق  اهداژن  فالتخا  ساسا 
رد تیعر  ریما و  زا  ینغ ،  ریقف و  زا  گنر ،  داژن و  ره  زا  ناناملـسم  مامت  دش .  یم  ارجا  دندوب  هتفریذپ  ار  مالـسا  هک  ییاهداژن  مومع  نایم 

نذؤم خهک  دنناد  یم  همه  دندش  یم  دنم  هرهب  يواسم  روطب  لاملا  تیب  زا  و  دنتسشن ،  یم  هرفس  کی  رس  رب  و  دنداتـسیا ،  یم  فص  کی 
مالعا ناذا  هلیسو  هب  ار  زامن  تقو  هشیمه  هک  دوب  یشبح  تسوپ  هایـس  کی  لالب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) زیزع ربمایپ  نامز  رد  مالـسا 

 . تشادن ضارتعا  همانرب  نی  اهبک  مه  یسک  نامیااب  مدرم  زا  و  دوب ،  رت  مرتحم  اوقت  نامیا و  رطاخ  هب  مه  دارفا  زا  يرایـسب  زا  و  درک ،  یم 
 ... يداصتقا و تالماعم  جـح ،  یلاع  مسارم  ماجنا  جاودزا  هلئـسم  اهدروخربرد  تسامرفمکح ،  همانرب  نیمه  مالـسا  ياـیند  رد  مه  زورما 

وا ربارب  رد  درگن و  یم  دوخ  دننام  ناسنا  کی  دشاب  تلم  ره  داژن و  ره  زا  ار  هایـس  ناملـسم  تسوپ  دیپس  تسین ،  یقرف  هایـس  دـیپس و  نیب 
 . دنک یمن  يزایتما  چیه  ساسحا 

مالسا هیاس  رد 

مه ار  نمؤم  مالسا  تسین .  لئاق  يزایتما  یکاپ  اوقت و  هب  زج  یسک  يارب  و  دناد ،  یم  ناسنا  دشاب  يا  هقطنم  داژن و  ره  زا  ار  ناسنا  مالـسا 
مکح ناـهج  مدرم  یگدـنز  رد  هک  یبـیجع  یتاـقبط  هلـصاف  نیا  اـب  زورما  دـناد ،  یم  هنمؤم  نمؤم و  نأـش  مه  زین  ار  هنمؤم  نمؤم و  نأـش 

رد جاودزا  هلئـسم  درادـن .  یهار  مالـسا  هب  تشگرب  هیاس  رد  زج  نآ  لح  هدرک و  روهظ  تایح  بناوج  رد  يداـیز  تالکـشم  تساـمرف ، 
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هک هدش  يا  هداعلا  قوف  تالکشم  هب  هدیچیپ  نانچ  نآ  یتاقبط  تافالتخا  رطاخ  هب  یعیبط  يرورض و  تسا  يرما  هک  یگدنز  لئاسم  نایم 
هب مدرم  نیب  مالـسا  رد  ناـنچ  نآ  هلئـسم  نیمه  یلو  تسا  زجاـع  یلک  هب  تالکـشم  نآ  عفر  زا  اـه  تلم  رب  ياـمرف  مکح  نیناوـق  یتـسار 
هک ریز  هنومن  تسا  باجعا  ثروم  هک  دندرک  یم  یگدنز  تیمیمـص  افـص و  لامک  رد  نز  درم و  مه  يرمع  دـش و  یم  رازگرب  یگداس 

هشوگ رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یبن  هزاوآ  تسا .  مالسا  هیاس  رد  یگدنز  یتحار  هدنهد  ناشن  داتفا  قافتا  دایز  لوا  ردص  رد 
دنتفریذپ یم  ار  وا  نید  هدش و  ربخ  اب  وا  تامیلعت  زا  هتـسد  هتـسد  ناهج  فارطا  زادش  زادنا  نینط  تسدرود  کیدزن و  ياهروشک  رانک  و 

بسح و زا  سک  چیه  هک  ربیوج  مانب  يرظنم  دب  هاتوکدق  تسوپ ،  هایـس  يدرم  دندیـسر .  یم  ترـضح  نآ  تمدخ  هتفاتـش  هنیدـم  هب  ای  ، 
ناگرزب و زا  هک  تشذـگن  يزیچ  و  تفریذـپ ،  ار  مالـسا  ناوارف  یقوش  اب  تفاتـش و  مرکا  یبن  روضح  هب  تشادـن  عالطا  وا  لـحم  بسن و 

رما و  داد ،  رارق  هجوت  دقفت و  دروم  ار  وا  دوب  سانشان  بیرغ و  يدرم  يو  هکنیا  هظحالم  هب  مالـسا  ربهر  دش .  ربمایپ  هباحـص  ناراکزیهرپ 
بیرغ دارفا  مک  مک  دنراد .  ررقم  يو  يارب  كاروخ  ولیک  هس  ًابیرقت  هنازور  دنناشوپب و  يو  هب  زور  نآ  ششوپ  زرط  هب  نهاریپ  هک  دومرف 
ربمایپ دجـسم  دنتـشاذگ و  ینوزف  هب  ور  دندنام  یم  هنیدم  رد  يراچان  يور  زاو  دـندش  یم  لئان  مالـسا  فرـش  هب  وا  لثم  هک  دـنمتجاح  و 

نانچمه ار  سدقم  ناکم  نآ  درب و  نوریب  دجـسم  زا  ار  نانآ  هک  داتـسرف :  یحو  ربمایپ  هب  گرزب  يادخ  دـش .  گنت  نانآ  تنوکـس  يارب 
 ، دـننک مهارف  نآ  ندـیزگ  نکـسم  يارب  دجـسم  بنج  رد  ار  یلحم  داد  روتـسد  مه  ربمایپ  دراد  هگن  هزیکاپ  هزنم و  كاـپ و  تداـبع  يارب 

راگزور مالـسا و  لوا  ردص  رد  هک  تسد  یهت  يابرغ  ارقف و  زا  هدع  نآ  تهج  نیمه  هب  دندرک ،  هّفـص  هب  ریبعت  اجنآ  زا  دش  مهارف  لحم 
زا ًاصخش  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  دندش  هفص  باحـصا  هب  فورعم  دنتخاس  یم  راب  تقر  عضو  نآ  اب  نیملـسم  یتسدگنت 

مالـسا یبن  زا  مه  نکمتم  ناناملـسم  دومرف ،  یم  تمحرم  اهنآ  هب  مدـنگ  زیوم و  امرخ و  دوب  نکمم  ردـق  ره  و  درک ،  یم  ییوجلد  ناـنآ 
ربیوج هب  فطل  لامک  اب  و  دش ،  رضاح  نانآ  عمج  رد  گرزب  ربمایپ  يزور  دندرک .  یم  يریگتسد  نانآ  زا  تردق  هزادنا  هب  هدومن  يوریپ 

درک ضرع  دهد .  يرای  وت  هب  ترخآ  رما  رد  و  ددرگ ،  تیگدنز  کیرش  ات  يدرک  یم  رایتخا  يرـسمه  دوب  بوخ  هچ  دومرف :  هدرک  رظن 
ربمایپ ما ؟  هرهب  یب  بسن  بسح و  لامج و  لام و  زا  هک  نم  دیآرد ،  نم  يرـسمه  هب  تسا  رـضاح  رتخد  مادـک  تیادـف ،  مردام  ردـپ و  : 

نآ و  دینادرگ ،  زیزع  دندش  یم  هدرمـش  لیلذ  هک  نانآ  اناوت و  دندوب  فیعـض  تیلهاج  دهع  رد  هک  یناسک  لامج  گرزب  يادخ  دومرف : 
همه دـنربارب و  مه  اب  شیرق  مجع و  برع و  هایـس ،  دـیپس و  مدرم  زورما  درب ،  نیب  زا  ار  تبـسن  هلیبق و  هب  رخافت  یلهاـج و  توخن و  همه 
هکنآ رگم  دشاب ،  هتشاد  يرترب  تلیضف و  وت  رب  زورما  هک  منیب  یمن  ار  یسک  نم  ربیوج !  تسا .  كاخ  زا  مدآ  دنمدآ و  دنمدآ و  نادنزرف 

 ! ربیوج دومرف :  هاگنآ  تساهنآ .  نیرتراکزیهرپ  قح  دزن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  مه  تمایق  زور  رد  دیدرت  نودـب  دـشاب ،  رتراکزیهرپ  وت  زا 
هک نیا  يارب  هداتـسرف  ارم  ادخ  لوسر  ییوگ  یم  يور و  یم  تسا  هضایب  ینب  هلیبق  مدرم  نیرت  فیرـش  زا  هک  دیلو  نبدایز  دزن  گنرد  یب 

هتسشن هناخ  رد  هلیبق  مدرم  زا  یعمج  اب  دایز  هک  دیـسر  یتقو  تفر ،  ربمایپ  نامرف  لابند  هب  ربیوج ،  يروآرد .  نم  دقع  هب  ار  افلذ  ترتخد 
هیلع هللا  یلص  ) مرکا لوسر  فرط  زا  نم  دایز !  يا  تفگ :  دورو  زا  سپ  تفرگ ،  عمجم  هبدورو  هزاجا  سپس  درک ،  مالس  راضح  هب  دوب ، 
مایپ نم  اریز  وگب ،  اراکشآ  تفگ :  دایز  یناهنپ ؟  ای  میوگب ،  اراکشآ  ارنآ  ما ،  هدروآ  یمایپ  مراد  امـش  هب  هک  یتجاح  يارب  ملـسو ) هلآو 
داـیز روآرد .  نم  يرـسمه  دـقع  هب  ار  اـفلذ  ترتخد  هدومرف :  ربماـیپ  تفگ :  ربیوج  مناد .  یم  رخف  تفارـش و  دوخ  يارب  ار  گرزب  یبـن 

نارتخد راصنا  ام  تفگ :  داـیز  مدـنب .  یمن  غورد  ترـضح  نآ  رب  نم  يرآ ،  تفگ :  داتـسرف ؟  ماـیپ  نیا  يارب  طـقف  ار  وت  ربمغیپ  تفگ : 
هب تفگ  یم  هک  یلاح  رد  ربیوج  ناسرب .  ربمایپ  هب  ارم  رذـع  درگرب و  مینک  یمن  جـیوزت  دنتـسین  ام  نأـش  مه  خـهک  یـصاخشا  هب  ار  دوخ 

نوردنا هب  ار  ردپ  دینـش ،  ربیوج  اب  ار  ردپ  يوگتفگ  افلذ  درک .  هعجارم  تسین  یهلا  لوسر  نآرق و  روتـسد  اب  قباطم  لمع  نیا  مسق  ادـخ 
یمن غورد  وا  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  ردـپ  باوج  رد  تشاذـگ ،  نایم  رد  دوخ  رتخد  اب  ار  هلئـسم  دایز  درک ،  شـسرپ  هماـنرب  زا  تساوخ و 
سپـس داد ،  رارق  دوخ  شزاون  فطل و  دروم  ار  وا  دنادرگرب  ار  ربیوج  دایز  دننادرگرب .  ار  وا  تسرفب  دور  ربمایپ  دزن  هکنآ  زا  شیپ  دیوگ 

هب نم  دـندوب  هدروآ  یمایپ  امـش  فرط  زا  تشاد :  هضرع  تفاتـش  ربمایپ  رـضحم  هب  هاگ  نآ  مدرگرب ،  نم  ات  شاـب  اـجنیا  رد  تفگ :  وا  هب 
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دوخ نأش  مه  دارفا  هب  زج  هب  ار  دوخ  نارتخد  راـصنا  اـم  میوگب  هدـش  بایفرـش  امـش  رـضحم  هب  ًاصخـش  متـساوخ  و  مدادـن ،  باوج  یمرن 
مه ناملـسم  درم  زین  و  تسا ،  هنمؤم  نز  نأش  مه  نمؤم  درم  و  تسا ،  نامیااب  يدرم  ربیوج  دایز !  يا  دومرف :  ربماـیپ  مینک ،  یمن  جـیوزت 

عالطا هب  ار  ربمغیپ  همانرب  تشگرب ،  هناخ  هب  داـیز  رادـم .  گـنن  يو  يداـماد  زا  روآرد و  وا  يرـسمه  هب  ار  ترتخد  ناملـسم ،  نز  نأـش 
هب دش ،  یهاوخ  رفاک  ینک  یچیپرـس  قح  هداتـسرف  نامرف  زا  رگا  هک  نادب  ار  نیا  ناج  ردـپ  تفگ :  ردـپ  باوج  رد  رتخد  دـناسر ،  رتخد 

هلیبق لاجر  نایم  هب  تفرگ و  ار  ربیوج  تسد  سپـس  دش ،  جراخ  رتخد  شیپ  زا  دایز  ریذـپب .  دوخ  يداماد  هب  ار  ربیوج  ربمغیپ  دـیدحالص 
اجنآ هب  ار  سورع  هک  يراد  هناـخ  دیـسرپ  ربیوج  زا  تفرگ ،  هدـهع  رب  دوخ  زین  ار  هیزیهج  هیرهم و  تسب ،  دـقع  وا  يارب  ار  اـفلذ  دروآ و 

گرزب زا  یکی  يابیز  رتخد  مالـسا  هیاس  رد  هرخالاب  هتـشاذگ و  شرایتخا  رد  لیاسو  مامت  اب  يا  هناـخ  داـیز  روتـسدب  هن .  تفگ :  يربب ؟ 
 . دمآرد دوب  تفرعم  نامیا و  رون  هب  هتـسارآ  هک  تسوپ  هایـس  يدرم  يرـسمه  هب  دوب  برع  رادمان  لیابق  زا  هک  جرزخ  هلیبق  فارـشا  نیرت 

تسا و تیناسنا  تسا  حرطم  هچنآ  تسین ،  حرطم  تیعر  ریما و  ریقف ،  ینغ و  ابیزان ،  ابیز و  هرهچ  هایـس ،  دـیپس و  گنر  مالـسا  هزوح  رد 
اب تسوپ  هایـس  کـی  جاودزا  ناونع  تحت  شمهم  يارجاـم  هک  تشذـگن  يزیچ  ربیوج  هقباـس  یب  جاودزا  جـیهم و  ناتـساد  زا  تلیـضف . 
هب مالسا  ياهبرپ  نیناوق  ياهراکهاش  زا  هلئسم  نیا  و  داتفا ،  اه  نابز  رس  رب  رصع  یمان  نایعا  زا  زا  یکی  دنزرف  دیپس و  داژن  زا  ابیز  يرتخد 
وا رب  دادن ،  باوج  دینش  یم  ارم  يادص  هکنیا  اب  مداد  زاوآ  راب  نیدنچ  ار  دوخ  مالغ  يزور  دیوگ :  یم  ربمایپ  نارای  زا  یکی  دمآ .  رامش 

متسیرگن سپ  زاب  ماگنه  نیا  رد  ییوگ ؟  یمن  ار  مباوج  ارچ  هایس ،  نز  رسپ  يا  ادوسلا ،  نبای  مدرک :  دایرف  بضغ  رـس  زا  متفرگ و  مشخ 
گنر یهایـس  هب  ار  درم  نیا  ارچ  دومرف :  نم  هب  هک  مدینـش  ار  شزیمآرهق  باـطخ  مدـید و  مرکا  لوسر  نیگآ  مشخ  هاـگن  ریز  ار  شیوخ 
ناهج قلخ  یگمه  متفگ  اهراب  نم  هک  يدینـشن  رگم  یتسه ،  تیلهاج  دیلاقت  راکفا و  درگ  رد  زونه  وت  انامه  يدرک ؟  شنزرـس  شردام 
سپـس تسین ،  یتیزم  يوقت  هب  زج  يرگید  رب  ار  سک  چیه  و  دـنربارب ،  هناش  کی  ياه  هنادـند  دـننام  دـنوادخ  ربارب  رد  هایـس  دـیپس و  زا 

زا مداهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  پچ  هنوگ  نم  ماـگنه  نیا  رد  ینک ،  بلج  ار  مـالغ  نیا  رطاـخ  يدونـشخ  تسا  مزـال  وت  رب  نونکا  مه  دومرف 
نیمز رب  هنوگنامه  ار  تسار  هنوگ  هاگ  نآ  دوش ،  تحار  مریمض  هک  دیاسایب  ما  هنوگ  رب  دوخ  دولآ  كاخ  ياپ  اب  نادنچ  ات  متساوخ  مالغ 
شقن ربمایپ  نابل  رب  يدونـشخ  مسبت  ات  مدومن  مالعا  ار  مالغ  رطاخ  تیاضر  متفر و  ربمایپ  دزن  دولآ  كاخ  تروص  اـب  نآ  زا  سپ  مداـهن و 

هک دنک  یم  مکح  دهد  رارق  یـضاق  ار  دوخ  شیالآ  یب  كاپ و  ترطف  هک  ینادـجواب  فرـشاب و  ناسنا  ره  تفگ :  دـیاب  اجنیا  رد  تسب . 
 . درادن یعنام  چیه  داژن  طالتخا  و  تسا ،  تّیناسنا  فالخ  صاخ  داژن  کی  زا  يوریپ 

مالسا يادن 

هراشا

یلـص ) دمحم يادن  ادن  نیا  درک ،  هجوتم  دوخ  هب  ار  ایند  مامت  هک  تساخرب  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  نایم  زا  يادن  هک  دوب  لبق  نرق  هدراهچ 
زا ار  ناـنآ  و  درک ،  توـعد  یناـهج  حلـص  يردارب و  یتـسرد  یتـسار و  هب  ار  مدرم  هک  دوـب  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  ( ملـسو هـلآو  هـیلع  هللا 

قوفت یتاقبط و  فالتخا  درب ،  یم  رـسب  نورق  نیرت  کیرات  رد  زور  نآ  ناهج  تشاد .  رذحرب  زوسنامناخ  ياه  تتـشت  اه و  یگدـنکارپ 
يارب تاـقبط  هتـشاد و  هاـگن  مه  زا  يداـیز  هلـصاف  رد  ار  مدرم  و  دوب ،  هدروآ  دوجوب  عاـمتجا  ناـیم  رد  یقیمع  ياـه  فاکـش  يداژنیاـه 
هورگ يا  امـش  دراد :  یم  نایب  هنوگ  نیدـب  ار  نامز  نآ  عاضوا  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دـندوبن ،  لـئاق  یمارتحا  هنوگ  چـیه  رگیدـکی 
ناـیم رد  خالگنـس و  ياـه  نیمز  رد  و  دـیدرب ،  یم  رـسب  طـیحم  نیرتدـب  رد  دـیدرک و  یم  يوریپ  نییآ  نیرتدـب  زا  عـقوم  نآ  رد  برع ، 

اه تب  دیدرک ،  یم  محر  عطق  دیتشک و  یم  ار  رگیدکی  دیدروخ ،  تیم  نشخ  ياذغ  و  دیدیشون ،  یم  دولآ  نجل  بآ  كانرطخ  ياهرام 
تیلهاج هکلب  دوب ،  یتخبدب  همه  نیا  راتفرگ  برع  مدرم  اهنت  هن  دوب .  هدرک  هطاحا  ار  امـش  ینامرفان  هانگ و  و  هدش ،  بصن  امـش  نایم  رد 
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موسر تشز و  تاداع  دـنتخوس ،  یم  یبهذـمال  شتآ  رد  مدرم  اقیرفآ  رد  دوب ،  امرف  مکح  نیـشن  ناسنا  قطانم  ماـمت  اـپورا و  رـسارس  رد 
ییازـسب ریثأت  مه  ندـمتم  رـصم  رد  اه  همانرب  نیا  تشاد ،  یم  راتفرگ  ار  مور  نانوی و  مدرم  دز  یم  رود  یتسرپداژن  روحم  رب  هک  یتافارخ 

ریاس تشونرـس  هب  مه  ناریا  روشک  دوب ،  تشز  لامعا  زکارم  سدقملا  تیب  و  دوب ،  هدمآرد  یناتـسربق  تروص  هب  هیردنکـسا  دوب .  هدرک 
 ، تسیز یم  هنایشحو  دنک  يوریپ  لیصا  ینوناق  زا  هکنیا  نودب  زاجح  تکلمم  يداژن  يرترب  یلادوئف و  تموکح  دوب ،  راچد  ناهج  مدرم 

يارب يا  همان  هرجش  ات  دندیشوک  یم  فارـشا  ناگرزب و  دوب .  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  داژن  هلئـسم  برع  نایم  رد  زیچ  همه  زا  لبق  و 
ظاحل زا  هک  ییاه  هداوناخ  لیابق و  نایم  تاقوا  رتشیب  دننک .  یهتنم  ناطحق  نب  برعی  ای  لیعامـسا  هب  ار  دوخ  هکنیا  رطاخ  هب  دنزاسب  دوخ 
راعشا اب  زین  ارعـش  دش ،  یم  رجنم  يزیرنوخ  هب  داد و  یم  يور  تخـس  رایـسب  ياه  شکمـشک  دندوب ،  کیدزن  رگیدکی  هب  لحم  ای  بسن 

رگید لـیابق  زا  هدـنار  ناـبز  هب  ار  دوـخ  هلیبـق  داژن و  هب  رخاـفت  ًاـبلاغ  دوـخ  راعـشا  رد  اریز  دـندز  یم  نماد  ار  هنتف  نـیا  شتآ  دوـخ  جـیهم 
یم نینچ  زور  نآ  نیرکفتم  دـنتخاس .  یم  هداـمآ  يزوت  هنیک  ییوـج و  هزیتـس  يارب  ار  اـه  حور  هلیـسو  نیدـب  و  دـندرک ،  یم  ییوـجبیع 

 . دیـشخب دـهاوخن  يدوس  ناشخرد  ندـمت  نتخاس  يارب  یناماسبان  مه  نیا  زا  سپ  رـشب  شـشوک  و  هتفای ،  نایاپ  ملاـع  رمع  هک  دنتـشادنپ 
هب ار  ناـیناهج  دوـب  مالـسا  تاـمیلعت  هرهوـج  اـی  مالـسا  يادـن  قـح و  يادـن  تقیقح  رد  هک  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم يادـن 

ار اهنآ  تشاد و  زاب  يداژن  قوفت  یگلیبق و  ياه  ّتیبصع  زا  و  دومن ،  توعد  دوب  فالتخا  گنج و  ثعاب  هک  ییاـه  تتـشت  نتـشاذگورف 
رارق تفارـش  تمظع و  شجنـس  نازیم  هک  یلطاب  ياه  سایقم  يرـشب  هعماج  زوسلد  نآ  داد .  قوس  یناسنا  عماـج  تدـحو  کـی  يوس  هب 

یتاـقبط و فـالتخا  یگنهرف  یحور و  حالـصا  نیا  اـب  داد و  رارق  يوقت  ملع و  اـهنت  ار  يرترب  تمظع و  ساـیقم  و  دز ،  مه  رب  دوب  هتفرگ 
تسیرگن مشچ  کی  اب  ار  همه  تخاس ،  لطاب  هایـس  رب  ار  دیپس  ریقف و  رب  ینغ  قوفت  یفیاوطلا و  كولم  ياه  تموکح  يداژن و  تازایتما 

هب تبسن  فیاظو  و  قوقح ،  گرم ،  یگدنز و  ماجنا  زاغآ و  رد  ار  يرشب  تدحو  ات  دمآ  مالسا  يرآ ،  داد .  رارق  ناسکی  نوناق  لباقم  و 
دنک هاگآ  ار  مدرم  و  درادن ،  هجیتن  ناسنا  يارب  يرگید  زیچ  هتـسیاش  لمع  زج  هک  دنامهفب  و  دراد ،  مالعا  ترخآ  ایند و  و  قلخ ،  قلاخ و 

نونکا و  هدیدن ،  ار  نآ  ریظن  خـیرات  هک  دوب  تیناسنا  يارب  یـشبنج  تضهن  نیا  عقاو  رد  تسا .  ناراکزیهرپ  نآ  زا  تیـصخش  تزع و  هک 
هسنارف و ریبک  بالقنا  رد  هک  ار  هچنآ  رـشب  اریز  دیـسر ،  دهاوخن  اجنادـب  زگره  يرـشب  نیناوق  تسد  هک  دراد  رارق  یماقم  هبترم و  رد  مه 

یـسوم ماما  تسا .  هدومن  یلمع  لبق  نرق  هدزناپ  زا  زواجتم  رترب  رت و  قیمع  یتروص  هب  ار  نآ  مالـسا  هدرک ،  نایب  هیرظن  وحن  هب  نآ  لابند 
یمرن و اب  یتدم  تسشن ،  شرانک  رد  سپس  دومن و  مالـس  وا  هب  ادتبا  درک ،  رذگ  داوس  لها  زا  يرظنم  دب  درم  رب  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب 

هـضرع دـندوب  نایرج  رظان  هک  یهورگ  دومرف ،  مالعا  شتجاح  ندروآرب  رد  ار  دوخ  یگداـمآ  هاـگ  نآ  تفگ ،  نخـس  يو  اـب  تفطـالم 
زا تسا  يا  هدنب  هرهچ  تشز  درم  نیا  دومرف :  ترضح  ینک ؟  یم  لاؤس  وا  ياه  هتساوخ  زا  ینیـشن و  یم  یـصخش  نینچ  اب  ایآ  دنتـشاد : 

ناردپ و نیرتهب  مدآ  ترضح  ام ،  ناگیاسمه  زا  تسا  يا  هیاسمه  رهش  رد  و  ام ،  يارب  تسا  يردارب  ادخ  باتک  مکح  هب  ادخ و  ناگدنب 
هنوگنیا هشیر  دـیاب  دـهرب  تالکـشم  همه  نیا  زا  دـهاوخب  زورما  ناهج  رگا  تسا .  هداد  طبر  مهب  ار  وا  نم و  نایدا ،  نیرتهب  مالـسا  نییآ 

ناهج درادن ،  ایبنا  ياه  همانرب  زا  نتفرگ  ماهلا  مالسا و  هب  تشگزاب  زج  مالآ  عفر  يارب  یهار  ملسم  و  دنازوسب ،  ار  یناسنا  دض  تافالتخا 
ردپ و کی  نادـنزرف  و  ادـخ ،  کی  ناگدـنب  همه  دـیوگ :  یم  ام  هب  یهلا  تامیلعت  دـهد ،  رارق  قالخا  نامیا و  ار  تیـصخش  روحم  دـیاب 
 . دیآ یم  تسدب  قحب  نامیا  يوقت و  هار  زا  هک  تسامش  تیناسنا  هب  طوبرم  امـش  يدوجو  شزرا  و  دیتسه ،  ربارب  ردارب و  مه  اب  دیردام ، 
رد همه  اـه  ناـسنا  و  تسا ،  شزرا  یب  يرهاـظ  تاراـبتعا  قح  بتکم  رد  هک  دندیـسر  هجیتـن  نیا  هب  شخب  نیا  رد  مرتـحم ،  ناگدـنناوخ 

گرزب نامقل  يافصاب  حور  نشور و  لد  هب  یهلا  بتکم  ورنیا  زا  تساوقتاب  لدنشور و  مدرم  يارب  رابتعا  زایتما و  دنناسکی ،  قح  هاگـشیپ 
را شتایآ  لالخ  رد  و  هدـمآ ،  وا  مان  هب  هروس  کی  دـیجم  نآرق  رد  هک  نیا  زا  شتروص ،  يداع  هرظنم  هرهچ و  گـنر  هب  هن  تشاد ،  رظن 

تمـسق رد   . ددرگ یم  مولعم  تیناسنا  خیرات  قح و  هاگـشیپ  رد  شتمظع  یگرزب و  هدش  دای  گرتس  تیـصخش  نآ  ياهدنپ  اه و  تمکح 
هار هدنهد  ناشن  یگدنز و  رگنـشور  يا  هرود  ره  رد  هک  وا  ياهبنارگ  ياه  تمکح  ناور و  یلاع  تافـص  قالخا و  لامعا و  اب  دـعب  ياه 
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نارگید دوخ و  هدش  دنم  هرهب  يونعم  نارک  یب  هیامرس  نیا  زا  دیناوتب  مناوتب و  دوخ  دادعتسا  روخ  رد  تسا  دیما  هدش  انـشآ  تسا  تداعس 
 . مینک انب  ترخآ  ایند و  تداعس  ساسا  رب  ار  یگدنز  و  هدناهر ،  یهارمگ  تلالض و  زا  ار 

لوا تمسق 

قح و تخانش  نازیم  تجح و  مدرم  يارب  ادخ  ناگدیزگرب  ریرقت  لعف و  لوق و  هک :  میناوخ  یم  هقف  لوصا  بتک  رد  یلمع  ياه  تمکح 
راکب تبـسن  هک  ییاضما  دوش ،  یم  هدینـش  وا  زا  هک  ینانخـس  دـنز ،  یم  رـس  قح  هدـش  باختنا  ناسنا  کـی  زا  هک  یلاـمعا  تسا .  لـطاب 

اهنآ هب  یلوـصا  بتک  رد  هک  دراد  یتاـیآ  هنیمز  نیا  رد  دـیجم  نآرق  و  تسا ،  يوریپ  لـباق  همه  همه و  ددرگ و  یم  رداـص  وا  زا  نارگید 
زا يوریپ  نآرق  یتقو  و  تسا ،  عابتالا  بجاو  نامقل  ياه  هتفگ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ناـمقل  هروس  تاـیآ  تاـیوتحم  زا  هدـش .  لالدتـسا 

هکنیا يارب  نم  دـناد .  یم  سایقم  تجح و  اه  هماـنرب  هب  تبـسن  زین  ار  شیاـضما  وا و  رادرک  دـیدرت  نودـب  دـنادب  مزـال  ار  وا  ياـه  هتفگ 
لاعفا و هب  مدرک  یعـس  یمالـسا  نوگانوگ  بتک  زا  شیاه  تمکح  يروآ  عمج  رب  هوالع  دنربب ،  يرتشیب  هرهب  رتفد  نیا  ناگدننک  هعلاطم 
هب هنافـسأتم  مدرک  هعلاطم  دـنا  هدرب  ترـضح  نآ  زا  یمان  مدرب  یم  ناـمگ  هک  يددـعتم  بتک  روظنم  نیا  يارب  منک و  هراـشا  زین  وا  راـتفر 

تسا دیما  تسا ،  لصفم  یلمع  هجیتن  رظن  زا  تسا  رـصتخم  هکنیا  نیع  رد  یلو  مدرکن  ادیپ  یـسرتسد  تمـسق  نیا  رد  دروم  دنچ  زا  شیب 
زا 1 ـ  دوش .  كرادت  دـعب  ياه  پاچ  رد  ات  هدرک  هاگآ  ار  هدـنراگن  دـنتفای  تسد  دور  یم  هراشا  هچنآ  زا  شیب  هب  رگا  زیزع  ناتـسود  هک 

هتسشن شدرگ  هدوبنا  یهورگ  دید  تشذگ ،  نامقل  رب  یمدرم  يزور  هک  هدش :  تیاکح  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا گرزب  ربمایپ 
تفگ یتشاد ؟  هدهع  رب  نادنپسوگ  ینابش  ناکم  نالف  رد  هک  یتسین  مالغ  نآ  وت  دیسرپ :  بجعت  يور  زا  دنرب ،  یم  هرهب  وا  ياهدنپ  زا  و 

 ( 3 تناما .  ءادا   ( 2 هدوهیب .  ياهراک  كرت   ( 1 همانرب :  هس  يارجا  زا  تفگ :  يدیسر ؟  ماقم  نیدب  اجک  زا  دیـسرپ  منامه ،  نم  يرآ ،  : 
 ، تسوا ناـیز  هب  عقاو  رد  دـیامن  یم  ناـسنا  عـفن  هب  رهاـظ  رد  هک  یگدـنز  ياهدادـیور  زا  يرایـسب  2 ـ  ( . 1) رادرک راـتفگ و  رد  یتـسار 
 . دروآ یم  هارمه  هب  تداعـس  زا  یـسیفن  ناغمرا  دـنک  یم  ریـس  صخـش  نایز  تهج  رد  رهاـظ  هب  هک  ثداوح  زا  يرایـسب  هک  يروطناـمه 

هدـید زا  هک  دـید  یم  ار  یقیاـقح  تفرعم  رون  وترپ  رد  هکلب  دـنک  اـفتکا  اـیند  ثداوـح  رهاـظ  ندـید  هب  هک  دوـبن  يدارفا  زا  میکح  ناـمقل 
يرسمه امیس  تشز  يدرم  دنک .  یم  سکعنم  ماوع  مهف  روخ  رد  هداس و  ناتـساد  کی  یط  ار  گرزب  زار  نیا  نامقل  هدیـشوپ ،  نیبرهاظ 

یمن چـیه  هب  ار  وا  باهتلا  قشع و  زانط  نز  یلو  دوب ،  هدرک  ذوفن  وا  ناوختـسا  زغم  ناج و  قامعا  ات  نز  قشع  هلعـش  تشاد ،  تروص  هام 
یمـشچ اب  همـشچ  رانک  رد  يا  هنـشت  نوچ  افویب  قوشعم  رانک  هراچیب  قشاع  زارد  يراـگزور  تشاد .  رفنت  شراـنک  شوغآ و  زا  درمش و 

همیـسارس تشحو  تدـش  زا  نزو  درب  هلمح  ناشیا  هناخ  هب  يدزد  اه  بش  زا  یکی  رد  ار  اضق  درب .  یم  رـسب  ترـسح  تبحم و  زا  راشرس 
نارحب قشع و  ياـغوغ  رد  هک  هدـشک  نارجه  درم  تخاـس ،  وا  ندرگ  قوط  مکحم  ار  تسد  ود  ره  دـنکفا و  رهوـش  شوـغآ  هب  ار  دوـخ 

رد نیریـش  ناج  نوچ  ار  نز  دوب  غراف  هتخاس  هتـساوخ و  رز و  میـس و  هشیدـنا  ص69 .  ج 9 ،  حوتفلاوبا :  ریـسفت  ( 1  ) یقرواپ زا  ناـمرح 
شعوقو زا  نارگید  هک  يا  هثداح  نینچ  نیا  نیا  زا  شیپ  اه  لاس  شاک  يا  درک :  وزرآ  درمـش و  كرابم  ار  دزد  مدـقم  دیـشک و  شوغآ 

یم رادروخرب  شوغآ  تذـل  لصو و  تمعن  زا  ار  وا  دـمآ و  یم  شا  هناخ  هب  بش  ره  دزد  نآ  شاک  يا  و  داد ،  یم  خر  وا  يارب  دـننارگن 
قشع و زا  يا  هنومن  ود  نآ  یگدـنز  و  تشگ ،  رترارقرب  رت و  مکحم  رهوش  نز و  نآ  هطبار  هک  دـش  بجوـم  هثداـح  نیمه  ًاـقافتا  دوـمن ، 

درم نآ  هک  دروخرب  يدرم  هب  دوب  تکرح  رد  رهش  يوس  هب  يزور  3 ـ  اناد .  لقاع و  مدرم  يارب  اهدمآ  شیپ  هجیتن  تسا  نیا  دش ،  تبحم 
يرادقم نوچ  داد ،  همادا  نتفر  هار  هب  درم  ورب ،  هار  دومرف :  هدنام ؟  هار  ردقچ  رهش  ات  دیـسرپ :  ترـضح  نآ  زا  تخانـش ،  یمن  ار  نامقل 

هار دومرف :  یتفگن ؟  نم  لاؤس  ماگنهب  ار  رـصتخم  باوج  نیا  ارچ  دیـسرپ :  درم  نآ  هدـنام ،  تعاس  ود  دز :  داـیرف  ناـمقل  تشادرب  ماـگ 
مدیجنس هار  لوط  اب  مدید  ار  تنتـشادرب  مدق  زرط  هک  نونکا  دوبن ،  حیحـص  ریـس  تعرـس  نتـشادن  اب  تدم  نییعت  مدوب ،  هدیدن  ار  تنتفر 

یبوخ ماجنا  اه و  يدـب  زا  يرود  هک  تشاد  داقتعا  راوگرزب  نامقل  4 ـ  تسا .  مزال  تدم  تعاس  ود  رهش  هب  وت  ندیسر  يارب  هک  متـسناد 
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گرزب تمه  هکنآ  زا  هتشذگ  دزاس  فده  ار  قلخ  دیجمت  فیرعت و  یـسک  هاگ  ره  و  دشاب ،  قح  يدونـشخ  بلج  روظنم  هب  دیاب  طقف  اه 
هوای نایوگدـب و  هک  تسناد  دـیاب  ار  نیا  هتفاـین .  تسد  یلـصا  روظنم  هب  هتـساک  ورف  شلمع  شزرا  زا  هتخاـس و  نوبز  تسپ و  ار  یناـسنا 

وا هب  ار  هلئسم  نیا  داد  یم  شدنزرف  هب  هک  اهدنپ  هلمج  دنچ  رد  نامقل  تسب .  دنهاوخن  ورف  يریگ  هدرخ  زا  نابز  یتیعقوم  چیه  رد  نایارس 
زاس و نونکا  مه  دومرف :  دـنزرف  هب  نامقل  دزاس .  مسجم  شرظن  رد  المع  ار  تقیقح  نیا  اـت  تساوخ  ردـپ  زا  رـسپ  تخاـس :  ناـشنرطاخ 

نامقل دومن ،  هدامآ  بکرم  تسب ،  راک  هب  ار  ردپ  روتـسد  دـنزرف  دوش ،  نشور  وت  رب  بلطم  نیا  ترفاسم  یط  رد  ات  نک  ایهم  رفـس  گرب 
نآ نوچ  دـندوب ،  لوغـشم  تعارز  هب  عرازم  رد  هک  دنتـشذگ  یموق  رب  لاح  نآ  رد  نک ،  تکرح  نم  لابند  تفگ  دـنزرف  هب  دـش و  راوس 
هک لد  نیگنـس  محر  یب  درم  یهز  دـنتفگ :  دـندوشگ و  ضارتعا  تهج  رد  ییارـس  هوای  هب  نابز  دـنتخادنا  رفاـسم  ود  نآ  هب  مشچ  هورگ 
یم درک ،  راوس  ار  رـسپ  دش و  هدایپ  تقو  نیا  رد  دـشک !؟  دوخ  لابند  هب  ار  هراچیب  فیعـض  كدوک  درب و  يراوس  تذـل  ییاهنت  هب  دوخ 

هدرک یهاتوک  دنزرف  تیبرت  رد  ردقنآ  رگنب  ار  ردپ  نیا  هک  دـندرک  زاب  ضارتعا  هب  نابز  ناگدـننیب  راب  نیا  دندیـسر  یهورگ  هب  ات  دـنتفر 
رد نامقل  لاح  نیا  رد  دنک .  یم  تکرح  شلابند  زا  ناوتان  فیعـض و  ردپ  یلو  دوش  یم  راوس  دنمورین  ناوج  دسانـشن ،  ردـپ  تمرح  هک 
رد هدش  راوس  فیعـض  یناویح  تشپ  رب  هک  دـیرگنب  ار  محر  یب  ود  نیا  دـنتفگ :  نانآ  دندیـسر  رگید  موق  هب  ات  دـش  راوس  دـنزرف  فیدر 

دندش هدایپ  ود  ره  تیعقوم  نیا  رد  دش .  یمن  هتـسخ  نانآ  نارگ  راب  زا  هراچیب  ناویح  دـندش  یم  راوس  تبون  هب  کی  ره  رگا  هک  یتروص 
 ، دنور یم  هدایپ  ود  ره  هک  دـیرگنب  ناوج  اب  ار  ریپ  نیا  دـنتفگ :  دـندید  هدایپ  بکرم  لابند  ار  ود  ره  نوچ  هد  مدرم  دندیـسر ،  یهد  هب  ات 
 : تفگ دـنزرف  هب  دیـسر  نایاپ  هب  رفـس  راـک  نوچ  تسا .  تکرح  رد  ناـشیور  شیپ  هداـمآ و  ناـنآ  يراوس  يارب  بکرم  هک  یتروص  رد 

درم تهج  نیا  زا   ، تسا لاحم  نایوج  بیع  ناگدننک و  ضارتعا  نابز  نتسب  مدرم و  نتخاس  دونشخ  هک  یتفایرد  رفس  نیا  یط  رد  نونکا 
دهد و رارق  قح  يدونشخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  لمع  دیاب  دزاس  نارگید  تیاضر  بلج  هلیسو  ار  دوخ  رادرک  راتفگ و  هکنآ  ياجب  دنمدرخ 
رد تفر و  نوریب  هب  سدـقملا  تیب  زا  حـیرفت  يارب  شا  هجاوخ  دوب ،  مالغ  هک  ینامز  5 ـ  ( 1  .) درگنن نامدرم  نیـسحت  نارگید و  بیع  هب 

طرش يزاب  رد  نوچ  و  دیدرگ ،  روهقم  بولغم و  يزاب  رد  دش و  لوغشم  رامق  هب  شنارای  اب  یتسم  لاح  رد  دمآ ،  دورف  يا  هناخدور  رانک 
طرـش رد  هک  تسناد  ندمآ  شوهب  زا  سپ  دماشایب ،  ار  هناخدور  بآ  ای  دراذگاو ،  ناتـسود  هب  ار  شلام  زا  یمین  دـیاب  هدـنزاب  دوب  هدـش 

یم لح  ار  لکـشم  نیا  نم  دومرف :  دـیبلط ،  هراچ  وا  زا  تفاتـش و  ناـمقل  روضح  هب  تلهم  زا  سپ  تساوخ ،  تلهم  ناراـی  زا  هدرک  اـطخ 
 : تفگ هجاوخ  نارای  هب  تفر ،  هناخدور  فرط  هب  هجاوخ  اب  دادماب  ینزن .  هدولآ  سنج  نیا  هب  بل  رگید  ینک  دهعت  هک  یتروص  رد  منک 

دوخ حـیبق  لمع  زا  زین  هجاوخ  و  دـندنامورف ،  باوج  زا  نارای  دروخب ،  ار  هناخدور  دوجوم  بآ  نم  هجاوج  اـت  دـیدنبب  ار  بآ  همـشچرس 
دواد ندید  هب  يزور  درک ،  یم  هیـصوت  هبترم  ماقم و  نیا  هب  ار  نارگید  دوب و  ردـتقم  ییابیکـش  ربص و  ماقم  رد  نامقل  6 ـ  ( . 2) درک هبوت 

یب سابل  نآ  تیصاخ  زا  هک  نامقل  دزاس ،  یم  مهارف  دالوپ  زا  یسابل  دنکرف و  یم  مه  رد  نهآ  ياه  هقلح  وا  هک  دید  ار  وا  تفر ،  ربمغیپ 
ار هرز  دواد  ات  دـنامب ،  شوماخ  دیـشکرد و  نابزو  درک  تمواـقم  سفن  شهاوخ  ربارب  رد  اـما  دـنک  لاؤس  هراـب  نیا  رد  تساوخ  دوب  ربخ 

راب نیا  ریز  هکنآ  اما  تسا ،  تمکح  یـشوماخ  دومرف :  دـنک  لـمحت  ار  لاؤس  تلذ  هکنآ  یب  ربص  وترپ  رد  ناـمقل  دیـشوپ ،  درک و  ماـمت 
نخس نیا  نوچ  ص 70 .  ج 9 ،  حوتفلاوبا :  ریـسفت  ( 2  . ) ص 433 ج 13 ،  دـیدج :  راحب  ( 1  ) یقرواپ دواد  تسا ،  كدـنا  دـنک  لمحت 

تصرف دصرتم  دوب و  تحاران  تخس  هجاوخ  ییوگ  هدوهیب  زا  راوگرزب  نامقل  7 ـ  ( . 1) دنا هدیمان  میکح  تقیقح  هب  ار  وت  دومرف :  دینش ، 
وا ياضعا  نیرتهب  زا  دنک و  حبذ  يدنپـسوگ  ات  تفگ  ار  نامقل  دش  دراو  هجاوخ  رب  يردـقیلاع  نامهم  يزور  دـنک ،  رادـیب  ار  هجاوخ  هک 

حبذ يدنپـسوگ  تفگ  هجاوخ  رگید  زور  تشاذـگ ،  ناوخ  رب  درک و  هیهت  ییاذـغ  دنپـسوگ  نابز  لد و  زا  نامقل  دروایب .  عوبطم  ییاذـغ 
دیـسرپ دش ،  تریح  راچد  نامقل  راک  زا  هجاوخ  تخاس .  هدامآ  نابز  لد و  زا  ییاذغ  زین  راب  نیا  زاسب  ییاذغ  شیاضعا  نیرتدب  زا  نک و 
تداعـس رد  اضعا  نیرترثؤم  نابز  لد و  هجاوخ  يا  تفگ :  نامقل  دشاب ؟  اضعا  نیرتدب  مه  نیرتهب و  مه  وضع  ود  هک  دوش  یم  هنوگچ  : 

عفر مدرم و  نیب  حالـصا  تـفرعم و  طـسب  تـمکح و  رـشن  هار  رد  ار  ناـبز  دـننادرگ و  روـن  ضیف و  عـبنم  ار  لد  رگا  هکناـنچ  دنتواقـش  و 
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هب نابز  ددرگ و  دانع  هنیک و  نوناک  دور و  ورف  یـشیدنادب  تملظ و  هب  لد  هاگ  ره  یلو  دنـشاب  اضعا  نیرتهب  دـنروآ  شبنج  هب  تاموصخ 
حالـصا ددـص  رد  سپ  نآ  زا  تفرگ و  دـنپ  ناتـساد  نیا  زا  هجاوـخ  دوـب .  دـنهاوخ  اـضعا  نیرتدـب  زا  ددرگ  هدوـلآ  يزیگنا  هنتف  تبیغ و 
يرگناوت نیع  رد  اما  تشاد  تریـس  کین  رگناوت و  يا  هجاوخ  دوب ،  كولمم  یمالغ  راک  زاغآ  رد  میکح  نامقل  8 ـ  ( . 2) دمآرب شیوخ 

زا یلو  دوب  هاگآ  همانرب  نیا  زا  نامقل  دومن ،  یم  هلان  درک و  یم  تیاکش  یتحاران  كدنا  ربارب  رد  دوبن ،  اربم  تیصخش  فعـض  زجع و  زا 
راد هحیرج  شیهاوخدوخ  هفطاع  دـنک  وگتفگ  تحارـص  به  همانرب  نیا  رد  وا  اب  رگا  دیـسرت  یم  اریز  دومن ،  یم  زیهرپ  ینعم  نیا  راـهظا 

ریسفت ( 2  . ) ص 371  ، 8 ج ،  يدـج :  دـیرف و  فراـعملا  ةرئاد  ص 47 ،  موس :  رتـفد  يوـنثم  ( 1  ) یقرواـپ يراـگزور  ور  نیا  زا  ددرگ 
هب يا  هزبرخ  هجاوخ  ناتسود  زا  یکی  يزور  ات  دراد  زاب  تیاکش  هلگ و  نیا  زا  ار  هجاوخ  ات  دوب  تصرف  رظتنم  ص 70 .  ج 9 ،  حوتفلاوبا : 
ات تشاد  غیرد  دوخ  زا  ار  هویم  نآ  دوب  هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  تخـس  نامقل  لیاضف  هدهاشم  زا  هک  هجاوخ  داتـسرف .  وا  يارب  هیدـه  مسر 

تاعطق نامقل  درک .  لوانت  هب  راداو  ار  وا  داد و  نامقل  هب  هعطق  هعطق  دـیرب و  ار  نآ  دوخ  تسد  اب  دـیبلط و  يدراک  دـنک ،  راـثیا  ناـمقل  هب 
مه رد  يور  نآ  یخلت  زا  تشاذگ و  ناهد  هب  ار  نآ  هجاوخ  هک  دوب  هدـنامن  شیب  هعطق  کی  ات  دروخ  ییور  هداشگ  اب  تفرگ و  ار  هزبرخ 

يدرواین نایم  هب  ینخس  يدرک و  لوانت  ییور  هداشگ  اب  نینچ  نیا  ار  خلت  يا  هزبرخ  هنوگچ  درک  لاؤس  نامقل  زا  بجعت  اب  هاگ  نآ  دیشک 
؟

مود تمسق 

وا ندرک  هاگآ  يارب  بسانم  یتصرف  دـید  دوب  یـضاران  وا  ینوبز  زا  فعـض و  زا  نینچمه  قح و  ربارب  رد  هجاوخ  یـساپسان  زا  هک  ناـمقل 
مدرک و یم  ساسحا  ار  هویم  نیا  یخلت  يراوگان و  نم  هک  تسین  نایب  هب  تجاح  تفگ :  درک و  نخس  زاغآ  طایتحا  اب  ور  نیا  زا  هدیـسر 

وت ياه  تمعن  زا  ما و  هتفرگ  اراوگ  نیریـش و  ياه  همقل  وت  تسد  زا  نم  هک  درذگ  یم  اه  لاس  یلو  مدرب  یم  ناوارف  جـنر  نآ  ندروخ  زا 
مروآ نابز  هب  ینخس  نآ  یخلت  ساسحا  زا  منک و  زاغآ  هلگ  هوکش و  مناتسب  وت  تسد  زا  یخلت  نوچ  هک  دوب  اور  هنوگچ  نونکا  ممّعنتم ، 

حالصا رد  زور  نآ  زا  دمآ و  رد  وناز  هب  یناور  تردق  نآ  ربارب  رد  و  درک ،  هجوت  دوخ  حور  فعض  هب  نامقل  نخـس  ندینـش  زا  هجاوخ  . 
تـشگ یمرب  يرفـس  زا  ناـمقل  یتقو  9 ـ  ( . 1) دـیارایب ربـص  رویز  هب  دـئادش  ربارب  رد  ار  دوـخ  اـت  تشاـمگ  تمه  حور  بیذـهت  سفن و 

هچ مردپ  زا  ص 38 .  موس :  رتفد  يونثم  ( 1  ) یقرواپ درک :  لاؤس  مالغ  زا  هنوگنیدب  دوخ  ناشیوخ  لاح  زا  درک ،  لابقتـسا  وا  زا  شمالغ 
قح تمحر  هب  تفگ :  يراد ؟  ربخ  هچ  ردام  زا  مدش ،  دوخ  راک  کلام  هک  رکش  ار  ادخ  داد :  باوج  تفر .  ایند  زا  تفگ :  يراد ؟  ربخ 
؟  يراد ربخ  هچ  مرهاوخ  زا  دش ،  شارف  دیدجت  تفگ :  درم .  تفگ :  يراد ؟  ربخ  هچ  مرسمه  زا  دش ،  فرطرب  نم  هودنا  تفگ :  تفر ، 
زا تسکش ،  متشپ  تفگ :  تفر .  ایند  زا  تفگ :  يراد ؟  ربخ  هچ  مردارب  زا  دش ،  هدیـشوپ  مسومان   : تفگ تسویپ .  قح  هب  زین  وا  تفگ : 

نیا شدصق  و  دش ،  هناور  يرفـس  هب  شدنزرف  اب  يزور  10 ـ  ( . 1) دش رادـغاد  ملد  تفگ :  درک .  تلحر  تفگ :  يراد ؟  ربخ  هچ  مرـسپ 
هدایپ زا  زین  رسپ  و  دنامب ،  نتفر  هار  زا  نانآ  بکرم  دندش  کیدزن  هیرق  هب  یتقو  دنک ،  مولعم  ار  نطو  تحار  رفـس و  جنر  رـسپ  هب  هک  دوب 

تمکح ياهدنپ  اب  نامقل  تسیرگ  درک و  تیاکش  یگنسرگ  یگتـسخ و  زا  ردپ  هب  دنام و  زجاع  هار  همادا  زا  و  تفرگ ،  درد  شیاپ  نتفر 
هب درک و  راوس  بکرم  رب  ار  نامقل  رـسپ  تشاد ،  دوخ  اب  یـشوگزارد  هک  دـش  ادـیپ  یـصخش  نادادـماب  درک ،  یم  مرگرـس  ار  رـسپ  زیمآ 
هب دندوب و  نیمک  رد  نانمشد  زا  یهورگ  دش  مولعم  دنتفای .  هتشک  ار  هد  لها  همه  دنتـشگ  هیرق  دراو  نوچ  دندش ،  راپـسهر  دصقم  بناج 

(1  ) یقرواپ هار  زا  رگا  دـیدرگ  رهاظ  نونکا  هک  دوب  نآ  نابایب  رد  اـم  يراـتفرگ  تمکح  مرـسپ ،  دومرف :  ناـمقل  دـنا  هدز  نوخیبش  ناـنآ 
دواد ترضح  رـضحم  رد  يزور  11 ـ  ( 1  .) میدـش یم  هتـشک  مه  ام  دوبن  وت  ياـپ  رازآ  بکرم و  ندـنام  ص 317  ج 8 ،  ناـیبلا :  عمجم 

رایتخا توکس  هک  نامقل  زج  تفگ ،  یبلطم  یسکره  دمآ و  نایم  هب  نخس  يزیچ  ره  زا  دنداد ،  یم  شوگ  وا  نانخس  هب  هتسشن و  یعمج 
تسین يزیچ  توکس  رد  و  ادخ ،  مان  هب  رگم  تسین  يزیچ  مالک  رد  دومرف :  ییوگ ؟  یمن  نخس  ارچ  نامقل  يا  تفگ :  دواد  دوب .  هدرک 
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تمحر وا  رب  دروآ  اجب  يادخ  رکش  نوچ  و  دوش ،  یلوتـسم  وا  رب  راقو  هنیکـس و  دنک  لمأت  نوچ  نامیا  اب  درم  و  داعم ،  رما  رد  رکفت  رگم 
تـسس اـیند  روما  هب  شماـمتها  دوش  قح  ياـضر  هب  یـضار  نوچ  و  ددرگ ،  زاـین  یب  مدرم  زا  دزرو  تعاـنق  نوچ  ددرگ و  لزاـن  تکرب  و 
دیآرد دازآ  نامدرم  هورگ  رد  دیامن  تاوهش  كرت  نوچ  و  دبای ،  تاجن  رورش  تافآ و  زا  دنک  علخ  ایند  تبحم  دوخ  زا  هک  ره  و  ددرگ ، 

روما زا  ضارعا  نوچ  و  دیازفیب ،  دوخ  هرابرد  مدرم  تبحم  دهرب  دسح  زا  نوچ  و  دبای ،  ییاهر  هودـنا  نزح و  زا  دـنیزگ  ییاهنت  نوچ  و  ، 
اضما ار  تمالک  منک و  قیدصت  ار  تنخس  دومرف :  دواد  دوش  نمیا  ینامیشپ  ددرگ  تبقاع  هب  يانیب  نوچ  و  دوش ،  دایز  وا  لقع  دنک  یناف 

هویم ات  داتسرف  غاب  هب  ار  نانآ  هجاوخ  يزور  دندرک  یم  راک  هجاوخ  هناخ  رد  يرگید  نامالغ  وا  زج  دوب  مالغ  هک  ینامز  12 ـ  ( . 2) میامن
هچنآ دنتفگ :  دیدرواینوکین ؟  هویم  ارچ  دیـسرپ :  هجاوخ  دنتـشاذگ ،  نامقل  رب  ار  ریـصقت  دندروخ و  ار  رتوکین  هویم  هار  رد  نانآ  دنروآ ، 

یم غورد  ناـنیا  دـشابن ،  نیما  یلاـعت  يادـخ  دزن  ور  ود  قفاـنم و  مدآ  هجاوخ  يا  تفگ :  ناـمقل  دروخ ،  ناـمقل  دوب  قبط  رد  بوخ  هویم 
بآ ات  امرف  هب  دنا ،  هدروخ  دوخ  ار  وکین  ص 7 .  میتیّرد :  ( 2  . ) ص 50 ترابع :  رد  رییغت  یمک  اب  میتیّرد  ( 1  ) یقرواپ ياه  هویم  دنیوگ 

نامقل ناهد  زا  درک ،  نینچ  هجاوخ  دنادرگرب  هدروخ  هچ  ره  هک  ره  ات  دنناودب  ارحـص  رد  هاگ  نآ  دـنناروخب ،  ام  هب  دـننک و  رـضاح  مرگ 
هب دش و  هاگآ  وا  لقع  يأر  هب  ارجام  نیا  زا  دعب  هجاوخ  دمآ ،  نوریب  دندوب  هدروخ  هچنآ  نارگید  يولگ  زا  دماین و  نوریب  بآ  زج  يزیچ 

هجاوخ يا  تفگ :  نامقل  دش  نوریب  نوچ   ، تسشن رایـسب  و  تفر ،  تجاح  ءاضق  يارب  هجاوخ  يزور  13 ـ ( . 1) تشگ دقتعم  يو  نانخس 
ءاضق لحم  رد  رب  ار  هملک  نآ  داد  روتـسد  هجاوخ  زیخرب ،  یناسآ  هب  نیـشنب و  تلوهـس  هب  دـنک ،  یم  ضرم  راچد  ار  ناسنا  نتـسشن  دایز 

هـصالخ تفگ :  ناـمقل  تسیچ ؟  وـت  تمکح  حور  تـفرعم و  هصـالخ  هـک  دیـسرپ :  يو  زا  یـصخش  يزور  14 ـ  ( . 2) دنتشون تجاح 
هدهع رب  هچ  نآ  و  مرادن ،  اور  تمحز  فیلکت و  تسا  قلاخ  هدهع  رب  هچنآ  نم  یگدنز  روما  زا  هک  تسنآ :  نم  تمکح  حور  تفرعم و 

زا يا  همانرب  ره  رد  تلادـع  بناـج  تاـعارم  هک  دوب  هتفاـیرد  تفرعم  رون  وترپ  رد  ناـمقل  15 ـ  مرمـشن .  زیاج  حماست  یتسـس و  تسا  نم 
رد يور  هدایز  طارفا و  نوچ  تسا .  مزال  لادـتعا  تیاعر  زین  ناـهج  تاذـل  زا  نتفرگ  حیحـص  هرهب  يارب  یتح  و  تسا ،  یباـیماک  طورش 

يارب ور  نیا  زا  دروآ ،  دـهاوخ  رابب  يا  هدنـشک  ياه  یگدولآ  اـه و  تداـع  و  دـنک ،  یم  لیدـبت  ضارما  مـالآ و  هب  ار  اـه  تذـل  هار  نیا 
نارود رـسارس  رد  ونـشب ،  ردـپ  زا  ار  دـنپ  نیا  مرـسپ !  تفگ :  درک و  نخـس  زاغآ  ذـفان  یقطنم  بلاج و  یناـیب  اـب  دوخ  دـنزرف  ییاـمنهار 

زا زج  و  نکم ،  لواـنت  ج 79 ص 70 .  حوتفلاوبا :  ریـسفت  ( 2  . ) ص 94 لوا ،  رتـفد  يونثم :  ( 1  ) یقرواپ اذغ  نیرتذیذل  زا  زج  یگدـنز 
دنزرف شوگ  هب  ردـپ  ياهدـنپ  راب  نیا  ناتـسم .  ماک  دـهاشم  نیرتابیز  زا  زج  و  مارایم ،  رتسب  نیرت  میـالم  رد  زج  و  شوپم ،  هماـج  نیرتهب 

هب ار  وا  هک  دـمآ  یم  رظن  هب  راب  نیا  اما  درک ،  یم  توعد  یگدـنز  نوؤش  رد  داصتقا  یگداس و  هب  ار  وا  هشیمه  نامقل  اریز  دـمآ ،  بیجع 
اهدنپ نیا  زا  نم  دارم  تفگ :  نامقل  تساوخ ،  زاب  ار  حیاصن  نیا  حیضوت  ردپ  زا  رطاخ  نیا  هب  دنک .  یم  هیصوت  ییوج  ماک  يرورپ و  نت 

نینچ رد  و  دـشاب ،  هدیـسر  ترورـض  ياهتنم  تدـش و  جوا  هب  تجاح  زاین و  نآ  هک  ینک  مادـقا  ینامز  تجاح  ره  عفر  يارب  هک  دوب  نیا 
ار دوخ  نت  دشاب .  رت  يوق  تذل  بتارم  نیرت  یلاع  زا  هک  دروآ  دـهاوخ  دوجوب  یتیفیک  ترورـض  عفر  بتارم  نیرت  لزان  هک  تسا  تلاح 
رد یتشخ  هراپ  هک  تسا  لاح  نیا  رد  دـشاب ،  هداد  رارق  ریثأت  تحت  هرـسکی  ار  وت  ياوق  ساوح و  باوخ  راشف  هک  نک  رتسب  میلـست  ینامز 

نامز نیا  رد  دشاب  هدرک  بات  ار  تتقاط  یگنـسرگ  هک  ياشگب  همقل  غارـس  هب  یتقو  تسد  دیآ .  یم  رتهب  رپ  زا  هدنکآ  یـشلاب  زا  رـس  ریز 
شزرا زا  لبق  سابل  هک  يارایب  هزات  يا  هماج  هب  هاگ  نآ  رکیپ  دشخب .  یم  وت  هب  ناطلس  هرفـس  زا  رت  نوزفا  یتذل  اذغ  نیرت  هداس  هک  تسا 

هدامآ یتقو  یـسنج  هزیرغ  ءاضرا  يارب  دنک .  یم  هولج  رت  هدنز  ارب  هناهاش  تقلخ  زا  سابرک  هماج  طیارـش  نینچ  رد  دـشاب ،  هداتفا  عافتنا 
نـسح ههلا  زا  رت  نوزفا  يا  هبذاج  وت  شوغآ  رد  یخبطم  زینک  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دشاب ،  هتـشذگ  لمحت  دـح  زا  توهـش  راشف  هک  وش 

لگ راک  رد  دوب  نوبز  نتشادنپ  شیوخ  هدنب  یکی  دوب  مادنا  كزان  رورپ و  نت  هن  دوب  ماف  هیس  نامقل  هک  مدینـش  16 ـ  ( . 1) دهد یم  ناشن 
هدنب شدمآ  شیپ  وچ  تخاسب  شرهب  ییارس ز  یلاس  هب  تخاسب  شرهق  روج و  اب  دید  افج  ص266 .  نآرق :  صصق  ( 1  ) یقرواپ شتشاد 
نوخ رگج  تروج  یلاس ز  هب  دوس  هچ  شزوپ  هک  نامقل  دـیدنخب  دومن  شزوپ  داتفا و  رد  شیاپ  هب  زارف  یبیهن  دـمآ  شناـمقل  زاـب ز  هتفر 
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ناتـسبش يدرک  داـبآ  وت  درکن  یناـیز  ار  اـم  وت  دوس  هک  درم  کـین  يا  میـشاخیب  هب  مه  یلو  منک  نوـچ  ردـب  لد  زا  تعاـس  کـی  هب  منک 
تخس شمرازاین  هر  رگد  تخس  راک  اه  تقو  شمیامرف  هک  تخبکین  يا  ملیخ  رد  تسیمالغ  شیب  تشگ  تفرعم  تمکح و  ارم  شیوخ 

رب وت  نخس  دیآ  تخس  نامکاح  زا  رگ  درخ  نافیعض  رب  شلد  دزوسن  دربن  ناگرزب  روج  سک  نآ  ره  لگ  راک  یتخس  مدیآ  دای  نوچ  لد 
 . ص 159 يدعس :  ناتسوب  ( 1  ) یقرواپ ( 1) نکم یتشرد  ناتسدریز 

مجنپ شخب 

مشش شخب 

يربهر ماقم  هب  باختنا 

 . تشاد افصاب  یحور  نشور و  یلد  ابیزان ،  هایس و  هرهچ  دوجو  اب  یلو  دوب  رـصم  نادوس  مدرم  زا  هرهچ  هایـس  یـصخش  هک  میکح  نامقل 
زور مین  کی  ماگنه  هب  ات  تفای ،  تمکح  سابل  هب  ندش  هتـسارآ  تقایل  هدیدنـسپ  قالخا  یگدـنز و  رد  یتسرد  رطاخ  هب  درم  گرزب  نآ 

ایآ دـنداد :  ادـن  ار  وا  قح  ترـضح  روتـسد  هب  ناگتـشرف  زا  يا  هتـسد  دـندوب  هتفر  باوخ  هب  اوه  ترارح  زا  تحارتسا  رطاـخ  هب  مدرم  هک 
یگدـنز یناشیرپ  زا  و  يزیخرب ،  تواضق  هب  مدرم  تاـفالتخا  رد  اـت  دـنیزگرب  يربماـیپ  بصنم  هب  نیمز  رد  تدـنوادخ  هک  يراد  تسود 

ره هک  مراد  نیقی  اریز  منک ،  یم  يوریپ  دزاس  رومأم  همانرب  نیا  لوبق  هب  مدـنوادخ  هاگره  تفگ :  باوج  یـشخب ؟  ناماس  رـس و  ار  نانآ 
هار دزاس  راتخم  نآ  لوبق  در و  رد  ارم  رگا  اما  دش ،  مهاوخ  دـنم  هرهب  شیرای  کمک و  شتیانع و  فطل و  زا  موش  راک  نیا  هب  رومأم  هاگ 

 : تفگ دنتـساوخ ،  وا  زا  ار  ماـقم  نیا  ندرکن  لوبق  ّرـس  هکئـالم  درک .  مهاوخ  زارتـحا  گرزب  تیلوئـسم  نیا  زا  دـیزگ و  مهاوخ  تیفاـع 
رد هاگ  ره  دریگ  هدـهع  هب  ار  هفیظو  نیا  هک  ره  و  تساهالب ،  عاونا  هب  هدـیچیپ  تخـس و  یهار  راوشد و  سب  يراک  مدرم  ناـیم  تموکح 

يدنلبرـس ربارب  رد  ایند  یمانمگ  يراوخ و  دوش ،  مورحم  تداعـس  زا  دـتفا  شزغل  هب  رگا  و  دـهرب ،  نایز  زا  دـنک  مکح  قح  هب  اـه  هماـنرب 
تزع اریز  تخاب ،  دـهاوخ  ار  ود  ره  ترخآ  ایند و  دـنادرگ  دوخ  دوصقم  ار  ایند  ماقم  هاج و  هک  یـسک  یلو  تسا ،  ناربج  لـباق  ترخآ 

وا لـقع  تیارد و  رب  دندینـش  ار  وا  نخـس  نوـچ  ناگتـشرف  دیـسر .  دـهاوخن  مه  ترخآ  تمعن  تزع و  هب  تفر و  دـهاوخ  تسد  زا  اـیند 
زا نوچ  درک ،  ناور  درم  نآ  ناج  نورد  زا  ار  تمکح  همشچرس  دیسر ،  بش  نوچ  ات  دیدنسپ  ار  وا  قطنم  گرزب  يادخ  دنتفگ و  نیرفآ 
هب یگدنز  روتسد  تحیصن و  تروص  هب  تمکح  ياه  هیامرس  و  دید ،  رگ  هولج  ملاع  رـسارس  رد  ار  تمکح  راثآ  دوشگ ،  هدید  ایؤر  نآ 

لباق گرزب و  بتک  رد  دش ،  يربهر  تمکح و  ماقم  هب  وا  ندش  هدیزگرب  ببس  هک  یللع  تشگ .  يراج  شنابز  يربهر  ماقم  هب  باختنا 
هک ییاه  همانرب  رد  تشاد ،  لماک  تقد  مدرم  تناما  ّدر  رد  و  تفگ ،  یم  نخـس  یتسار  نییآ  هب  یگدـنز  يادـتبا  زا  هدـمآ :  نینچ  هجوت 

یگدـنز رما  رد  تشاد ،  یم  هاگن  هدوهیب  نانخـس  نتفگ  زا  ناـبز  و  تسب ،  یم  ورف  مارح  زا  هدـید  درک ،  یمن  تلاـخد  دوبن  وا  هب  طوبرم 
لمأت و هب  ار  تاـقوا  رثکا  و  تشاد ،  رکفتم  يزغم  دوب ،  يوق  دـنمورین و  یهلا  رما  زا  ندرب  ناـمرف  ماـقم  رد  و  درک ،  یم  داـصتقا  تاـعارم 
 ، تشاد مارآ  یحور  هجیتن  رد  تخودنا .  یم  هبرجت  ناج  نداد  افـص  يارب  و  تفرگ ،  یم  تربع  ناهج  ثداوح  زا  دنارذگ ،  یم  هشیدنا 

نارگید هب  تبسن  ازهتسا  هدنخ و  زا  دندیدن ،  تیناسنا  فالخ  همانرب  رد  ار  وا  زگره  درک ،  یمن  باوخ  میلست  ناگدید  زور  تاعاس  رد  و 
هصغ و دوخ  هب  روما  نآ  رد  و  دـش ،  یمن  رورغم  ایند  ياه  همانرب  رد  یباـیماک  زا  درک ،  یمن  سفن  ياوه  موکحم  ار  لـقع  تشاد ،  زیهرپ 
عزج و رـس  زا  وا  دنداد و  ناج  شمـشچ  شیپ  شدنزرف  دـنچ  هک  دوب  اناوت  يا  هزادـنا  هب  ییابیکـش  ربص و  رد  داد ،  یمن  هار  مغ  هودـنا و 
رد دید  یم  لادج  اوعد و  لاح  رد  ار  رفن  ود  هاگره  و  تشاد ،  ازـسب  یـششوک  قلخ  روما  حالـصا  رد  دولاین  گشرـسب  ار  ناگدید  ینوبز 

یمن ورف  قیقحت  زا  دش  یمن  هاگآ  نآ  ذخأم  هب  ات  دینش  یم  یسک  زا  يدنمدوس  نخس  هک  نامز  ره  درک ،  یم  غیلب  یعس  نانآ  نداد  یتشآ 
هتفیـش هک  ناهاش  توخن  رب  تشاذگ ،  یم  ناهاشداپ  تاضق و  امکح و  اهقف و  اب  تسلاجم  ترـشاعم و  هب  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  تسـشن ، 
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میکح نآ  یحور  یلاع  تافـص  همجرت  حیـضوت و  هب  شخب  نیا  رد  نم  ( . 1) تسیرگن یم  تقفـش  هدید  هب  دندوب  هدش  رذگدوز  تردق 
رد هک  یتافـص  دـیارایب ،  شخب  تداعـس  ياـه  هماـنرب  نآ  رویز  هب  ار  اـم  همه  هک  مهاوـخ  یم  ناـبرهم  يادـخ  زا  هتخادرپ و  یهلا  گرزب 
ـ  2 راتفگ .  رد  یتسار  1 ـ  ددرگ :  یم  هصالخ  ریز  نیوانع  رد  بیرقت  روط  هب  دوب  هتـسارآ  اهنآ  هب  راوگرزب  نامقل  دیدناوخ و  لبق  هحفص 

رکفتم زغم  7 ـ  یگدنب .  تیدوبع و  6 ـ  یگدنز .  نوئش  رد  داصتقا  5 ـ  مارح .  زا  هدید  نتسب  ورف  4 ـ  اجیب .  تلاخد  مدع  3 ـ  تناما .  يادا 
راحب ( 1  ) یقرواپ حیحص .  ترشاعم  12 ـ  قلخ .  روما  حالصا  11 ـ  تماقتسا .  ربص و  10 ـ  رورغ .  مدع  9 ـ  خیرات .  زا  نتفرگ  تربع  8 ـ  . 

ج نایبلا :  عمجم  زا  لقنب  نازیملا  ص 489 .  ج 7 ،  رارسالا :  فشک  ص 161 .  ج 2 ،  میهاربا :  نب  یلع  ریسفت  ص 409 .  ج 13 ،  دیدج : 
 . ص 233  ، 16

یتسار نییآ 

رد یتسار  هب  لیام  ترطف  تیعقاو  اب  قباطم  یناسنا  ره  تسا ،  ییوگتسار  تسا  نایمدآ  تشرس  اب  گنهامه  هک  هدیدنسپ  تافـص  زا  یکی 
نایم رد  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  ار  هتکن  نیا  دونـشب .  تسار  دونـش  یم  نارگید  زا  ار  هچنآ  دراد  لـیم  زین  و  تسا ،  لاـمعا  راـتفگ و 
کی ره  اب  هک  دراد  ییاوق  دوخ  رهاظ  رد  ناسنا  تسا .  یمدآ  نطاب  رهاظ و  نیب  هطـساو  هک  تسنابز  رت  عیـسو  همه  زا  ناسنا  رهاظ  ءاـضعا 

 ، دنیب یم  ار  لاکـشا  رظانم و  نآ  اب  هک  مشچ  دونـش ،  یم  ار  اهادـص  نآ  اب  هک  شوگ  دـننام  دـنک ،  یم  كرد  ناهج  زا  ییاهزیچ  اهنآ  زا 
ار هچنآ  مامت  ددرگ و  یم  عمج  شنطاب  رد  دـنک  یم  كرد  رهاظ  ياوق  اـب  ار  هچ  ره  رـشب  دـنک و ... یم  تفاـیرد  ار  اـهوب  نآ  اـب  هک  ینیب 
ره نابز  یلو  تسا ،  ربخ  یب  يرگید  زا  رهاظ  ياوق  زا  کی  ره  دنک .  یم  نایب  نابز  دنا  هدروآ  مهارف  رگیدـکی  کمک  هب  شنطاب  رهاظ و 

یمدآ هچنآ  رب  هوالع  دراد .  ار  نطاب  رهاظ و  تاکاردا  عیمج  راهظا  تقایل  عیـسو  وضع  نیا  اریز  دـنک ،  یم  نایب  دـنا  هتفرگ  اوق  نآ  ار  هچ 
رهاظ ياوق  نایم  رد  هک  دراد  یم  تفایرد  دوخ  نطاب  رد  ار  یبتارم  مه  ناـمگ  مهو و  لـقع و  اـب  دـنک ،  یم  كرد  رهاـظ  ياوق  هلیـسو  هب 

ای دـشاب  دوجوم  هچ  ره  تسا .  دودـحمان  نطاب  عیـسو و  حور  راد  هدرپ  نابز  هصالخ  تسا ،  ینطاب  بتارم  نآ  هدـننک  راکـشآ  نابز  طـقف 
یفن تابثا و  دیآ و  یم  نخـس  هب  شفارطا  رد  نابز  موهوم ،  ای  دشاب  لیخت  كوکـشم ،  ای  دـشاب  مولعم  قولخم ،  ای  دـشاب  قلاخ  مودـعم ، 
دراد نابز  هک  یتعسو  نیااب  دزادرپ ،  یم  نآ  نایب  هب  لطاب  هب  ای  قح  هب  نابز  دسر  یم  نادب  رـشب  شناد  هچنآ  تفگ  ناوت  یم  و  دنک ،  یم 
يداو هب  ار  وا  ناطیش  دنک  اهر  نانع  رگا  و  تسا ،  ریخ  تلیـضف و  لها  شبحاص  دنک  يوریپ  تسا  یتسار  هب  لیم  هک  يرطف  شور  زا  رگا 

 ، دـنریگ یم  رارق  منهج  شتآ  رد  ور  هب  دـنوش و  یم  دود  کشخ  همیه  نوچ  ناشنابز  ساد  اب  مدرم  تخادـنا .  دـهاوخ  كاـنرطخ  ياـه 
یلازغ دنکن .  شیاهر  دشاب  ترخآ  ایند و  دوس  هک  يدراوم  رد  زج  و  دنک ،  دیقم  نید  ماجل  هب  ارنآ  هک  دنام  یم  نمیا  نابز  رش  زا  یـسک 
شمرج تعاط و  یلو  کچوک  شمرج  هکنیا  اب  وضع  نیا  تسا ،  ادخ  قیقد  ياه  تعنـص  قح و  گرزب  ياه  تمعن  زا  نابز  دـیوگ :  یم 

ءایحا ناشتیرومأم  مهم  تمـسق  کی  هک  یهلا  ناربماـیپ  ( . 1) دوش یم  رهاظ  نابز  تداهـش  اـب  نآ  عباوت  ناـمیا و  رفک و  اریز  تسا  گرزب 
نامیا برخم  لماع  ار  غورد  مالـسا  دنا  هتـشاد  رذـح  رب  نتفگ  غورد  زا  ار  نانآ  و  دـندرک ،  توعد  ییوگتـسار  هب  ار  مدرم  هدوب  تایرطف 
هکنیا رگم  دـشچ  یمن  ار  نامیا  معط  سک  چـیه  دـیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تسا .  هداد  رارق  هریبک  ناـهانگ  زا  ار  نآ  و  ( 2) هتخانش

فلاـخم نتفگ  غورد  تسین .  ییوـگغورد  حـبق  هـب  یلمع  چـیه  دوـمرف :  زین  و  ( . 3) یخوـش هچ  دـشاب و  يدـج  هچ  دـنک  كرت  ار  غورد 
 . تسا عورشم  ریغ  دنـسپان و  یلمع  للم  ماوقا و  هیلک  رظن  رد  غورد  تسا ،  یتیبرت  یقالخا  نادجو  فلاخم  زین  و  يرطف ،  یقالخا  نادجو 

تحاقو لامکرد  دنسرپب  وا  زا  هاگره  هتشگ و  بکترم  ار  یصاعم  عاونا  وگغورد  دنک ،  یم  هدولآ  ناهانگ  ریاس  هب  ار  یمدآ  ییوگ  غورد 
هدش عمج  هناخ  کی  رد  اه  یکاپان  ناهانگ و  مامت  دیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) مهدزای ماما  دنک .  یم  یفرعم  كاپ  ار  دوخ  هدرک  بیذکت 

 ، ج 2 یفاک :  ( 3  . ) ص 254 ج 2 ،  یفاک :  ( 2  . ) ص 190 ج 5 ،  ءاضیبلا :  ۀجحم  ( 1  ) یقرواپ ( . 4) تسا ییوگغورد  هناخ  نآ  دیلک  ، 
شنزرـس و لباق  مومذم و  ینـشور  هب  اراکـشآ و  هک  تسا  یبیاعم  زا  یکی  غورد  ص 100 .  ج 2 ،  لئاسولا :  كردتـسم  ( 4  . ) ص 255
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رد اـم  یناوتاـن  دـنک ،  یم  زاـب  بیاـعم  ماـمت  يور  هب  يرد  و  دـشک ،  یم  ار  يداـیز  ناـهانگ  دوـخ  لاـبند  هب  غورد  اریز  تسا ،  هذـخاؤم 
ار دوخ  نابز  سک  ره  دـیوگ :  یم  دـیبع  نب  سنوی  تسا ،  یندوشخبان  هانگ  نآ  عفد  عنم و  رد  ام  فعـض  يوخ و  نیا  زورب  زا  يریگـشیپ 

هدایز سک  ره  هدش : لقن  ( ملـسو هلآو  ę هللا � یلـص  ) مالـسا ربمایپ  زا  دوش .  یم  هدید  حالـص  رثا  مه  وا  لامعا  یقاب  رد  دراد  یم  دـیقم 
هک نابز  دوب . دهاوخ  کیدزن  شتآ  هب  دشاب  وگ  هدایز  سک  ره  و  دوش ، یم  هدناشک  ییوگ  هدوهیب  هب  تبقاع  دشاب  هتشاد  نخـس  رد  يور 

تسـس و تسپ و  يدوجوم  ار  وگغورد  هکنآ  زا  هتـشذگ  غورد  تسا ، تیناسنا  رهوگ  یکاـپ  ثعاـب  شیکاـپ  تسا ، یناـسنا  زاـیتما  رهظم 
نایم هداوناخ  رد  هک  غورد  دهد . یم  دابرب  دنک  هنخر  نآ  رد  هک  ار  یتلم  موق و  هشیر  دنک و  یم  ناریو  ار  هعماج  ناینب  دزاس ، یم  فیعض 
غورد دبای ، عویـش  ناگیاسمه  نایم  هلحم  رد  و  نادنواشیوخ ، نایم  هلیبق  رد  هک  غورد  دوش ، جـیار  نادـنزرف  و  ردام ، ردـپ و  رهوش ، نز و 

نایم تکلمم  رد  و  هدنـشورف ،  رادـیرخ و  نایم  رازاب  رد  و  راگزومآ ، درگاـش و  ناـیم  هسردـم  رد  و  سوئرم ، سیئر و  ناـیم  هرادا  رد  هک 
اهنآ راوخ و  ار  تیعمج  ناریو و  ار  هعماج  ناینب  دنک  هنخر  دبای و  هار  عامتجا  يایاوز  ذـفانم و  نایم  رد  هک  غورد  دریگب ، اپ  تلود  تلم و 

اب دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  دــهد : یم  روتــسد  دــیجم  نآرق  دــنک . یم  مورحم  ترخآ  اـیند و  رد  یهلا  تاـکربو  تداعــس  زا  ناـشیرپ و  ار 
تـسار نطاب  رهاظ و  رد  لمع ، لوق و  رد  و  دینکن ، هماقا  غورد  رذع  دیهدم ، غورد  هدعو  دییوگم ، غورد  ینعی  (1) دیشاب هدوب  نایوگتسار 

هیآ هبوتلا :  ( 1  ) یقرواپ يزور  تمایق  دیامرف : یم  هیآ 119  هدئاملا  هروس  دیجم  نآرق  رد  گرزب  يادخ  دیـشاب .  رادرک  تسرد  راتفگ و 
ناور اهرهن  نآ  ریز  زا  هک  تسا  ییاه  تشهب  اهنآ  يارب  همانرب  نیا  لباقم  رد  دـهد ، دوس  ناـنآ  هب  نایوگتـسار  یتسار  هک  تسا  ي 119 . 
ررکم میرک  نآرق  گرزب .  يراگتسر  تسا  نیا  و  دندونشخ ،  قح  زا  اهنآ  تسا و  یـضار  نانآ  زا  ادخ  دننادواج ، اجنآ  رد  ناشیا  تسا و 

 ، دنک یم  شنزرس  دنا  هدومن  نوگرگد  هدوب  تیعقاو  ياراد  هک  یبلطم  ای  دنا ،  هدرک  دایز  مک و  ینید  ياهروتسد  رد  هک  ار  نایدا  ناوریپ 
 ، دنناسکی هدرم  وگغورد و  دیامرف :  یم  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما دناوخ .  یم  راکمتس  ینامسآ  بتک  هب  نتسب  غورد  رطاخ  هب  ار  نانآ  و 
وا یگدنز  تفای  نانیمطا  درک و  دامتعا  یـسک  نخـس  هب  ناوتن  رگا  و  تسوا ،  هب  دامتعا  ناکما  رد  هدرم  رب  هدنز  ناسنا  يرترب  هکنیا  يارب 

دنمزوریپ اناوت و  یگدـنز  تساوخ  تقیقح و  ییاـبیز و  حور  یتسار  هکنیا  رطاـخ  هب  تسوت ،  يارب  وت و  زا  یناـمیپ  یتسار  تسا ،  هدوهیب 
 ، تسا شنیرفآ  تعیبط و  هب  طوبرم  هک  زیچ ي  ره  یتسه و  ناهج  رد  تلادع  ياه  هولج  رهاظم و  نیرتراکـشآ  نیرتزراب و  دیاش  تسا . 

یتسار و اب  اهنت  و  تسا ،  زور  بش و  کلف و  نیمز و  شدرگ  رادم  قدص  یتسار و  تقیقح  رد  سپ  تسا .  قلطم  صلاخ و  یتسار  نامه 
نینچ مه  و  دنک ،  یم  یناشفا  رون  دیـشروخ  دراب و  یم  ناراب  ای  دنور و  یم  دنیآ و  یم  مه  رـس  تشپ  هناگراهچ  لوصف  هک  تسا  یتسرد 

يریخأت ای  میدقت  نیرتکچوک  نودب  دوخ  تبون  رد  ار  يزیچ  ره  و  دنک ،  یم  افو  هدـعو  هب  نیمز  كاخ  هک  تسا  یتسار  دـص و  رطاخ  هب 
 . تسا راوتـسا  اـج و  رب  اـپ  یگدـنز  نیناوق  تعیبـط و  سیماون  هک  تسا  یتـسار  نیمه  رطاـخ  هب  زاـب  و  دـهد ،  یم  لـیوحت  دـنایور و  یم 
زا ار  نآ  دـنک و  یم  هراشا  یتسار  تفـص  هب  هلحرم  نیلوا  رد  دراد  یم  نایب  ار  ناراکزیهرپ  تافـص  هک  مامه  هبطخ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع
زا يّدـح  هچ  رد  هک  میبای  یم  رد  ام  یـسک  ره  راتفگ  زا  تسوا ،  ناـبز  یـسک  ره  رکفت  حور و  مجرتم  دـناد .  یم  اوقت  لـها  ياـه  هناـشن 

نتفگ نخس  باوص  هب  ییوگتسار و  تفـص  نیمه  نایاسراپ  هب  تبـسن  قح  میرکت  تهج  کی  هتفرگ ،  رارق  رکفت  تایقالخا و  فطاوع و 
ره تسا ز  نابز  رد  ییوکن  نیاک  ار  یسک  تسا  ییوکن  فصو  نیا  هک  ونـشب  وکن  تسا  ییوگتـسار  نابوخ  فصو  نیتسخن  تسا .  نانآ 

تـسا باتفآ  نشور  قشع  زک  یلد  رایـسب  کین  تافـص  یبای  وا  رد  راتفگ  قدص  دـشاب  هک  ار  سک  نآ  ره  تسا  ناشن  يو  ردـنا  ییوکین 
قح هاگـشیپ  رد  یتـسار  تمعن  هب  تبـسن  رکـش  يادا  يارب  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) گرزب یبـن  تسباوص  قدـص و  ناـبز  رب  شغورف 

یـسویأم و لداـعم  هب  و  مناوخن ،  اـنث  وت  يارب  زج  و  میوگن ،  حدـم  وـت  ریغب  اـت  يداد  محیـصفو  اـیوگ  ناـبز  ادـنوادخ !  دراد :  یم  هضرع 
زا وگانث  رهب  زا  ایادـخ !  يداد .  تشگزاـب  هار  مناـبز  هب  تاـقولخم  يارب  یناوخاـنث  نارگید و  ییوگ  هحیدـم  زا  موشن ،  وربور  ینامگدـب 

ماقم رد  نابرهم !  يادخ  ییامن .  متلالد  ترفغم  نئازخ  تمحر و  ریاخذ  هب  ارم  هک  مراودـیما  وت  هب  نم  یلو  تسا  یـشاداپ  هدـش  انث  هیحان 
زا ( . 1) میداد رارق  تسار  نابز  نانآ  يارب  زا  میدیـشخب و  دوخ  تمحر  زا  ناـنآ  هب  دـیامرف  یم  شباـتک  رد  ناگتـشذگ  رب  يراذـگ  تنم 
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نآ رانک  رد  درب و  یم  رـسب  نآ  هارمه  تشاد و  یتسار  قدـص و  هب  تبـسن  یفاو  هجوت  یفاک و  تقد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  اجنآ 
داد رارق  دوخ  كرد  ساسحا و  درخ و  شنیب و  هیاپ  رب  ار  مدرم  تیبرت  بیذهت و  هک  مینیب  یم  وا  ياه  فده  نیتسخن  زا  درک  یم  یگدنز 

تسین و يرگید  زیچ  دوجو  تیصخش  یگدنز و  شزرا  قیمع  كرد  ساسا و  زج  مه  تیبرت  بیذهت و  یساسا  لولدم  حیحص و  موهفم  . 
یتسه و تاذ  اب  یتسار  قدص و  تسا  تیبرت  بیذهت و  گرزب  موهفم  هیآ ي 50 .  میرم :  هروس  ( 1  ) یقرواپ اهنت  موهفم  نیا  هک  اجنآ  زا 

ناهج رد  تلادـع  روحم  هچنانچ  ددرگ ،  یم  نآ  رود  هب  تیبرت  بیذـهت و  هک  دوب  دـهاوخ  يروحم  نامه  يونعم  ای  يداـم  دوجوم  ره  اـب 
زا ناسنا  نتـشاد  هاگن  رود  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دزن  رد  تیبرت  بیذـهت و  كـالم  رادـم و  هک  لـصا  نیا  هیاـپ  يور  تسا .  نیمه  زین  یتسه 

ناهانگ باکترا  يارب  يرثؤم  لماع  یتسم  يراسگیم و  تسا .  گرم  يدرـس و  لابق  رد  هدنز  ناسنا  زا  ینابیتشپ  رگید  ریبعت  هب  ای  غورد و 
مـشچ دوش و  هدیرد  ایح  هدرپ  هک  یتسم  عقوم  رد  یلو  دننز  یمن  ناهانگ  زا  یخرب  هب  تسد  تداع  نیع  رد  هک  یمدرم  رایـسب  هچ  تسا ، 

يراسگیم زا  شیب  بتارم  هب  ناور  لـقع و  رد  غورد  ياـه  یگریت  رثا  یلو  دـننز  یم  تسد  یهاـنگ  ره  هب  ییاورپ  یب  اـب  ددرگ  هریت  لـقع 
كاب یهانگ  چـیه  زا  تسا و  رتایح  یب  تسم  ناسنا  زا  دـیوگ  یمدـهاوخ  یم  هچ  ره  اورپ  یب  هدرک و  تداـع  غورد  هب  هک  یـسک  تسا ، 
ناما رد  رورـش  نآ  تارطخ  زا  مدرم  هک  هداد  رارق  ییاه  لفق  اه  يدب  رورـش و  يارب  ادنوادخ  دیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  درادن . 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  ( مالسلا هیلع  ) متشه ماما  ( . 1) تسا رتشیب  بارش  زا  غورد  رطخ  یلو  هتسب  ياه  لفق  دیلک  بارش  دنشاب 
يرآ دومرف :  دشاب ؟  لیخب  تسا  نکمم  دنتفگ :  يرآ .  دومرف :  دسرتب ؟  نمؤم  تسا  نکمم  دندیسرپ :  ربمایپ  زا  هک  دنک  یم  لقن  ملسو )
عمج ناـیم  زا  يدرم  دـش ،  ینـالوط  شنخـس  يزور  فسوی  نب  جاـجح  ( . 2) زگره دوـمرف :  دـیوگب ؟  غورد  تسا  نـکمم  دندیـسرپ :  . 
زامن تقو  نک  هاـتوک  نخـس  تفگ :  و  ص 248 .  ج 2 ،   : تاداعـسلا عماج  ( 2  . ) ص 254 ج 2 ،  یفاـک :  لوصا  ( 1  ) یقرواپ تساخرب 

رد صوصخ  هب  درم  نآ  تحارـص  زا  جاجح  دریذپ ،  یمن  ار  ترذع  دنوادخ  زین  و  دـنک ،  یمن  فقوت  وت  رطاخ  هب  زامن  تقو  اریز  تسا ، 
ینادنز ریما  دنتفگ :  يو  هب  دنتفر و  جاجح  رادید  هب  درم  نآ  ناسک  دندرک .  ینادنز  ار  وا  داد  روتسد  دش  هدرزآ  تخـس  یمومع  سلجم 
ینادنز ناسک  منک .  یم  شدازآ  دـنک  رارقا  دوخ  یگناوید  هب  شدوخ  رگا  تفگ :  جاجح  دـننک ،  دازآ  ار  وا  هد  روتـسد  تسا ،  هناوید  ام 

یمن يرارقا  نینچ  نم  تفگ :  خساپ  رد  دنک ،  یگناوید  هب  رارقا  دنتـساوخ  وا  زا  سپـس  دـنتفگ ،  شیارب  ار  ناتـساد  دـنتفر و  شتاقالم  هب 
مارتحا هب  داد  روتسد  دیسر  جاجح  شوگ  هب  وا  نیتم  باوج  یتقو  مدنب ،  یمن  غورد  وا  ترـضح  هب  نم  هدیرفآ و  ملاس  ارم  دنوادخ  منک ، 

رگید تنابز  هک  تسا  روهدید  ره  هتسیاش  هن  نیا  غورف  وت  مالک  ناتهب ز  هدرب  غورد  هب  ار  نابز  هدرک  ورگ  يا  دننک .  شدازآ  ییوگتـسار 
نک ناسکی  دوخ  نطاب  رهاظ و  نک  ناسحا  هدعاق  رد  يور  دنچ  يروفاک  خر  يریق  لد  دنچ  يرود  افـص  قدـص و  هر  زا  تسا  رگد  لد  و 

تـسا یلثم  وکین  یتسار  یتسار ،  تسا  یللخ  اج  ره  دزیخ  یجک  زا  شاب  وسکی  ناهج  نایور  ود  زو  شاب  ورکی  تهج و  کی  لد و  کـی 
رادروخرب یتسرد  یتسار و  تفـص  زا  تایح  يایاوز  مامت  رد  میکح  نامقل  ( 1) دهد تیدنلب  قلخ  همه  رب  دهد  تدیدنـسپ  قدص  رگا  لد 

دزیا غورف  و  تمکح ،  عبنم  نآ  تهج  نیا  زا  دشن ،  هدولآ  نابز  هب  صوصخم  ناهانگ  ریاس  غورد و  يدـیلپ  هب  شکاپ  نابز  زگره  و  دوب ، 
 . یماج ( 1  ) یقرواپ راوتسا  تباث و  خیرات  هعرزم  رد  یتسار  هشیر  هب  لاصتا  اب  یتسه  تخرد  راسخاش  رب  نیریش  هزات و  يا  هویم  نوچ  مه 

 . تسا هدومن  نیمضت  ار  شمان  یگنادواج  یلاع  تفص  نیا  و  هدنام ، 

تناما ءادا 

لوا تمسق 

ار شلماکت  عون و  ياقب  و  هداد ،  لیکـشت  يا  هعماج  رگید  كدارفا  کمک  هب  دیاب  راچان  هب  دنک و  یگدـنز  ییاهنت  هب  دـناوتن  رـشب  هاگره 
 . دریذپب رابجالاب  ار  هعماج  يرادیاپ  لیکـشت و  مزاول  دیاب  دشاب ،  لوبق  دروم  شندوب  هرطفلاب  یعامتجا  عبطلاب و  یندـم  و  دـنک ،  نیمـضت 
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هن نآ  نودـب  هدـش و  هتـشاذگ  تادـهعت  نیناوق و  ياه  هیاپ  يور  هب  هعماج  يانب  تساپرب ؟  یناکرا  هچ  رب  هعماـج  هک  دـید  دـیاب  نیارباـنب 
یناسنا لوصا  یعقاو و  شور  اب  قباطم  دـیاب  تسا  هعماج  وضع  ادرف  هک  یناسنا  دوب .  دـهاوخ  هدـنیاپ  هن  دوش و  یم  لیکـشت  هعماج  ناکرا 

هرادا هب  سپس  و  دنک ،  یم  باجیا  ار  یگدنز  تاررقم  ییاسانش  ادتبا  تسایاجـس ،  تسا و  لقع  راک  هک  نتـشیوخ  يربهر  دوش ،  تیبرت 
یگدنز هنادنمدرخ  يربهر  يارب  دنک .  یم  مکح  تسا  دنمزاین  اه  نادب  ناسنا  هک  یندـب  یناور و  تاداع  بسک  تاررقم و  نیا  زا  يوریپ 

ار نابز  روتسد  ایفارغج و  و  یعیبط ، ملع  و  خیرات ، هک  يروط  نامه  تسا ، يرورـض  یلمع  يرظن  لاح  نیع  رد  يزومآراک و  کی  ناسنا ،
یتسیز هب  تایح و  تاررقم  میلعت  نودب  اریز  تسا ، بجاو  زین  نآ  یلمع  ینابم  یگدنز و  مسر  هار و  تاررقم  میلعت  دـننک ، یم  سیردـت 

لوصحم دـنتّیندم  ینابم  یگدیـشاپ  مه  زا  رظان  زرما  هک  یناناوج  دـمآ .  دـهاوخرب  نک  ناـینب  برخم و  رازبا  تروص  هب  رگید  مولع  ماـمت 
هلیح گنرز و  اه  یبدا  یب  زا  يا  هراپ  رد  داوس ،  مک  ناناوج  بلغا  دنتسه ،  يراع  تایح  بادآ  میلعت  زا  هک  یسرادم  دندیدج ،  سرادم 
نیرت نما  دـیاب  هک  هداوناخ  تسا .  تیبرت  میلعت و  رد  صقن  هناشن  نیرتگرزب  بویع  نیا  دـنقالخا .  نسح  ایاجـس و  زا  يراع  لغد و  رگ و 

یعالطا یناوج  هرود  كدوک و  یـسانشناور  زا  يزورما  ردام  ردپ و  اریز  هدش  يزیگنا  تقر  طیحم  یلک  روط  هب  دشاب ،  لفط  يارب  ناکم 
دنزومآ یم  ناشناکدوک  هب  یبیاعم  نانآ  زا  يرایسب  دیاش  و  دنتسه ،  نشخ  فیعض و  ای  ینابصع  ای  حول  هداس  موزل  دح  زا  شیب  دنرادن و 

یب زا  يرظانم  دوخ  هداوناخ  هناخ و  رد  هک  یناکدوک  دنناوارف  دـنزادرپ .  یم  دوخ  ياه  یمرگرـس  روما و  لغاشم و  هب  زیچ  ره  زا  لبق  و  ، 
نودب دنا .  هتخومآ  نوریب  طیحم  ناتسود و  زا  دنا  هدیدن  دوخ  هناخ  رد  رگا  يرایـسب  و  دننیب ،  یم  یتسم  يدنـسپدوخ و  هلداجم و  یبدا و 

دوخ ناـکدوک  تیبرت  هلئـسم  هب  دـح  زا  شیب  دنتـسه  هک  هقبط  ره  زا  يزورما  نارداـم  ناردـپ و  زا  يرایـسب  هک  تفگ :  ناوـت  یم  هغلاـبم 
 ، تسین ناردام  ناردپ و  زا  رتهب  ناشراتفر  زین  ناراگزومآ  اریز  دننک ،  افیا  ار  دوخ  یعقاو  هفیظو  دنناوت  یمن  زونه  زین  سرادـم  دـنلهاج ، 

یمن زورما  هداوناخ  هن  هسردم و  هن  هکنآ  هصالخ  دنراد .  جایتحا  قشمرس  هنومن و  هب  ًاصوصخم  هکلب  راتفگ  روتـسد و  هب  طقف  هن  ناکدوک 
نایبرم یتقایل  یب  رثا  هنیآ  رد  نوچمه  ناوج  هقبط  هرهچ  رد  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دـنزومایب ، ناـکدوک  هب  ار  یگدـنز  مسر  هار و  دـنناوت 

زج بیترت  نیدـب  هتـشگ و  رـصحنم  هظفاـح  هداـس  نیرمت  هب  تاـناحتما و  يارب  یگداـمآ  يارب  ـالمع  تیبرت  میلعت و  تسا ، هدـش  سکعنم 
نیا و  دننک ،  افیا  ار  دوخ  یناسنا  هفیظو  و  كرد ،  ار  تیعقاو  دنناوت  مین  ناناوج  تیبرت  نینچ  اب  درورپ .  یمن  دـنچ  یباتک  وا  رب  ییاپراهچ 

رد دش ،  نشور  امـش  يارب  نآ  ءادا  تناما و  ظفح  تقیقح  رطـس  دنچ  نیا  اب  ملـسم  تیناسنا و  هزوح  رد  تیبرت و  رد  تنایخ  يانعم  تسا 
لباقم رد  ًابلاغ  تنایخ  تسا .  قیبطت  لـباق  نآ  رد  تناـیخ  تناـما و  هلئـسم  لکـش  نیمه  هب  مه  لـئاسم  هیقب  رد  یگدـنز و  زا  تمـسق  نیا 

وا دریگب ، رارق  وا  رایتخا  رد  تیبرت  يارب  یسک  ای  دنیوگب ، وا  هب  ار  يزار  ای  دنراپسب ، یـسک  هب  ار  یلام  هاگ  ره  دوش ، یم  لامعتـسا  تناما 
نیا هب  صاصتخا  يراد  تناما  ای  تنایخ  تسا . نیما  هنرگ  و  نئاخ ، دـهدن  میلعت  ار  یتیبرت  لوصا  دـنک ، شاف  ار  زار  دـنکن ، ظفح  ار  لاـم 

دـشاب هداد  رارق  وا  رب  تعیبط  ای  دشاب ،  هتـسب  ار  دهع  نآ  شدوخ  هچ  دراد  هک  ینامیپ  هب  ای  هتـسب  هک  يدهع  هب  سک  ره  رادن ،  لحم  دنچ 
رد ناسنا  درک .  تیاعر  تقلخ  ای  قالخا ،  ياضتقم  هب  ارنآ  دیاب  و  تسا ،  تناما  هدـش  هتـسب  دـهع  اریز  تسا ،  تناما  رد  نئاخ  دـنکن  افو 
رب نارگد  يارب  هک  یقوقح  هب  دیقم  ناج  مسج و  هیحان  زا  وا  دشابن ،  هتـسب  يدنب  دیق و  چـیه  هب  هک  هدـشن  هدـیرفآ  قلطم  دازآ و  ملاع  نیا 
رب هصالخ  كاخ و  بآ و  هعماخ و  ربهر ،  و  ردام ،  ردپ و  قح  ادخ ،  قح  دننام  دـشاب ،  یم  تسا  نارگد  ندرگ  رب  وا  زا  تسوا و  ندرگ 

يادا تروص  رد  دشاب .  دازآ  قلطم  روطب  دناوت  یمن  رطاخ  نیا  هب  هک  تسا  اه  تناما  يرـشب  ره  همذ  رب  تسا و  اهدهع  سک  ره  یهدـهع 
وا تیـصخش  دوجو و  هک  دـنک  یم  ساـسحا  يرـشب  ره  تسا ،  نئاـخ  یعیبط  يراـیتخا و  تادـهعت  هب  تناـیخ  لـباقم  رد  و  نیما ،  قوقح 
ادخ يارب  عبطلاب  هدروآ ،  دوجوب  قلخ  نایم  رد  هدرک و  داجیا  ار  وا  یقلاخ  هکلب  هدشن ،  دوخ  ندروآ  دوجوب  ثعاب  دوخ  و  هدوبن ،  هشیمه 

قولخم تامحز  اب  نوچ  و  دنیب ، یم  قلاخ  نویدم  ار  دوخ  و  دـنک ،  یم  كرد  ار  شنیرفآ  تمعن  قح و  دوخ  ندرگ  رب  تسا  وا  قلاخ  هک 
یمدآ هدـهع  رب  نادـجو  ترطف و  مکح  هب  هک  تسا  یقوقح  اـهنیا  دـبای ، یم  یقوقح  دوـخ  هدـهع  رب  زین  قوـلخم  فرط  زا  هتفاـی  شرورپ 

نیناوق و نایدا و  نایم  هلئـسم  ّلک  رد  دـنیب . یم  یقوقح  تناما  رگید  ریبعت  هب  اـی  ناـمیپ  دـهع و  راـب  ریز  ار  دوخ  ًاـقالخا  سک  ره  و  تسا ،
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قلاخ و هب  تبـسن  یـسانش  قح  ساسحا  دـشاب  نوناق  نید و  ره  وریپ  و  هفیاط ،  داژن و  ره  زا  ناسنا  درف  ره  تسین  یفـالتخا  يرـشب  فیاوط 
لقع مکح  هب  هک  دنادب  دنک و  تیاعر  ار  تناما  هنوگ  ره  دیاب  و  تسا ،  یقوقح  ياه  تناما  راد  هدهع  یناسنا  ره  سپ  دـنک .  یم  قولخم 

ار يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  دـیامرف :  یم  ( مالـسلا هیلع  ) مشـش ماما  تسا  گرزب  ناهانگ  زا  تناما  رد  تناـیخ  تیناـسنا  نادـجو و  نید و  و 
ـ  1 دب :  ای  دنشاب ،  کین  دینک ،  تیاعر  ار  هفیاط  هس  دومرف :  زین  و  ( . 1) نادب ناکین و  ربارب  رد  تناما  يادا  ییوگتسار و  هب  رگم  داتسرفن 

دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا یبن  دیراد .  نامیپ  دهع و  وا  اب  هک  سک  نآ  3 ـ  دراد .  تناما  امش  دزن  هک  یسک  2 ـ  ردام .  ردپ و 
(2) هدرک تنایخ  شدوخ  هک  تسا  نانچ  درخب ،  دناد  یم  هک  یلاح  رد  ار  تنایخ  دروم  سنج  سک  ره  و  تسین ،  ام  زا  تناما  رد  نئاخ  : 
(3) درم دهاوخ  نم  نید  ریغ  رب  دسر  ارف  شگرم  دناسرن و  شلها  هب  ارنآ  و  دنک ،  تنایخ  تناما  يادا  رد  سک  ره  دومرف :  رگید  ثیدح  . 

هبترم هس  ربمایپ  دنگوس  ادخ  هب  مینک ،  راتفر  تناما  فالخرب  يدحا  هرابرد  هدشن  هداد  هزاجا  ام  هب  دومرف :  لیمک  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع . 
(4) دـشاب نزوس  ای  خـن  رگا  تناما  دروم  سنج  یتح  دـب ،  هچ  دـشاب ،  کین  شبحاص  هچ  دـینادرگ ،  رب  ار  تناما  دومرف :  شگرم  زا  لبق 
اب مردپ  هک  يریـشمش  رب  ارم  مردپ  لتاق  رگا  تخیگنارب  قح  هب  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم هک  ییادـخ  هب  دومرف :  مراهچ  ماما 

ۀنیفس ( 3  . ) ص 433 ج 1 ،  راحبلا :  ۀنیفس  ( 2  . ) ص 85  ، ج 2 یفاک :  لوصا  ( 1  ) یقرواپ در  وا  هب  ار  شتناما  دنادرگ  نیما  دش  دیهش  نآ 
قیدـص فسوی  دومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ( . 1) منک یم  ص 41 .   ، ج 1  : راحبلا ۀنیفـس  ( 4  . ) ص 433 ج 1 ،  راـحبلا : 

لوا تفگن  تساوخ  باوخ  ریبعت  وا  زا  ناطلس  هداتـسرف  یتقو  ندرب ،  رـسب  نادنز  رد  ریـصقت  نودب  لاس  دنچ  زا  سپ  هک  دوب  میرک  ردقنآ 
فارـشا نانز  تفگ :  دنیامن  راذگاو  یلاع  يا  هبتر  وا  هب  دننک و  دازآ  ار  وا  دنتـساوخ  یتقو  اما  دیهاوخب ،  باوخ  ریبعت  دعب  دینک  دازآ  ارم 

ًاصوصخم رصم  نانز  هک  نیمه  دندید ؟  یتنایخ  دندرک و  ساسحا  يرظن  ءوس  نم  زا  زیزع  هناخ  رد  ایآ  دیـسرپب  نانآ  زا  دیبلطب و  ار  رـصم 
رد مدرکن و  تنایخ  يو  هب  ناهن  رد  نم  دنادب  زیزع  هک  دوب  نیا  راک  نیا  زا  مضرغ  تفگ :  دنداد ،  تداهش  وا  ینمادکاپ  رب  زیزع  اخیلز و 

 . متشادن يرظن  وا  سومان  قح 

مود تمسق 

ياه همانرب  رارـسا و  ظفاح  نیما  هعماج  اریز  دناد ،  یم  تناما  ار  هعماج  لماکت  ریـس  تلع  دوخ  باتک  رد  يدابآدـسا  نیدـلا  لامج  دـیس 
تلم نارس  و  عامتجا ،  روما  نانادرگراک  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اج  نیا  رد  دنک ،  یم  مایق  تناما  ءادا  رد  عقوم  هب  و   ، تسا رگید 

زا هک  دـننادب  دـیاب  دـننک  یم  قازترا  تلم  جـنرتسد  زا  همه  هک  كاخ  بآ و  نارادـساپ  ًاصوصخم  دـنمدرم  روما  راد  هدـهع  هک  ناـنآ  و  ، 
بآ و  سومان ،  و  وربآ ،  لام و  هک  اه  تناما  مامت  ظفح  رد  دیاب  نانیا  دنادن ،  هچ  دنادب و  ار  ینعم  نیا  تلم  هچ  دنتـسه  نیما  تلم  فرط 

هدولآ و تسد  دنتخانـش  تنایخ  هب  ار  یـسک  رگا  و  دنوشن ،  تنایخ  هب  هدولآ  يا  همانرب  چیه  رد  دـننک  یعـس  و  دنـشوکب ،  تسا  كاخ  و 
هدیچرب اب  و  تسا ،  تلود  تلم و  يدنلبرـس  ثعاب  تنایخ  نئاخ و  اب  هزرابم  دشاب ،  نارگید  تربع  ات  دننک  هاتوک  تلم  رـس  زا  ار  شدـیلپ 

دیاب تسا  روما  هرادا  زا  یماقم  نأش و  ره  رد  یسک  ره  دنـسر .  یم  دوخ  یعیبط  یناسنا و  قوقح  هب  تلم  درف  درف  نئاخ  ياه  تسد  ندش 
تینما و هزوح  رد  تلم  کی  ای  دـنادب ،  فظوم  نئاخ  اـب  هزراـبم  و  ص41 .  ج 1 ،  راحبلا :  ۀنیفـس  ( 1  ) یقرواپ تناما  تیاـعر  هب  ار  دوخ 

ناتـساد نیا  زا  دـینک و  هجوت  داتفا  قافتا  يونزغ  دومحم  نامز  رد  هک  یناتـساد  هب  تسین  دـب  هلئـسم  نیا  لیذ  رد  دـنریگب ،  رارق  شیاـسآ 
مدرم درب ،  یم  رسب  یـصاخ  شمارآ  رد  و  دوب ،  هتفر  ورف  بش  یکیرات  رد  نینزغ  رهـش  دیدنب .  راکب  هدرک  هدافتـسا  یتیبرت  هدنزرا  تاکن 
یهاگ درب  یمن  شباوخ  هک  دوب  رادـیب  هدـنز  نادـجو و  اب  ناسنا  کی  طقف  مدرم  نآ  نایم  رد  اما  دـندوب ،  تحارتسا  زان و  باوخ  رد  همه 

رارق متس  دروم  یمولظم  دیاش  درب ؟  یمن  مباوخ  ارچ  دیسرپ :  یم  مئاد  دوب و  تحاران  یباوخ  یب  زا  تسشن ،  یم  یهاگ  تساوخ و  یمرب 
هار هدرک و  وجتـسج  لکـشم  نیا  زا  هک  تسا  نم  رب  دسرب ،  شداد  هب  ات  تسین  علطم  شلاح  زا  یـسک  بش  تملظ  نیا  رد  دـشاب و  هتفرگ 
هب يدایرف  ییاج  هک  امن  هتـشاد  هجوت  ـالماک  نک و  شدرگ  ار  رهـش  ماـمت  داد :  روتـسد  شدارفا  زا  یکی  هب  دومحم  مباـیب .  ار  شحالـصا 
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یحطس شدرگ  کی  زا  سپ  ناطلس  هداتسرف  رآ .  نم  دزن  دوخ  هارمه  هب  ار  وا  يرک  هدهاشم  ار  يا  هدیدمتـس  رگا  هن ،  ای  دسر  یم  شوگ 
تفر و رتسب  هب  ناطلس  دشاب .  هدوسآ  تهج  ره  زا  هناکولم  ریطخ  رطاخ  متفاین ،  يرادیب  رهش  رد  هک  دناسر :  دومحم  ضرع  هب  تشگرب و 

سـسجت رد  شرومأم  هک  تسناد  دـساره .  یم  باوخ  زا  شناگدـید  و  دراذـگ ،  یمن  شنادـجو  ییوگ  اما  دـش ،  هدامآ  تحارتسا  يارب 
ره هب  و  دز ،  یم  مدق  یمارآ  هب  دش ،  جراخ  خاک  زا  راچان  هب  دور .  نوریب  خاک  زا  شدوخ  دـیاب  لماک  يوجتـسج  يارب  هدرک و  یهاتوک 

ار شهجوت  يدجـسم  هشوگ  زا  يا  هنامولظم  فیعـض و  يادص  هاگان  درک .  یم  تقد  ییادص  ره  هب  تخادنا و  یم  هاگن  يرانک  هشوگ و 
يراز لامک  اب  و  دـنک ،  یم  هلان  یگدرـسفا  یتحاران و  تیاهن  رد  يدرم  دـید  دـش ،  دجـسم  دراو  ادـص  نآ  لابند  هب  دومحم  درک ،  بلج 
يوش یمن  لفاغ  تناگدـنب  زا  ینآ  و  دریگ ،  یمن  باوخ  ار  وت  هک  ییادـخ  يا  دـیوگ :  یم  دـیامن و  یم  تیاکـش  قخ  ترـضح  هاگردـب 

دومحم ادـنوادخ !  تسا ،  ترـشع  شیع و  هب  ارـس  مرح  رد  شنابوبحم  اب  هتـسب و  ناگدیدمتـس  يور  هب  ار  شهاـگراب  دومحم  هک  نادـب 
 . درادـن نافیعـض  لاح  زا  ربخ  هدرب و  رـسب  دوخ  خاک  رد  هتـسویپ  دـنک ،  یمن  یهجوت  ناگدیدمتـس  دایرف  هب  نادـنمدرد و  هلان  هب  يونزغ 
 . راذـگب نایم  رد  نم  اب  تسیچ  بلطم  ما  هدـمآ  تیاه  يراتفرگ  عفر  يارب  هک  متـسه  نم  يونزغ  دومحم  نکم ،  هلاـن  دز :  داـیرف  ناـطلس 

نماد وت  تردـق  زا  هدافتـساءوس  اب  دوش و  یم  دراو  نم  هناخ  هب  بش  ره  تسوت  ناکیدزن  زا  هک  تکاـپان  نارـسفا  زا  یکی  ناطلـس  تفگ : 
تخـس دومحم  دـیامن .  یم  زواجت  نم  تمـصع  تفع و  كاپ  میرح  هب  ربج  روز و  اب  و  دـنک ،  یم  هدولآ  یتروص  نیرتدـب  هب  ارم  سومان 

هب بضغ  یتحارن و  اب  ناطلس  دشاب ،  هتفر  دیاش  دشاب و  دیاش  تفگ :  تسوت ؟  هناخ  رد  نآلا  ایآ  دیسرپ :  هاگ  نآ  دش ،  رثأتم  تفـشآرب و 
دهاوخب یـسک  نینچ  هاگره  تفگ :  رـصق  نانابهگن  هب  تشگرب و  خاک  هب  سپـس  نک ،  ربخ  ارم  دمآ  وت  يارـس  هب  هاگره  تفگ :  درم  نآ 

ار وا  تلود  هک  تسپ  كاپان و  رصنع  نآ  نئاخ و  رـسفا  نآ  رگید  هاگنابـش  تشذگ ،  بش  نآ  دیوشن ،  عنام  شدورو  زا  دنک  تاقالم  ارم 
نآ غارـس  هب  دوب  هدرک  دای  مسق  راک  رد  تماقتـسا  يارب  همانـشناد  نتفرگ  زور  مه  وا  و  دوب ،  هداد  رارق  مدرم  لاـم  سوماـن و  ناـج و  نیما 

دوـخ ياـج  زا  هاـشداپ  داد ،  ربـخ  راـکتیانج  نآ  دورو  زا  دـناسر و  دوـمحم  هب  ار  دوـخ  یفرط  زا  هدیدمتـس  فیعـض و  درم  تـفر .  هناـخ 
غارچ تفگ :  هناخبحاص  هب  دید .  عافد  یب  نز  نآ  رتسب  رد  ار  زواجتم  ارسفا  تخادنارد و  هناخ  هب  ار  دوخ  رابررـش  ریـشمش  اب  تساخرب و 

ار غارچ  هک  داد  نامرف  هاگ  نآ  تشک ،  باوختخر  رد  ار  رسفا  نآ  هنادرم  تبرض  کی  اب  دمآ و  شیپ  ریـشمش  اب  سپـس  نک ،  شوماخ  ار 
هب سپـس  دروآ ،  ياـج  هب  رکـش  هدجـس  داـتفا و  نیمز  هب  هلـصافالب  دـش ،  هریخ  لوـتقم  تروـص  هب  تـقد  اـب  دـمآ و  شیپ  نـک ،  نـشور 
 : تفگ دنک ،  لوانت  نآ  زا  دـناوت  یمن  ناطلـس  هک  عوبطمان  کشخ و  نان  یلو  يرآ ،  تفگ :  يراد ؟  هناخ  رد  ییاذـغ  تفگ  هناخبحاص 

دومحم زا  ار  افص  نیا  هک  هدیدمتـس  تیعر  دروخ ،  ار  کشخ  نان  رت  مامت  هچ  ره  یتبغر  اب  دومحم  درک ،  رـضاح  اذغ  هناخبحاص  روایب ، 
روتـسد درک :  ضرع  سرپب ،  تفگ :  تبحم  تیاهن  اـب  دومحم  منک ؟  لاؤس  ناـتروضح  زا  یبلطم  دـییامرف  یم  هزاـجا  درک :  ضرع  دـید 
ناطلـس دوب ؟  هچ  يارب  اونیب  یتـیعر  هناـخ  رد  کـشخ  ناـن  ندروـخ  رکـش و  هدجـس  نآ و  ندرک  نشور  سپـس  غارچ و  ندرک  شوماـخ 

زا کی  ره  تفگ :  رهم  لامک  اب  دربب  شدای  زا  ار  هتـشذگ  خلت  هرطاخ  و  دروآ ،  تسدب  لد  هتـسکش  نآ  زا  یلد  تشاد  یعـس  هک  دومحم 
نم تموکح  نامز  رد  هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  مدـش ،  علطم  رـسفا  کی  زواجت  نایرج  زا  هک  یماگنه  لوا :  دراد .  یتلع  يدیـسرپ  هک  اهنیا 

زا ارم  يردپ  رهم  دشاب  مدـنزرف  رگا  هک  نک  شوماخ  ار  غارچ  متفگ :  دـشاب ،  نم  دـنزرف  هک  نیا  رگم  درادـن  ار  هعقاو  نیا  تأرج  یـسک 
نادـناخ زا  مدـید  هک  یماگنه  تسیک ،  منیبب  ات  نک  نشور  ار  غارچ  متفگ  مدـش  غراف  دوصقم  ماجنا  زا  نوچ  درادـن ،  زاب  تلادـع  يارجا 

راب فسا  ناتساد  نیا  ندینـش  ماگنه  زا  نم  مود :  تسا .  كاپ  اه  یگدولآ  نیا  زا  نم  هداوناخ  تحاس  هک  مدرک  هدجـس  ار  ادخ  دوبن  نم 
نم هب  ییاذغ  نونکا  مه  ات  هتـشذگ  بش  زا  رطاخ  نیا  هب  مریگب ،  رگمتـس  نآ  زا  ار  وت  داد  ات  منزن  ندروخ  هب  بل  هک  متـسب  نامیپ  دوخ  اب 

تیاده هزوح  رد  دوب .  رتذیذل  میارب  خاک  ياذـغ  زا  مدروخ  هک  یکـشخ  نان  نیا  مدرب و  یم  رـس  هب  یگنـسرگ  تدـش  رد  دوب ،  هدیـسرن 
یم ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا یبن  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  هلئـسم  هدش و  هداد  تناما  سرد  زیچ  ره  زا  شیب  قالخا  هلحرم  رد  مالـسا 
ادخ لوسر  هب  همه  زا  شیپ  هک  نم  دینک ؟  یم  نامگ  هچ   : دومرف ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما دـنک .  یم  يزور  بلج  تناما  ءادا  دـیامرف : 
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نامگ تشاذـگ ،  مهاوخ  اپ  ریز  ار  شـسدقم  مارم  دـینک  یم  لایخ  ما  هداد  ناشن  یتسود  تیمیمـص و  وا  اب  همه  زا  رتشیب  هدروآ و  ناـمیا 
نویدـم مراذـگب  مدـق  یهلا  لدـع  همکحم  رد  نفک  نهاریپ  اب  هک  زورنآ  ات  اشاح  درک ،  مهاوخ  یچیپرـس  نآرق  ماـکحا  زا  نم  هک  دـینکم 

يادـخ هب  تسا ،  هتخیمآرب  دـننک  یم  هدولآ  نارگید  هب  زواـجت  تسد  هک  ناـنآ  يورب  هشیمه  نم  ریـشمش  مدـیجم .  نآرق  ربماـیپ و  تعیب 
بکرم زا  ار  ناتسرپ  تب  هک  ریشمش  نامه  اب  دنیابرب  نارگید  زا  متس  هب  يرانید  ات  دنرازایب  قحان  هب  یلد  نیـسح  نسح و  رگا  مسق  گرزب 

هاپس نارادرس  يا  امش  برع ،  ناگزرب  فارشا و  يا  امـش  امـش ،  نونکا  داد .  مهاوخ  ار  ربمایپ  ناگداون  باوج  ما  هدرک  نوگنرـس  تایح 
میکح نامقل  تسین .  يزاین  رگمتس  ماکح  ناراکتیانج و  هب  ار  یلع  هنرگ  و  دییایب ،  دینک  تکرح  نم  ياپب  اپ  شور  نیا  اب  دیناوت  یم  رگا 
هلعـش ورنیا  زا  دوب ،  نیما  نارگید  هب  تبـسن  هچ  و  دوخ ،  هب  تبـسن  هچ  یگدـنز  بناوج  مامت  رد  وا  دولاین ،  تناـیخ  هب  ار  تناـما  زگره  : 
ییابیز يارب  وگلا  ناونع  هب  ار  اتمه  یب  رهوگ  نآ  يرـصع  ره  رد  ات  هتـشاد  هاگن  تناما  هب  ار  شمان  خیرات  تخوسن ،  ار  وا  نامز  تشذـگ 

 . دنک هضرع  دننک  یم  تناما  ءادا  هک  نیما  ناراد  تناما  نوچمه  رشب  لسن  هب  یگدنز 

اجیب تلاخد  مدع 

زا روـما  زا  يا  هراـپ  رد  گرزب و  ناـهانگ  زا  یکی  تسین  ناـسنا  صـصخت  رد  هچنآ  رد  ندرک  تلاـخد  تـفگ :  ناوـت  یم  دـیدرت  نودـب 
تایح لئاسم  مامت  رد  ناسنا  رگا  تسین  هرامش  لباق  هدیـسر  یگدنز  رکیپ  هب  هار  نیا  زا  هک  ییاه  نایز  تسا .  شـشخب  لباق  ریغ  ناهانگ 
ضرم نیا  ام  هعماج  رد  تفرگ .  یمن  ار  شنابیرگ  بیرغ  بیجع و  ياهالب  دید و  یمن  یتخبدب  همه  نیا  درک  یمن  زواجت  دوخ  دودح  زا 

دننک تلاخد  دیابن  هک  يرما  رد  مه  زاب  دنا ،  هدوبن  ناما  رد  همانرب  هکنیا  اب  و  دشاب ،  تاقبط  مامت  رب  مکاح  دیاش  هدنزوس  شتآ  کلهم و 
اجبان تبابط  رثا  رب  هلحم  رـس  راطع  نز و  کی  تلاـخد  رثا  رب  هک  دوب  هاـنگ  یب  یکدوک  گرم  دـهاش  دوخ  نم  دـنوش .  یم  رظن  بحاـص 

رد نخـس  ندمآ  شیپ  ماگنه  رد  هک  دنهد  یم  قح  دوخ  هب  ناگدـننک  تکرـش  هناتـسود ،  سلاجم  اه و  ینامهم  رد  الومعم  تخاب .  ناج 
عاضوا یجراخ ،  یلخاد و  ياه  تسایس  هداوناخ ،  خیرات ،  تیعجرم ،  هلئسم  رد  ماوع  مدرم  هک  هدش  هدید  دننک .  رظن  راهظا  لئاسم  مامت 

همه دزن  اج و  همه  رد   ... یناور و ياه  همانرب  یبهذـم ،  لئاسم  یعامتجا ،  عاضوا  رازاـب ،  ساـنجا  بط ،  هلئـسم  تشادـهب ،  رما  ناـهج ، 
عون نیا  هک  یلاح  رد  یگدـنز ،  داعبا  مامت  اب  ربارب  تسا  یناسنا  اـم  هعماـج  درف  ره  تفگ  ناوت  یم  هصـالخ  دـننک .  یم  رظن  راـهظا  سک 

رد هچنآ  رد  هک  نیا  هب  تسا  مدرم  زا  توعد  مالـسا  یلاع  مهم و  ياه  همانرب  زا  یکی  تسا .  یگدـنز  تسیز و  تهج  نیرتدـیلپ  نتـسیز 
رد مهاوخ  یمن  تسا .  يدرمان  یفاصنا و  یب  لامک  یـصصخت  رما  کی  رد  صـصختم  ریغ  تلاخد  دـنوشن ،  دراو  تساـهنآ  قح  تقیقح 

نماـض نید  هک  دـیناد  یم  لوا :  منک :  یم  ءاـفتکا  تهج  ود  رکذ  هب  هلئـسم  ندـش  نشور  يارب  اـهنت  مهدـب ،  رتـشیب  حیـضوت  تمـسق  نیا 
 ، تسا تلم  نیرترب  هعماج و  نیرتهب  یهلا  تاررقم  هب  دـنب  ياپ  هعماـج  هک  دـیراد  هجوت  هتکن  نیا  هب  هب  و  تسا ،  ترخآ  اـیند و  تداـعس 

هکنیا يارب  دنک ،  یم  دای  لوا  ردـص  رد  ار  يا  هعماج  نینچ  هنومن  مه  مالـسا  خـیرات  هدومن و  دزـشوگ  ار  عوضوم  نیا  ًارارک  دـیجم  نآرق 
تسرد غیلبت  تروص  رد  درک ،  مایق  یعقاو  مالـسا  ندناسانـش  حیحـص و  غیلبت  هار  زا  دیاب  درک ،  یناسنا  لوصا  هب  دنب  ياپ  ار  هعماج  ناوتب 

سپ هجیتن  رد  هدرکادیپ و  شیارگ  یبهذم  نیناوق  هب  ملاس  لقع  ترطف و  ياضتقم  هب  هعماج  تسه  هک  ییانعم  نامه  هب  مالسا  ندناسانشو 
رد دنک و  هولج  یملعم  سابل  هب  تسین  غلبم  ملعم و  هک  یلاح  رد  یناسنا  رگا  اما  تشاد .  میهاوخ  رمثرپ  ملاس و  یعامتجا  هاتوک  یتدم  زا 

غیلبت نید و  یفرعم  هب  دنک  لیلحت  هیزجت و  ار  مالـسا  همانرب  نیرت  هداس  دناوت  یمن  هنومن  يارب  و  هدربن ،  مالـسا  زا  ییوب  دوخ  هک  یتروص 
نیا زا  هک  يررـض  نیلوا  درک ،  دـهاوخ  دراو  هعماج  هب  مالـسا و  هب  یناربج  لباق  ریغ  ياه  هبرـض  هچ  هار  نیا  زا  دـیناد  یم  دزیخرب  مالـسا 

ناریا ًاصوصخ  مالسا  کلامم  مامت  رد  زورما  و  تسا ،  یهلا  لوصا  زا  ناوج  لسن  صوصخ  هب  هعماج  رارف  تسا  نآرق  نید و  هجوتم  دارفا 
رب هندرگ ،  رس  نادزد  نوچ  مه  ربمغیپ  لآ  ربمغیپ و  حادم  سابل  رد  یخرب  و  نید ،  سابل  رد  یهورگ  تسا .  ییالب  نینچ  راتفرگ  هعماج  ، 

نیب هک  درادـن  نیا  اب  تافانم  هلئـسم  نیا  دـنراد ،  هنادرمناوجان  تالمح  يرمع  هعماج  دوخ  لوپ  اب  و  هتـسشن ،  تلیـضف  تیناسنا و  هار  رس 
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و تسیا ،  هلئـسم  ندرک  ماعطا  و  نتفر ،  جـح  هزور ،  نتفرگ  زامن ،  ندـناوخ  رد  و  رادرک ،  دروخرب و  رد  یبوخ  دـشاب ،  بوخ  دارفا  نانیا 
طبح ار  نانآ  لامعا  دزادـنا و  یم  ادـخ  رظن  زا  ار  نانآ  یبوخ  تاهج  هک  تساجیب  تلاخد  نیا  رگید .  هلئـسم  ءایبنا  دنـسم  رب  نتفرگ  رارق 

هک نیا  هب  دـسرب  هچ  تساه ،  ناسنا  مامت  ندرک  هارمگ  ربارب  غیلبت  رما  رد  اجیب  تلاـخد  رطاـخ  هب  رفن  کـی  ندرک  هارمگ  اریز  دـنک ،  یم 
ناملـسم مدرم  توکـس  نانیا  ياجبان  طلغ و  راک  زا  رت  بیجع  دراد .  زاب  یعقاو  هار  زا  هدرک و  فقوتم  شرمع  لوط  رد  ناسنا  ار  یتیعمج 

غیلبت یسرک  هب  ار  صصختم  ریغ  دارفا  نتفرگ  رارق  نایز  هک  ناملـسم ،  نیرت  مانمگ  ات  هتفرگ  ماقم  نیرتالاب  زا  یناگمه و  توکـس  تسا ، 
يارب دنوادخ  هک  دیهاگآ  مود :  دنرب .  یم  تذل  یمالـسا  هعماج  نآرق و  رکیپ  نتـشادرب  مخز  زا  ییوگ  دنتکاس ،  همه  همه و  دنرگن  یم 

دوخ زا  دعب  يارب  مالـسا  ربمایپ  هک  داد :  نامرف  عادولا ،  ۀجح  زا  ربمایپ  تشادزاب  زا  سپ  يرـشب ،  هعماج  رب  شتمعن  مامتا  شنید و  لامکا 
ربمایپ زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دنک .  یفرعم  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تایح  يایاوز  مامت  رد  نیملـسمروما  یتسرپرـس  تهج 
لوسر ياه  همانرب  مامت  رب  راد  هدـهع  هعماـج  هب  تبـسن  ربماـیپ  زا  سپ  تسناوت  یم  هک  دوب  وا  مه  تسا و  خـیرات  هرود  ناـسنا  نیرت  قیـال 
هلئسم نیا  بناوج  مامت  و  هدرک ،  طبض  هدش  هتشون  نرق  لوط 14  رد  هک  ینس ،  هعیش و  بتک  ار  ترضح  نآ  ینیشناج  هلئسم  دشاب .  مرکا 
تـسا گرزب  ربمایپ  توبن  نآرق و  رد  دیدرت  نوچ  مه  نینمؤملاریما  تفالخ  رد  دیدرت  دنا ،  هدروآ  دوخ  ياه  هتـشون  رد  لماک  تقد  اب  ار 

( . 1) تسا رفاک  وا ،  تفالخ  تیـالو و  یلع و  رکنم  هک  دـنا  هدرک  لـقن  حیحـص  دنـس  اـب  ربماـیپ  لوق  زا  ننـست  لـها  بتک  رثکا  ور  نیا  زا 
 : بلاطملا حجرا  ص 181 ـ .  ةدوملا :  عیبانی  ص 156 ـ .  قیاحلا :  زونک  یلزافملا ـ  نبا  بقانم  ص44 ـ  یطخ :  بقانملارحب  ( 1  ) یقرواپ
 . هدش هتفرگ  ص 330  ج 7 ،  قحلا :  قاقحا  تاقحلم  زا  دنک .  یم  تباث  ار  یلع  رکنم  رفک  هک  شثیداحا  اب  كرادـم  نیا  مامت  ص 34 ـ . 

دـسح ربمایپ ،  تشذگرد  زا  سپ  فسأت ،  لامک  اب  یلو  ص3 .  ج1 ،  دیدحلا :  یبا  نبا  حرـش  ( 2  . ) ص 106 ج 2 ،  ۀـمغلا :  فشک  ( 1)
رما رد  صـصختم  هکنآ  تشاذـگن  نینئاخ  دـیک  نیدـناعم و  هنیک  و  نیزواجتم ،  زواجت  و  نیملاظ ،  ملظ  و  نیغاـط ،  ناـیغط  و  نیدـساح ، 
هرهب یب  نتـشون  ندناوخ و  داوس  زا  هک  دندرک  راذگاو  یناسک  هب  ار  تموکح  یـسرک  هفیقـس  لیکـشت  اب  دوش ،  هعماج  ربهار  دوب  يربهر 

دعاوق لوصا و  زا  ار  نیملـسم  دندیـشک و و  فارحنا  هب  ار  هعماج  دجـسم  هبطخ  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  لوق  هب  انب  نانآ  و  دـندوب ، 
هفیقـس خـلت  ياه  هویم  هک  سابع  ینب  هیما و  ینب  تموکح  رد  وا  زا  سپ  ناـمثع و  توکح  رد  فارحنا  نیا  هیواز  ( ، 1) دندرک رود  مالسا 

 . دنامن یقاب  ناملسم  هدوت  رثکا  رد  یمسر  زج  نآرق  زا  یمسا و  زج  مالـسا  زا  مرکا  لوسر  لوق  هب  انب  هک  ییاج  ات  دش ،  رت  هدرتسگ  دندوب 
نینچ هنومن  تیرـشب  خیرات  ایآ  تسا ؟  یـشوپ  مشچ  ضامغا و  وفع و  لباق  قح  رظن  زا  شندوب  هریبک  هانگ  رب  هوالع  اجیب  تلاخد  نیا  ایآ 

ملع و نادـجو و  نید و  لقع و  فالخ  ( 2) نداد حـیجرت  لضاف  رب  ار  لوضفم  ایآ  دروآ ؟  دای  هب  دـناوت  یم  تیناسنا  لوصا  هب  ار  يزواجت 
هب طوبرم  هک  يروما  رد  ندرک  تلاخد  زا  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  رمع  رخآ  ات  دـیاب  ینادـجواب  ناسنا  ره  تروص  ره  رد  تسین ؟  تیناسنا 

دوبن وا  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  رد  ندرک  تلاخد  زا  رمع  مامت  رد  تفرعم  غورف  تمکح و  رون  رطاخ  هب  میکح :  ناـمقل  دزیهرپب .  تسین  وا 
هرهب لامک  نآ  زا  دـنناوت  یم  هک  تسا  یتاکن  نیرتهب  زا  ناگمه  يارب  تسا  تمکح  هویم  ناـمیا و  هجیتن  هک  هلئـسم  نیا  و  تشاد ،  زیهرپ 

 . دنزادنین یهارمگ  تلالض و  رد  ار  نارگید  دوخ و  هدرب ،  ار 

مارح زا  هدید  نتسبورف 

مدرم هلیسو  هب  ًادمعت  تلیضف  موهفم  هکنآ  اب  اه ،  نیشام  تخس  يایند  رد  ینعی  هدمآ ،  دوجوب  يژولونکت  ملع و  هلیسو  هب  هک  یطیحم  رد 
یلیخ تامولعم  زا  یکی  تلیـضف  تسا .  هدنام  یقاب  يرورـض  یمیـش  کیناکم و  میهافم  نوچ  مه  تلیـضف  یلو  هدش ،  شومارف  يزورما 
دنرب یم  رـسب  يرگیّدام  غوی  ریز  هک  یتاـعامتجارد  یلو  دروخرب ،  نآ  هب  يزورما  عاـمتجا  رد  ناوت  یم  زونه  کـشالب  و  تسا ،  یمیدـق 

تعاطا ناهاوخ  الوصا  تلیضف  اریز  دنیارگ  یمن  تلیـضف  هب  دنـسانش  یم  داصتقا  يارب  ار  تیولوا  هک  یتاعامتجا  تسا .  ریـسکا  شدوجو 
یمن يوریپ  یعیبط  نیناوق  زا  الماک  درک ،  دودـحم  يداصتقا  تیاـه  تیلاـعف  رد  ار  دوخ  ناـسنا  هک  یماـگنه  و  تسا ،  یگدـنز  نیناوق  زا 
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قفو ربار  ام  یناور  یمـسج و  ياه  تیلاّعف  مامت  دناسر و  یم  تقیقح  هبار  ام  تلیـضف  دشاب ، هدش  هتفگ  فازگ  هب  نخـس  هکنآ  یب  دـنک . 
تلع هب  تلیضف  تسا . تلیـضف  نادقف  لولعم  يزورما  یعامتجا  فعـض  اه و  یگتفـشآ  تالالتخا و  دنک و  یم  هرادااهنآ  ینامتخاس  مظن 
عقاو رد  دننک .  یم  هابتشا  یشورف  لضف  تنوشخ و  بصعت و  سولاس و  اب  ار  نآ  هتفای و  يدب  راهتشا  نارظن  هتوک  زا  یـضعب  يراتفر  طلغ 

تلیـضف یب  تهج  نیدـب  دور ،  یم  راکب  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  ظـفح  يارب  و  تسا ،  ییانـشور  ییاـبیز و  يدرمناوج و  تلیـضف ، 
یلمع نیـشام  نغور  ياج  هب  نش  ندوزفا  یقارتحا و  روتوم  کی  رد  نیزنب  ياـج  هب  بآ  نتخیر  هک  يروطناـمه  تسا .  یگناوید  نتـسیز 

یمن رظن  هب  يرورض  يرما  تلیضف  ندمتم  مدرم  هدید  رد  هتفرگ ،  ار  یبهذم  قالخا  ياج  تذل ،  قالخا  هک  ینامز  زا  تسا .  زیمآ  نونج 
اب یگتسب  ًارـصحنم  تلیـضف  رایتخا  و  تسین ،  ندوب  یقتم  رد  یمازلا  ام  يارب  هک  دشیدنا  یم  متح  روط  هب  نمور  ياقآ  هک  يروط  هب  دسر 

تسین یگدنز  نیناوق  زا  يوریپ  زج  يزیچ  اریز  تسا ،  يرابجا  يرما  تلیضف  هک  میناد  یم  زورما  یلو  تشاد .  دهاوخ  يدرف  تذل  عفن و 
یـصاعم دـنک .  اهر  گرم  یهابت و  ضرعم  رد  ار  شروشک  لسن  دوخ و  هکنیا  رگم  دـنزب ،  اـپ  تشپ  دـناوت  یمن  ناـسنا  نیناوق  نیا  هب  و  ، 

و دنراد ،  یگتـسب  رگیدکی  هب  دارفا  مامت  عامتجا  هداوناخ و  رد  یفرط  زا  دـنک ،  یم  هدولآ  هیام و  یب  ار  يدرف  یگدـنز  میناد  یم  هچنانچ 
یم دوس  عامتجا  هب  تسا  رادروخرب  تلیضف  زا  هک  يدرف  یگدنز  یلاعت  هک  يروطنامه  دنز ،  یم  همطل  هعماج  مامت  هب  درف  کی  یگدولآ 

یلادتعا و یب  بکترم  هک  یسک  دنک ،  راتفر  دوخ  لیم  هب  هک  تسین  دازآ  سک  ره  تسا ،  یکانرطخ  هابتشا  یتشز  يدب و  لمحت  دناسر . 
تیعقوم زا  مشچ  ناسنا  حراوج  اـضعا و  ناـیم  رد  ( . 1) دـیآ رظن  رد  یمومع  راکاطخ  کی  دـیاب  دوش  یم  رگید  ناـهانگ  ءارتفا و  یلبنت و 
تسادخ اب  ییانشآ  هک  فده  نیرتیلاع  هب  ار  ناسنا  شنیرفآ ،  زیگنا  تفگش  رظانم  ياشامت  قیرط  زا  وضع  نیا  تسا ،  رادروخرب  یـصاخ 

راداو ار  ناسنا  هدرک و  اجبان  تاوهـش  رد  قرغ  ار  یمدآ  يزابرظن  ًاصوصخ  عونمم ،  رظانم  ياشامت  اب  هک  تسا  وضع  نیمه  دـناسر و  یم 
زا ناسنا  ناگدید  هاگ  ره  دنک ،  یم  نیمأت  مشچ  ناهج  اب  ار  یمدآ  طباور  زا  یمظعا  تمسق  دهد .  همانرب  نیا  رـس  رب  نید  لد و  دنک  یم 

حیحص تیبرت  تسا ،  یمدآ  مرحم  شتادهاشم  هدید و  اریز  دوش ،  یم  ناهانگ  عاونا  رد  طوقـس  ببـس  دوش  فرحنم  دوخ  یلـصا  هفیظو 
يونعم و ياه  هیامرـس  نیرتهب  دـناوت  یم  بسانم  تیبرت  تسا  همات  تلع  حراوج  ءاضعا و  ياه  همانرب  رد  ًاصوصخم  ناـسنا ،  تمالـس  رد 

اما ددرگ ،  هتـسب  ورف  مارح  زا  هک  دنک  یم  ادیپ  دید  تعـسو  دنیب و  یم  حیحـص  هاگ  نآ  ناسنا  هدید  دنک .  بلج  ناسنا  فرط  هب  ار  يدام 
وحن هب  یگدـنز ،  مـسر  هار و  ( 1  ) یقرواپ تسـشن .  یتخبدـب  زور  راظتنا  هب  دـیاب  دـنیبب  دـهاوخب  لد  ار  هچ  ره  دوش و  یلاـباال  مشچ  رگا 

ندـب و ینامتخاس  ياضتقا  هب  دـیاب  هنوگچ  هکنیا  زا  لهج  رگید  نایب  هب  تسا ،  ندرک  يدـب  زا  ترابع  هانگ  رظن .  دروم  تالمج  باـختنا 
سک ره  تسین .  یهاو  يروصت  یگناوید  لس و  ناطرـس و  دننامه  هانگ  دوجو  درک ،  یچیپرـس  اهنآ  هب  ملع  اب  ای  درک ،  راتفر  دوخ  یناور 

هانگ هک :  تسین  راوشد  هتکن  نیا  مهف  دربب ،  یپ  تلیـضف  هانگ و  موهفم  يدب و  یبوخ و  دوجو  هب  دناوت  یم  دـسرب  یناور 7ـ8  نس  هب  هک 
نیا رب  هیکت  اب  دـسر .  یم  ناـسنا  هب  هرخـالاب  یلاـمیاپ  نیا  رفیک  و  تسا ،  یگدـنز  ياـه  نوناـق  يدارا  ریغ  اـی  يدارا  یلاـمیاپ  زا  تراـبع 

زا شیب  هتـساخرب و  ناسنا  کمک  هب  یهلا  نییآ  اجنیا  رد  هتبلا  درب ،  یپ  مشچ  لمع  يدب  یبوخ و  موهفم  هب  ناوت  یم  يدودح  ات  هبـساحم 
 . دوش یم  هراشا  مشچ  هرابرد  یمالـسا  دعاوق  زا  يا  هراپ  هب  هلئـسم  نیا  لیذ  رد  دهد ،  یم  کمک  وا  هب  دنک  یم  كرد  یمدآ  دوخ  هچنآ 

رگم هتـشادنرب  هدـید  زونه  درادرب ،  وا  زا  ار  شرظن  دـتفا  مرحمان  هب  شا  هدـید  ناهگان  هک  یـسک  دـیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
همادا درادـن  هانگ  تسا  یناهگان  لوا  هبترم  رد  هک  يرظن  ( 1) هدومرف زین  و  داد .  دـهاوخ  رارق  ابیز  ینز  تشهب  رد  وا  يارب  دـنوادخ  هکنآ 
هرهچ زا  شا  هدـید  هک  ینز  رب  قـح  مشخ  دوـمرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  ( . 2) تسا تکاله  موس  راـب  تیـصعم و  نآ 

ره ناطیـش و  ياهریت  زا  نیگآرهز  تسا  يریت  مرحمان  هب  رظن  دیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) مشـش ماما  ( . 3) تسا دیدش  تسا  رپ  نامرحمان 
 . ص 595 ج 2 ،  راحبلا :  ۀنیفس  ( 1  ) یقرواپ ( . 4) هتشاذگن یقاب  ینالوط  هودنا  ترـسح و  زج  دوخ  بحاص  يارب  هک  تسا  ییاهرظن  هچ 
ار دوخ  هک  سک  نآ  دیامرف :  یم  مالسلا ) هیلع  ) مشش ماما  ص 595 .  ج 2 ،  راحبلا :  ۀنیفس  ( 4  . ) كردم نامه  ( 3  . ) كردم نامه  ( 2)
 : دومرف میرم  نب  یـسیع  ( . 1) درک دهاوخ  قح  لالج و  تمـصع  هدهاشم  شلد  هنییآ  رد  دهد  رارق  مارح  زا  هدـید  نتـسب  ورف  هاگهانپ  رد 
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یم هنتف  داجیا  هاوخان  هاوخ و  دـیور و  یم  توهـش  شبحاص  لد  رد  هک  تسیا  هناد  مارح  رظن  اریز  مناسرت ،  یم  مرحماـن  هاـگن  زا  ار  اـمش 
زا نید  عنم  هک  دننادب  ناتسود  ات  دوش  یم  وگزاب  هداتفا  قافتا  خیرات  رد  عورشم  ریغ  ياشامت  رظن و  کی  زا  هک  یتیانج  اجنیا  رد  ( . 2) دنک
دای یتسود  عون  یهاوخ و  نطو  رد  و  تمظع ،  هب  خیرات  رد  درم  نیا  تسا ،  یمور  حـتاف  سویرام  سیلاک  هدوبن .  تحلـصم  یب  يزابرظن 

هک نآ  دـیما  هب  تسا  هتخاس  نیگنن  دوخ  تسد  هب  ار  شمان  هتـشون و  ار  شلاح  حرـش  شدوخ  هک  دـمآ  تسد  هب  يا  هتـشون  اـت  دـش ،  یم 
هدیدمتس و مدرم  مان  هب  نم  هچنآ  دیوگ :  یم  دمآ ،  تسدب  شگرم  زا  سپ  اه  لاس  هک  هتشون  نیا  رد  دهد .  فیفخت  شبازع  رد  دنوادخ 
هک ییاه  یـشکرکشل  ما و  هتخیر  هک  يرایـسب  ياـه  نوخ  و  ما ،  هداد  ماـجنا  تلم  نهیم و  زا  يارادـفرط  ناـگدرب و  یهاوخریخ  ناونع  هب 

رادـنپ هشیدـنا و  کی  دـلوم  یناـسفن و  سوه  کـی  رثا  رب  نآ  و  هدوبن ،  يزیچ  تناـیخ  زج  اـهنآ  ماـمت  تسا ،  طبـض  خـیرات  رد  متـشاد و 
مدـید ار  يرتـخد  متـسیز  یم  هک  يا  هیرق  رد  یکدوک  رد  نم  ناـمورحم .  ناگدیدمتـس و  هن  نطو و  هن  تلم و  رطاـخ  هب  هن  دوب  یناـطیش 

تـضهن يدنچ  زا  سپ  و  متفر ،  مور  هب  وا  رطاخ  هب  نم  مربب .  مور  هب  هک  دنداد  یـشورف  رهاوج  هب  یتدـم  زا  دـعب  ار  وا  اما  مدـش  وا  قشاع 
يا هناگ  هچب  هناهب  هب  مدش  تردـق  ردـصم  هک  نیمه  و  مدـش ،  ناگدرب  ربهر  تبقاع  مدرک و و  تکرـش  نآ  رد  هک  دـمآ  دوجوب  ناگدرب 

 . كردم نامه  ( 2  . ) ص596 ج 2 ،  راحبلا :  ۀنیفـس  ( 1  ) یقرواپ هناتخبدـب  دـندنارذگ ،  غیت  مد  زا  ار  شورف  رهاوج  ماـمت  مداد  روتـسد 
 ، تشگ عقاو  هنامحر  یب  ياهراتـشک  دـش  تیانج  هچ  ره  همانرب  نیا  لابند  هدوبن .  ناـگدرب  نآ  ناـیم  رد  ما  هقوشعم  رهوش  هک  دـش  مولعم 
رد یبش  تشذـگ  اهلاس  دوب .  رادرهوش  نز  نآ  لاصو  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  همه  همه و  داتفا ،  قاتفا  رگید  ياـهروشک  هب  اـه  یـشکرگشل 
ود مداد  نامرف  دنا  هدروآ  هناخزابرس  هب  ار  يا  هشحاف  تسپ  زابرـس  ود  دش  مولعم  قیقحت  زا  سپ  تساخاپ ،  اب  ییادص  رـس و  مدوب ،  ودرا 

تسا نم  هقوشعم  نامه  دش  مولعم  دندروآ  نم  روضح  هب  ار  وا  یتقو  دیـسر  هراکدب  نز  نتـشک  هب  تبون  دنتـشک ،  يروف  ار  زابرـس  ناوج 
تسپ و دارفا  لذارا و  شوغآ  رد  اه  تدم  هک  یلاح  رد  هتخاس ،  دوخ  كاپان  قشع  فورـصم  اهلاس  ارم  یگدـنز  راک و  رکذ و  رکف و  هک 
اه یکاپان  زا  يرایسب  زا  ار  یمدآ  مارح  زا  ندیشوپ  مشچ  تروص  ره  رد  یگدنز  نوؤش  رد  داصتقا  هدرب .  یم  رـس  هب  تیـصخش  یب  مدرم 

ياشامت هار  زا  وا  تشاد ،  كاپ  سب  يا  هدـید  میکح :  نامقل  ددرگ .  یم  نومنهر  یمتح  تداعـس  هب  ار  ناسنا  هتـشاد و  زاب  اـه  تلاذر  و 
تقیقح ياه  همشچ  هکنانچ  نآ  دوزفا ،  تریصب  هدید  ییاناوت  تردق و  رب  زین  و  دش ،  انـشآ  يدنوادخ  تمکح  رارـسا  هب  شنیرفآ  رظانم 
سکعنم خیرات  هدید  هنییآ  رد  دـبا  يارب  درم  نیا  كاپ  هرهچ  مییوگب  دـیاب  مینک  ضرف  يا  هدـید  خـیرات  يارب  رگا  تفاکـش ،  شنورد  زا 

 . دوب دهاوخ 

یگدنز نوؤش  رد  داصتقا 

لوا تمسق 

يورین رکف و  هیاس  رد  ار  رشب  هدرتسگ و  ناهنپ  راکشآ و  يورین  نارازه  و  نوگانوگ ،  داوم  اه  نویلیم  اب  ار  تعیبط  هرفـس  گرزب  دنوادخ 
هدرتـسگ هرفـس  نیا  زا  جـیردت  هب  راـصعا  نورق و  خـیرات و  لوط  رد  مه  رـشب  تسا .  هدـناوخ  ارف  تورث  نارکیب  عـبنم  زا  هدافتـسا  هب  راـک 

كاروخ و زا  رـشب  يدام  یگدـنز  تیفیک  زورما  هک  ییاج  ات  هدرب  الاب  ار  شیوخ  یگدـنز  حطـس  هدومن و  شاـعم  رارما  هدرک و  هدافتـسا 
رـشب تایح  خیرات  یط  رد  هک  تشاذگ :  هتفگان  دیابن  ار  هتکن  نیا  اّما  درادن .  هتـشذگ  اب  یتهابـش  چیه  لیاسو  ریاس  نکـسم و  كاشوپ و 
تـسد هب  ار  یعیبـط  داوم  هک  لکـش  نیا  هب  هدومن ،  لدـتعم  شور  کـی  هب  توعد  تمعن  ناوخ  زا  يریگ  هرهب  رد  ار  ناـسنا  یهلا  نیناوـق 

هب نادنچ  هن  تقیقح  رد  دنک  کیرـش  داوم  نآ  زا  ندرب  هرهب  رد  زاین  ماگنه  هب  زین  ار  نارگید  دنک و  هدافتـسا  نآ  زا  مزال  هزادنا  هب  هدروآ 
هن دـنک ،  ادـیپ  طیرفت  هب  لیم  هن  و  دـیامیپب ،  طارفا  هار  هن  دـیآ .  ردـب  شناج  فعـض  زا  هک  نادـنچ  هن  و  دـیآرب ،  شناـهد  زا  هک  ندروخ 
هار هک  دنک  يرادهگن  لام  نآ  نانچ  هن  و  دروآ ،  يور  شتالایع  وا و  رب  راگزور  یگنت  و  دـنامن ،  يزیچ  وا  يارب  هک  دـنک  قافنا  نادـنچ 
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نآرق رد  شهباشم  و  داصتقا ،  هملک  دنیوگ و  لدتعم  شور  ار  طیرفت  طارفا و  زا  نتسج  يرود  دوش .  هتـسب  وا  رب  نارگید  دوخ و  هدافتـسا 
يانعم هب  داصتقا  هلئـسم  اما  بلطم ،  ناونع  حیـضوت  نیا  دوش ،  یم  ریبعت  يور  هنایم  هب  نآ  زا  یـسراف  رد  هک  تسانعم  نیمه  هب  تاـیاور  و 
تـسیا هطبار  داصتقا  دنامن .  مامتان  داصتقا  هملک  بسانت  هب  هک  نیا  ات  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  زین  دـیلوت  تیکلام و  جرخ و  دـمآرد و 

نداد ناشن  هعلاطم و  زج  داصتقا  ملع  نیارباـنب  دوش ،  یم  رارقرب  هعماـج  دارفا  نیب  یگدـنز  عضو  دوبهب  يداـم و  تاـجایتحا  عفر  يارب  هک 
تـسد هب  هطبار  نیا  هتـشر  هک  نامز  یلو  دوب .  دهاوخن  يرگید  عوضوم  دـنک  نیمأت  ار  دارفا  يدام  هافر  تداعـس و  دـناوتب  رتهب  هک  یقرط 

قرش رد  دنمتورث  يدودعم  تشم  زیمآ  نونج  ياه  ینارذگشوخ  يدازآ و  دیآ ،  یم  ناسنا  رس  هب  ینتفگان  ياهالب  دتفیب  تیبرت  یب  دارفا 
 ، يرآ تسا .  يراب  دـنب و  یب  اـشحف و  هعـسوت  مهم  لـماوع  زا  یکی  تسا ،  راوتـسا  يدرفلا  ۀـلاصا  یطارفا  هدـیقع  ساـسا  رب  هک  برغ  و 

دنتـساوخ یمن  تقو  چیه  ناراد  هیامرـس  یلو  تسا  یگدنز  نوؤش  مامت  رد  هانگ  یگدولآ و  عون  ره  زا  عنام  شحیحـص  تهج  رد  داصتقا 
تـسرپ لاـم  نارازه  یچ و  هدافتـسا  ءوس  رـصانع  هب  تورث  لوپ و  زا  یقطنم  ریغ  يدازآ  نیا  دوـش .  ارجا  شیلوـصا  ياـنبم  رب  هماـنرب  نیا 

دنروآ رد  هقباسم  هنحص  کی  تروص  هب  تسرد  ار  عامتجا  طیحم  هک  هداد  هزاجا  دنراد  یناهج  تیفورعم  هک  یبرغ  یقرش و  نار  توهش 
نیناوق رظن  زا  ینارذـگ  شوخ  يارب  اهرنویلیم  نیا  تیلاـعف  دـننک .  شیاـمزآ  هنحـص  نیا  رد  ار  دوخ  یناویح  یـسنج و  ییاـناوت  نیرخآ  و 

 ، دننک هدافتسا  دنهاوخب  هک  يا  هلیسو  ره  زا  یمرگرس  یـشایع و  عون  ره  نیمأت  يارب  دندازآ  اهنآ  تسین .  يدح  چیه  هب  دودحم  یتکلمم 
تردق یموهفم  لصا و  چیه  هرخالاب  و  دننک ،  جرخ  دنهاوخب  هک  رادـقم  ره  دـنهد و  لیکـشت  دـنهاوخب  هک  یـسلجم  یلفحم و  عون  ره  و 
توهـش ياهرنویلیم  سدقم  ان  يدازآ  نینچ  نیا  هیاس  رد  دنک .  تمواقم  یفارـشا  ياهرنویلیم  نیا  هناوید  زیارغ  تالیامت و  ربارب  رد  درادن 

قنور دـننک و  یم  جـیورت  دوخ  ياه  تذـل  يارب  ار  تفع  یفانم  لـمع  ءاـشحف و  هنوگ  ره  دوخ  یندـشن  ماـمت  ياـه  لوپ  تردـق  هب  نار ، 
 . تسا تیناسنا  تلیضف  ندیبوک  هار  رد  اه  یجرخلو  نیا  ملسم  و  دنـشخب ،  یم  یـسنج  جرم  جره و  تارکنم و  ءاشحف و  رازاب  هب  یبیجع 

البق هک  ییانعم  نآ  هب  يدام  ياه  همانرب  مامت  رد  ینامسآ  كاپ  نییآ  مالسا  دوب ،  طلغ  ياه  همانرب  نیا  عنام  راودا  مامت  رد  یهلا  تاررقم 
 . دـهد یمن  ینوناق  ریغ  یجرخلو و  هزاجا  مه  عورـشم  هار  رد  یتح  دـنک و  یم  توعد  داـصتقا  لادـتعا و  تیاـعر  هب  ار  یمدآ  دـش  هتفگ 

رطخ لامتحا  ضرم  نآ  رطاخ  هب  دوب .  ناوج  هکنآ  اب  دعس  تفر ،  صاقو  یبا  نب  دعس  تدایع  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ 
تـسا رتخد  هک  يدنزرف  اهنت  اب  مراد  تورث  يرادقم  مهد  یم  گرم  لامتحا  تسا ،  دـیدش  مضرم  درک :  ضرع  مرکا  لوسر  هب  داد ،  یم 
هزاجا دومرف :  ار ،  نآ  فصن  درک  ضرع  زگره ،  دومرف :  مهدب  هقدص  ادـخ  هار  رد  گرم  زا  شیپار  شیوخ  لام  تمـسق  ود  مهاوخ  یم 

یب ینغ و  تثراو  وت  زا  سپ  رگا  دعـس !  يا  درادـن ،  یعنام  اما  تسا  دایز  هچرگ  دومرف :  روطچ ؟  ار  ملاـم  ثلث  درک :  ضرع  مهد ،  یمن 
نوؤش زا  ینأش  چیه  مالـسا  تروص  ره  رد  دـشاب .  هتـشادن  يزیچ  وا  یـشاب و  هداد  ادـخ  هار  رد  ار  تلام  وت  هک  تسنآ  زا  رتهب  دـشاب  زاین 
مالـسا تلم  هک  يزور  نآ  دـنبای .  تسد  زاین  دروم  ياه  همانرب  ماـمت  هب  نآ  قیرط  زا  دـنناوتب  نیملـسم  اـت  هتـشاذگن  توکـسم  ار  داـصتقا 

روشک عضو  دش  یم  لمع  يداصتقا  ياه  همانرب  يا  هراپ  هب  دوب و  هدـش  ضوع  يربهر  ریـسم  هکنیا  نیع  رد  و  تشاد ،  يداصتقا  لالقتـسا 
اـهلپ و دـجاسم و  نتخاـس  اـه و  یناریو  ریمعت  رد  فرـص  زا  سپ  لاـملا  تیب  دـمآ  رد  هفاـضا  هچناـنچ  دوب ،  بولطم  نآرق  تلم  مالـسا و 
هد رب  غلاب  نارامیب ،  هجلاعم  يارب  اه  هاگنامرد  نتخاس  نادنمدرد و  لاح  یسررب  ناناوتان و  هب  یگدیسر  روشک و  ياههار  ریمعت  اهمامح و 

ماـما هب  تیـصو  نمـض  رد  تاـفو  ماـگنه  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما دنتـشادن .  جرخ  لـحم  گرزب  مقر  نیا  يارب  هک  دوب  راـنید  نوـیلیم 
نیا رد  يراد  تقاط  ار  هچنآ  هشیمه  هک  تسوت  هدـهع  رب  شاب ،  ور  هنایم  داعم  رد  شاعم و  رد  مرـسپ !  دـیامرف :  یم  ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم

هک اجنآ  نداد .  تسد  زا  يونعم  يدام و  هیامرس  طیرفت  طارفا و  هیاس  رد  هن  تسا ،  ندیـسر  دارم  هب  دوصقم  يرآ ،  ییامن .  باختنا  روما 
هک یمورحم  هتسب و  اپ  تسد و  ناسنا  دنتسین .  ناما  رد  رورش  زا  مدرم  تسین و  يدوس  دیما  دشاب ،  هتـشاد  دوجو  يونعم  يدام و  طاطحنا 

نیا تسا ،  دـیفم  وا  لاح  هب  يزیچ  هچ  دراد و  يا  هرهب  هچ  رخآ  هتفوک  مه  رد  ار  شناوختـسا  راـگزور  راـشف  طـیرفت ،  طارفا و  رطاـخ  هب 
همطل هکلب  دریگ  یمن  هرهب  مالسا  اهنت  هن  يا  هعماج  ای  یصخش  نینچ  زا  تسا ،  رـضم  مه  مالـسا  يارب  یتح  هعماج  نینچ  نیا  ای  درف  نینچ 
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يراوخ ثعاب  تلادع  ياهنم  ياه  تلم  دنک .  یم  رادقم  یب  هدولآ و  ار  اهاذغ  نیرت  هزیکاپ  هدولآ  فرظ  هچ  دنیب  یم  مه  يرایسب  نایز  و 
ياـه ثاریم  زا  هن  نید و  زا  هن  هدـییارگ ،  یتـسپ  هب  یگدـنز  رد  هک  یناـیدا  نینچ  ناوریپ  دـنراد ،  باـستنا  اـه  نادـب  هـک  دنتـسه  یناـیدا 
يارای زگره  هتفای و  یملع  بتک  زا  ولمم  يا  هناخباتک  نایم  رد  ار  دوخ  هک  دنتسه  ینالهاج  نوچ  نانآ  دنرب ،  یم  عفن  نتشیوخ  ياهبنارگ 
ياجب هاگنآ  هدرک  لیمحت  قیاقح  نیرت  یلاع  رب  ار  دوخ  لـهج  ناداـن ،  ناوریپ  هک  هدـش  رایـسب  رتدـب  نیا  زا  دـنرادن .  نآ  زا  نتـسج  دوس 

یمالـسا کلامم  هک  امعم  نیا  لح  يارب  دیاب  ورنیا  زا  دنزادنا .  یمرد  شیاهاج  نیرت  لزان  هب  دـنهد  هولج  گرزب  ار  تقیقحح  نآ  هکنیا 
زا تمظع  بسک  راظتنا  دننک و  مالـسا  هب  هیکت  هکنآ  زا  شیپ  یمالـسا  ياه  تلم  هک  مینک :  هیکت  تقیقح  نیا  هب  دـنراتفرگ  نادـب  تخس 
هب لیام  ناسنا  ینعی  دنراد ،  فوطعم  يونعم  يدام و  حطس  ندنادرگ  رترب  هار  رد  ار  دوخ  ياه  شـشوک  هک  تسا  مزال  دنـشاب  هتـشاد  نآ 

كرد و ياراد  نینچ  نیا  یناسنا  نوچ  هاگ  نآ  دنزادنا .  راکب  یلاع  فادها  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  لقع  كرد و  دنوش و  یعقاو  تیبرت 
یگدـنز بلاط  یتسار  هب  رگا  نک ،  يراـی  ار  نتـشیوخ  ادـخ و  مییوگ :  یم  وا  هب  دـبایرد  ار  دوخ  فیاـظو  تسناوت  هدـمآ و  دوجوب  مهف 

فرـص هب  رگید  و  دننیبب ،  ار  مالـسا  یلاع  قیاقح  دـنناوت  یم  دور ،  رانکرب  تلم  زغم  ولج  زا  ماهوا  هدرپ  نوچ  یترخآ .  ایند و  رد  شزرااب 
زاین دروم  ياه  متسیس  دقاف  ار  مالسا  یگدز  برغ  زا  یتسم  دوخ و  لهج  رطاخ  هب  نانیا  دننکن .  تواضق  مالـسا  هرابرد  هناروکروک  دیلقت 

اب نانآ  هتفگ  هک  یلاح  رد  تسا ،  ناوتان  يرـشب  هعماج  زاین  ردوم  ... يداصتقا و یـسایس و  متـسیس  هئارا  زا  مالـسا  دنیوگ :  یم  ودنناد  یم 
رد یهلا  نییآ  هک  تفای  دنهاوخ  دننک  مالـسا  بتکم  رد  هعلاطم  دندوش و  دازآ  تّیبصع  لهج و  دـنب  زا  رگا  نانیا  درادـن ،  قباطت  تقیقح 
 . تسا نیناوق  تاررقم و  نیرترب  ناسنا  ياه  يدـنمزاین  تایح و  نوؤش  مامت  رد  شتاررقم  هوالع  هدربن ،  دای  زا  ار  ناـسنا  يا  هماـنرب  چـیه 

يور و هناـیم  شموهفم  ود  هب  داـصتقا  تمـسق  رد  مالـسا  دراد ،  بیجع  سب  یلئاـسم  لاـم  هب  تبحم  جرخ و  دـمآرد و  هلئـسم  رد  مالـسا 
دایز ردق  نآ  يداصتقا  بتک  تسا .  میلست  شیاه  همانرب  تفایرد  ربارب  رد  يدنمدرخ  ره  هک  هدرک  ثحب  نانچ  نآ  هیامرس  ندروآ  تسدب 

ینارهت گرزب  اقآ  خیـشآ  ياـقآ  ریبخ  دنمـشناد  ۀـعیرذلا  باـتک  هب  رگا  تسین ،  رـسیم  اـهنآ  دادـعت  ندرمـش  نآ و  هب  یـسرتسد  هک  تسا 
فلتخم ياه  بتکم  ندـمآ  دـیدپ  اب  مه  زورما  و  دـیوش ،  یم  تریح  راچد  دـیرگنب  نآ  رد  ار  مالـسا  يداصتقا  تاـفلؤم  دـینک و  هعجارم 

باتک دنا ،  هداتـسیان  زاب  ياه  بتکم  مامت  رب  نآ  يرترب  تابثا  مالـسا و  يداصتقا  بتکم  ندناسانـشزاب  زا  یمالـسا  نادنمـشناد  يداصتقا 
يداصتقا بتک  هنومن  نیرتهب  زا  هک  ام )  داصتقا  نآ (  همجرت  ردـص و  رقاب  دـمحم  دیـس  هّللا  تیآ  گرزب  ملاـع  هتـشون  اـنداصتقا  شزرارپ 

رظن زا  ًارهق  یعامتجا  یگدنز  رد  تسا و  عبطلا  یندم  رشب  تسا .  لیلد  دهاش و  نیرتهب  ام  ياعدم  رب  دشاب ،  یم  رضاح  رصع  رد  یمالـسا 
نیا ساسح  تاکن  مامت  دوخ  یـشیدنارود  تیعماج و  اب  مالـسا  بتکم  داد ،  دـهاوخ  خر  هشقانم  هعزانم و  شیاـهدروخرب  رد  یلاـم  روما 

هعماج روشک و  يدام  هینب  و  هدرب ،  يداصتقا  همانرب  رد  يریظن  یب  تاررقم  يور  ار  يدام  تایح  ساسا  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  تمسق 
 . دیاین مهارف  هقرفت  تابجوم  هشقانم و  هعزانم و  تنکسم ،  رقف و  ات  هدومرف  راوتسا  یلزلزت  لباقریغ  نقتم  لوصا  رب  ار  یمالسا 

مود تمسق 

دنروایب ار  نآ  زا  رتهب  ای  دننک ،  ادیپ  نآ  رد  یللخ  دنا  هتسناوتن  داصتقا  گرزب  ياملع  زونه  هدومن  عضو  داصتقا  يارب  مالـسا  خهک  ینیناوق 
دننک راکنا  دنناوت  یمن  مالسا  يداصتقا  دعاوق  زا  یهاگآ  تروص  رد  نانیا  هدمآ  عامتجا  هریاد  هب  اه  هاگشناد  زا  داصتقا  رتکد  اه  نویلیم  ، 

رقف و  راد ،  هیامرـس  هقبط  تیوقت  زورما  داصتقا  صقن  لیلد  نیرتهب  تسا و  يدام  تایح  ینابم  نیرتمکحم  مالـسا  داـصتقا  نوناـق  داوم  هک 
ود هوالع  دنتکاله .  زرم  رد  یگنـسرگ  زا  يا  هفیاط  يریـس و  زا  یهورگ  هدرک  میـسقت  تورث  رقف و  هقطنم  ود  هب  ار  ایند  هک  تسا  رگراک 

زورب أشنم  يرامعتـسا  عفانم  نیمأت  دوخ و  دـیاقع  تابثا  يارب  هدروآ و  دوخ  ذوفن  ریز  ار  ناـهج  مسینومک  مسیلاـیرپما و  يداـصتقا  بتکم 
مسینومک هک  یتروص  هب  هن  دوب ،  عامتجا  درف و  حلاصم  عفانم و  ظفاح  شنید  نیناوق  هیاس  رد  مالـسا  ربمایپ  دنا .  هدش  یگرزب  ياه  گنج 

رب هوالع  وا  داد ،  یم  رارق  مدرم  نابیتشپ  ار  تشاد آ ن  هدارا  ادـخ  هچنآ  هکلب  دـنک  یم  اعدا  مسیلاتیپاک  هک  يا  هرهچ  هب  هن  و  دـیوگ ،  یم 
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يزوسلد هراومه  دیزرویم ،  مامتها  زین  ناشیاه  همانرب  همه  حالـصا  رما  رد  درک ،  یم  قیوشت  نتخودنا  دـمآرد و  هب  تبـسن  ار  مدرم  هکنیا 
تلادـع يارجا  يارب  هشیمه  ار  ناـنآ  دوـمرف و  یم  یـسررب  کـیدزن  زا  ار  ناـشعاضوا  دـسرن .  ررـض  يدرف  چـیه  هب  هکنآ  يارب  درک  یم 

راک و نأش  رد  هکنیا  هچ  دـندیمهف  یم  همه  هک  دوب  دـیفم  هاـتوک و  نانخـس  هلـسلس  کـی  شتاروتـسد  داد .  یم  دـیون  درک و  یم  قیوشت 
ناشیاهدونش تفگ و  هب  یتخل  هک  نآ  زا  سپ  دندوب ،  هلماعم  تراجت و  لاح  رد  مدرم  تفر  رازاب  هب  يزور  دش .  یم  ءادا  ناگمه  تیلاعف 

ناشن هب  ار  ناشیاه  مشچ  دندیشک و  ندرگ  همه  لاح  نآ  رد  راجت  ناناگرزاب !  يا  امـش  تفگ :  درک ،  دیدزاب  ار  ناشیالاک  دومن و  هجوت 
ناناگرزاب دندومرف :  ترضح  دومرف .  دهاوخ  هچ  ربمغیپ  هک  دنتسیرگن  یم  هناقاتشم  همه  دنتخود ،  ترضح  نآ  راتفگ  هب  خساپ  تباجا و 

وگتـسار راکوکین و  راکزیهرپ و  هک  نانآ  رگم  دـنوش ،  یم  روشحم  تمایق  زور  هدروخ  ناشیناشیپ  رب  هاـنگ  كراـم  هک  یلاـح  رد  یگمه 
قداص دشاب ،  دنب  ياپ  دوخ  تادهعت  هب  ینعی  راکوکین  دنکن ،  متس  یسک  هب  دنک و  اورپ  ادخ  مشخ  زا  هک  یـسک  ینعی  راکزیهرپ  دنـشاب . 

نینچ نیا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) گرزب یبن  دنک .  زارتحا  مدرم  نداد  بیرف  ییوگغورد و  بذـک و  زا  هک  یـسک  نیعی  وگتـسار  و 
ار ناشی  هداوناخ  دوخ و  یگدنز  اریز  دنراد ،  قح  دزن  يدـنمجرا  ماقم  ناشراک  ظاحل  هب  نانآ  هچ  دومرف ،  تحیـصن  ار  عامتجا  نارادـلام 

يارب هک  یتیمها  رظن  زا  دیجم  نآرق  ًاساسا  دنراذگ .  یمن  خساپ  نودب  هاگچیه  ار  هعماج  نادنمزاین  دننک و  یم  هرادا  يدـنموربآ  قیرط  هب 
هب هجوت  فیدر  مه  هداد و  روتسد  نادب  زامن  هب  رما  لابند  هب  هدرک و  دای  ادخ  لضف  بلط  ناونع  هب  ار  نآ  هدش  لئاق  تراجت  لام و  بسک 

مهم رثؤم و  يوضع  دوخ  هبون  هب  جرخ  دمآرد و  هب  طوبرم  تاروتسد  مامت  يارجا  تروص  رد  ناروهشیپ  تسا .  هدومرف  شررقم  دنوادخ 
قح يادن  هب  دیاب  هتـسج و  تکرـش  دشاب  هتـشاد  دوجو  نامدرم  یگدنز  رد  دیاب  هک  يراکمه  یعون  رد  نانآ  دنعامتجا ،  رکیپ  ياضعا  زا 

دنشاب و هتشاد  كاپ  ینهد  رد و  تسد  رگا  ناناگرزاب  ( . 1) دییامن يراکمه  يراکزیهرپ  يراکوکین و  ساسا  رب  هدومرف :  هک  دننک  هجوت 
هیآ هدئاملا :  ( 1  ) یقرواپ ناناگرزاب  دیوگ :  یم  ثیدح  تشاد ،  دنهاوخ  یگرزب  شاداپ  ادخ  هاگشیپ  رد  دنـشاب  رادرکتـسرد  وگتـسار و 

هلأسم هب  تبـسن  مالـسا  هک  یبیغرت  قیوشت و  همه  نیا  اب  دـنوش  یم  روشحم  ناقیدـص  نادیهـش و  هارمه  هب  زیخاتـسر  زور  وگتـسار  ي 2 . 
دیدـش ییوجدوس  سح  هک  مدرم  زا  یهورگ  هنافـسأتم  هدـش  هداد  رارق  ناراکتـسرد  يارب  هک  يرجا  لضف و  همه  نیا  اب  و  دراد ،  تراجت 

هب مدرم  دید  رد  هدرک و  رادقم  یب  راوخ و  ادخ  دزن  ار  دوخ  هک  دنراد  یمرب  ماگ  ییاههار  هب  دنا  صیرح  ایند  لام  يروآ  عمج  رب  دنراد و 
لام عمج  هب  ناشتمه  اـهنت  هک  یمدرم  دـنهد .  یم  هولج  دنتـسین  نادرگ  يور  يرادرم  چـیه  زا  هک  یتاـناویح  هدـنرد ،  یتاـناویح  تروص 

رتشیب لوپ  يارب  هلماعم  رد  شغ  ببـس  هب  هک  يدارفا  دـیآ ،  یم  تسدـب  هار  مادـک  زا  هک  دـنک  یمن  یقرف  ناشیارب  هماـنرب  نیا  رد  تسا و 
همه همه و  دـنهد ،  یمن  تبثم  باوـج  نادـنمزاین  هب  هـک  یناـناگرزاب  دـننک ،  یم  ناـهنپ  يرتـشم  رظن  زا  ار  ـالاک  بوـیع  ندروآ  تسدـب 
دوب هدننک  هریخ  شرهاظ  هک  داتفا  ییالاک  هب  شرظن  تشذگ  يا  هزاغم  رانک  زا  يزور  مالسا  یبن  دنوش .  یم  بوسحم  راکدب  راکهانگ و 

نآ رب  ناراب  یمک  داد :  خـساپ  دندیـسرپ :  عاتم  بحاص  زا  دـندرک ،  تبوطر  ساسحا  دـندرب و  ورف  ـالاک  نورد  هب  تسد  دـنتفر و  شیپ  ، 
 . تسین ام  زا  دنک  بلقت  سک  ره  دننادب  همه  ات  یتشاذگن  ضرعم  رد  مه  ار  شبوطرم  ياه  تمسق  ارچ  سپ  دندومرف :  ترـضح  هدیراب . 

یهاگ و  دنرپس ،  یم  هر  قسف  هانگ و  هب  دنتسین  هاگآ  نآ  یقیقح  خرن  زا  مدرم  هک  ییاهالاک  يدنب  خرن  رد  هعدخ  رثا  رب  ناناگرزاب  یهاگ 
بآ زا  رپ  ار  تاناویح  مکش  یهاگ  ای  دنـشورف ،  یم  بآ  اب  ار  ریـش  وج و  اب  ار  مدنگ  الثم  هدرک ،  طولخم  مه  اب  ار  هباشم  يالاک  دنچ  مه 
همه دنز  یم  رس  ناربخ  یبادخ  زا  هک  زیمآ  تنایخ  ياهراک  هنوگنیا  دوش ،  هداد  ناشن  یعیبط  نزو  زا  رت  نیگنس  نیزوت  ماگنه  هب  ات  هدرک 

یهاوخریخ تناما و  ساسا  رب  تراـجت  هک  یلاـح  رد  تسا ،  هلماـعم  تراـجت و  ساـبل  رد  هناـیفخم  تقرـس  مدرم و  لاوما  رد  يرگلواـپچ 
تـسا راوازـس  تسا و  يدزد  دوش  یم  لامعا  تراجت  رد  هک  اه  تنایخ  هنوگنیا  دنجاتحم ،  نآ  هب  یگدنز  رد  همه  و  دـشاب ،  یم  راوتـسا 

دننز و یم  تسد  مدرم  يرورض  داوم  راکتحا  هب  رتشیب  يدوس  عمط  هب  نارگادوس  مه  یهاگ  دنوش .  موکحم  يدزد  رفیک  هب  نآ  نیبکترم 
مـسق اب  یهاگ  تسا .  راز  یب  نانآ  زا  مه  ادـخ  هتفاترب و  يور  ادـخ  زا  نانیا  دـننک ،  یم  داجیا  یتالکـشم  هریغ  ییاذـغ و  داوم  هلئـسم  رد 

هب هک  نیا  رب  هوالع  نانیا  دننک ،  یم  هدولآ  تنایخ  هب  تسد  زین  هار  نیا  زا  دنهد و  یم  مدرم  دروخ  هب  ار  ییالاک  غورد  هب  مه  نآ  ندروخ 
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رورغم شینتفر  تسد  زا  يالاک  شزیچان و  عاتم  ایند و  هب  دارفا  هنوگنیا  تسا ،  نیملسم  مالـسا و  گنن  ناشدوجو  دننک  یم  تنایخ  هعماج 
نیا فارطا  رد  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  دنناشک .  یم  يونعم  يدام و  تکاله  هبار  هعماج  دوخ و  هدش 
اـسآ هوک  یلبق  نینهآ و  یمزع  هک  تسا  هویـشرپ  هدنبیرف و  يربلد  ایند  دهد :  یم  نخـس  داد  نینچ  نک  ناینب  هدننک و  رورغم  يایند  هنوگ 

هب نانچنآ  دـیاب  نارگناوت  ددرگن ،  شیربلد  ياه  هولج  قرب و  قرز و  هتفـشآ  هدرک ،  تمواقم  شزیگنارهم  ياه  هوشع  لباقم  رد  اـت  دـیاب 
زیچان تسپ و  ار  اهنآ  شوه  لام  یتسم  هدوبرن ،  ناشتـسد  زا  ار  درخ  مامز  تمعن  شوناشون  هک  دنـشاب  هتـسارآ  اوقت  يورین  قالخا و  توق 

هرذ زا  دیـسر و  دهاوخ  دوخ  ياه  هداد  باسح  نیرتکچوک  هب  هک  دراد  قیقد  رادیب و  يا  هدـید  شخب ،  تمعن  تسد  هک  دیـسرتب  دـنکن . 
ناشون خلت  ماک  هک  دوش  یم  ساسحا  یبوخ  هب  تقونآ  رد  ایند  ینیریش  دیشاب  شوه  هب  درک .  دهاوخن  رظن  فرص  یسرپزاب  زور  هب  یهاک 

هنتف تیرفع  دـنریگ  رارق  مظعا  تمـسق  رد  ناتـسدیهت  دـنوش و  دایز  ناگنـسرگ  هک  یماگنه  ددرگ .  هدامآ  نایاونیب  ياون  ددرگ و  نیریش 
دنناـم تسخن  ماـگنه  بوشآ و  دـنایامنب .  ربـخ  یب  نارگزور  هیـس  نآ  هب  نادـند  لاـگنچ و  دـیآ و  شیپ  نادـنمتورث  بناـج  هب  رودارود 

دهد و لیکـشت  هرـسیم  هنمیم و  ددرگ ،  دـنمورین  يوق و  راگزور  تشذـگ  هب  مک  مک  یلو  تسا ،  رادـقم  یب  فیعـض و  دازون و  یکدوک 
هدوت تئیه  دزرلب و  عامتجا  ماگنه  نیا  رد  دنک .  زاب  فرژ  قیمع و  ياه  هاچ  هدراذگ و  بیهم  ياه  هاگ  نیمک  شوهدم  نارس  هریخ  يارب 

يا دبنجب .  ياج  زا  تفص  هناوید  یعـضو  اب  دزادرپ و  تضهن  هب  محر  یب  نارگناوت  هیلع  نآ  تیرثکا  هک  اریز  دروخ  ناکت  هراوهاگ  دننام 
نآ زا  دیـسرتب  دیدز ،  رانید  هکـس  لد  نوخ  زا  دیتخودنا و  مهرد  مشچ  کشا  زا  دیدوبرب !  نانز  هویب  لام  دید و  رب  نایاونیب  قح  هک  نانآ 
هب شیوخ  يالاک  لابند  هب  نوخ  کـشا و  ناـبحاص  هک  تساـجنیا  دـنامن .  نوخ  اـه  هنیـس  رد  دکـشخب و  کـشا  ناگدـید  رد  هک  يزور 
مه تنایخ  ساره  هک  رصنع  تسس  نادنمتورث  نارادلام و  يا  امش  دننک .  هبلاطم  ادوس  نیا  درگیپ  نیرخآ  ات  ار  دوخ  دوس  دنتفا و  وجتسج 

تـضهن بالقنا و  زا  و  دراذـگ ،  یمن  ناتتحار  مد  کی  دـهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  تشز  هفایق  ناتلباقم  رد  هتـسویپ  كانلوه  سوباک  نوچ 
زور نآ  مدرم  ًاملسم  دیهد ،  یم  نایاپ  شیوخ  هدولآ  تنایخ و  رپ  یگدنز  هب  دییآ و  یمرد  ياپ  زا  هلحرم  نیلوا  رد  هدیدمتـس  نادنمتـسم 

ناراکهبت نوخ  هب  زین  ناهانگ  یب  نوخ  ًانمـض  دـنام .  دـهاوخن  ملاس  بالقنا  بوشآ و  همه  نیا  اـب  عاـمتجا  هزاریـش  دوب و  دـنهاوخن  مارآ 
تمرح کته  سفن و  لتق  هک  گرزب  تبیـصم  نیاو  تسـشندهاوخ  هعماج  رد  حالـصا  ياج  هب  زیچ  همه  رد  داـسفو  دـش  دـهاوخ  هتخیمآ 

هب هدـشن  ریدات  سپ  دـنداهن  ياپ  ریز  هب  ار  نایاونیب  قح  دـنتخودنا و  لامو  دـندرک  يدزد  هک  تسا  هفیاط  نآ  ندرگ  هب  اهنت  تسا  عاـمتجا 
رد مه  هک  دـیهدم  شرورپ  بـالقنا  یعفا  و  دـیوشن ، هنتف  نوناـک  ، دـیزاس نارگد  يادوس  يادـف  ار  دوخ  دوس  یتخلو  دـیزیخرب  مدرم  راـک 

زیخاتـسر زور  هب  هـک  دـینک  شـشوک  . دروآرب ناـتراگزور  زا  راـمد  درب و  ورف  امـش  رکیپ  رد  ار  دوـخ  نـیگآرهز  نادـند  شبنج  نیتـسخن 
نیگنر هتـشغآ و  نانیکـسم  هدـید  باـنوخ  ناـمیتی و  لد  نوخ  هب  ناـشنفک  نماد  هک  یناـسک  نآ  دـننام  هن  ، دـیزیخرب كاـخ  زا  هناـمولظم 

يولگ زا  مارح  مومـسم  همقل  هکدـیراذگم  دـییامنن  طارفا  مدرم  قوـقح  ندرک  لاـمیاپ  رد  دـینزن و  صرح  لاـم  عـمج  رد  ردـق  نیا  ، دـشاب
مدرم زا  مالـسا  عورـشم  ياه  هتـساوخ  زا  يا  هشوگ  نیا  تروص  ره  رد  تسا .  هتـشاذگ  شتآار  همقل  نآ  ماندـنوادخ  نوچ  دور  ورفاـمش 
دنروآ تسد  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ات  دندنب  راک  هب  ار  شتاروتسد  هتفریذپ و  ار  مالسا  تبغر  لامک  اب  دیاب  هک  دنتسه  مدرم  نیا  تسا و 

.

تیکلام مالسا و 

دسرن ینایز  عامتجا  درف و  زا  کی  چیه  لاح  هب  هک  دتـسیا  یم  یماقم  رد  هدومن و  تیاعر  ار  عامتجا  درف و  حلاصم  یلام  همانرب  رد  مالـسا 
هب نوناـق  عضو  هلیـسو  هب  تسا .  هدومن  تعباـتم  ینورد  يادـن  نوناـق و  ینعی  دوخ  یـساسا  شور  ناـمه  زا  هماـنرب  نیا  نداد  قـقحت  رد  و 
رب قوفت  فرط  هب  ار  رـشب  نطاب  يادن  اب  و  دسر ،  یم  تسا  دشر  یقرت و  لباق  هتـسیاش و  عامتجا  کی  داجیا  نماض  هک  یملع  ياه  فده 
زاب هشیمه  ار  لماکت  یقرت و  هار  و  دـنار ،  یم  تسین  سک  ره  سرتسد  رد  هک  رت  یلاع  یگدـنز  کی  هب  یبای  تسد  یتاـیح و  تالکـشم 
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تراغ يدزد و  زا  ار  قح  نیا  ظفح  هتسناد و  ملـسم  تباث و  هعورـشم  لیاسو  اب  ار  يدرف  تیکلام  قح  لاوما  باب  رد  مالـسا  دراذگ .  یم 
هب ار  ییاـه  هماـنرب  هوـالع  هب  دوش و  هتفرگ  زواـجت  يدـعت و  ولج  هک  هدرک  عضو  يدودـح  هدومن و  نیمـضت  یـسالتخا  هنوگ  ره  ندرب و 

فرـصت قح و  هنوگره  یفرط  زا  تسا .  هدرک  عونمم  تیکلام  مالـسا و  دوخ  قح  ریغ  رد  تلاخد  زا  ار  مدرم  هک  هتـشاد  نایب  نوناق  ناونع 
ار نید  نیناوق  اب  فلاخم  ریغ  ياه  همانرب  لالح و  تافرـصت  ریاس  تیـصو و  و  شـشخب ،  نهر ،  هراجا ،  شورف ،  زا  لام  بحاص  يارب  ار 
هب ار  شبحاص  هک  هدومن  عضو  يدویق  دودـح و  شیارب  هدرک و  عیرـشت  ار  يدرف  تیکلام  نوناـق  هک  تسا  مالـسا  نیا  تسا .  هداد  هزاـجا 

حلاصم نینچمه  عامتجا و  حـلاصم  هتبلا  دزاس و  یم  کیدزن  نآ  نداد  تسد  قافنا و  لاـم و  نتخادـنا  راـکب  فرط  هب  يراـیتخا  ریغ  روط 
ینوناق نیلوا  دشاب .  یم  ظوفحم  اهنیا  همه  رـس  تشپ  هتـشاد ،  اپب  اهنآ  رب  ار  تایح  مالـسا  هک  یناسنا  ياه  فده  دودح  رد  مه  درف  دوخ 

فرط زا  هک  تسا  هیبش  یلیکو  هب  زیچ  ره  زا  شیپ  لام  نیا  رد  درف  هک  تسا  نیا  دراد  یم  ررقم  يدرف  تیکلام  قح  تازاوم  هب  مالـسا  هک 
هب لام  تورث و  عقاو  رد  ندش و  لام  بحاص  کلمت و  ات  دنام  یم  هفیظو  کی  هب  رتشیب  وا  هلیـسو  هب  لام  نیا  کلمت  هدش و  نیعم  عامتجا 

نآرق رد  دشاب ،  یم  نیـشناج  تسین  یکلام  وا  زج  هک  يدنوادخ  فرط  زا  لام  نیا  رد  عامتجا  تسا و  عامتجا  قح  دوخ  تیمومع  بسح 
يدرف تیکلام  رگا  ( 1  .) دییامن قافنا  هداد  رارق  نیـشناج  نآ  رد  ار  امـش  ادخ  هچنآ  دیروآ و  شربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  دیامرف :  یم  دیجم 

زج تقو  نآ  رد  عامتجا  هک  دمآ  یم  دیدپ  یلام  همانرب  رد  یبیجع  جرم  جرح و  هتبلا  دـش ،  یمن  عضو  یگدـنز  تیعقاو  لوصا و  اب  قباطم 
هیرظن نامه  زین  لام  دیلوت  هلئـسم  هرابرد  مالـسا  تشادن .  يا  هراچ  داسف  یتخبدـب و  و  هیآ ي 7 .  دـیدح :  هروس  ( 1  ) یقرواپ رارطضا  زا 
حلاصم رـس  تشپ  اریز  هدادن ،  دـنک  فرـصت  شلام  رد  دـهاوخب  روط  ره  هک  قلطم  يدازآ  لام  بحاص  هب  هدومن و  لامع  ار  لام  تیکلام 

تسین حیحص  یعامتجا  هیرظن  کی  زج  تیکلام  لام و  هرابرد  مالسا  هیرظن  هصالخ  دنک و  یم  هلماعم  نآ  اب  هک  تسا  عامتجا  حلاصم  درف 
تاعونـصم تروص  هب  ار  هیلوا  داوم  دـنک ،  تعارز  دـناوت  یم  ینعی  نوناق  دودـح  رد  اما  تسا  دازآ  دوخ  لام  داـیدزا  رد  يدرف  ره  هتبلا  . 

راکتحا ار  مدرم  یگدـنز  تایرورـض  ای  دـهد  هار  هلیح  شغ و  دوخ  راک  رد  درادـن  قح  زگره  یلو  دـیامن  تراـجت  دـناوت  یم  دروآرد و 
هب تسا و  مارح  مالـسا  رظن  زا  اه  همانرب  نیا  همه  دنک ،  متـس  نارازگراک  دزم  رد  رتشیب  دوس  رطاخب  ای  دهد و  ابر  هب  دوخ  لاوما  ای  دیامن ، 

دنک و یمن  رابنا  دزادنیب  تاقبط  نیب  دایز  قرف  هک  يدح  هب  ار  اه  هیامرـس  ًاتداع  مالـسا  كاپ  نیناوق  هدش .  هداد  باذع  هدعو  شا  هدـننک 
مالسا تسا .  هدرک  عنم  مالسا  هک  تسا  ییاه  يراکفالخ  زا  یکی  لوصحم  دوش  یم  هدهاشم  هزرما  هک  یتفگنه  نالک و  ياه  تورث  نیا 

هقبط کی  سرتسد  رد  قح  ياه  تمعن  هرـسکی  هک  هداد  رارقاه  هداتفا  راک  زا  نادنمتـسم و  ءافعـض و  يارب  یقوقح  نادـنمتورث  تورث  رد 
تمیق هب  ار  یکاروخ  سانجا  دنک  راداو  ار  ناراد  هیامرـس  دناوت  یم  عرـشم  مکاح  یطحق  راگزوز و  یتخـس  ماگنه  هب  یتح  دشابن  صاخ 

دـشورفب و ار  سانجا  هدرک و  زاب  ار  ناشیا  ياهرابنا  دراد  قح  مکاح  دوخ  دـندرک  یچیپرـس  رگا  دـنهد و  رارق  مدرم  سرتسد  رد  بساـنم 
برغ قرـش و  رد  زورما  هک  تروص  نیا  هب  يراد  هیامرـس  هک  هک :  دنامب  رود  رظن  زا  دیابن  هتکن  نیا  دـنادرگرب .  لام  بحاص  هبار  شلوپ 
مالسا يایند  هب  مدق  يراد  هیامرس  زا  لکش  نیا  یماگنه  هدوب و  نیشام  عارتخا  زا  دعب  همانرب  نیا  شیادیپ  هدوبن ،  مالـسا  رد  تسا  لوادتم 

زا يربخ  یب  بادرگ  رد  هتـشاد و  رارق  لامعتـسا  لاـگنچ  رد  دـندوب و  هداد  فک  زا  ار  دوخراـیتخا  يدازآ و  ناملـسم  مدرم  هک  تشاذـگ 
درک هدولآ  ار  ناملسم  مدرم  دش و  یمالسا  کلامم  دراو  رامعتسا  تردق  هب  ءاکتا  اب  يراد  هیامرس  یتیعقوم  نینچ  رد  دنتسیز .  یم  مالـسا 

سوحنم و ماظن  نیا  مالـسا  هک  دنتـشادنپ  نینچ  قح  تاررقم  زا  يربخ  یب  لاح  رد  نیملـسم و  لاوحا  هدـهاشم  اب  ناـبایزرا  هک  دوب  اـجنیا 
نیا لیلد  دشاب .  نآ  فلاخم  ضراعم و  هک  تسین  یلصا  چیه  مالسا  نیناوق  رد  دراد و  لوبق  تسبرد  اجکی و  شرش  زیخ و  همه  اب  ار  طلغ 

يداصتقا روطت  مکح  هب  هک  تسا  يدرف  تیکلام  نامه  يراد  هیامرس  نوچ  هتخاس و  حابم  ار  يدرف  تیکلام  مالـسا  هک  تسا  نیا  نایعدم 
ربارب رد  ندش  میلست  مزلتسم  لصا  نتفریذپ  اریز  تسا ،  هدرک  ذیفنت  ریرقت و  ار  يراد  هیامرـس  مالـسا  نیاربانب  سپ  هدمآرد  تروص  نی  هب 

نآ تسا ،  یفاک  تسا  يداصتقا  يابفلا  ءزج  هک  مالسا  هتسجرب  تاکن  زا  یکی  يروآدای  هدیقع  نیا  در  ههبش و  نیا  لاطبا  يارب  تسا  عرف 
دوخ هزورما  ذوفن  تعسو و  نیا  هب  دیآ و  دوجوب  راکتحا  ابر و   : لماع ود  زا  هدافتسا  نودب  يراد  هیامرس  تسین  نکمم  هک  تسا  نیا  هتکن 
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مارح يراد  هیامرس  متـسیس  شیادیپ  زا  لبق  لاس  دصراهچ  رازه و  زا  زواجتم  ار  راکتحا  ابر و  مه  مالـسا  هک  تسین  دیدرت  ياج  و  دسرب . 
رد ار  رگراک  مالسا  هک  تسا :  نیا  هدش  عیرشت  يراد  هیامرـس  لود  هیلک  زا  لبق  مالـسا  فرط  زا  هک  ینوناق  یـساسا و  لصا  تسا .  هدرک 

هداد صیـصخت  رگراک  هب  هدش  نایب  هقف  رد  یلوصا ك  تیاعر  اب  ار  تعفنم  فصن  ءاهقف  زا  یـضعب  هداد و  رارق  هیامرـس  کیرـش  تعفنم 
هتشاد و لومعم  باب  نیا  رد  تلادع  يارجا  هرابرد  مالسا  هک  تسا  یبیجع  يراشفاپ  تسا  هجوت  لباق  زیچ  ره  زا  شیپ  هک  یعوضوم  دنا . 

نیا رد  يداصتقا  لماع  هنوگ  چیه  هتفرگ و  هیام  نارگرک  هرابرد  مالسا  تفأر  یتسود و  رـشب  زا  ًافرـص  يراشفاپ  نیا  هکنیا  همه  زا  رت  مهم 
نارادفرط زا  یـضعب  هک  یتاقبط  هزرابم  دوب و  هدماین  دوجوب  یترورـض  نینچ  زونه  يراذـگنوناق  نامز  رد  اریز  تسا  هتـشادن  تلاخد  راک 

رد تعانص  و  تسا ،  هتـشادن  ینعم  زونه  دنناد ،  یم  امرفراک  رگراک و  طباور  لوحت  روطت و  رد  لاعف  لماع  اهنت  ار  نآ  يداصتقا  بهاذم 
ياه هاگراک  رد  نارگراک  زا  دودعم  يا  هدع  هتـشاد و  نایرج  تسد  هلیـسو  هب  هک  دوب  يا  هداس  همانرب  نیـشام  عارتخا  زا  لبق  راک و  زاغآ 

ساسا رب  ار  رگراک  امرفراک و  طباور  هک  هدوب  یفاک  دش  هراشا  نآ  هب  هک  عیرشت  نیمه  نیاربانب  و  دنا ،  هتـشاد  لاغتـشا  نآ  هب  هداس  رایـسب 
هدرک و داجیا  داضت  محازت و  یلعف  يایند  رد  لومعم  تروص  هب  يراد  هیامرـس  هتبلا  دنک .  رارقرب  يریظن  یب  هقباس و  یب  تلادـع  لدـع و 

نییآ بهذم و  هب  يداصتقا  ياه  بتکم  نارـس  زا  يا  هدـع  هنادرمناوجان  تالمح  يداصتقا .  تاررقم  ندوب  طلغ  رطاخ  هب  رگم  تسین  نآ 
نویفا نید  هتفگ :  سکرام  هدوب .  هّللا  نوؤشو  هّللا  زا  نینمؤم  ندرک  ادـج  يارب  يا  هشقن  اـیو  تسا  مالـسا  زا  ناـنآ  يربخ  یب  يدولوم  اـی 

تاررقم دـباعم و  اه و  تناید  ماـمت  مسیـسکرام  دور ،  یم  رامـش  هب  سکراـم  هفـسلف  هیواز  گنـس  هدـیقع  نیا  تسا و  ناتـسدیهت  ارقف و 
یم شک  تمحز  رگراک و  هقبط  ندومن  هراچیب  ندرک و  ریدخت  نآ  فده  هک  دناد  یم  يزاوژروب )  ) مارم ندرک  هدنز  هلیـسو  ار  یبهذـم 

ار دوخ  لقع  تسا  مزال  ود  نیا  زا  میدرگ ،  یم  رتانـشآ  یتسیلایـسوس  تقیقح  هب  میوش  دازآ  نید  دیق  زا  رتشیب  هچ  ره  هتفگ :  نینل  دشاب . 
يرکف هنوـگ  ره  زا  هک  تسا  یطیحم  حور  نیا  تسا ،  هدیـشک  متـس  هدـیجنر و  مدرم  هلاـن  نید  هتفگ :  سکراـم  مینک .  دازآ  تاـفارخ  زا 
یمدـق نیتسخن  نید  زا  داقتنا  نیارباـنب  تساـه ،  تلم  نویفا  نید  دـبای ،  یمن  شرورپ  يرکف  نآ  رد  هک  تسا  یطیحم  رکف  تسا و  یلاـخ 

سکرام دیاش  دوب .  دهاوخ  هآ  کشا و  طیحم  اجنآ  دنارتسگب  هیاس  اجک  ره  نید  دوش ،  یم  هتشادرب  ینید  طیحم  زا  داقتنا  يارب  هک  تسا 
اما تسا  حیحـص  هدـش  فیرحت  تیحیـسم  تیدوهی و  بهذـم  هرابرد  نینل  وا و  تواضق  هتبلا  هدرک ،  تواضق  هدـیدن و  ار  یمالـسا  نوتم 
هقبط زا  هک  تسا  یتردـق  نیرتدـنمورین  حیحـص  نید  هک  دـندرک  لهاجت  دنتـسناد و  یم  ای  دنتـسناد  یمن  دـیاش  ناـنآ  هن ،  مالـسا  هراـبرد 
نید دشخب .  یم  تاجن  شکرـس  ياه  يروتاتکید  رـسدوخ و  ناراکمتـس  لاگنچ  زا  ار  مدرم  و  دـنک ،  یم  ینابیتشپ  شکتمحز  مورحم و 

نیمک رد  نینچ  مه  دیشخب و  تاجن  يو  لاگنچ  زا  ار  فیعض  لیئارـسا  ینب  دوب و  شدوخ  رـصع  هشیپ  متـس  شکرـس و  نوعرف  نیمک  رد 
بلاق زا  هک  دوب  نید  سدقم  يادـن  یگدـنب  تیدوبع و  دـندوب .  هتخاس  هدولآ  ار  یعقاو  نید  هسدـقم  فادـها  هک  دوب  هفطاع  یب  نایدوهی 

ناراکمتـس نارابج و  نیمک  ردـخه  دوب ك  نید  تساخرب .  نامز  نایغاط  ناشکرـس و  اب  هزراـبم  هب  دـیدرگ و  مسحم  شناوریپ  حیـسم و 
حور اه  تلم  هب  هشیمه  هک  تسا  یعقاو  نید  هصالخ :  درک .  یم  يزاب  وا  تیصخش  هدوت و  تشونرس  اب  هک  یـشیرق  تفرگ ،  رارق  شیرق 

کمک اب  رـصاعم  هتـشاذگ و  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  ییاه  تضهن  اه و  بالقنا  هلئـسم  نیا  هاوگ  نیرتهب  دـشخب ،  یم  تفارـش  تزع و 
هنوـگ ره  ملظ و  هنوـگ  ره  هیلع  ًاـتاذ  تسا  ینامـسآ  نید  نیرخآ  هک  مالـسا  هتفرگ .  تروـص  ناراـبج  ناراکمتـس و  هیلع  رب  ینید  دـیاقع 

هیآ رازه  هب  کیدزن  هک  دراد  يدایز  تایآ  نآرق  رد  مه  هشیدنا  رکفت و  هلئسم  رد  دنک و  یم  هزرابم  يروتاتکید  دادبتسا و  يرگدرادیب و 
تواضق سپ  دـیآ ،  یم  دوجوب  یحیحـص  ملاس و  يرکف  طیحم  نآ  زا  يوریپ  اب  هک  دراد  یتاررقم  مه  ییاور  لیـصا  بتک  رد  دوش و  یم 

يور هنایم  ياـنعم  هب  داـصتقا  هلئـسم  رد  میکح :  ناـمقل  دوش .  یمن  مالـسا  لـماش  يا  هیواز  چـیه  رد  ناـشناوریپ  نینل و  سکراـم و  ياـه 
قح هب  وا  دوب ،  نارگید  دوخ و  يارب  ریخ  زا  رپ  یعبنم  جرخ  دـمآرد و  يانعم  هب  داصتقا  همانرب  رد  دوب ،  هداعلا  قوف  ریظن و  مک  یتیـصخش 

 . درک يوریپ  داصتقا  صوصخ  هب  یگدنز  لئاسم  تشادگرزب  رد  وا  تایح  يولبات  زا  ناوت  یم  دوب و  هلئسم  تهج  ود  ره  ملعم 

یگدنب تیدوبع و 
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هکنیا يارب  دیجم  نآرق  تسین .  قح  هب  تبسن  یگدنب  ماقم  زا  رتالاب  رت و  هدنزرا  یماقم  چیه  دنا  هدرمشرب  رـشب  يارب  هک  یتاماقم  نایم  رد 
ایند تداعس  دیجم  نآرق  ( 1  .) تسا هدرک  دای  دابع  دبع و  ناونع  تحت  ناشیا  زا  دـنک  یفرعم  هرهچ  نیرتهب  رد  ار  قلخ  زا  نازاتمم  ءایبنا و 
یم یفرعم  رورـش  زا  نمأم  اه و  یکین  مامت  أدبم  ار  قح  یگدنب  دـناد و  یم  یعقاو  ناگدـنب  يارب  زا  ار  تشهب  کین و  تبقاع  ترخآ و  و 

هلیسو هب  تداعس  يوس  هب  ناسنا  ییامنهار  يارب  هک  یتاروتـسد  مامت  يارجا  ادخ و  تخانـش  زا  تسا  ترابع  یگدنب  تقیقح  ( 2  .) دیامن
 . تسین ناسنا  دوس  هب  هچنآ  زا  زیرگ  سفن ،  ياوه  اب  فلاخم  تاوهش ،  دنب  زا  نتـسیز  دازآ  ینعی :  یگدنب  هدرک .  هئارا  ناسنا  هب  ءایبنا  ي 
 . هتـساوخ یمدآ  زا  نوناـق  ملاـع  هک  یتروـص  نآ  هب  نتـسیز  یگدـنز و  نوؤـش  رد  تسا  دـیحوت  تیعقاو  نداد  روـهظ  ياـنعم  هب  یگدـنب 

یقرواپ دراد .  هولج  هک  یلکـش  ره  هب  توغاط  هیلع  هزرابم  دـسافم و  زا  يریگولج  و  نورب ،  نورد و  ياـه  تب  اـب  هرزاـبم  ینعی  تیدوبع 
یم هدش  یهن  هچنآ  زا  دـننک و  یم  مایق  ینید  تابجاو  هب  هک  نانآ  هیآ ي 63 .  میرم :  هروس ي  ( 2  . ) هیآ ي 171 تافاص :  هروس ي  ( 1)
زرم هب  دـنهد ،  یمن  هار  دوخ  هب  یتسـس  دـنهد  کمک  دـیاب  هچنآ  هب  هکنآ و  هب  کمک  یناسنا و  یلاـع  ياـه  هماـنرب  يارجا  زا  دـنزیرگ و 

نآ دوب ،  هتسارآ  یگدنب  نوؤش  مامت  هب  میکح :  نامقل  دنناسر .  یم  تیعقاو  نیا  لامک  هب  ار  دخ  هار  نیا  همادآ  اب  هدش و  کیدزن  یگدنب 
دوخ هکنیا  رب  هوالع  وا  دوب ،  نازیرگ  دوب  هدرک  یهن  شدنوادخ  هچنآ  زا  و  تشادن ،  یتسس  قح  تاروتـسد  يارجا  زا  يا  هظحل  ترـضح 

هاگشیپ رد  یگدنب  مسارم  ماجنا  هب  ار  نانآ  هدرک و  توعد  یناسنا  هاگ  هصرع  نیا  هب  مه  ار  نارگید  دوب  تیدوبع  رارـسا  تفرعم و  رون  هب 
 . درک یم  قیوشت  زیزع  يادخ 

رکفتم زغم 

تایح و مزاول  زا  دتـسیا و  یمن  اپ  هب  میمان  یم  رکف  ار  نآ  هک  كرد  اب  زج  هدوب و  يرکف  یگدـنز  کی  ناسنا  یگدـنز  هک  تسا  یهیدـب 
یگدـنز نیاربانب  دوب .  دـهاوخ  رت  مکحم  رتهب و  یگدـنز  دـشاب  رت  ماـمت  رت و  حیحـص  هچ  ره  رکف  هک  تسا  نیا  رکف  هلئـسم  رد  یگدـنز 

هچرگ ناسنا  متشاد .  دهاوخ  شزرا  تماقتـسا و  مه  یگدنز  دشاب  میقتـسم  رکف  هک  هزادنا  ره  هب  تسا و  شزرااب  رکف  هب  طوبرم  شزرااب 
اب رکف  هوق  دـشر  هجیتن  رد  هتفر  هتفر  یلو  دـناد  یمن  يزیچ  ردام  ریـش  ندـیکم  شارخ و  لد  هیرگ  زج  ناـهج  هب  ندوشگ  مشچ  ماـگنه  هب 
ار وخ  شیاسآ  هلیسو  دروآ ،  یم  تسدب  ار  هیلوا  داوم  رکف  هلیسو  هب  دبای .  یم  طلست  اه  نآ  رب  هدش و  انشآ  یگدنز  هب  هتـسب  لماوع  مامت 

ریاخذ اه و  جـنگ  بآ  كاخ و  تاقبط  يالبال  زا  دـنک  یم  يرادرب  هرهب  ارحـص  ایرد و  زا  دزاس ،  یم  مهارف  نوگاـنوگ  عیانـص  هیاـس  رد 
یم ظفح  هدنیآ  يارب  دشک و  یم  خیرات  ریجنز  هب  ار  هتـشذگ  ياه  هبرجت  ثداوح و  دروآ ،  یم  دیدپ  شناد  دـیامن  یم  لیـصحت  یناوارف 

تاـعارتخا و هیلک  يرآ ،  ددـنب .  یم  ینامـسآ  تارایـس  ریخـست  يارب  تّمه  رمک  تعیبـط  ياوق  ندرک  راـهم  رب  هوـالع  هرخـالاب  و  دـنک ، 
يورین نیا  لوصحم  همه  دـیآ  یم  دوجوب  یگدـنز  هک  یبیجع  تالوحت  دـنک و  یم  ییامندوخ  تایح  نادـیم  رد  هک  یفرگـش  تافاشتکا 

و دیامن ،  یم  رکف  دشر  داجیا  هب  توعد  ار  ناسنا  دنک و  یم  اه  همانرب  رد  رکفت  هب  رما  دـیجم  نآرق  رد  گرزب  يادـخ  تسا .  هداعلا  قوف 
رفاو و يدوس  رذگهر  نیا  زا  هک  دشاب  میهد ،  یم  يرتشیب  حیضوت  هنیمز  نیا  رد  ام  دنک  یم  یهن  هشیدنا  نودب  یهار  ره  ندومیپ  زا  ار  وا 

نیا دیآ و  یمن  شرظن  رد  یگدنز  زا  رتمهم  زیچ  چیه  دـنک و  یم  ضرف  ملاع  دبـسرس  لُگ  ار  دوخ  يدرف  ره  ددرگ .  بیـصن  عماج  یظح 
رود هب  هک  کچوک  يا  هرایـس  زج  نیمز  یلو  تسا  نیمز  ياورنامرف  ناسنا  کـش  ـالب  تسااـنعمرپ .  یلیخ  یگدـنز  هک  دراد  ار  ساـسحا 

دزاس و یم  ار  يریش  ناشکهک  هک  تسا  يا  هراتس  اه  نویلیم  زا  یکچوک  هراتس  زج  دیشروخ  و  تسین ،  يرگید  زیچ  ددرگ  یم  دیشروخ 
ملع هکاجنآ  ات  دـنا و  هدـنکارپ  یکچوک  ریازج  نوچمه  روانهپ  ياضف  رد  هک  داد  دوجو  ایرتگرب  ياهایند  يریـش  ناـشکهک  نآ  زا  رتـالاب 

زا ناسنا  دوجو  هک  تسا  نشور  هتفای .  هار  اهایند  نیا  رد  يرون  لاـس  نویلیم  رازه  هلصاف 4  ات  نسلیو  هوک  پوکسلت  دهد  یم  ناشن  موجن 
يرایسب تخانشرایعم  هکلب  درادن  شمجح  نزو و  هب  یکتسب  زیچ  همه  شزرا  یلو  دیان  باسح  رد  هک  تسا  يا  هرذ  رادقم  تیمک و  رظن 
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هـسیاقم رد  هک  زغم  مان  هب  دراد  دوجو  یتقیقح  تسا  زیچاـن  رایـسب  تیمک  رظنزا  هک  ناـسنا  نیا  دوجو  رد  تسا ،  تیمک  زا  ریغ  اـهزیچ  زا 
تـسا میظع  نآ  تیفیک  یلو  مینیب ،  یم  زیچان  یلیخار  نآ  نیمز  یتح  ناهج  روآ  ماسرـس  تمظع  ربارب  ود  نآ  نزو  مجح و  ینعی  تیمک 
دادعت هک  تسا  یگنهامه  ياه  لولس  کچوک  عامتجا  زا  ترابع  زغم  دیامن .  یم  کچوک  شربارب  رد  تعسو  نآ  اب  ناهج  هک  يدح  رد 
ياجک چیه  رد  همانرب  نیا  هداد و  طابترا  فیرظ  هتشر  نویلیرتدنچ  زا  شیب  ار  اهنآ  نیب  هک  دسر  یم  درایلیم  هدزاود  زا  شیب  اه  لولس  نآ 

یم ارف  ار  متا  هتـسه  ات  اه  ناشکهک  نیرت  میظع  زا  يدام  يایند  مامت  اهنت  هن  دنک و  یم  یلجت  زیچان  رادقم  نیا  زا  رکف  درادـن .  ریظن  ملاع 
ادیپ ملاع  ناجیب  میظع  هدوت  زا  شیب  یـشزرا  دوش و  یم  تیفیک  ياراد  تقیقح  نیا  رطاخب  ناسنا  درذگ .  یم  زین  نآ  يارو  زا  هکلب  دریگ 

 ، دننک یم  یگدنز  دارفنا  لاح  رد  هک  یتاناویح  زا  یـضعب  نینچ  مه  دنتـسه و  یعامتجا  یگدنز  ياراد  خهک  رگید  نارادناج  دـنک .  یم 
زیارغ ریـسم  زا  اهنآ  زا  کی  چـیه  یلو  دـنهد  یم  ماـجنا  یبیجع  لاـمعا  اـهنآ  قبط  هک  دنتـسه  يزیارغ  ياراد  تسا  فورعم  هک  يروط  هب 

 ، هجوت لباق  تسا  یتالیکشت  ياراد  دوخ  یگدنز  رد  لسع  روبنز  درک ،  هابتـشا  رکف  اب  ار  هزیرغ  دیابن  لاح  نیع  رد  دنوش و  یمن  فرحنم 
دیامن و یم  تیبرت  یبلاج  زرط  هب  ار  دوخ  دازون  دزاس و  یم  مظنم  هنال  دنک ،  یم  مهارف  شخب  تذـل  ییاذـغ  دـکم و  یم  ار  اهلگ  هراصع 

ناتسمز يارب  ناتسبات  لصف  رد  دنزرویم ،  قشع  دوخ  نطو  هنایـشآ و  هب  ًاصوصخم  دنراد ،  یبلاج  یعامتجا  یگدنز  ناگچروم  نینچ  مه 
دـساف دوشن و  زبس  اه  هناد  هک  نیا  يارب  يا  هداعلا  قوف  تراهم  اب  و  دننک ،  یم  هریخذ  یـصوصخم  رابنا  رد  هدـید و  هیهت  راب  راوخ و  دوخ 

اهنآ ندب  زا  یـصوصخم  داوم  هک  تارـشح  زا  یـضعب  يرادهگن  تیبرت و  يرورپماد و  رد  یتح  و  دنیامن ،  یم  تبظاوم  اه  هناد  زا  ددرگن 
یم انب  مکحم  یلیخ  نامیـس  اب  ار  دوخ  ياه  نامتخاس  تسا ،  بلاج  زین  هنایروم  یگدـنز  زرط  دـنراد ،  یـصاخ  تراهم  دـنک  یم  حـشرت 

دریگ و یم  ماـجنا  یقیقد  عـضو  اـب  دارفا  نیب  راـک  میـسقت  و  دـنروآ ،  یم  دوـجوب  یمظنم  بترم و  ياـهنابایخ  اـهنآ  عاـمتجا  زا  و  دـننک ، 
یلو تسا ،  بلاج  رایسب  هک  دنراد  یبیجع  ياه  تّقد  دازون  تیبرت  اذغ و  هیهت  نتخاس و  هنال  زرط  رد  رگید  تاناویح  زا  يرایسب  نینچمه 

اما دـننک .  یم  یگدـنز  تباث  تخاون و  کی  هشیمه  اذـل  هدـش ،  هیبعت  راکدوخ  روط  هب  نانآ  دوجو  رد  هک  تسا  يزیارغ  هجیتن  اهنیا  همه 
هنماد تارییغت  تـالوحت  رد  و  دـیامن ،  یم  حرط  ینیون  ياـه  شقن  هدرک و  ضوع  ار  یگدـنز  میژر  رکف  هوق  هجیتن  رد  زور  هبزور  ناـسنا 
کی رد  هک  هتخادرپ  هتخاـس و  تقد  مظن و  اـب  ردـق  نیا  شتمکح  ملع و  وـترپ  رد  ار  شنیرفآ  هک  یتردـق  ناـمه  دروآ .  یم  دـیدپ  يراد 

یفرگـش يورین  همه  اه  ناسنا  ام  هب  هداد ،  رارق  يژرنا  زا  ییایند  شناجیب  متا  کی  رد  و  هتفهن ،  یـسانش  هفیظو  همه  نیا  شرادناج  لولس 
ملع و لیـصحت  هار  زا  و  میدرگ ،  رادروخرب  يوق  رایـسب  هدارا  هظفاـح و  زا  هدرک و  ریبدـت  میناوت  یم  نآ  اـب  هک  هتـشاد  ینازرا  رکف  ماـن  هب 
هب شغامد  هک  تسا  یجایتحا  زا  یـشان  رـشب و  صاخ  هک  دایز  يواکجنک  اب  هدوزفا و  لقع  هوق  رب  ناینیـشیپ  تایبرجت  هجیتن  رد  و  شناد ، 
 ، مینک فشک  ار  تالوهجم  هدومن و  هشیدنا  میونـش  یم  ای  مینیب  یم  هک  یعوضوم  ره  زیچ و  ره  تاهج  للع و  هرابرد  دراد  لقعت  رکفت و 

فرـص ربج  تادوجوم  يارب  ار  هچنآ  هدرک و  مادختـسا  ار  تعیبط  لماوع  هک  اجنآ  ات  هدوزفا  زغم  يورین  رب  زور  هبزور  نیرمت  میعت و  اب  و 
هک ار  یبلطم  ره  هدینـش و  هک  ار  يزاوآ  ره  هدـید  رمع  زاغآ  هک  ار  يا  هرظنم  ناسنا  ره  تسا  یبیجع  يایند  زغم  میریگب .  راـیتخا  هب  تسا 

هوک و و  ارحـص ،  و  ایرد ،  و  نیمز ،  و  اه ،  نامـسآ  ناگراتـس ،  هام و  دیـشروخ و  هدومن ،  كرد  هک  ار  یعوضوم  ره  هرخالاب  هدـناوخ و 
هوالع هدرک و  یناگیاب  زغم  ار  همه  همه و  هثداح  هرطاخ و  نارازه  نارگید و  مشخ  فطل و  گرزب ،  کـچوک و  هناـگیب ،  انـشآ و  هاـک ، 

دـهد و یم  هولج  ًاروف  دـیهاوخب  امـش  ار  يزیچ  ره  هک  تسوا  تّیقالخ  رتمهم  همه  زا  دـنک و  یم  يرادـهگن  نزخم  نیا  ار  تامولعم  هیلک 
فصو همه  نیا  اب  هداد ،  رارق  کچوک  یطیحم  رد  ورین  هزادنا  نیا  هک  تسا  يدنوادخ  تردق  زا  يزراب  هنومن  نیا  و  دیامن ،  یم  رـضاح 

رکف هوق  هکنیا :  نآ  تسا و  یتخبدب  یتخبشوخ و  تواقش و  تداعس و  نیب  زرم  هتکن  نیا  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  مهم  رایسب  هتکن  کی 
ار بلطم  نیا  هک  یلیلد  نیرتهب  دـشخب .  تاجن  یحور  یمـسج و  ثداوح  زا  ار  ناـسنا  تسین  رداـق  ییاـهنت  هب  تمظع  همه  نآ  اـب  ناـسنا 

هـشیدنا تالوصحم  هب  ندش  رورغم  اهنت و  رکف  هب  هیکت  رطاخ  هب  رـشب  هلیـسو  هب  هک  تسا  يداسف  جرم و  جره و  همه  نیا  دنک ،  یم  تباث 
توهـش و رد  قرغ  ار  یخرب  هاج و  تسم  ار  یهورگ  تسا ،  هدومن  بلـس  تایح  يایاوز  مامت  زا  ار  شمارآ  ناـنیمطا و  و  هدـمآ ،  دوجوب 
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اب نانیا  هک  دـینک  رکف  دوخ  و  دـنا ،  هورگ  نیمه  نایم  زا  یناهج  نانادرگراک  هک  بیجع  مینیب و  یم  يرگیدام  دـنب  هب  راتفرگ  ار  يا  هدـع 
دوخ شنیرفآ  هفـسلف  هب  ار  ام  تسین  رداق  ییاهنت  هب  لقع  هک  میبای  یمرد  میرگنب  تقیقح  هدید  هب  رگا  دـننک ؟  یم  هچ  نآ  مدرم  ناهج و 

هب اهتدم  تیرـشب  دناسرب .  میزاس  رارقرب  لماک  هافر  دشر و  يرادـیاپ و  تینما و  يدابآ و  میـشاب و  نیمز  رد  يدـنوادخ  هفلخ  هکنیا  ینعی 
زادـنارب و نامناخ  مرگ و  گنج  کی  نایم  هتـسویپ  شیگدـنز  هک  تفایرد  هبرجت  هب  یلو  هداد ،  رارق  یگدـنز  كالم  ار  لقع  دوخ  لایخ 
ار مولظم  داد  دراد  تردق  هن  هک  هدمآ  راتفرگ  نایم  نیا  رد  نانچ  نونکا  هدش و  عقاو  روآ  بعر  یسب  از و  تشهد  درـس و  يرگید  گنج 

لقع ییاسران  هجیتن  اهنیا  دـنک .  داجیا  یگتـسراو  نامدرم  قوقح  يدازآ و  ندـش  لامیاپ  و  ناناوتان ،  یگدرب  زا  هن  دناتـسب و  راکمتـس  زا 
ظاحل زا  دنتـسه  ام  يأر  همـشچرس  هک  اه  لقع  تسا ،  یتاهابتـشا  ياراد  دشاب  رایتسد  نودـب  یگدـنز  نایم  رد  رگا  لقع  اریز  تسا  رـشب 

زا يا  هراپ  رظن  هب  روما  زا  یـضعب  دـنتوافتم ،  رایـسب  دـننک  یبایزرا  ار  رـش  ریخ و  هنوگچ  هکنیا  ءایـشا و  هرابرد  تواضق  تیعقاو و  كرد 
تلم هک  مینیب  یم  نوگانوگ  ياهگنر  هب  ار  لوقع  تواضق  يردق  هب  رصع  نیمه  رد  دنناد ،  یم  دب  ار  اهنآ  نارگید  یلو  تسبوخ ،  لوقع 

 ، یـصخش روما  زین  دنتاوهـش و  ربارب  رد  لزلزت  شوختـسد  اه  لقع  نآ  رب  هوالع  هدرک .  تایح  لئاسم  رد  یبیجع  ینادرگرـس  راچد  ار  اه 
رطاخب دـنتفگ  دـش و  عضو  هک  ینیناوق  رایـسب  هچ  دـنراد ،  ییازـسب  ریثأـت  لـقع  رد  یمدآ  نورد  ياـه  هتـساوخ  هیقب  يا و  هقطنم  يداژن ، 

دوب رگید  ياه  بصعت  ای  يداژن  ای  یصخش  لیم  ساسارب  نوناق  نآ  هزیگنا  تفایرد  ناهج  هک  دیشکن  یلو  یلو  تسا ،  رـشب  زا  يرادبناج 
هار هب  دایز  ییادص  رس و  نآ  عضو  يارب  هک  يرایـسب  نیناوق  الثم  دنراد ،  دودحم  یهاگنالوج  دوخ  كاردا  رد  اه  لقع  هتـشذگ  نیا  زا  . 

تاررقم هدرب و  نیناوق  ای  نوناق  نآ  ییاسران  یهاتوک و  هب  یپ  یتدم  زا  سپ  اما  دنتفرگ ،  اه  نشج  و  دـندرک ،  اه  یلاحـشوخ  دـنتخادنا ، 
یهاگترپ بل  هک  تسا  نآ  دـننام  مینک  هیکت  اهنت  لقع  رب  ناهج  یگدـنز و  روما  میظنت  رد  رگا  هصالخ :  دـندرک .  نآ  نیزگیاج  يرگید 

رد مینک و  يرتشیب  تقد  هشیدـنا  دوخ  تردـق  اب  دـیاب  ور  نیا  زا  میهد ،  قوس  يدوبان  یبارخ و  هب  شلئاسم  ماـمت  اـب  ار  ناـهج  هداتـسیا و 
شمارآ یعقاو و  حلـص  يرارقرب  يارب  دـیاب  تسین .  زاـس  تداعـس  القتـسم  هشیدـنا  لـقع و  هک :  میدرگ  لـئان  هلئـسم  نیا  كرد  هب  هجیتن 

رد نطاب و  رهاظ و  رد  ار  ناسنا  هتـساخرب  لقع  کمک  هب  هک  تفر  يرایتسد  لابند  هب  قوقح  يافیا  افیتسا و  و  رطاخ ،  ناـنیمطا  و  یمتح ، 
اب ار  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  یهلا  نید  ادـخ و  هار  زج  هدرک  تباث  خـیرات  رد  هبرجت  هچنانچ  رایتسد  نآ  و  دزاس ،  مارآ  راکـشآ  ییاـهنت و 

ریـسم رد  ار  ناج  مسج و  ياه  تیلاعف  و  هتـشاد ،  زاب  فارحنا  هنوگره  زا  ار  ناسنا  ییانـشآ  نیا  هیاـس  رد  هتخاـس و  انـشآ  يرادـیب  بقارم 
راک تسرد  رکف  زا  سپ  دـیآ و  یم  لئان  تایعقاو  كرد  اـب  یحیحـص  ياـنبم  رب  یمدآ  رکف  ینید  تیبرت  هیاـس  رد  دـهد .  یم  رارق  یعقاو 
هیلع ) رفعج نب  یسوم  ماما  زا  لهج  لقع و  باب  رد  یفاک  لوصا  دیآ .  یم  نانیمطا  شمارآ و  نآ  لابند  هب  دنز و  یم  رس  ناسنا  زا  یساسا 

2 رهاظ .  يورین  1 ـ  هدیشخب :  ورین  ود  ناسنا  هب  دنوادخ  ماشه  دومرف :  ترضح  نآ  هک  دنک :  یم  لقن  مکح  نبا  ماشه  هب  باطخ  مالسلا )
نودـب و  درخ ،  لقع و  زا  تسا  ترابع  نطاب  و  همئا ،  ءایبنا و  دوجو  زا  تسا :  ترابع  رهاظ  يورین  اـما  ییابیکـش  ربص و  نطاـب .  يورین   ـ

هب و  يا ،  همانرب  ره  هب  دورو  يارب  وا  دوب ،  هشیدـنا  لقع و  نامرهق  میکح :  نامقل  تسا .  ورین  ود  ره  زا  يوریپ  رد  یعقاو  تداعـس  دـیدرت 
یم همانرب  هب  مادقا  هاگ  نآ  دومرف ،  یم  هدهاشم  درخ  نیبرود  اب  ار  همانرب  هجیتن  رد  درک و  یم  رکف  ادتبا  تساوخ  یم  هچنآ  ندروآ  تسد 

ناگدیزگرب ناربمایپ و  اب  ار  دوخ  تاقوا  زا  يرایـسب  هک  دنا :  هتـشون  درم  گرزب  نآ  تالاوحا  رد  تشادن ،  هیکت  اهنت  رکف  رب  هوالع  درک 
همانرب نیا  هیاس  رد  درک ،  یم  هدافتـسا  شا  هشیدـنا  رکف و  هب  ندیـشخب  ورین  يارب  ناـشتمکح  ناـنآ و  یحور  تردـق  زا  و  دـنارذگ ،  یم 

دهاوـخن مه  رد  ار  وا  داـی  یتـشک  تسا  ناـیرج  رد  خـیرات  ریـسم  رد  هک  یثداوـح  ناـفوط  دـیدرت  یب  تشاد .  نئمطم  یلد  مارآ و  یحور 
 . تسا دیواج  يدبا و  شدای  نید  ییانشور  لقع و  رون  هیاس  رد  وا  تسکش ، 

ییابیکش ربص و 

بهذم هک :  تسا  نیا  دنا  هدز  بهذم  هب  دنرادن  ربخ  یهلا  یلاع  لئامـس  زا  هک  یناسک  نادرخ و  یب  زا  یـضعب  هک  ییاه  تمهت  هلمج  زا 
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ظفاـح نید  ور  نیا  زا  هدرمـش ،  یمتح  ردـق  اـضق و  ءزج  ار  نآ  هدرک  توعد  هدـننک  رامثتـسا  هقبط  متـس  ملظ و  ربارب  رد  ربص  هب  ار  مدرم 
دـشاب مزال  هک  اجنآ  ات  یهلا  نییآ  زا  عافد  رطاخب  ام  هدـنامن و  بیـسآ  یب  تمهت  نیا  زا  مالـسا  سدـقم  نییآ  تسا .  نارگرامعتـسا  عفانم 

ياـه نییآ  رد  دوـش  تفاـی  ینید  تاررقم  رد  رگا  دـنا ،  هتفگ  هک  ییاـنعم  نیا  هب  ربـص  مـینک :  یم  یـسررب  ار  هلئـسم  زا  یـصاخ  بناوـج 
نوناق دیاش  و  تسا ،  رـشب  هتخادرپ  هتخاس و  سدقم  تاملک  نینچ  نیا  بنج  رد  تاهیجوت  هنوگنیا  دیدرت  نودـب  و  تسا ،  هدـش  فیرحت 

ناشیـشک هک  دشاب  لیبق  نیمه  زا  دنزب  ات  رادـهاگن  شیورب  ور  ار  پچ  فرط  دز  یلیـس  وت  تسار  فرط  هب  یـسک  رگا  هک  لیجنا  روهـشم 
زا یتاملک  يارب  تاهیجوت  لیبق  نیا  رد  مه  كانرطخ  نایدوهی  هتبلا  و  دـنا ،  هتخاس  يدام  عفانم  ظـفح  يارب  تیناـسنا  هار  نادزد  نئاـخ و 

ملظ و نید  تسا ،  هیجوـت  نیا  سکع  هب  ـالماک  ربـص  همجرت  مالـسا  سدـقم  نییآ  رد  اـما  دـنراد ،  يا  هداـعلا  قوـف  یگ  هریچ  لـیبق  نـیا 
ربارب رد  ربص  یفرط  زا  تسا و  هدرمـش  رکنم  تشز و  یلمع  دشاب  مک  هک  مه  هزادـنا  ره  ار  ناگراچیب  قوقح  ندرک  لامیاپ  يرگدادـیب و 

هب رما  هک  تسین  هدیـشوپ  يدـحا  رب  بلطم  نیا  زین  و  تسیرگید .  ملظ  دوخ  ملظ  لوـبق  هتفگ :  هتـسناد و  رتدـب  زواـجت  دوـخ  زا  ار  زواـجت 
ربارب رد  هک  دناد  یم  دوخ  بجاو  هفیظو  ینمؤم  ناملسم و  درف  ره  كالم  نیا  يور  و  تسا ،  مالسا  یلاع  قیاقح  زا  رکنم  زا  هن  فورعم و 

نیا ای  دهد و  نت  نآ  هب  هکنآ  ياج  هچ  دنک ،  ششوک  نآ  ندرک  نک  هشیر  يارب  ناکما  دح  رس  ات  دنیـشنن و  مارآ  اه  يرگمتـس  ملاظم و 
رد نت  قح  نییا  هب  ات  دینک  دربن  هزرابم و  رگمتس  هورگ  اب  دیامرف :  یم  مالـسا  قیاقح  هدننک  سکعنم  نآرق  دنک .  عافد  ملاظ  ملظ و  زا  هک 
 : دسیون یم  رـصم  هب  تمیزع  ماگنه  هب  رتشا  کلام  هب  دوخ  تاروتـسد  نمـض  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماما  نیدحوم  ياوشیپ  زین  و  دـنهد ، 

ایوقا زا  ار  افعض  قوقح  هک  یتیعمج  نآ  دنوش  یمن  دنمتداعـس  هزیکاپ و  زگره  مدینـش ،  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  اهراب 
هب یمدآ  دیدرگ  مهارف  نآ  تامدقم  نوچ  هک  دراد  یتابجوم  للع و  بولطم  لامک  هب  ندیـسر  تیقفوم و  دنریگن .  لمأت  دـیدرت و  نودـب 
هک راک  رد  يراشفاپ  تماقتسا و  رگید  لاوحا .  عاضوا و  تایضتقم  ینعی  طیحم ،  یکی  تسا :  عون  ود  رب  تیقفوم  رارسا  دسر .  یم  هجیتن 

نوهرم یگدـنز  موسر  بادا و  قالخاو و  تاداع  نداد  رییغت  يارب  هزاـبم  تسا .  هماـت  تلع  ریظن  دـیدرت  نودـب  ریخا و  ءزج  لاـمک  طرش 
زا دـهاوخ  یم  هک  یـصخش  دراد ،  ییاه  تیقفوم  اه و  تیمورحم  ًاملـسم  یگدـنز  تسا .  یحور  یمـسج و  ياـهدروخرب  كاکطـصا و 

لمحت دوخ  رب  ار  یگدوسرف  یگتـسخ و  دیاب  يرآ ،  دسر .  یمن  مود  هلحرم  هب  دـنکن  هقالع  عطق  لوا  هلپ  زا  ات  دـنک  دوعـص  یقرت  نابدرن 
زا دیاب  دـنک  یقالخا  داسف  اب  هزرابم  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تماقتـسا .  ربص و  يانعم  تسا  نیا  دـسرب و  تلیـضف  تّزع و  جوا  هب  ات  دـنک 
زا دوش و  راپـسهر  باوص  حالـص و  قیرط  هب  هاگنآ  درذـگب ،  تسا  تیناـسنا  نوؤش  اـب  فلاـخم  رگا  یگداوناـخ  یمیلعت  هنیرید  تاداـع 
رد دراد ،  تضایر  یتخس و  سفن  بیذهت  لاح و  دوبهب  کش  نودب  دریگب ،  سنا  ییانـشآ و  لیاضف  هب  ات  دیامن  يراددوخ  تشر  تاداع 

ربـص و ییابیکـش .  ربـص و  یعقاو  موـهفم  تسا  نـیا  و  داد ،  جرخ  هـب  ییابیکـش  تماقتـسا و  هزراـبم  هار  رد  درک و  هزراـبم  دـیاب  هار  نـیا 
ات دهد ،  یم  رارق  نارادنید  فیاظو  نیرت  هتسجرب  زا  یکی  ار  نآ  دنک و  یم  توعد  نآ  هب  مالسا  هک  تسا  یمهم  تاعوضوم  زا  ییابیکش 
یم ار  ریز  يانعم  هس  زا  یکی  ربص  ظفل  زا  هاگآ  یعقاو و  رادنید  تسا .  ندب  يارب  رس  هلزنم  هب  نامیا  يارب  ییابیکش  دیوگ :  یم  هک  اجنآ 

شتآ ربارب  رد  هلـصوح  يرادـیاپ و  2 ـ  قـح .  هار  رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و  1 ـ  تسا :  رت  مزـال  يرگید  زا  کـی  ره  تاـعارم  هک  دـمهف 
رد بیترت  هب  انعم  هس  نیا  زا  کی  ره  هب  قیوشت  حیضوت و  يارب  هک  یگدنز .  ياهدادیور  بئاصم و  ربارب  رد  ییابیکـش  3 ـ  داح .  تاوهش 

ییابیکش و زا  دیآ ،  یم  بلاغ  رفن  تسیود  رب  دشاب  تماقتسا  اب  مدق و  تباث  یگنج  درم  دص  امش  زا  رگا  میناوخ :  یم  نینچ  نآرق  تایآ 
زا شیپ  مزعلاولوا  ناربمایپ  هچنانچ  شاب ،  ابیکش  اهدما  شیپ  ربارب  رد  دییوج ،  دادمتسا  نید  دودح  هب  تاوهـش  نتخاس  دودحم  يارب  زامن 

و اه ،  تیعمج  دارفا و  یحور  لداعت  ظفح  رد  يراد  هشیر  قیمع و  ریثأت  تاروتـسد  نیا  ماجنا  هک  تسادیپ  هتفگان  دـندرک .  تماقتـسا  وت 
رد تیقفوم  يارب  قح  تاررقم  تاعارم  هب  ار  یمدآ  دراد و  یلبنت  دوکر و  تافارحنا و  زا  يریگولج  تداعـس و  هب  نانآ  نتخاـس  کـیدزن 
راب ریز  و  ندروخ ،  يرسوت  و  نداد ،  ملظ  هب  نت  مالـسا ،  كاپ  ملاس و  نید  زرم  رد  ربص  موهفم  نیاربانب  دنک .  یم  راداو  تالکـشم  ربارب 

نایغاط و نمـشد و  ربارب  رد  يرادیاپ  يانعم  هب  ربص  تسین ،  نتـشاد  ملاظ  ملظ و  ربارب  رد  توکـس  و  نتفر ،  نادبتـسم  نیگنن  ياه  همانرب 
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هک میشیدنیب  دیاب  میناد  دننامه  یخاک  هب  ار  نامیا  يانب  رگا  دیامرف :  یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  تسا .  یگدنز  زادنارب  نامناخ  تالیامت 
زا يراد  نتـشیوخ  1 ـ  تسا :  هنوـگ  راـهچ  رب  مه  نآ  و  تسا ،  يراـبدرب  نآ  نیتـسخن  تسا ،  راوتـسا  یبـلق  هدولاـش  راـهچ  رب  خاـک  نـیا 

هدافتسا تصرف و  مانتغا  4 ـ  تامرحم .  اورپ و  زا  زیهرپ  3 ـ  فراعم .  لیاضف و  هب  قشع  هار  رد  مدـق  تابث  2 ـ  سفن .  تاینمت  تاروهش و 
زا ریزگان  هب  و  دنک ،  ییابیکـشان  يرارق و  یب  نت  سفق  رد  دنز و  رپ  لاب و  هناربص  یب  لاصو  يوزرآ  رد  هک  دنموزرآ  ناج  نآ  تبون .  زا 
 ، دطلغن مارح  تذل  رد  دنکن و  مارح  سوه  دزیهرپب و  اه  هدوتـسان  زا  هک  راکزیهرپ  لد  نآ  و  دـشاب ،  كاپ  راجنهان  ياه  شهاوخ  شیالآ 
رد هک  یمـشچ  درادـن .  هشیدـنا  ثداوح  ینیگنـس  راگزور و  یتخـس  زا  دـشیدنیب ،  شوخ  تصرف  هب  هک  كانـشیدنا  دـنمدرخ و  زغم  نآ 

تماقتـسا و تکرب  زا  عفاـنم  نیا  ماـمت  دـشاب ،  رظن  دـنلب  نیب و  كاـپ  هراوـمه  دـنیبب  کـیدزن  زا  ار  گرم  یگریت  یگدـنز  ياـه  ینـشور 
توعد نیعم  یفرط  هب  ار  وا  هتـشاد و  شـشک  صاخ  یفدـه  هب  کی  ره  تسا  ناسنا  داهن  رد  هک  ییاهورین  تسا .  فدـه  هار  رد  ییابیکش 

ناویح اـب  یهاـگ  دوـخ  ینرود  ياـه  هتـساوخ  نیا  باوـج  رد  ناـسنا  تساوـق ،  نیا  فعـض  تدـش و  رد  دارفا  فـالتخا  اـهنت  دـنک ،  یم 
رد ناویح  دراد ،  كرتشم  طوطخ  ناویح  اب  نانسا  تهج  نیا  رد  تسا ،  دوجوم  ناسنا  رد  یناویح  زیارغ  تسا .  ناسنا  ینامز  گنهامه و 

تعفنم ربارب  رد  دنک و  یم  هزرابم  شعفد  يارب  ررض  ساسحا  ماگنه  و  دهاوخ ،  یم  بآ  یگنشت  لاح  رد  دبلط ،  یم  اذغ  یگنسرگ  لاح 
ناسنا ناویح و  رد  لمع  ود  ره  هجیتن  رد  و  دـهد ،  یم  ماجنا  يرتلماـک  وحن  هب  دراد و  ار  بتارم  نیا  زین  ناـسنا  دزیخ ،  یمرب  نآ  بلج  هب 

دراد و یتازایتما  یگدنز  تشاد  گرزب  رد  ناویح  هب  تبسن  ناسنا  یلو  تسا .  ود  ره  رد  يدام  تعیبط  زا  ترابع  نآ  لماع  تسا و  یکی 
شزایتما ثعاـب  تسوا و  درگ  رد  ناـسنا  هک  هچنآ  دراد .  زیاـمت  هجو  ناویح  اـب  تسا  تیناـسنا  تقیقح  هب  یکتم  هک  شیاـه  هتـساوخ  رد 
همشچرس دوش .  یم  تباث  تادوجوم  ریاس  رب  وا  يرترب  راکشآ و  رـشب  تیعقاو  تردق  ود  نیا  وترپ  رد  هک  هدارا  لقع و  زا  تسا :  ترابع 

لمع عورـش  زا  سپ  ناسنا  هک  تسین  لمع  ربارب  رد  ییابیکـش  زج  هدارا  تسا و  هدارا  وترپ  رد  یناسنا  قیاقح  يارجا  لقع و  لیاضف  ماـمت 
رد نامیا  نیریـش  هویم  میکح :  نامقل  تسوا .  هدارا  لقع و  اب  يواسم  ناـسنا  تیناـسنا  تفگ :  دـیاب  هصـالخ  و  دـناسرب ،  ماـمتا  هب  ار  نآ 
لام نتفر  تسد  زا  نازیزع ،  گرم  لیبق  زا  یعیبط  ثداوح  ربارب  رد  وا  تشاد ،  نینهآ  يوق و  يا  هدارا  یناسنا  یلاـع  ياـه  هماـنرب  يارجا 

کین لامعا  مامتا  رد  داد و  یم  ناشن  يرادـیاپ  دوخ  زا  هوک  نوچ  تامرحم  ربارب  رد  و  تشاد ،  یم  هشیپ  ییابیکـش  تخاب و  یمن  ار  دوخ 
يرادـهاگن يارب  زین  نامز  مینیب و  یم  يدـبا  تباث و  خـیرات  تاحفـص  رد  ار  شـسّدقم  ماـن  ور  نیا  زا  دوب ،  یکتم  هدارا  ربص و  يورین  رب 

 . درک دهاوخ  تماقتسا  شدای 

تربع

ماوقا للم و  هک  یثداوح  خیرات و  هنییآ  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا ،  راوتـسا  توبن  یحو و  رب  شناینب  هک  یتیبرت  راد  هشیر  لئاسم  زا  هتـشذگ 
 . تسا نتفرگ  تربع  يارب  ردـصم  نیرترب  سرد و  نیرتهب  دریگ  رارق  تیبرت  رازتشک  رد  دـهاوخ  یم  هک  یناسنا  يارب  دـندوب  وربور  نآ  اب 
رد للم  ماوقا و  ناربمایپ و  خـیرات  نایب  ار  شفدـه  و  هداد ،  صاصتخا  لئاسم  نیا  ندرک  وگزاب  هب  ار  شتاـیآ  زا  مهم  یـشخب  دـیجم  نآرق 

نیرتکچوک زا  هک  هدوب  نیا  رب  نادنمدرخ  یعـس  هشیمه  ( 1  .) ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌةَْربِع  ْمِهِـصَِصق  یف  َناک  ْدََـقل  دـنک :  یم  هصالخ  تربع  هملک 
هنومن يارب  تسه  تربع  سرد  رـشب  يرادـیب  يارب  ناهج  تارذ  هرادـنا  هب  یتسار  دـنزاسب .  نارگید  دوخ و  يارب  ار  سرد  نیرتهب  هثداح 

ناوت یم  تایح  لئاسم  مامت  زا  هک  تسا  هداد  ناشن  هتخاس و  اه  تربع  اهدنپ و  يداع  ياه  همانرب  زا  يرایـسب  زا  شرعـش  ناوید  رد  ظفاح 
زا مدای  ون  هم  ساد  مدید و  کلف  زبس  عرزم  سب  ار  ام  نارذـگ  ناهج  تراشا ز  نیاک  نیبب  رمع  رذـگ  نیـشن و  يوج  بل  رب  تفرگ :  دـنپ 

هروس ي ( 1  ) یقرواپ يارب  دنتسیز  یم  ام  زا  لبق  هک  یللم  ماوقا و  تلذ  لماوع  تزع و  لماوع  رد  تقد  ورد  ماگنه  دمآ و  شیوخ  هتـشِک 
همانرب هب  هتـسج و  يرود  تلذ  لماوع  زا  هک  تسا  نیا  هب  تربع  هب  ام  یگتـسارآ  و  تسا ،  تربع  سرد  نیرتهب  ام  هیآ ي 111 .  فسوی : 
لماـک تّزع  زا  مالـسا  هیاـس  رد  يزور  هـک  ایناپـسا  سلدـنا و  رد  زورید  نیملـسم  یگدـنز  ناتـساد  میوـش .  هتــسارآ  نـیرفآ  تزع  ياـه 
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زورما رد  نیطسلف  ناتساد  دندیشچ و  ار  تلذ  رهز  لام  هاج و  هب  ندش  رورغم  یناویح و  تاذل  رد  ندش  قرغ  زا  سپ  و  دندوب ،  رادروخرب 
ضیـضح رد  ندوب و  جوا  رد  ندـید  تلذ  و  نتفای ،  تزع  اه ،  يزوریپ  اه و  تسکـش  تسا ،  یگدـنز  تربع و  سرد  نیرتبلاـج  اـم  يارب 

هیزجت شخب  نیا  رد  دیاب  هچرگ  تسا .  كانبات  هشیدنا  هدنز و  لقع  ياراد  هک  یلسن  هب  خیرات  دنپ  تسا و  سرد  همه  همه و  نتفرگ  رارق 
هزاجا دمآ  دهاوخ  هدنیآ  لوصف  رد  هک  یمهم  لئاسم  باتک و  كدنا  تاحفـص  یلو  دـیآ  نایم  هب  زومآ  تربع  لئاسم  زا  یقیقد  لیلحت  و 

ناشدوخ و يارب  زا  هک  یثداوح  نآرق و  خیرات  ًاصوصخم  خیرات  بتک  هب  دـنناوت  یم  مرتحم  ناگدـنناوخ  دـهد ،  یمن  همانرب  نیا  حیـضوت 
دوخ ترخآ  ایند و  ریخ  رب  شیپ  زا  شیب  رذـگهر  نیا  زا  دـیاش  دـننک ،  هعجارم  يریگ  تربع  يارب  هدـمآ  شیپ  یگدـنز  رد  ناشناعونمه 

ار ام  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  هداد و  نایاپ  ناردلق  نادـنمروز و  نتفرگ  تربع  يارب  يرعـش  ندرک  تشاددای  اب  ار  شخب  نیا  دـنیازفیب 
هب تـفگ  دنمــشوه  برع  يدرم ز  هرداـن  دـشخب .  کـمک  یناـسنا  لـیاضف  هـب  ندـش  هتــسارآ  یلمع و  یظفل و  حـیاصن  نتفریذــپ  يارب 

ممشچ ود  هک  مدید  هچ  هآ  دایز  نبا  رب  مدید  مدوب و  هاگراب  نیا  هبق و  نیمه  ریز  هاگ  هیکت  نیا  دنسم و  نیمه  يور  دنپ  هار  زا  کلملادبع 
بعصم هک  دعب  رپس  يور  هب  راتخم  رب  دب  رس  هریخ  نآ  رس  يدنچ  دعب ز  ناهن  شیور  دیشروخ ز  تعلط  نامسآ  رپس  نوچ  يرس  هزات  دابم 

وترپ رد  میکح :  نامقل  راگزور  رگید  وت  اب  دـنک  هچ  ات  راک  ياضاقت  هب  بعـصم  رـس  نیا  دـش  راتخم  رـس  وا  شکتـسد  دـش  رادرـس  رس و 
هک ییاج  ات  تخومآ  یم  تربع  دنپ و  لامک  دـشر و  تفایرد  يارب  مدآ  ینب  تایح  یعیبط و  ملاع  تایلک  تایئزج و  زا  شکانبات  هشیدـنا 

مدرم شیپ  ار  نانآ  هک  ییاهراک  زا  تفگ :  هنوگچ ؟  دـنتفگ :  نابدا .  یب  زا  تفگ :  یتخومآ ؟  هک  زا  بدا  دندیـسرپ :  وا  زا  دـنیوگ  یم 
 . متسج يرود  نم  درک  یم  راوخ 

یضاق ءاضق و 

لوا تمسق 

اب تسلاجم  رد  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  نامقل  هک :  دندناوخ  ار  هلمج  نیا  مرتحم  ناگدنناوخ  وا  یحور  تافص  نامقل و  یفرعم  لصف  رد  نم 
دیاش ور  نیا  زا  داد ،  یم  رـس  هحون  دنتـشاد  هدهع  رب  هک  يریطخ  تیلوؤسم  تاضق و  لاح  رب  تشاذگ و  یم  تاضق و ... امکح و  اهقف و 

ار مالسا  نوتم  مینک  یم  یعس  هلئسم  فارطا  رد  حیضوت  نودب  ام  دوش .  هتشون  هنیمز  نیا  رد  مهم  یلئاسم  شخب  نیا  رد  دشابن  بسانت  یب 
 . دــننک تـقد  هماـنرب  نـیا  رد  تـسا  مزـال  هـک  اـج  نآ  اـت  میهاوـخب  ناـنآ  زا  هتــشاذگ و  نازیزع  راـیتخا  رد  تـسا  رــسیم  هـک  اـجنآ  اــت 

رادنامرف يا  دنک :  یم  باطخ  رتشا  کلام  هب  رصم  تموکح  نامرف  رد  تواضق  مهم  تیلوؤسم  ءاضق و  هرابرد  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما
تامولعم دراوم  زا  یـضعب  رد  Ə Ơا کمم ینک  یم  لـح  ار  هدوت  تاـفالتخا  و  یهد ،  یم  تیـشمت  ار  تلم  روما  هک  یماـگنه  هب  رـصم ! 

دیجم نآرق  هک  تساجنیا  دـیتفا ،  ینادرگرـس  تریح و  هب  هجیتن  رد  دـنکن و  تیافک  یگدیـسر  يرواد و  روظنم  هب  تاضق  ماـکح و  اـمش 
فالتخا دـینک و  تعاطا  ار  دوخ  همئا  لوسر و  ادـخ و  ناناملـسم !  يا  دـیامرف :  یم  هک  اجنآ  دـنک ،  یم  نشور  ار  ناگدز  تریح  هفیظو 
هدیدنـسپ نشور  نآرق و  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ییایند  ینید و  لئاسم  دیربب ،  نامرف  مه  امـش  دینادرگ .  زاب  ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  یگدـنز  روما 

ار راک  صقاون  هجیتن  رد  دییامن و  هدافتـسا  زیزع  ربمغیپ  یقالخا  ياهراگدای  زا  و  دینک ،  هعلاطم  ار  نآرق  تایآ  ینعی  دـییاشگب ،  ناتربمایپ 
دوب یهاوخ  راچان  تلادع  زکارم  اه و  هاگداد  داجیا  زا  تلود  نامزاس  لیمکت  يارب  رصم  روشک  رد  دییامن .  عفر  ار  روما  صیاقن  ناربج و 
هبخن زا  دیاب  ار  ایاضق  نارواد  هک  منک  شرافـس  نابز  هچ  اب  یلو  تسا  دیدش  زاین  يراکزیهرپ  لماک و  تاضق  هب  ار  وت  کلام  يا  يرآ ،  . 
رتاناد وا  رتراکزیهرپ  همه  زا  هکنآ  رگنب ،  رصم  هعماج  رد  ینک  باختنا  دنشاب  هتسارآ  ییاهن  دح  ات  قالخا  تنیز  هب  هک  مالسا  نادنمشناد 

زا ار  هچنآ  هجوت  كدنا  اب  هک  دشاب  نآرق  تایآ  هقف و  لئاسم  مامت  هب  هاگآ  نانچ  نآ  دنمشناد و  دیاب  یضاق  نیزگرب ،  یضاق  مان  هب  تسا 
اوقت یب  صاخـشا  هب  يرواد  لحم  هک  يزور  یتسار  دـشاب .  راکزیهرپ  اوقت و  اب  رتمهم  همه  زا  هدروآ و  رطاخ  هب  دـهاوخب  یمالـسا  عباـنم 
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زکرم يرواد  لیئارـسا  ینب  كوـلم  زا  یکی  هک  دـنک :  یم  لـقن  نینمؤـملاریما  زا  ( مالـسلا هیلع  ) مشـش ماـما  دـش ؟  دـهاوخ  هـچ  دوـش  هداد 
هتـسارآ و یناـسنا  تافـص  هب  تهج  ره  زا  هک  دـندوب  یتسود  ياراد  یـضاق  ود  نیا  دوب ،  هدرک  راذـگاو  یـضاق  رفن  ود  هب  ار  يرتسگداد 

یم هتفگ  نخس  يرد  ره  زا  وا  اب  هتفای و  راب  ناطلـس  روضح  هب  تاقوا  زا  یهاگ  قالخا  نسح  رطاخ  هب  و  هتـسیاش ،  راکزیهرپ و  دوب  يدرم 
زا تداهـش  يارب  یـضاق  ود  تواضق  زکرم  رد  نوچ  دـش ،  یحلاص  راکوکین و  درم  هب  زاـین  هک  داد  خر  ناطلـس  يارب  يدـمآ  شیپ  دـش . 

نامه ود  نآ  دشاب  هتسارآ  اوقت  حالص و  رویز  هب  هک  تساوخ  ار  يدرم  یضاق  ود  نآ  زا  ناطلس  دنتسج ،  یم  دادمتـسا  تلیـضف  اب  نادرم 
ار یـضاق  ود  نآ  هتـسارآ ،  ابیز و  تشاد  ینز  درم  نآ  درک .  راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  راک  تیرومأـم  مه  ناطلـس  هدرک و  یفرعم  ار  صخش 

هناخ روما  يارب  یضاق  ود  يزور  تفاتش .  تیرومأم  لابند  هب  درک و  تیصو  ریخ  یکین و  هب  یضاق  ود  نآ  هب  دوخ  يرسمه  يارب  دیبلط و 
تروص رد  هداد و  داهنـشیپ  نز  نآ  هب  درک ،  توعد  تناما  رد  تنایخ  هب  ار  نانآ  ود  نآ  یناویح  هزیگنا  دـندمآ ،  شیارـس  رد  هب  درم  نآ 

تسد زا  هچنآ  تفگ :  نز  تشک .  میهاوخ  یعرش  دح  هب  ار  وت  هاگ  نآ  داد ،  میهاوخ  تداهـش  وت  يانز  هب  ناطلـس  دزن  دنتفگ :  تفلاخم 
نیا زا  نوچ  یـضاق  ود  دولآ .  مهاوخن  هدولاین و  تیـصعم  هب  ار  دوخ  تفع  نماد  زگره  نم  هک  دـینکن  یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  دـیآرب  امش 

رد رما  نیا  زا  لیئارـسا  ینب  ناطلـس  دنداد ،  تداهـش  غورد  هب  نمادـکاپ  نز  هانگ  هب  هتفر و  ناطلـس  دزن  هب  دـندید  مورحم  ار  دوخ  نایرج 
نارابگنـس ار  نز  نآ  زور  هس  زا  سپ  داد  هدـعو  ناـنآ  هب  تفریذـپ و  ار  یـضاق  ود  لوق  تشگ ،  هریچ  وا  رب  دـیدش  ینزح  دـش و  تفگش 

هب ناطلـس  زور  هس  نیا  لوط  رد  دـندومن .  توعد  نز  نارابگنـس  هب  یـضاق  ود  هتفگ  هب  انب  ار  مدرم  دـندرک و  ادـن  رهـش  رد  درک ،  مهاوخ 
نایم دـش ،  جراخ  يراک  ماجنا  يارب  موس  زور  درک ،  توکـس  ریزو  دـسر ؟  یم  وت  رظن  هب  یّلح  هار  هلئـسم  نیا  رد  ایآ  تفگ :  دوخ  ریزو 
يزاب هب  ار  ناکدوک  لایناد  دوب .  لایناد  مان  هب  تلیضف  اب  امیس و  شوخ  یکدوک  نانآ  نایم  رد  دنلوغشم  يزاب  هب  دید  ار  یناکدوک  هچوک 
بوچ زا  درک .  باختنا  نز  ناونع  هب  ار  رفن  کی  یـضاق و  ماـن  هب  ار  ناـکدوک  زا  رفن  ود  ریزو و  ار  يرگید  ناطلـس و  دوخ  درک ،  توعد 
یضاق سپس  رگید ،  ناکم  هب  ار  يرگید  دندرب و  یتسد  رود  ناکم  هب  ار  یضاق  ود  نآ  زا  یکی  داد  روتسد  هاگ  نآ  دید ،  دیهت  يریـشمش 
فالخ نیا  بکترم  خیرات  هچ  رد  هدرک و  انز  اجک  رد  هک  نک  وگزاب  نز  نیا  يانز  يارب  ار  دوخ  تداهش  نتم  تفگ :  تساوخ و  ار  لوا 
دراوم مامت  رد  اما  داد  تداهش  مه  وا  تساوخ  تداهش  تروص  نامه  وا  زا  دیبلط و  ار  یمود  سپس  تفگ :  ار  نز  تالاح  یـضاق  هدش ؟ 

رفیک هب  ار  نئاخ  یـضاق  ود  نآ  یبوچ  ریـشمش  اب  داد  روتـسد  لایناد  دـش ،  تباث  نز  یهانگ  یب  تشاد .  فالتخا  لوا  یـضاق  اب  تداـهش 
ود ناطلـس  تفگ ،  ناطلـس  يارب  ار  ناکدوک  يزاب  نایرج  تفاتـش و  ناطلـس  دزن  دـش ،  لاحـشوخ  دـید و  ار  همانرب  نیا  ریزو  دـندناسر . 
نز نآ  زا  دندناسر و  لتق  هب  ار  ود  ره  داد  روتـسد  ناطلـس  دش ،  راکـشآ  ود  ره  هنانئاخ  لوق  دیبلط ،  تداهـش  تروص  نامه  هب  ار  یـضاق 

هرابرد هدـنورپ  يایاوز  ماـمت  رد  ار  قح  يرتسگداد  یـضاق  هک  دـنک  یم  اـضتقا  يراـکزیهرپ  يرآ ،  درک .  دازآ  ار  وا  تساوخ و  اهرذـع 
لیئارـسا ینب  نامز  تاضق  زا  یکی  رـضحم  هب  يوعد  هماقا  يارب  رفن  ود  هک :  دنک  یم  لقن  راحبلا  ۀنیفـس  دنک .  ارجا  هیلع  یعدم  یعدـم و 

تسا وا  غامد  ندروخ  لوغشم  ًامئاد  كانرطخ  یمرک  هک  دندید  شباوخ  رد  گرم  زا  سپ  درک ،  مکح  قح  هب  نانآ  هب  تبـسن  وا  دنتفر ، 
هب قح  هک  متساوخ  دنوادخ  زا  دوب ،  نم  لایع  ردارب  نانآ  زا  یکی  دندش  دراو  نم  هب  رفن  ود  هاگداد  رد  يزور  تفگ :  دندیسرپ ،  ببـس  ، 

نونکا مدش ،  لاحـشوخ  تهج  نیا  زا  نم  درک ،  ادـیپ  همتاخ  وا  عفن  هب  مکح  ًاقافتا  یـسررب  زا  سپ  موشن ،  وا  هدنمرـش  ات  دـشاب  وا  بناج 
تفالخ نامز  مدـیدن .  مشچ  کـی  اـب  ار  ود  ره  و  دوش ،  ود  نآزا  یکی  بناـج  هب  قح  مدرک  تساوخرد  ارچ  هک  مبذـعم  هابتـشا  نآ  يارب 

زیخرب و نسحلااـبا  اـی  تـفگ :  رمع  دــندش ،  رــضاح  رمع  سلجم  هـب  ود  ره  درک ،  ییاوـعد  مالــسلا ) هـیلع  ) نینمؤـملاریما رب  يدرم  رمع 
رمع عقوم  نیا  رد  تفرگ ،  رارق  يرانک  هب  يوعد  نایاپ  زا  سپ  تسـشن و  یعدم  رانک  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماما  نیـشنب .  یعدم  شوداشود 

يراوگان تّلع  رمع  يرآ ،  دومرف :  دمآ ؟  اراوگ  وت  رب  همانرب  نیا  ایآ  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  دید ،  ( مالسلا هیلع  ) یلع هرهچ  رد  مشخ  راثآ 
يزایتما ات  يدناوخ  یم  مان  اب  ارم  هک  دوب  نآ  قح  هک  یتروص  رد  يدناوخ  نسحلاوبا  هینک  اب  یعدم  روضح  رد  ارم  وت  دومرف :  دیسرپ ،  ار 

ام ادخ  هک  تیادف  مردپ  تفگ :  دیـسوب ،  ار  ترـضح  تروص  هتـساخرب و  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  رمع  يدش .  یمن  لئاق  وا  نم و  نیب 
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ناـمرف رد  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما هدومرف  هب  اـنب  تروص  ره  رد  دـناهرب .  یکیراـت  زا  درک و  تیادـه  تدوـجو  وـترپ  رد  ار  ناناملـسم 
 : دنک یم  باطخ  کلام  هب  نامرف  تالمج  زا  یکی  رد  دنادب .  ربارب  رتسکاخ  اب  ار  رز  هک  دشاب  راکزیهرپ  ردقنآ  دـیاب  یـضاق  رتشا  کلام 

ناـنچ مالـسا  رظن  زا  هوشر  و  تسین ،  يزیچ  هوشر  زج  یـضاق  هب  هیدـه  اریز  دریذـپب ،  هیدـه  عوجر  باـبرا  زا  دـیابن  یـضاق  کـلام ،  يا 
دنک تنعل  ادخ  دومرف :  ترـضح  نآ  درک و  تنعل  نآ  هدنریگ  هدنهد و  هرابرد  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبن  هک  تسا  هدـیهوکن 
یلص ) مرکا یبن  تسا .  هدناوخ  ربارب  رفک  اب  تیصعم  رد  ار  هوشر  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  یتیاور  رد  و  ار .  هدنریگ  هدنهد و  هوشر 

زا یغلبم  تشگزاب  دوخ  تیرومأم  زا  نوچ  داتـسرف ،  تاکز  يروآ  عمج  هب  دزا  هفیاط  زا  ار  هبیتللا  نبا  ماـن  هب  يدرم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
نم هب  مدرم  هک  تسیا  هیده  نیا  و  امش ،  تمسق  نآ  تفگ .  تشادرب و  دوخ  يارب  ار  یغلبم  درک و  میلـست  دوب  هدروآ  هارمه  هک  ار  لاوما 

سپـس هن ،  ای  دنروآ  یم  تیارب  هیده  ینیبب  ات  یتسـشنن  تردام  ردپ و  هناخ  رد  ارچ  دومرف :  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـنا ،  هداد 
سپ مییامن ،  یم  تاکز  يروآ  عمج  هب  رومأم  را  ینامدرم  اـم  هک  تسا  هنوگچ  دومرف :  يرثؤم  ناـیب  یط  رد  تساـخرب و  هبطخ  هب  ربماـیپ 
يارب هیده  دنیبب  ات  دنیشن  یمن  شردام  ردپ و  هناخ  رد  رومأم  نینچ  ارچ  دنا ،  هداد  هدیه  ام  هب  ار  تمسق  نآ  امش و  تمسق  نیا  دنیوگ  یم 
تحت هک  دوش  یم  هسوس  یـصاخ و  عون  شوختـسد  عمط  و  صرح ،  ناجیه  شبنج و  رثا  رد  یناـسنا  سفن  یهاـگ  هن .  اـی  دـنروآ  یم  وا 

یـصخش اریز  تسین  رـسیم  هاگ  چیه  يرما  نینچ  هکیتروص  رد  دـنک ،  عمج  قح  بناج  تیاعر  هوشر و  نتفرگ  نایم  دـناوخ  یم  نآ  ریثأت 
لطاب زا  قح  زیمت  هب  رداق  و  داد ،  دهاوخ  تسد  زا  ار  تموکح  تردق  سفن  ياوه  هلخادم  رثا  رد  وا  لقع  رگید  دـش  هوشر  هدـنریگ  یتقو 

رب یتنم  یقح و  يرجاف  يارب  ایادخ !  دومرف :  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  ماقم  رد  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا یبن  هچنانچ  دوب ،  دهاوخن 
هک دندوب  يراکزیهرپ  تاضق  مالـسا  رد  تشاد .  دهاوخ  تسود  ار  وا  نم  لد  رایتخا  یب  راچان و  دوش  نینچ  رگا  هک  نکم  زارحا  نم  همذ 

خهک دیزی  نب  ۀبقاع  دنا .  هداد  ار  یکاپ  اوقت و  سرد  نیرتیلاع  دوخ  زا  سپ  نایضاق  هب  قیرط  نیا  زا  دنتـسناد و  یم  یکی  رتسکاخ  اب  ار  رز 
رد وا  ياج  هب  ار  يرگید  هک  درک  اضاقت  دمآ و  هفیلخ  دزن  زامن  ماگنه  رهظ  زور  کی  دوب  دادغب  ءاضق  راد  هدهع  یسابع  يدهم  رـصع  رد 

 . دنک میلست  وا  هب  ار  عافد  يوعد و  بابرا  هب  طوبرم  هظفحم  دانسا و  قودنص  گنرد  یب  ات  درامگب  اضق  بصنم 

مود تمسق 

 ، هتخاس نیگمشخ  رطاخ و  هدرزآ  ار  وا  هتساخرب و  هضراعم  هب  يو  اب  تلود  لاجر  زا  یکی  هک  تشادنپ  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  يدهم 
نونکا مه  ات  يوگ  زاب  هدرک  هضراعم  وت  اب  یسک  هک  تسا  نیا  تیگدرزآ  تلع  رگا  تفگ :  تساوخ و  ار  شیافعتسا  تلع  تهج  نیا  زا 

 : تفگ یـضاق  تسیچ ؟  تیافعتـسا  تلع  تروص  نیا  رد  تفگ :  يدهم  هداتفین ،  یقافتا  نینچ  تفگ :  یـضاق  مهد  نامر  شبیدأت ف  اب 
قدص رب  يدوهش  ّهلدا و  کی  ره  دندش و  رضاح  ءاضق  رضحم  هب  راوشد  يا  هیـضق  صوصخ  رد  نیعجارم  زا  نت  ود  نیا  زا  شیپ  هام  یکی 

راب نیدـنچ  مدـنام و  ورف  تخـس  هیـضق  نیا  ربارب  رد  دوب و  هعلاطم  روخ  رد  هک  دروآ  اه  تجح  درک و  هماقا  عازن  دروم  رد  دوخ  تاراهظا 
يرتشیب قیقحت  هلیـسو  هب  ای  مشخب  نایاپ  نیفرط  ناـیم  حالـصا  دـیما  هب  ار  هیـضق  نیا  متـشاد  دـیما  مدرک و  هسلج  دـیدجت  تهج  نیا  يارب 

بلج يارب  ور  نیا  زا  مراد ،  تسود  بطر  نم  هک  دوـب  هتفاـی  ربـخ  يوـعد  نیفرط  زا  یکی  ناـیم  نیا  رد  ار  اـضق  مباـیرد ،  ار  رما  تقیقح 
يارب یتـح  مدوب و  هدـیدن  ار  شریظن  زگره  نم  ار  نآ  مسق  نیرتـهب  زا  يرادـقم  تسا  بطر  ربون  لـصف  هک  مسوم  نینچ  رد  نم  فـطاوع 
فرظ هک  تشاد  نآ  رب  ار  يارـس  نابرد  هوشر  مهرد  دـنچ  نتخادرپ  اب  تخاس و  مهارف  تسین ،  ایهم  روسیم و  یلـصف  نینچ  رد  زین  هفیلخ 
عـضو نآ  هدهاشم  زا  نم  تسا ،  نالف  هیده  نیا  تفگ :  داهن و  نیمز  نم  ربارب  رد  ار  قبط  نابرد  ماگنه  نیا  رد  دروایب ،  نم  دزن  ار  بطر 
رگید زور  یلو  مدنادرگزاب ،  نآ  هدنروآ  هب  ار  بطر  فرظ  متشادرب و  تمدخ  زا  ار  نابرد  هک  نادنج  مدش ،  نیگمـشخ  هدرزآ و  تخس 
بطر قبط  اریز  مهد  رارق  تلزنم  کی  هب  دوخ  لد  رد  مرگنب و  مشچ  کی  هب  ار  ود  نآ  متسناوتن  دندمآرد  اضق  رـضحم  هب  نایعادتم  نوچ 

هب ار  دوخ  ماک  مدوب و  هتفریذپ  ار  نآ  رگا  ات  شیدنیب  نونکا  دوب ،  هتشاذگ  یقاب  نم  سفن  رد  ار  دوخ  رثا  یلو  مدوب  هدنادرگرب  دنچ  ره  ار 
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رب قلخ  هک  راگزور  نینچ  رد  تفگ :  رثأت  مشخ و  زا  یکاح  ینحل  اب  یـضاق  سپـس  دوب ؟  لاونم  هچ  رب  نم  لاح  مدوب  هتخاس  نیریـش  نآ 
نامیا دقن  و  متفارد ،  نانیا  هلیح  ماد  هب  تلفغ  رـس  زا  مراد ك  نآ  میب  مناساره و  شیوخ  نید  رب  نم  دنا  هدش  داسف  شوختـسد  هنوگ  نیا 
دنوادخ هک  ناهرب ،  میظع  رما  نیا  دنب  زا  ارم  هفیلخ  يا  تفگ :  عرضت  رس  زا  یضاق  هاگ  نآ  مهن ،  اضق  راک  رس  رب  ار  وخ  ياوقت  هیامرس  و 

هب ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماما  نامرف  رد  زاب  دریذپب .  ار  وت  ياهرذع  دنوادخ  ات  راد  روذعم  تمدخ  نیا  همادا  زا  ارم  دـناهرب و  دـنب  ره  زا  ار  وت 
یم رتمک  ترارح  رپ  ینابـصع و  صاخـشا  اریز  دـشاب ،  درـسنوخ  هلـصوح و  رپ  يدرم  تسا  مزال  یـضاق  کـلام  يا  میناوخ :  یم  کـلام 

نودب دیدج  ندـمت  تفگ :  دـیاب  تسا .  مظعا  نکر  يواکجنک  طایتحا و  یـسرداد  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـننک ،  طایتحا  تقد و  دـنناوت 
ره رطخ  هدـش و  رت  لماکو  رت  يوق  یگنج  عیانـص  تاعارتخا و  کمک  اب  زرما  يایند  يرامیب  هتفر و  ـالاب  ناـسنا  یعیبط  تشرـس  هب  هجوت 

ادیپ شرتسگ  هعـسوت و  يدام  ندمت  تازاوم  هب  تیربرب  تیلهاج و  نورق  یقالخا  دـسافم  مامت  هتخاس .  رتدایز  ربارب  رـص  ار  رامعتـسا  عون 
هدز مه  رب  ار  یتسرد  یکاپ و  نییآ  لوصا  ییوج ،  عفن  هدام و  تیولوا  و  هتخاس ،  فیعض  رایسب  ار  ینید  يورین  یقالخا و  يایازم  هدرک ، 

هتفای و لزنت  تیاهن  یب  يرکف  طابنتـسا  شوه و  هتخاس ،  هرهب  یب  رعاشم  توق  یلقع و  ینورد و  ییانـشور  ظاـحل  زا  ار  یناـسنا  هعماـج  ، 
کی ظاحل  زا  طقف  زرما  هعماج  هک  تفگ  دیاب  تهج  نیا  زا  تسا ،  هدش  حودمم  جـیار و  ار  هعماج  ره  نایم  روشک و  ره  رد  رورـش  عاونا 

هدهاشم اریز  دنریگ ،  یم  ماهلا  رگیدـکی  زا  و  دنناتـسادمه ،  گنر و  کی  یـسنج  زیارغ  ینار و  توهـش  لئاسم  رد  یگنهآ  مه  یگنر و 
رگیدکی رب  روشک  ای  رهـش  نانار  سوه  لیلجت  رد  هتفرگ  ياج  نادنمـشناد  رقم  رد  هک  یناسک  تسایـس و  دقع و  لح و  ناگرزب  دوش  یم 

رب ملع  رنه و  مان  دنسرب  یناطیـش  ياه  سوه  هب  مک  دودحم و  یتدم  يارب  دننک و  ینارچ  مشچ  یتاظحل  هکنآ  يارب  و  دنریگ ،  یم  تقبس 
دنک یم  توهـش  کیرحت  دیآ و  یمرب  قالخا  دض  ياهمانرب  ماجنا  هدهع  زا  هک  تسرپ  توهـش  نارتوهـش و  ینز  هدومن  قالطا  تایناسفن 
یم تاعوبطم  تـالجم و  یخرب  شخب  تنیز  اـههام  وا  سجن  ریوصت  دـنکفا ،  یم  گرزب  رـالات  رد  هزرل  وا  راـختفا  هب  ندز  فک  يادـص 
یم وا  هب  ناوارف  يایاده  فحت و  دننک و  یم  لابقتسا  وا  زا  یحتاف  رادارس  دننام  دور  يروشک  هب  تحایـس  ای  ترفاسم  مانب  هاگ  ره  دوش و 
چیه دومن  تکلمم  تلم و  هعماـج و  هب  یتامدـخو  درک  تفرـشیپ  سفن  هیکزت  اـب  دومن و  قیرط  یط  تیونعم  هار  زا  یـسک  رگا  اـما  دـنهد 
دوخ هلحرم  نیرت  نییاپ  هب  ار  تاعامتجا  يرکف  حطس  اهرتائت  اهامنیـس و  رورپ و  توهـش  تالجم  دح  یب  راشتنا  درادن .  يرظنوا  هب  سک 
لوق هب  یملع  تاملک  تاحالطـصا و  هتفر و  ناـیم  زا  یناـعم  هب  هجوت  شنیبو و  شناد  تمکح و  يرکف و  یلقع و  مولع  شزرا  هدـناسر ، 
دوس هک  ییاه  همانرب  بلاق  رد  ار  دوخ  ارکفا  نایوجشناد  و  دوش ،  یم  يریگولج  يرکف  دشر  زا  المع  هلیسو  نیدب  هتـشگ و  موهفمان  نانیا 

تواضق هب  دـهد و  یم  اتـسد  زا  ار  یلاع  لئاسم  بلاطم و  ملعت  شزرو و  لمحت  اـهنآ  زغم  هجیتن  رد  دـنروآ و  یم  رد  دـنهاوخ  یم  ناـبلط 
کی زا  اریز  دـنا ،  هدرک  شومارف  ار  دوخ  هفیظو  نادـنزرف  شرورپ  رد  ناردام  دـننک ،  یم  ادـیپ  تداع  زیچ  همه  هراـبرد  یحطـس  عیرس و 

همانرب ینارذگشوخ  عماجم  رد  طالتخا  يزاسفد و  ترشاعم و  رگید  بناج  زا  و  هدش ،  یسایس  يداصتقا و  یشاعم و  روما  مرگرـس  فرط 
هددعتم تاهج  رد  دارفا  عاونا  اهوردوخ  نیمه  نایم  زا  هدمآ و  راب  وردوخ  دنتسه  ادرف  عامتجا  هک  اهنآ  نناکدوک  و  هتشگ ،  نانآ  یـساسا 

؟  دمآ دهاوخ  مدرم  رـسب  ياهالب  هچ  تاضق  هنوگنیا  اب  هک  دنیبب  امـش  و  تسا ،  تواضق  اهراک  نا  زا  یکی  هک  دنوش  یم  هداد  رارق  اهراک 
ینطاـب تاـساسحا  يور  فصویـال  كردـی و  ياـه  عوضوم  زا  نادـنزرف  دروآ  یم  راـب  یجیاـتن  هچ  تسا  مولعم  تیبرت  رد  ندوب  وردوخ 

یب سومان  تفع و  هب  هک  هزادنا  ره  هب  نارـسوه  ردام  نارذگـشوخ و  ردپ  کی  يارب  نآ  فوقو  ًاملـسم  هک  دننک  یم  ماهفتـسا  ار  یلئاسم 
هافر و لماع  تلیـضف و  ملع و  یمرخ  هیام  نانآ  دوجو  هک  یعقاو  دـنمرنه  راکتـسرد و  دارفا  تسا .  ریذـپان  لمحت  روآدرد و  دـشاب  هقالع 

ذغاک نامز  نیا  رد  صخـش  تایح  لمع  اریز  دنراپـس ،  یم  ناج  یتسدگنت  رد  و  دـنرب ،  یم  رـس  هب  تلذـم  رقف و  اب  تسا  هعماج  یتمالس 
هک عامتجا  نادزد  دنرادن .  ار  هراپ  ذغاک  نآ  نانیا  هدوب و  هک  هلیسو  ره  هب  و  هدمآ ،  تسدب  هک  اجک  ره  زا  تسا ،  كردم  مان  هب  يا  هراپ 
هب ار  دوخ  یگتخاس  یبلقت و  يالاک  عون  ره  چوپ  تاغیلبت  هسیسد  اب  دننک و  یم  تنایخ  دننز  یم  زیچ  همه  زا  هدرک  هنخر  تاقبط  مامت  رد 
یم دوخب  برغ  يایند  دنوش ،  یم  قرغ  یناویح  ذـیاذل  عاونا  رد  نارگ  تورث  اب  و  دـنهد ،  یم  نوتان  تشم  کی  دروخب  غورد  یهگآ  هوق 
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نرگید توهـش و  نیـشام و  ریـسا  دوخ  هک  یتروص  رد  هتخاس  نادرم  شودمه  ار  نانز  هتخادنارب و  ار  یگدر  یمالغ و ب  مسر  هک  دـلاب 
رد و  دنک ،  یم  بآ  قرشم  ناربخ  یب  زا  يا  هدع  ناهد  رد  ار  دنق  ناگناگیب  بیرفلد  يواعد  هک  يرـصع  نامز و  نیمه  رد  دننانآ .  ریـسا 

و تسا ،  یلومعم  يرما  ءاشحف  نالالد  هلیـسو  هب  ناکدوک  ناـنز و  نارتخد و  ندـیدزد  یـشورف و  هدرب  مسر  ییاـپورا  ياـهروشک  بلاـغ 
برغم اپورا و  دزاسن .  رادازع  ار  ییاه  هداوناخ  دنکن و  ادـیپ  دوجو  اه  تقرـس  عون  نیا  کچوک  گرزب و  ياهرهـش  رد  هک  تسین  يزور 
ددـعت زا  نادرم  و  تسا ،  هداوناخ  ءاقب  ساسا  نیرت  مکحم  وا  ییوشانز  هدـعاق  ًاـصوصخ  یگدـنز  دـعاوق  ماـمت  هک  دـننک  یم  اـعدا  نیمز 
ظافلا بلاق  رد  طقف  اعدا  نیا  یلو  تسا ،  رارقرب  یگـشیمه  تفلا  یمئاد و  تبحم  رهوش  نز و  نایم  لیلد  نیمه  هب  دـنمورحم و  تاـجوز 
نویلیم ددعزا  رس  یهاگ  ندمتم  کلامم  رد  ینوناق  ریغ  ياه  هچب  تسا ،  نوریب  ددع  هرامش و  زا  عورشمان  طباور  لمع  رد  اما  تسابرلد ، 
لافطا قالط و  ياه  هدنورپ  ترثک  زا  ناهج  ياه  يرتسگداد  دروآ .  یم  هجیگرـس  یهاگ  ساسا  یب  تهج و  یب  ياه  قالط  هدروآرد و 

ربارب رد  یگداوناخ  ًاصوصخم  مئارج ،  هب  یگدیـسر  يارب  اه  يرتسگداد  لیوط  ضیرع و  ياه  ناـمتخاس  دـنا ،  هدـمآ  ناـج  هب  عورـشمان 
رد ار  يدرف  ره  هتخاس و  لزلزتم  ار  یگدـنز  ینابم  یناهج  گنج  ود  زا  دـعب  ءاشحف  ترثک  تسین .  شیب  يا  هطقن  اه  يراکفالخ  ياـیرد 

ار نانز  نادرم و  ققحم  ناسانشراک  هتشگ و  لئاز  یسنج  تفع  هتفای ،  تعسو  ینلع  ءاشحف  شون و  شیع و  هریاد  هدرک ،  دازآ  ینارـسوه 
سک ره  هتفر ،  تسد  زا  اه  يدـب  اه و  یبوخ  تخانـش  رایعم  زرما  يایند  رد  دـننک .  یم  ییامنهار  دازآ  یتروص  هب  یـسنج  تابـسانم  رد 
عبنم ابر  رامق و  تسا ،  بارـش  یقیـسوم و  نز و  لوپ و  همه  یعقاو  دوبعم  دـننک .  یم  هدولآ  یکاپان  ره  هب  تسد  لاسدرخ  ناکدوک  یتح 

 ، دـنوش یم  تیامح  ذوفن  اب  دارفا  هلیـسو  هب  اهرتسگناگ  یتح  هدرک و  هنخر  یتلم  یتلود و  ياه  هاـگنب  ماـمت  رد  نادزد  تسا ،  اهدـمآرد 
یتقو يرآ ،  دننز .  یم  ررت  یـشکمدآ و  هب  تسد  رطخ  ماگنه  رد  همهاو  نودب  دـنهاگآ و  ینایرج  ره  زا  دـنراد و  لماع  اج  همه  رد  اریز 
ياج لیاذر  ددرگ ،  نیـضرغم  دـصاقم  تلآ  تناید  دـیآ ،  رامـشب  یبیرف  ماوع  عاجترا و  هباـطخ  ظـعاو و  دـنامب ،  یهت  دـجاسم  دـباعم و 

هچ يدرـسنوخ  هچ ؟  ینعی  طایتحا  بیرغ  بیجع و  ماـگنه  نیا  رد  دـیآ ،  یم  هدافتـسا  ءوس  ضرعم  رد  زیچ  همه  دریگ و  یم  ار  لـئاصخ 
هنادنـسپ ادخ  ار  يا  هدنورپ  راکـشآ و  ار  قیاقح  دناوت  یم  رواد  مادک  و  دونـش ،  یم  ار  مولظم  هلان  يادصخ  شوگ  مادک  دراد ؟  یموهفم 

نامیا تروص  هب  هک  یهلا  تردق  زج  یماقم  تردق و  چـیه  تشاد ،  ذوفن  تموکح و  یمالـسا  ءاضق  تاررقم  هک  ینامز  دـنک ؟  یـسررب 
تیدودحم اهنت  دوب ،  رادروخرب  يریظن  یب  هقباس و  یب  يدازآ  زا  یـضاق  دوبن ،  طلـسم  تواضق  هاگتـسد  رب  تشاد  هولج  یـضاق  بلق  رد 

زا رظن  عطق  اب  و  دنکن ،  زواجت  یمالـسا  هقف  هملـسم  لوصا  هررقم و  دعاوق  دودح و  زا  شماکحا  یتسیاب  یم  هک  دوب  تهج  نیا  زا  یـضاق 
ات یعدار  عنام و  هنوگچیه  نودب  و  دنارب ،  نامرف  قح  هب  دوخ  طابنتسا  ياضتقم  هب  داهتجا و  بسح  رب  هک  تشاد  لماک  يدازآ  تهج  نیا 
زا رت  لداع  ییاضق  دوخ  ینالوط  خیرات  رد  تیرـشب  ناهج  دیوگ :  یم  نایبرغ  زا  یکی  رطاخ  نیمه  هب  و  درپسب ،  ماگ  تلادع  زرم  نیرخآ 

کشخ و صوصن  ریسا  هاگچیه  قح  تایآ  هب  نمؤم  و  ناملسم ،  یضاق  تسا .  هدیدن  نیملـسم  ماکح  زا  رتنابرهم  یماکح  مالـسا و  ءاضق 
دننام هدـنام و  یمن  بوجحم  ریمـض  ماهلا  ضیف  نادـجو و  تدـعاسم  زا  هلحرم  چـیه  رد  و  هدوبن ،  نوناق  فاطعنا  لـباق  ریغ  داوم  راـتفرگ 

دوخ ریمض  و  هتشگ ،  یمن  ناریح  هتشگرس و  نادجو  داهتجا  ياضتقم  نوناق و  داوم  نیب  داضت  يانگنت  رد  زورما  يایند  تاضق  زا  يرایسب 
 . تسا هدرک  یمن  ینابرق  نوناق  دماج  صوصن  ربارب  رد  ار 

مود تمسق 

رطاخ و یناشیرپ  اب  نوناق  داوم  زا  تیعبت  رارطضا و  مکح  هب  رابجا و  رظن  زا  یضاق  هک  دتفا  یم  قافتا  اهراب  رضاح  رصع  ییاضق  ریاود  رد 
ناملـسم یـضاق  یلو  دـنیب  یمن  دوخ  رد  ار  نوناق  کشخ  صوصن  دـنب  دـیق و  زا  ییاهر  تردـق  دـنک و  یم  رداص  یماکحا  نادـجو  ملأت 

طیارـش مرج و  عوقو  تابـسانم  فورظ و  هیـضق  ره  هب  تبـسن  مکح  رارـصا  ماـقم  رد  هدوب و  رادروخ  رب  داـهتجا  قـح  يدازآ و  زا  هشیمه 
يورین ییاضق و  مش  زا  ناگدز  متـس  قوقح  قاقحا  يارب  هتـشاد و  یم  روظنم  ار  تازاجم  فیفخت  دـیدشت و  تاـبجوم  بکترم ،  عاـضوا 
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رداص رد  شطایتحا  تقد و  وا و  يدرـسنوخ  یمالـسا و  یـضاق  هلـصوح  تسا .  هدومن  یم  هدافتـسا  هلحرم  نیرخآ  ات  طابنتـسا  داـهتجا و 
رارق نوناق  داضت  هوشر و  اجیب و  ياـه  بصعت  تموکح  تحت  زگره  نمؤم  یـضاق  تسا .  مالـسا  نییآ  صخـشم  ياـیازم  زا  مکح  ندرک 
ندرک تواضق  دوز  تسا .  تبث  خـیرات  رد  ناشیوکین  مان  راگزور  نآ  تاضق  هک  هدوب  يروط  البق  یمالـسا  هعماج  تیبرت  عضو  هتفرگن و 

ار تبثم  ياه  همانرب  تیاعر  ییاناوت  هک  سک  نآ  يوعد  هفاـیق  رد  ندرکن  تقد  زا  اـی  مک ،  هلـصوح  زا  اـی  دوش ،  یم  یـشان  سرت  زا  اـی  ، 
يارب یمالـسا  تیبرت  قح و  هب  ناـمیا  تسا .  مرجم  لوبق  تروص  رد  مالـسا  رظن  زا  عورـشمان و  يراـک  وا  يارب  اـضق  بصنم  لوبق  درادـن 

ملاظ زا  ار  مولظم  هآ  هداد ،  ماجناار  ءاضق  رطخ  رپ  راک  نسحا  وحن  هب  دـناوتب  ات  دـنک  یم  داجیا  ار  مزال  طایتحا  تقد و  هلـصوح و  یـضاق 
هاـگداد رد  ار  هفیلخ  ریزو  تسخن  عیبر  نب  لـضف  تداهـش  دیـشرلا  نوراـه  رـصع  رد  مالـسا  روـشک  ةاـضقلا  یـضاق  فـسوی  وـبا  دریگب . 

یم هفیلخ  هدـنب  ار  دوخ  لـضف  ما  هدینـش  نم  تفگ :  فسوی  وبا  تساوخ ،  ار  شتلع  لـضف  تیاکـش  لاـبند  هب  هفیلخ  نوچ  و  تفریذـپن ، 
تداهـش نم  بهذـم  هب  دـیوگب  تسار  رگا  وگغورد ،  ای  تسا ،  قداص  راهظا  نیا  رد  لضف  ای  تسین  جراخ  تروص  ود  زا  نیا  دـناوخ و 

باطخ ار  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما نخس  زاب  اجنیا  رد  تسین .  لوبق  قساف  تداهـش  قساف و  دیوگب  غورد  رگا  تسین ،  عومـسم  ناگدنب 
هب دیاب  هتسشن  يرواد  دنسم  رب  هک  یـسک  کلام  يا  میهد .  یم  ناشن  ار  مالـسا  ییاضق  ياه  همانرب  ینارون  يزیچ  هدرک و  لابند  کلام  هب 

نابز قاطن و  ود  ره  یهاگ  نییعادتم و  زا  نت  کی  ًابلاغ  دنک ،  نایب  اراکشآ  دیوگ و  نخس  وکین  دشاب ،  هتـسارآ  نایب  تردق  بلق و  توق 
زوریپ شیوخ  نار  نخـس  فیرح  رب  قح  قاقحا  ماگنه  رد  ًاصوصخم  دزادرپب و  وگتفگ  هب  نانآ  اب  دناوتن  یـضاق  هک  یتروص  رد  دتفا  روآ 

قیقد و تخـس  یلمع  یـسرداد  تسین ،  بوخ  راکـشومارف  یـضاق  کـلام  يا  داد .  دـناوتن  ماـجنا  تسرد  ار  تواـضق  لـمع  ًاملـسم  دوش 
نک شرافس  تاضق  هب  دنام ،  یم  ناما  رد  هابتـشا  زا  هنوگچ  دشابن  زهجم  ساوح  تیعمج  رطاخ و  شمارآ  هب  رگا  سرداد  تسا ،  کیراب 
راک عمط  یـضاق  رگا  ادـخ  رب  هانپ  دنـشاب .  هتـشاد  دای  هب  الماک  ار  نیفرط  لیالد  دنـسانشب و  وکین  ار  عوجر  بابرا  تلادـع  مکاحم  رد  هک 
اریز دنرآ ،  نوریب  نیتسآ  زا  تراغ  تسد  هتـشاذگ ،  روشک  ساسح  هطقن  رب  تشگنا  دنناوت  یم  بوخ  هعماج  نادزد  عقوم  نیا  رد  دـتفا ، 

رد رـس  هعفارم  هاگ  هب  ددرگ و  فطاوع  تاساسحا و  شوختـسد  یـضاق  رگا  تحار  ندرب  ار  نارگید  لاوما  و  تسا ،  ناسآ  یـضاق  عیمطت 
لطعم یهلا  ماکحا  دش و  دهاوخ  هریت  مالـسا  تما  رب  راگزور  ددرگ ،  توهـش  تیرفع  راجنهان و  ياه  سوه  میلـست  و  دراذگ ،  لد  مدـق 

اریز دـنک ،  رداص  مکح  گنرد  یب  درک  ساـسحا  ار  نیفرط  زا  نت  کـی  تیناـقح  هک  هظحل  نیلوا  رد  دـناوت  یمن  یـضاق  دـنام .  دـهاوخ 
ار یکی  نخـس  کی  اب  درب  یم  ورف  تسد  هعماج  تایح  سومان و  لام و  نوخ و  رد  هک  سک  نآ  و  دور ،  اطخ  هب  يودب  رظن  تسا  نکمم 
و دروآ ،  رظن  رد  دوش  یهتنم  اجک  ره  ات  ار  راک  نایاپ  شیدـنا  رود  تقد و  ياـهتنم  رد  دـیاب  دـیامن ،  یفرعم  موکحم  ار  يرگید  مکاـح و 
تمیالم و اب  دنشابن ،  مه  بضغ  راتفرگ  دنتسین  توهش  ریسا  هک  نانچ  نآ  دنوشن و  گنتلد  نییعادتم  تراسج  زا  تاضق  هک  تسا  بوخ 

یگتـسهآ هب  راذـگب  نکم  لیجعت  نادـنچ  بلاطم  فشک  رد  هک  دـییوگب  یـضاق  هب  نم  زا  دـنیامن .  مادـقا  روما  دـقع  لـح و  هب  يراـبدرب 
همکحم هک  عقوم  نآ  رد  دـشاب ،  نورقم  تقیقح  هب  دریگ  ماـجنا  باتـش  اـب  هک  يراـک  متـسین  نئمطم  اریز  دوش ،  راکـشآ  بلطم  تقیقح 

هک تسین  زیاج  زگره  و  دشاب ،  عطاق  هدنرب و  يدنه  ریـشمش  ریظن  مکحم  یهوک  نوچمه  دیاب  دریگ  یم  میمـصت  مکح  رودص  هب  تلادع 
یفاک دنـشاب  هاوخ  نتـشیوخ  دنـسپدوخ و  یمدرم  تاضق  رگا  کلام ،  يا  ددرگ .  دـیدرت  تریح و  شوختـسد  شیوخ  ياوتف  رد  همکحم 

یسولپاچ قلمت و  يرطش  ظافلا و  یتشم  اب  ار  تخب  هریت  نآ  دیاشگب و  نابز  یـضاق  يانث  حدم و  هب  يرواد  ماگنه  هب  يرگتراغ  هک  تسا 
 ، دننک یم  رواب  لمأت  یب  دـنروخ و  یم  بیرف  دوز  دـنوش  باختنا  روابدوز  لد و  هداس  تاضق  رگا  کلام  دـشک .  دـنب  رد  شیوخ  ماد  هب 
وت اما  دیآ ،  تسد  هب  رید  دـشاب و  مانمگ  بایمک و  تخـس  متفگ  هک  یـضاق  نانچ  نآ  ددرگ ،  زیچان  هدوهیب و  ناگراچیب  قوقح  هاگ  نآ 

تیصو ار  وت  کلام !  يا  ینک .  تیاعر  یـضاق  باختنا  رد  ار  طیارـش  نیا  مامت  هک  يریزگان  ادخ ،  ناگدنب  لوؤسم  يا  رـصم ،  یلاو  يا 
نیا رد  اریز  دنـشاب ،  جاتحم  رـصم  لاّمع  هک  راذـگم  زگره  ار ،  تاضق  هژیو  هب  يراد  هاگن  ریـس  ار  تلود  نادـنمراک  هراومه  هک  منک  یم 

رد هک  زاس  رگناوت  قوقح  شیازفا  لام و  لذب  هب  ار  یضاق  دنروخب .  مدرم  لام  زا  دشاب  هک  ناونع  ره  هب  دنروآرب و  تنایخ  هب  تسد  تقو 

میکح زا 109نامقل  هحفص 76 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد رامشب و  رت  مرتحم  تلود  لامع  رگید  زا  ار  یضاق  دهدن .  رارق  يدزد  هعلق  ار  تلادع  همکحم  دیالاین و  هوشر  هب  ناهد  مدرم  یـسرداد 
رگداد و يرواد  رد  دـناد و  نمیا  رـصم  ناگرزب  دـیدهت  زا  ار  دوخ  تموکح  ماقم  هب  یمرگ  تشپ  اب  اـت  نک  مارتحا  وا  زا  شیوخ  رـضحم 

دیدهت شیوخ  ییاورپ  یب  یگتخیسگ و  راسفا  هب  ار  هاگداد  دنیوربآ  مک  مرش و  یب  یمدرم  هک  موق  لاّهج  تسا  نکمم  اریز  دشاب ،  لداع 
رد تیرح  زا  دارفا  قوقح  قاقحا  دروم  رد  اهنت  هن  مالـسا  تسرپ  قح  عاجـش و  تاـضق  دـنیامن .  فرحنم  تلادـع  فاـصنا و  زا  دـنیامن و 
زین دراوم  نیا  رد  دنداد ،  یم  رارق  مامتها  هجوت و  دروم  زین  ار  یتکلمم  حلاصم  یمومع و  لئاسم  هکلب  دندرک  یم  هدافتـسا  دوخ  لالقتـسا 

ناطلس حلاص  کلم  نایم  هک  تسا  يزیگنا  تفگش  ناتساد  دراوم  نیا  هلمج  زا  دندومن ،  یم  هدافتسا  رثکادح  هب  دوخ  لالقتـسا  تردق  زا 
دحتم ياهورین  هنایشحو  موجه  لباقم  رد  ماش  نیمزرس  دوب ،  یبیلص  گنج  مایا  تسا :  هداتفا  قافتا  مالسلادبع  نب  نیدلازع  یـضاق  ماش و 
نمشد هب  ار  فیقـش  هعلق  ادیـص و  رهـش  هیحان  نآ  ناطلـس  حلاص  کلم  تشاد و  يداع  ریغ  جنـشتم و  عضو  برع  یحیـسم  ياه  تلود  و 

شوگ هب  ربخ  نیا  نوچ  دوب  هدروآ  رابب  قیمع  رثا  ءوس  دـیدش و  لـمعلا  سکع  ماـش  دـالب  رـسارس  رد  ربخ  نیا  راـشتنا  دوب .  هدرک  میلـست 
زا یمان  هعمج  زامن  هبطخ  رد  تفرگ و  مشخ  کلم  رب  دمآ ،  شوجب  شینید  تریغ  تفشآرب و  تخس  دیسر  نیمزرس  نآ  یضاق  نیدلازع 

نیا نوچ  حـلاص  کلم  درک .  رـصم  راید  گنهآ  تشادرب و  ماش  زا  تخر  ضارتعا  ناونع  هب  درکن و  اعد  وا  هراـبرد  دربن و  حـلاص  کـلم 
هب نوچ  کلم  هداتسرف  دنادرگ ،  زاب  ماش  هب  ار  وا  یتسرد  قطنم  مارآ و  نایب  هلیـسو  هب  ات  داتـسرف  یـضاق  دزن  يا  هدنیامن  دینـش  ار  ناتـساد 
وا تسد  دنک و  عضاوت  ناطلس  ربارب  رد  هک  میهاوخ  یمن  نآ  زج  یضاق  ماقم  زا  ام  تفگ  درک و  زاغآ  میالم  نخس  دیـسر  یـضاق  روضح 
هک مهد  یمن  اضر  نم  اونیب  نیکـسم  يا  تفگ :  دروآرب و  گـناب  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  یـضاق  دـسوبب ،  ترذـعم  میدـقت  مسر  هب  ار 
يا همان  هب  ار  شخب  نیا  منز .  هسوب  ار  وا  تسد  مهد و  رد  نت  تلذ  نینچ  هب  نم  هکنآ  هب  دـسر  هچ  اـت  ددرگ  هدولآ  وا  هسوب  هب  نم  تسد 

تشاد يردارب  دقع  ناملس  اب  هک  ادردوبا  میهد :  یم  همتاخ  دش  لدب  در و  ماقم  نیا  رد  ادردوبا  ناملـس و  ربمایپ  یباحـص  ود  نایم  رد  هک 
ار وا  تشون و  ناملس  هب  يا  همان  تواضق  نامز  رد  دش ،  هداتسرف  میلشروا  رد  تواضق  بصنم  هب  ثالث  يارما  زا  یکی  تموکح  نامز  رد 

ياراد تکرب و  رپ  تسا  ینیمزرس  مرب ،  یم  رس  هب  سدقملا  تیب  رد  نونکا  رکش ،  ار  ادخ  ناملس !  مردارب  درک :  توعد  سدقملا  تیب  هب 
میهاربا و نوچ  گرزب  یناربمایپ  يراگزور  هک  ینیمزرـس  ءایبنا ،  نیمزرـس  تسا ،  سدقم  نیمزرـس  رتالاب  همه  زا  بسانم ،  ییاوه  بآ و 

ندب زین  زرما  نیمزرـس  نیا  هک  نادـب  کنیا  مه  و  هداد ،  ياج  دوخ  رد  ار  ( مالـسلا مهیلع  ) فسوی بوقعی و  نامیلـس و  یـسیع و  یـسوم و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ راوج  رد  هنیدـم  رد  هک  ینامز  دای  هب  رهـش  نیا  رد  یحابـص  دـنچ  رگا  دـش  یم  هچ  هتفرگرب  رد  ار  ناـنآ  كاـپ 

يدوب هدرک  توعد  سدقم  نیمزرس  هب  ارم  دیسر ،  وت  همان  ینید !  ردارب  تشون :  باوج  رد  كاپ  ناملس  میرب .  رـسب  مه  اب  میدوب  ملـسو )
وا ياوأم  نکسم و  هب  دناوت  یمن  ناسنا  راختفا  هک  یناد  یم  چیه  دنک ،  یمن  سیدقت  هتسیاش  یـسک  ار  نیمز  هک  یناد  یم  چیه  مناد  یمن 
هب هن  تسوا  لمع  هب  ناسنا  یکاپ  يرآ !  دنک .  یم  مارتحا  راوازس  هدومن  گرزب  ار  وا  هک  تسا  ناسنا  لمع  اهنت  هک  یناد  یم  چیه  دشاب ، 

يارب یفرـش  دناوت  یمن  نتـشاد  ياوأم  سدقملا  تیب  رد  ای  ندـیزگ  لزنم  هنیدـم  رد  ای  ندوب  هکم  رد  دراد ،  لزنم  نآرد  هک  هک  ینیمزرس 
هب اشوخ  ینک  یم  نامرد  ار  ناضیرم  یمد و  احیـسم  بیبط  رگا  هدـش ،  هتـشاذگ  وت  هدـهع  هب  تبابط  هیبش  يراک  ما  هدینـش  دـشاب ،  ناسنا 

ار دوخ  يزادـنا و  رطخ  هب  ار  یناسنا  ناـج  هکنیا  زا  سرتب  يا  هدرک  لاغـشا  اـج  یب  ار  تواـضق  بصنم  یتسین و  بیبط  رگا  یلو  تلاـح ، 
تقایل دوخ  رد  وت  رگا  دنک ،  لاغشا  ار  تسپ  نیا  تسین  هتسیاش  ار  سک  ره  تسا ،  یگرزب  راک  تواضق  بصنم  ینادرگ .  شتآ  قحتسم 

هک مسرت  یم  نیا  زا  وت  رب  ياو  يا  هدرک  لاغشا  قحانب  ار  تسپ  نیا  هاگره  یلو  رتهب ،  هچ  ییآ  یم  رب  قحرب  تواضق  هدهع  زا  ینیب و  یم 
یناسنا یعقاو  هرهچ  نآ  ینابر ،  میکح  نآ  درمدازآ ،  هناگی  نآ  میکح :  نامقل  شاب !  رادـیب  ادردوبا  يا  ناه  يزاس ،  شتآ  دراو  ار  دوخ 

رب ار  دوخ  تامحز  تروص  نیا  رد  دننک  قحان  ار  یقح  ادابم  هک  دیسرت  یم  نانآ  ریطخ  تیلوؤسم  تاضق و  رب  یتوکلم  ياتکی  درم  نآ  و 
هدرک و يریگتسد  نانآ  زا  شتمکح  راونا  هب  ات  دوب  نیشنمه  نانآ  اب  رطاخ  نیا  هب  دنزاس ،  راومه  دوخ  رب  ار  مّنهج  هب  دورو  هار  هداد ،  داب 

دجنگب رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  لحارم  نیا  زا  شیب  گرزب  درم  نآ  یحور  تافص  لاصخ و  هتبلا  دنک .  نشور  تیاده  رون  هب  ار  ناشلد 
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وا ياه  همانرب  هب  تمکح ،  فیرعت  زا  سپ  دعب  شخب  رد  ام  دوب .  لیاصخ  هدنراد  لیاضف و  عماج  یهلا  تیبرت  وترپ  رد  وا  تفگ  ناوت  یم 
مینک یم  تردابم  هدمآ  نآرق  رد  وا  زا  هک  ییاه  تمکح  حیضوت  هب  دشاب  رّسیم  هک  اجنآ  ات  هدرک و  هراشا  تایاور  دیجم و  نآرق  قیرط  زا 
 . مییامن یم  جرد  حرش  نودب  دنا  هدرک  لقن  ییاور  بتک  هک  ار  شیاه  تمکح  هیقب  دوشن  هزادنا  زا  رتدایز  باتک  هک  نیا  رطاخ  هب  و  ، 

متفه شخب 

تمکح

ناشدوجو هک  یتادوجوم  هتبلا  رـشب ،  تقاط  ردق  هب  تسا  تادوجوم  نایعا  لاوحا  هب  ملع  تمکح  دنا :  هتفگ  تمکح  فیرعت  رد  ءامکح 
تمکحو دنیوگ  هّیلمع  ار  تمکح  عون  نیاو  دناسرب  داعم  شاعم و  حالـص  هب  ار  ام  نایعا  لیبق  نیا  هب  ملع  هک  تسام  رایتخا  تردـق و  رد 

یعماج عیسو و  يانعم  تغل  رد  تمکح  زین  و  ندم .  تسایس  لزنم ـ  ریبدت  قالخا ـ  بیذهت  دنا :  هدومن  میسقت  تمسق  هس  هب  زین  ار  هیلمع 
نماـض هک  يدـنمدوس  هیرظنره  نیا  رباـنب  دوش ،  یم  قـالطا  تسا  عقاو  اـب  قباـطم  هک  ییاـجرباپ  مکحم و  هیرظن  نخـس و  ره  رب  هک  دراد 

يا هدیقع  لئاسم  ریاس  تافـص و  یـسانشادخ و  فرعم و  باب  رد  يا  هدـیقع  ره  تسا و  تمکح  قیداصم  زا  دـشاب  عامتجا  درف و  حالص 
تـسا شنیرفآ  تایعقاو  اـب  قباـطم  هک  یلوصا  اـجرباپ و  تافـص  ماـمت  هصـالخ  و  تسا ،  تمکح  دـشاب  باوص  قح و  نیع  قباـطم و  هک 

فیلکت تعـسو  هزادـنا  هب  یناسنا  ره  دوش و  یم  قیبطت  قلطم  تمکح  رب  هک  تسا  یبتارم  هلمج  زا  ناـمقل  ياـه  تمکح  تسا .  تمکح 
یم نآ  رصتخم  همجرت  هب  تسا  تیمها  دروم  هبتر  رظن  زا  قالخا  ناونع  هب  یلمع  تمکح  نوچ  اما  دوش ،  دنم  هرهب  نآ  زا  دناوت  یم  دوخ 
یم ییامنهار  دننآ  هتسیاش  هک  یهار  هب  ار  اه  ناسنا  نایب و  دنیامنب  رگیدکی  اب  تسا  راوازس  مدرم  هک  ار  یتالماعم  قالخا  لمع  میزادرپ . 
لمع هب  قوبسم  دنز و  یم  رـس  ام  زا  هک  تسا  مولعم  دشاب و  رایتخا  يور  زا  هک  يراتفر  نآ  تسا ،  ناسنا  راتفر  لمع  نیا  عوضوم  دیامن . 

ار حور  بیذهت و  ار  دوخ  لامعا  هک  تسا  هتسیاش  ام  رب  قالخا  عوضوم  فیرعت و  روصت  اب  تسا .  رـش  ریخ و  رد  رـصحنم  تسام  هدارا  و 
ار شسرپ  نیا  هدیمح  قالخا  هب  هلیذر  تافص  لیدبت  قالخا و  ملع  زا  يرادرب  هرهب  هار  ندش  نشور  يارب  مینادرگ .  كاپ  اه  یگدولآ  زا 
 ، تسا یفنم  شـسرپ  نیا  خساپ  دیامن ؟  لیدبت  هدوتـس  هب  ار  ناسنا  هدوتـسان  تافـص  دراد  ییاناوت  قالخا  لمع  ایآ  هک  مییوگ  یم  خـساپ 
ار ضیرم  يرامیب  هک  تسا  یبیبط  نوچ  قالخا  هکلب  دـنک ،  هدیدنـسپ  ياهرادرک  هب  راداو  ربج  هب  ار  مدرم  دـناوت  یمن  قالخا  لـمع  اریز 

کـشزپ هک  يروطنامه  تسا  دازآ  قالخا  يوراد  هلیـسو  هب  ضرم  عفر  رد  رامیب  دنک  یم  نیعم  وراد  نآ  عفر  يارب  دـهد و  یم  صیخـشت 
رامیب هب  طوبرم  لمع  هیکزت  یلو  دهد  یم  حرش  ار  دب  کین و  رادرک  لامعا و  قالخا  ملع  دنک  یم  نایب  ار  تارکسم  لامعتـسا  ياه  نایز 

ار ام  یتایح  لئاسم  قالخا  لـمع  هصـالخ :  دـنام .  یم  یقاـب  یهارمگ  رد  هنرگ  تاـجن و  ددـنب  راـک  هب  ار  یقـالخا  تاروتـسد  رگا  تسا 
مزال هکلب  تسین ،  یفاک  تلیـضف  نتـسناد  دیامرف :  یم  وطـسرا  یعقاو .  ناسنا  يالعا  لثم  يارب  دـیامن  دعتـسم  ار  ام  ات  دـهد  یم  لیکـشت 

ره دومن .  دنهاوخن  تلیـضف  ياراد  ار  ام  لمع  نودب  اه  هبطخ  اه و  باتک  دروآ ،  تسد  هب  شـشوک  هب  ار  تلیـضف  نتـسناد  زا  سپ  تسا 
لامعا كولس و  يارب  لخب  تواخس و  يزادرپ ،  غورد  ییوگتسار و  لثم  دوش  یم  هدیمان  كولـس  دنز  یم  رـس  ناسنا  زا  هک  يدارا  لمع 

یم رداص  یناسفن  ياه  ساسا  نآ  زا  ام  ياهرادرک  عیمج  و  تسام ،  كولـس  لامعا و  أـشنم  هک  دراد  دوجو  یناـسفن  ياـه  ساـسا  يدارا 
زا طقف  قالخا  ملع  مینک ،  یم  سح  ار  اه  ساسا  راـثآ  یلو  میوش  یمن  یناـسفن  ياـه  ساـسا  هجوتم  اـم  تداـع .  هزیرغ و  دـننام :  دوش ، 

دنوش یمن  عناق  وج  رهاظ  رظن  هب  یعیبط  ياملع  هک  يروطناـمه  دراد  هجوت  لـمع  أـشنم  ساـسا و  رد  هکلب  دـنک  یمن  ثحب  لاـمعا  رهاوظ 
تـسا دـب  رگا  ار  ساسا  هدومن و  هجوت  كولـس  ساسا  رد  دـنراد  تعاطتـسا  قالخا  ءاملع  مسق  نیمه  دنـسانشب  ارنآ  بابـسا  لـلع و  رگم 

راداو ار  ناسنا  هک  یناسفن  تالاح  للع و  رد  هکلب  دننک  یمن  هجلاعم  اهنت  یهن  اب  ار  غورد  الثم  دنیامن ،  عیجشت  تسا  بوخ  رگا  هجلاعم و 
نیا زا  هتـشاد ،  روظنم  ار  بلطم  نیا  میکح  نامقل  یهلا  يامکح  مامت  دمآرـس  دـنیامن .  یم  هجلاعم  ارأشنم  هجوت و  هدومن  نتفگ  غورد  هب 
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هب هجوت  ساسا  دـیاب  هک  هدومن  عوضوم  نیا  هجوتم  ادـتبا  رـشب  بیذـهت  يارب  ار  دوخ  قیمع  قیقد و  هجوت  تمکح  ياـه  هماـنرب  رد  تهج 
ییامنهار اه  یبوخ  فرط  هب  كاپ و  یگدولآ  ره  زا  ار  ناسنا  ناوتب  تردـق  نیا  هطـساوب  هک  درک  مکحم  رـشب  حور  رد  ادـتبا  ار  دـنوادخ 

ترطف ساسا  دیاب  ادتبا  ینعی  دنک ،  تباجا  ار  ریخ  يوس  هب  توعد  یتحار  هب  ات  دناوخ  قالخا  يوس  هب  ار  وا  قح  هب  هجوت  زا  دعب  و  درک ، 
نآ درک .  هدافتـسا  تسا  نکفا  وترپ  ناـسنا  تاذ  رد  هک  رثؤم  لـماع  نآ  زا  یبوخ  هب  قوـس  يارب  هاـگ  نآ  هدرک  رادـیب  رـشب  دوـجو  رد  ار 

تهج نیمه  هب  رظن  درک ،  یم  وا  تیبرت  فورـصم  رتشیب  ار  دوخ  تمه  هک  تشاد  دـنمورب  يدـنزرف  دادعتـسا  بابرا  نایم  رد  درم  گرزب 
لئاـسم دومن .  صوصخم  قیـال  دـنزرف  نآ  ناونع  هب  تشاد  یمومع  هبنج  هچ  رگا  ار  دوخ  ياـه  تمکح  حـیاصن و  رثـکا  ناـمقل  هک  دوـب 

رد یگدـنز  يانبریز  هک  دـنا  هتفایرد  یبوخ  هب  ملاـع  يـالقع  تسا ،  يرـشب  عاـمتجا  مهم  روما  زا  یکی  كدوک  تیبرت  میلعت و  هب  طوبرم 
تیبرت ورگ  رد  يریپ  یناوج و  ياـه  نارود  نیعی  یگدـنز  فـلتخم  راـئودا  تواقـش  تداعـس و  و  دوـش ،  یم  يزیر  یپ  یکدوـک  نارود 
ناسنا تشونرـس  رد  مهم  ریثأت  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دراد  ینوگانوگ  لماوع  هب  یگتـسب  ناسنا  تیـصخش  هکنیا  اب  تسا .  یکدوک  نارود 
ناسب كدوک  ناور  بلق و  دراد .  ییازسب  تیمها  نادنمشناد  رظن  رد  تمـسق  نیا  فصولا  عم  تساهنآ  زا  یکی  یکدوک  نارود  و  دراد ، 
تسا یقاب  هحفص  نآ  رمع  رخآ  ات  دوش  میسرت  نآ  يور  هک  یشقن  ره  دریگ ،  رارق  تسد  هریچ  شاقن  تسد  رد  هک  تسا  يذغاک  هحفص 

زا یگدنز  زاغآ  رد  كدوک  ناور  حور و  تخاس .  هفایق  لکـش و  ره  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  تعیبط  رـصانع  زا  یماخ  هدام  دـننام  ای 
اه شرورپ  اـه و  تیبرت  مقر  همه  يارب  اـه و  تروـص  اـه و  تیلاـعف  هنوـگ  ره  يارب  هک  تسا  یماـخ  هداـم  نیمه  دـننام  يرایـسب  تاـهج 

يربهر هدیدنسپ  ياه  هویش  اب  ار  وا  هدنزرا  تاساسحا  كاپ و  ترطف  دنداد و  جرخ  هب  راکتبا  نسح  كدوک  ءایلوا  رگا  و  دراد ،  یگدامآ 
ياه شرورپ  طلغ و  ياـه  شور  اـب  دـنیامن و  يراـگنا  لهـس  هار  نیا  رد  رگا  و  دـنا ،  هدرک  نشور  قیرط  نیا  زا  ار  وا  تشونرـس  دـندومن 

هک دنـشاب  هجوتم  دیاب  كدوک  نایبرم  دنا .  هتخاس  مهارف  ار  كدوک  یتخبدب  تامدقم  هک  دننادب  دیاب  دنزاس  هدولآ  ار  وا  ترطف  هدوتـسان 
لاح رد  و  لماکت ،  دـشر و  لاح  رد  تسه  هک  يزیچ  درادـن ،  مک  تیناـسنا  زا  يزیچ  تسا و  یعقاو  ینعم  ماـمت  هب  ناـسنا  کـی  كدوک 

نامقل هک  ییاهزردـنا  دـنک .  يرادرب  هرهب  جـیردتب  وا  يرطف  يونعم و  ياـه  هیامرـس  ریاـخذ و  زا  دـیاب  يرم  تسا و  شرورپ  تفرـشیپ و 
دنزرف رد  تیـصخش  داجیا  ساسا  رب  یگمه  هدرک  رکذ  ار  اـهنآ  یتیبرت  ياـه  هماـنرب  ناونع  هب  دـیجم  نآرق  هتفگ و  دوخ  دـنزرف  هب  میکح 

دید دیاب  نونکا  تسا .  هداد  یم  نآ  هب  ینایاش  تیمها  هدیزرون و  تلفغ  دالوا  یناسنا  تیبرت  زا  یلعف  ناردپ  رتشیب  دننام  وا  تسا ،  راوتسا 
همانرب وا  دیامن .  یم  يزیر  یپ  ار  تیبرت  ساسا  هنوگچ  و  دنک ،  یم  عورـش  اجک  زا  دزاس و  یم  حرطم  یگدنز  زاغآ  رد  ار  يا  هلئـسم  هچ 

رت و هداس  يا  هلئسم  چیه  دیامن و  یم  زاغآ  تسا  ینکش  تب  یتسرپاتکی و  دیحوت و  هلئسم  نامه  هک  لئاسم  نیرت  يرطف  اب  ار  دوخ  یتیبرت 
هدیچیپ لیالد  هب  يزاین  نآ  كرد  دمهفب و  ار  نآ  دناوت  یم  تشرـس  ءاکتا  هب  يدرف  ره  هک  تسین  دیحوت  هلئـسم  زا  رتدعتـسم  رت و  نشور 

 . درادن یلقع 

دیحوت

لوا تمسق 

( . 1) تسا میظع  یملظ  ندرک  ربارب  زاین  یب  میظع و  یقلاخ  اب  ار  فیعـض  یقولخم  اریز  وشم ،  لئاق  یکیرـش  دنوادخ  يارب  مزیزع !  دنزرف 
زگره هک  دشاب  يا  هدیقع  نیرت  یهیدب  ناسنا و  ره  هتفریذپ  نیرت  لیـصا  زا  نیرت و  یمیدق  دیاش  ایند  هدننادرگ  هدـنزاس و  دـجو  هب  داقتعا 
نودب یلمع  عناص و  نودب  یعونصم  تقو  چیه  اج و  چیه  هک  تسا  نانـسا  يرطف  یبرجت و  اریز  تسا ،  هتـشادن  تابثا  ثحب و  هب  جایتحا 
فرط هب  ۀهادبلاب  ًاعبط و  دنیب  یم  یتکرح  ای  دونـش  یم  ییادص  تقو  ره  هدـیدن  ایند  كدوک  یتح  یـشحو و  ینابایب  تسا .  هدـیدن  لمع 
هتخاس رگراک  نودـب  هک  درک  لوبق  ناوتن  ار  یگدنـسیر  خرچ  ای  یلگ  هبلک  نیرت  هداس  هاگره  دوش  یم  هجوتم  تکرح  أشنم  ادـص و  عبنم 

میکح زا 109نامقل  هحفص 79 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زاین یب  ار  ملاع  مامت  اه و  لگنج  تخرد و  ایرد و  هوک و  اب  ار  نیمز  هرک  دناوت  یم  میلـس  لقع  مادک  دشاب ،  هدـمآرد  شدرگ  هب  ای  هدـش 
 . دسانشب فداصت  لولعم  دنک  یم  راک  بیجع  مظن  اب  هک  قیقد  ياه  هاگتـسد  لصفم و  ءاضعا  نینچ  اب  ار  شیوخ  ندب  دنادب و  هدنزاس  زا 

دراد رارق  لولعم  ره  يارب  تلع  لوبق  يور  يرـشب  رکف  ملع و  ینابم  یلمع و  یگدـنز  ساـسا  هیآ ي 13 .  ناـمقل :  هروس ي  ( 1  ) یقرواپ
هدرواین مهارف  هرفـس  لیاسو  هتخپن و  اذغ  هتخورفین و  قاجا  هدیرخن و  سنج  هتفرن و  رازاب  هب  هک  درک  دهاوخن  روطخ  امـش  رطاخ  هب  زگره 

نیمز یمیـش و  کیزیف و  مولع :  رـسارس  نینچمه  دوش .  هدیچ  امـش  ياذغ  يارب  تامدـقم  داوم و  نودـب  یناوارف  عوبطم  مرگ و  كاروخ 
یم نیب  امیف  طباور  صیخـشت  اهنآ و  للع  لماوع و  نییعت  روظنم  هب  اه ،  هدـیدپ  رد  قیقحت  هریغ و  و  یـسانش ،  هعماج  داصتقا و  یـسانش و 

دروایبرد و اـهنآ  زا  یجیاـتن  دـفابب و  ییاـه  ضرف  هکنآ  زج  دـنهد  یم  رارق  ینیقی  قیقد و  مولع  سأر  رد  ار  نآ  هک  زین  تایـضایر  دـشاب ، 
رگا درادن .  يرگید  مالک  راک و  دیامن  نایب  یتالداعم  ایاضق و  تروص  هب  ار  اه  عبات  اهریغتم و  ای  اه  مکح  اه و  ضرف  نیب  ام  هطبار  سپس 
یتح ایرد و  بآ  هک  دـنک  اعدا  ای  دریگب  هدـیدن  ار  یمقر  دـنک و  یفنم  تهج  یب  ار  یتبثم  تمالع  یـضایر  هلداـعم  کـی  رد  يدنمـشناد 
یسک ره  تفگ .  دنهاوخ  شوهیب  ای  هناوید  ار  وا  دوش ،  کشخ  يژرنا  لدابت  ترارح و  تفایرد  نودب  تسا  نکمم  ناکتسا  بآ  رـصتخم 

هب ًاتروص و  هچ  رگا  دراد و  فارتعا  رارقا و  ناهج  دـنوادخ  هب  رما  نطاب  رد  دـبای و  یم  دوخ  داـهن  رد  ار  دـنوادخ  ینعی  ملاـع  سدـقم  ّرِس 
ساـسحا دوخ  نطاـب  رد  هک  تفاـیار  يدـحا  ناوـت  یمن  اریز  تسین ،  نکمم  هدـیقع  زا  ندوـب  یلاـخ  اـما  دـنکن  رارقا  نآ  هب  رهاـظ  بسح 

یم لایخ  یعمج  هدومیپ و  طلغ  هب  ار  ناسآ  هار  نیا  یـضعب  هک  تسا  موهفم  قیبطت  رد  طقف  طـقف و  دـیاقع  فـالتخا  دـنکن ،  یتسرپادـخ 
طلغ و ياه  مهو  نیا  ندز  وس  کی  هب  يارب  قح  مارگ  ءایبنا  دـننک  یم  تسیز  یتسرپادـخ  لصا  رکنم  مان  هب  ملاـع  رد  يا  هدـع  هک  دـننک 
شنیرفآ و ماـظن  هاگتـسد  نیا  دوش  لاؤس  وا  زا  هچناـنچ  دـیآرب  راـکنا  ددـص  رد  یـسک  رگا  دـندش .  تلاـسر  هب  ثوعبم  اـجیب  ياهرادـنپ 

یم همشچرس  اجک  زا  دهد  یم  لیکـشت  ار  متا  ساسا  هک  یفنم  تبثم و  نورتکلا  ياه  هوق  نیا  تسیچ و  زا  متا  ینعی  یلـصا  هدام  شیادیپ 
تـسا وا  درادن و  هار  نآ  رد  لاوز  انف و  تسین ،  یندش  مامت  هک  دراد  همـشچرس  یئدبم  زا  لماع  هک  تشاد  دهاوخن  نیا  زج  یباوج  دریگ 

تسا دنم  هدیقع  رما  نطاب  رد  دراد و  فارتعا  یسک  ره  سپ  تسا .  هتشاد  اپرب  ار  ملاع  مظن  هدومرف و  قلخ  ار  ملاع  مامت  هک  ناهج  يادخ 
هدیقع نیا  رد  تسوا و  تسد  هب  روانهپ  هنحص  نیا  ندرک  هرادا  تقلخ و  هک  تسا  يراگدرورپ  ار  نآ  تادوجوم  ناهج و  نیا  هک  نیا  هب 

رـشب دارفا  مامت  هصالخ  تسا .  راکنا  لباق  ریغ  يا  هلحرم  یتسرپ  ادخ  ترطف  اما  دشاب ،  رکنم  تروص  هب  هچ  رگا  تسین  یفلاخم  ملاع  رد 
راکـشآ رهاظ و  حراوج  ءاضعا و  رد  نآ  تارثا  هک  دوش  یم  يوق  ناسنا  رد  نانچ  هدـیقع  نیا  یهاـگ  دـندنب و  ياـپ  ًاـترطف  هدـیقع  نیا  هب 

دناوخ یم  ار  وا  هدرک  يراج  دوخ  نابز  هبو  دنک  یم  زارد  وا  فرط  هب  يراز  عرـضت و  تسد  هدش و  وا  هجوتم  مه  لمع  ماقم  رد  هتـشگ و 
هاتوک و اج  همه  زا  شتسد  هتـشگ و  عقاو  راگزور  تخـس  هجنکـش  راشف و  تحت  رـشب  هک  دریگ  یم  تروص  یعقاوم  رد  مه  بلطم  نیا  و 
ءاضعا و هب  نآ  ترارح  شتآ و  هرارـش  هدش و  دنلب  ترطف  هلان  يادـص  هک  تسا  تقو  نآ  دـنیبب  عطق  ار  دوخ  تاجن  يرهاظ  لیاسو  مامت 

نآ زا  ناـسنا  یتـقو  اریز  تسا  یتـقوم  هجوت  نیا  يا  هدـع  يارب  هنافـسأتم  اـما  دزوـس .  یم  ناـسنا  نآ  درد  شزوـس  زا  تیارـس و  حراوـج 
یم دیجم  نآرق  رد  دریگ ،  یم  رگید  بتارم  ار  وا  ياج  هدرک و  شومارف  ار  ادخ  دش  مرگرـس  ایند  یگدنز  هب  درک و  ادیپ  تاجن  يراتفرگ 

یهیدب بیجع و  هجوت  نیا  دنوش ،  یم  كرشم  تقو  نآ  میدناسر  یکشخ  هب  هداد و  ناشتاجن  ایرد  بادرگ  زا  ار  اهنآ  هک  نیمه  دیامرف : 
هب هجوـت  هکنیا  يارب  تسیچ ؟  بیجع  تـیعقاو  نـیا  زا  سپ  دوـبن  رگا  تـسا و  یـسانشادخ  كاـپ  ترطف  رب  لـیلد  نیرتـهب  عـقاوم  نآ  رد 

كاـپ اـه  یگدولآ  ماـمت  زا  ار  دوخ  تین  دـنکن و  هدارا  ار  يرگید  زیچ  وا  تاذ  زج  ناـسنا  ینعی  دـشاب  یگـشیمه  رـشب  رد  اـتکی  دـنوادخ 
ماقم رد  تسوا ،  ناهاوخ  رشب  ترطف  هک  يزیچ  نامه  هدروآ و  قح  دای  هب  ار  رـشب  هک  دنا  هدش  هتخیگنارب  قح  فرط  زا  یناسک  دنادرگ ، 

یتخبدب ببس  هک  ینوگانوگ  هفلتخم و  لامعا  مامت  هتـسناد و  دوخ  یگدنز  دوصقم  دارم و  ار  قح  دنادرگ و  وا  هجوتم  ار  ناسنا  مه  لمع 
ربمغیپ يا  دهاوخب .  وا  رطاخ  هبار  زیچ  همهو  دنادرگ  قح  هجوتم  هدرک و  عمج  يزکرم  نوناک و  کیرد  هتخاس  مهارف  ار  رشب  یگراچیب  و 

نم تسین و  وا  يارب  یکیرـش  تسا و  نایملاع  راگدرورپ  هک  تسا  ییادخ  يارب  همه  مندرم  یناگدنز و  ینابرق و  اعد و  زامن و  هک  وگب  ! 
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رد يرما  نینچ  رگا  هدوب و  ترطف  توعد  نامه  ءایبنا  ینعی  یهلا  ناگدیزگرب  توعد  سپ  ( . 1) مناملسم لوا  مدش و  رومأم  روتسد  نیا  هب 
نیا هک  تقیقح  ریغ  غورد و  هلحرم  تقیقح  یب  دوـب و  غورد  ترطف  هچناـنچ  رگا  و  درک ،  یمن  لوـبق  ار  ءاـیبنا  توـعد  یـسک  دوـبن  رـشب 

قح هب  توعد  زکارم  اهاسیلک و  دجاسم و  دباعم و  همه  نیا  لاح  نیا  اب  هتفرگن  داسف  ار  یتیگ  رـسارس  زورما  رگم  دروآ  ماود  دیابن  رادـقم 
ار ءایبنا  ياه  همانرب  وحم و  ار  ادخ  مان  هک  دندیـشوک  ناهج  رد  درخ  یب  يا  هدع  درادن .  تابث  رارقتـسا و  دـح  نیا  ات  هک  غورد  تسیچ ؟ 

نیا دادن و  ار  هزرابم  نیا  رد  هبلغ  تلهم  نانآ  هب  رمع  هاتوک  نارود  ناکم  نامز و  ره  رد  اما  دنرادرب ،  دوب  هدـش  هداتـسرف  وا  هلیـسو  هب  هک 
دنچ يارب  ار  نانآ  رـس  هساک  دروخ و  ار  اهزغم  یکاخ  تاناویح  ای  دـش ،  كاخ  هب  لیدـبت  ربق  ناـیم  رد  ناـشیلاشوپ  زغم  رد  ناـنآ  يوزرآ 

هب لجا  اما  دنا ،  هداد  یبهذمال  داد  و  هدروآ ،  ردب  رـس  يا  هشوگ  ره  زا  رکنم  يا  هدع  يا  هرود  ره  رد  داد .  رارق  یگدـنز  هاگیاج  يزور 
ناهج دوخ  هیناث  ره  رد  هک  تسا  نیا   . 162 ماعنا :  هروس ي  ( 1  ) یقرواپ هن  رگم  دادن  ار  نیگنن  هزرابم  نیا  رد  هبلغ  يزوریپ و  تلهم  نانآ 
قلاخ راکنا  هار  نیا  نودـب  هنرگ  درک و  وحم  ار  شنیرفآ  طاسب  مامت  دـیاب  قلاخ  راکنا  يارب  تسا  قلاخ  دوجو  رب  لیلد  نآ  بیجع  مظن  اـب 

تـسا لاحم  دنهدن  رارق  تایح  روحم  یگدنز و  رادم  ار  قح  دوشن و  یلمع  هعماج  نایم  رد  یتسرپادخ  یعقاو  مارم  رگا  و  تسین ،  نکمم 
زجاع و ار  دوخ  هدوب و  سانـشادخ  لوا  زا  رـشب  ترطف  لصا  يور  تهج  نیا  زا  دوش .  دنمتداعـس  دسر  هچ  ات  دنیبب  تداعـس  يور  هعماج 
رد زونه  دنا و  هتـشادن  فلتخم  ياه  هدـیدپ  تعیبط و  راثآ  نیب  ام  لماک  طابترا  زا  ربخ  البق  يا  هدـع  نوچ  نکل  تسا .  هدـید  یم  جاتحم 

همه هک  تسا  هدمآ  یمن  ناشنهذ  هب  دننک ،  كرد  ار  ناهج  تاماظن  تدـحو  نیناوق و  تیلک  هک  دـندوب  هدیـسرن  اجنآ  هب  شناد  هبرجت و 
زا یتمـسق  ره  يارب  دـشابن  سونأم  تادوجوم  ای  وا  دوخب  هیبش  دـحاو  بحاص  نآ  دـشاب و  يدـحاو  بحاص  عناص و  نیگن  ریز  ملاـع  نیا 

تلع لولعم  ره  يارب  رگید  نایب  هب  دندیبلط و  یم  هناگادج  يا  هدنزاس  دندوب  هدرک  دروخ  رب  هک  یعاونا  زا  عون  ره  هدش و  هتخانـش  يایند 
يارب بسانتم  ياهادخ  نینچمه  و  ادـخ ،  کی  هوک  يارب  و  ادـخ ،  کی  ایرد  يارب  الثم  دـنا ،  هدـندومن  یم  روصت  یـصوصخم  لقتـسم و 

هب ار  يا  هدـع  راک  مک  مک  تسا  نکمم  طلغ  ياه  یفرعم  هبتلا  دـنا .  هدوب  لئاق  تملظ  و  رون ،  تکرب ـ  ینارذگـشوخ ـ  ییاـبیز ـ  لـقع ـ 
ندیچ جک  رد  وا  یتّقد  یب  ای  رامعم  ندوب  یشان  یلو  دنا  هتسر  هقالع  نیا  زا  ار  دوخ  جراخ و  یتسرپادخ  هزوح  زا  هک  دشاب  هدناسر  ییاج 

تخسرس و نانمشد  ًاقافتا  دنک ،  یم  موکحم  ار  يراد  هناخ  يزاس و  هناخ  ساسا  هن  و  تسا ،  نامتخاس  نف  ریصقت  هن  فقـس  نتخیر  انب و 
أشنم مک  مک  نانآ  طلغ  شور  هتساوخ و  یمرب  يوسیع  ياه  شیشک  دوهی و  حالصلارهاظ  نویناحور  اه و  نهاک  نایم  زا  ءایبنا  نکـشراک 

یناسک نابز  رد  نهک  ياه  نامز  زا  هک  یتحار  جیار و  رایسب  هناهب  هک  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  تبقاع  و  دش ،  نیرکنم  نویّدام و  شیادیپ 
یمن ارچ  تسه  ادخ  رگا  دنیوگ :  یم  دوش و  یم  دش و  یم  رارکت  رایـسب  دـنا ،  هدوب  نید  زا  ضارعا  ادـخ و  راکنا  هب  لیام  ای  ممـصم  هک 
کی دـنداد ،  يرتشیب  باـت  بآ و  مـالک  نیا  هب  نویداـم  دـیدرگ  راوتـسا  هبرجت  هدـهاشم و  رب  مولع  ساـسا  هک  زین  ریخا  نورق  رد  مینیب ؟ 
هناگی يادخ  هک  یلاح  رد  مروآ و . ...  یم  نامیا  وا  هب  مدید  یحارج  يوقاچ  ریز  ار  ادخ  نم  تقو  ره  هک  دـنز  یم  هنعط  حارج  دنمـشناد 
میونـش یم  ام  ار  وا  يادص  هن  دیآ  یمن  رد  ام  يرهاظ  ساوح  زا  کی  چیه  هب  هکلب  دوش  یمن  هدید  اهنت  هن  دنا  هدرک  یفرعم  ام  هب  ءایبنا  هک 

هتخاسن و ار  وا  یـسک  درادـن  ییاهتنا  ادـتبا و  دوب ،  دـهاوخ  دـبا  ات  هدوب  لزا  زا  تسه ،  اج  همه  ادـخ  مینک ،  سمل  ار  وا  میناوت  یم  هن  و  ، 
ناگتشرف و ادخ و  اهنآ  هلمج  زا  هک  سوسحمان  قیاقح  دوجو  هک  دنتسه  يدام  هفسلف  ناوریپ  تسا ،  رداق  ملاع و  اناوت  انیب و  تسا  هدییازن 

رـشب ساوح  اب  هجنآ  تاسوسحم و   : زا دـنترابع  تادوجوم  هک :  تسا  نیا  ناـنآ  هفـسلف  هصـالخ  دـننک .  یم  راـکنا  تسا  خزرب  تماـیق و 
لقع اب  هچ  ره  تسا و  رشب  طقف  طقف و  ملاوع  شجنـس  يوزارت  قیاقح  تخانـش  نازیم  دننک ،  یم  یلاخ  تسین ،  دوجوم  دوش  یمن  كرد 

ینیبدوخ و بجع و  یهز  و  طلغ ،  رادنپ  یهز  دـشاب .  دوجوم  هچ  رگا  تسا ،  جراخ  ندوب  دوجوم  هزوح  زا  هنرگ  و  تسرد ،  داد  قفو  وا 
 . رورغ

مود تمسق 
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سوسحم و ریغ  تادوجوم  بیغ و  ملاع  یبیجع  جاجل  یتخسرس و  اب  نویدام  تسا ،  لیلد  نودب  ياعدا  کی  بیغ  راکنا  هک  تسا  ملـسم 
هدـیقع نیا  نیمز  هب  یکلف  كانبات  تارک  زا  رون  لاقتنا  ثحبم  رد  نانآ  دوخ  خـهک  تسا  نیا  بلاج  یلو  دـننک ،  یم  راکنا  ار  يداـم  ریغ 
تـسا ملـسم  تقیقح  نیا  دنا .  هدرک  فارتعا  تسا  سوسحم  ریغ  يداع و  ریغ  دوجوم  کی  هک  رتا  دوجو  هب  هدرک و  ضقن  ار  دوخ  یعطق 

یم اـضف  فارطا  ریاـس  نیمز و  هب  کـلف  جوا  زا  ار  ترارح  رون و  زا  میظع  یناوراـک  هتـسویپ  ناـشخرد  ياـه  هراتـس  كاـنابت و  مارجا  هک 
 ، تسین نکمم  هطساو  نیا  دوجو  نودب  دراد و  مزال  یبکرم  لمحم و  فارطا  نیمز و  هب  تارک  نآ  زا  رون  جاوما  ندیسر  نوچ  دنتـسرف و 

فارتعا راچان  یعیبط  ءاملع  تهج  نیا  زا  دـشاب ،  يدام  دوجوم  کی  دـناوت  یمن  نیمز  هب  رون  ندیـسر  هطـساو  هک  هدـش  تباث  یفرط  زا  و 
تادوجوم هب  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  نویدام  یلو  تسا  رتا  مان  هب  يدام  ریغ  یئرم و  ریغ  يدوجوم  نیمز  هب  رون  ندیسر  هلیسو  هک  دننک  یم 

ياـنعم رد  يرثا  ًاملـسم  ظـفل  رییغت  هک  یتروص  رد  یبیغ ،  یحور و  دوجوم  هن  دـندیمان  يداـم  ریغ  ار  رتا  دـنوش  دـقتعم  یبـیغ ،  یحور و 
ریغ تادوجوم  راکنا  ساسا  رب  هک  ار  دوخ  هدـیقع  يانبم  رثا  دوجو  هب  فارتعا  بلطم و  نیا  تابثا  اب  هاوخان  هاوخ  نویدام  درادـن ،  رّوصتم 

تسا هتخاس  حیرص  ضقانت  کی  راچد  ار  نانآ  فارتعا  نیا  هک  تسین  حیضوت  هب  جاتحم  دنا و  هتـسکش  مه  رد  دوب  يدام  ریغ  سوسحم و 
يا هطقن  چـیه  نامـسآ  هنحـص  نیمز و  هصرع  رد  هتفرگ و  ارف  ار  دوجو  ملاع  رـسارس  هک  تسیدوجوم  رتا  دـنیوگ  یم  يدام  نادنمـشناد  . 
اریز درادـن  دـنلئاق  رتا  يارب  ناشیا  هک  یـصاوخ  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق  دـشاب .  یلاـخ  تردـق  راـثآ  دوجوم و  نیا  زا  هک  درادـن  دوجو 

اوق و یگمه  تسا و  تانئاک  همه  أشنم  ردـصم و  يدـبا و  یلزا و  ماجنا  هن  دراد  زاـغآ  هن  هک  تسا  یقلطم  دوجو  رتا  دـنیوگ  یم  نویداـم 
 . تسا رتا  هب  طوبرم  تقلخ  زیگنا  تریح  تایلجت  هیلک  دـندرگ و  یم  زاب  نآ  يوس  هب  دـنوش و  یم  هدـش و  رداص  نآ  زا  ملاـع  تادوجوم 
هب دـقتعم  تیعمج  نیا  هک  دوب  نیا  رب  ناتـسرپادخ  ههبج  هب  نانآ  ياه  هلمح  هک  دـنا  هدرک  شومارف  نانآ  یلو  تسا  نیدام  تافارتعا  اهنیا 

همه نیا  دنا و  هداهن  مان  رتا  هک  ار  يدوجوم  نینچ  ایآ  میسرپ  یم  ناشیا  زا  نونکا  تسا .  نوریب  سح  هبرجت و  دح  زا  هک  دنا  هدش  يروما 
نینچ ناـتدوخ  قیدـصت  هب  هک  یتروص  رد  دـیراد  یلیلد  نآ  تاـبثا  يارب  اـیا  دـیا  هدرک  كرد  دوـخ  ساوـح  اـب  دـنلئاق  نآ  يارب  تاـفص 

رد هدـش و  زجاع  نانآ  هک  تساجنیا  دـینک  یم  تباـث  ار  نآ  تافـص  دوجو و  هنوگچ  دـیا  هدرکن  كرد  دـیا و  هدـیدن  زگره  ار  يدوجوم 
اجنیا دـنرادن ،  توکـس  یگدنکفارـس و  یگدنمرـش و  زج  يا  هراچ  تالؤس  نیا  هنایزات  ریز  نویدام  دنـشوماخ .  تکاس و  نویهلا  باوج 

نینچ امـش  هب  اسنا  مادک  دیراد  رتا  ینعی  بیغ  هب  نامیا  امـش  دوخ  هک  یتروص  رد  میـسرپ  یم  ناشیا  زا  هدرمـش  منتغم  ار  توکـس  تصرف 
لیلد دنوادخ  تافـص  ندوب  سونأمان  ندوب و  سوسحمان  ایآ  دید  دیاب  لاح  دینک ؟  شهوکن  ار  دنوادخ  بیغ و  هب  نینمؤم  هک  هداد  یقح 
دنوش یم  هدرک  سح  هدید و  مینک  یم  داقتعا  میراد و  لوبق  ام  هک  ییاهزیچ  يزرما  مولع  قطنم  اب  ًاصوصخم  ایند  رد  ایآ  تسوا ،  مدع  رب 

تـسار رگا  دش :  یعدم  ودمآ  هفیلخ  دزن  يرهد  یـصخش  تسا  فورعم  تسام ؟  یجراخ  تادوهـشم  ای  ام  دوخ  لثم  اهنآ  تاصخـشم  و 
تلع هفیلخ  تفـشآرب ،  تخـس  درم  دـندز ،  وا  رـس  رب  مکحم  یگنـس  هفیلخ  هراـشا  هب  هد ،  ناـشن  نم  هب  ار  نآ  تسه  ییادـخ  ییوگ  یم 

ناـشن هب  ار  درد  ییوگ  یم  تسار  رگا  مرادـن  لوبق  ار  وت  درد  نم  تفگ :  هفیلخ  مریم ،  یم  درد  زا  مراد  ینیب  یمن  داد :  باوج  دیـسرپ ، 
رگا تسین ،  زورید  مـالک  ملع  لوـط  ضرع  هب  جاـتحم  دـیحوت  رب  لالدتـسا  میرادـن  اـه  يزاـس  هنحـص  نینچ  هب  جاـیتحا  رگید  زورما  هد . 

هنحـص نادرگرـس  نادـنزرف  زورما و  ناناوج  هب  ءاشحف  داسف و  زکارم  نکاما و  رگا  و  دوش ،  تیبرت  هیلوا  ترطف  اب  دـیدج  لـسن  دـنراذگب 
نانآ هب  هار  نیرت  هاتوک  ندومیپ  اب  ار  دـنوادخ  درک و  توعد  قح  يوس  هب  ار  نانآ  ناوت  یم  هار  نیرتناسآ  هب  دـهد  تصرف  هزاجا و  یتیگ 

 ، تسین شیب  یلایخ  زورما  ناهج  عضو  اـب  بلطم  نیا  هک  سوسفا  اـما  تفرگ ،  قح  رون  وترپ  رد  ار  ناـنآ  تاـکرح  ماـمت  و  دومن ،  یفرعم 
هتـسسگ و تیبرت  رظن  زا  عاـمتجا  هتـشر  هتـسناد  راـنکرب  یتیلوؤسم  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  هدـیمرآ و  اوزنا  هشوگ  هب  یعقاو  ناگدـننک  تیبرت 

تسا یقیاقح  ایاضق و  زا  رپ  ام  کیسالک  ملـسم و  تامولعم  زورما  هصالخ :  تسا .  هدش  هدرپس  یـشومارف  رتفد  رد  اه  تلوؤسم  ساسحا 
زا دـعب  هک  هبذاج  یمومع  هوق  الثم  درادـن ،  داریا  کش و  یتسیلایرتام  چـیه  اهنآ  هرابرد  کلاذـعم  دـنا  سونأمان  سوسحماـن و  ًاـمامت  هک 

هتفرگ رارق  يداع  یگدـنز  یتح  دـیدج و  تعنـص  ملع و  یلـصا  ياه  هیاپ  وزج  عقاو  تروص  هب  نآرق  زا  دـعب  اما  رهاـظ  تروص  هب  نتوین 
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زا یبیـس  نداتفا  زا  طقف  دـیدن  ارنآ  مه  نتوین  دـیآ ،  یم  رد  ام  ساوح  زا  کـی  چـیه  هب  هن  و  دراد ،  ییادـص  هن  دوش و  یم  هدـید  هن  تسا 
تاکرح و هب  طوبرم  لدومرف  لوبق  هبذاج و  دوجو  ضرف  اب  کـیزیف  تئیه و  ملع  ياـملع  نتوین  زا  دـعب  درک ،  مکح  شدوجو  رب  تخرد 

هدهاشم زا  هکنآ  هصالخ :  دـنیامن .  یم  نآ  تحـص  رب  مکح  دـیآ  یمرد  تسرد  اه  باسح  نوچ  دـننک و  یم  باسح  ار  هریغ  تارایس و 
هتـسیرتکلا هوق  میناوت  یم  تسا  ناوارف  اهلاثم  دـهاش  لیبق  نیا  زا  دوش و  یم  أدـبم  أشنم و  دوجو  هب  مکح  هک  تسا  تایفیک  هعلاطم  راثآ و 

قیقحت نیـسیزیف  هن  دنز و  یم  قرب  هب  ار  وطا  هناخ  تفلک  هن  میریگب  رظن  رد  دراد  نایرج  ندمت  ملع و  هرکیپ  رد  هشیر  گر و  دننام  هک  ار 
سمل ساـسحا و  وا  زا  یمرن  يربز و  نزو و  هدینـشن و  ار  شمـالک  دـنا و  هدـیدن  زگره  هدـید  ار  هتـسیرتکلا  دوخ  هاگـشیامزآ  رد  هدـننک 

رتم تلو  ای  دنزب و  ار  غارچ  دیلک  هکنآ  رگم  دهد  قیخشت  ًامیقتسم  میس  کی  رد  ار  قرب  روبع  دوجو و  دناوت  یمن  یـسک  زگره  دنا  هدرکن 
قرب نایرج  دیوگب  هیشان  راثآ  هب  مکح  ینعی  هبرقع  ندروخ  ناکت  غارچ و  ندش  نشور  زا  دزادنا و  راکبا  يرگید ر  شیامزآ  بابسا  ار و 
هیلک یتقو  هک  نآ  زا  رتالاب  تسا و  بیجعًاتجیتن  تسا و  هبذاج  هتیـسیرتکلا و  دـننام  زین  رگید  ياه  يژرنا  متا و  ياه  هماـنرب  دراد .  دوجو 

ار هاگتـسد  نیا  يرثؤم و  ار  يرثا  ره  یتلع و  ار  اه  لولعم  هک  دوش  یم  یهتنم  اجنآ  هب  ریزگان  ام  ياه  طابنتـسا  تایبرجت و  تاـسوسحم و 
هیلوا و ياه  تواضق  اه و  صیخـشت  رد  هرمزور و  یگدنز  رد  هچنآ  مامت  هب  اپ  تشپ  نارکف  هتوک  یـضعب  تسه  يا  هدنزاس  هدـننادرگ و 
 ، میزروب رارـصا  يردق  رگا  تسین  ییادخ  دنیوگ  یم  دننز و  یم  دـشاب  یم  لوقعم  لوادـتم و  يرظن  یملع و  ياه  مکح  اه و  شواک  رد 

ياه هدید  زا  یگدنز  رد  ام  ياه  هدیدن  مینک  قیقحت  يردق  رگا  هک  یتروص  رد  دنوش  یم  مه  ناشدوخ  دوجو  رکنم  الـصا  ناگناوید  نیا 
راگدرورپ هب  تفرعم  یسانشادخ و  تابثا  تهج  لقاع  مدرم  يارب  درک ؟  راکنا  ار  يزیچ  ره  ناوت  یم  ندیدن  فرص  هب  ایآ  تسا  رتشیب  ام 

قطنم زا  جراخ  تالالدتسا  هب  یجایتحا  ام  قیاقح  فراعم و  نیا  ندوب  اب  تسا و  یفاک  مالـسا  نیبم  نید  نایاوشیپ  ءایبنا و  تاملک  نآرق و 
يالقع زا  رفن  نیدنچ  مان  میراچان  دنا  هدش  رکنم  ار  تایهیدـب  زا  يرایـسب  دـیلقت  یعاد  هب  هک  هناوید  ناگدز  برغ  يارب  اما  میرادـن  یحو 

ام لالدتـسا  هک  مینک  لقن  یتسرپادخ  هلئـسم  رد  نانآ  زا  کی  ره  زا  رـصتخم  یبلاطم  اب  ار  راگدرورپ  قح و  هب  دـقتعم  نادنمـشناد  اپورا و 
هک هدز  برغ  هتـسد  مه  يارب  دننیب و  یمن  نایبرغم  يادگ  ار  دوخ  فراعم  رد  هک  يا  هتـسد  يارب  مه  دشاب  عماج  لماک و  فرط  ود  يارب 

باـب رد  يا  هناداتـسا  فیطل و  ریبـعت  نیلکنوک ،  نیودا  روسفرپ  1 ـ  دـنا .  هتخاب  نیمزرـس  نآ  هب  ار  دوخ  ساوح  شوه و  ناگناوید  دـننام 
ناهج شیادیپ  لامتحا  دیوگ :  یم  وا  درک ،  هعلاطم  تقد  اب  ار  نآ  تسا  هتـسیاش  هک  دراد  شنیرفآ  ناهج  رد  هشیدـنا  هار  زا  یـسانشادخ 

رد يراجفنا  هثداح  عوقو  هجیتن  رد  الثم  هک  تسا  هزادنا  نامه  هب  قافتا  فداصت و  رثا  رب  نوگانوگ  عیدـب و  تادوجوم  همه  نیا  تقلخ و 
یم اکیرمآ  سانـشروناج  بموک ،  كام  تربلآ  2 ـ  دـیآ .  دوجو  هب  يا  هناققحم  قیقد و  روطق و  فراعملا  ةریاد  باتک  کی  هعبطم  کـی 

هب رـشب  فارتعا  نامیا و  دـیازفا  یم  منامیا  ياروتـسا  رب  هجرد  اهدـص  ددـنویپ  یم  عوقو  هب  ملع  يایند  رد  هک  يا  هزات  فشک  ره  دـیوگ : 
هزات تادوجوم  نیا  نتخانش  اب  هکلب  دوش  یمن  هتساک  دنرادنپ  یم  نارظن  هتوک  هکنانچ  اهنت  هن  مولع  تایفشک و  نیا  هب  تفرعم  اب  دنوادخ 

تردق و ربارب  رد  سیدقت  میظعت و  رس  رت  نوزفا  هجرد  رازه  اهدص  نآ  روآ  تفگش  نیناوق  مظنم و  تقلخ  نیا  ياشامت  دیدج و  رارسا  و 
ناد یمیش  لراک ،  دنومدآ  3 ـ  میوش .  یم  رت  فقاو  يو  يدنوادخ  تّیمومیق  لالج و  تمظع و  هب  میروآ و  یم  دورف  راگدیرفآ  تمظع 

روصت تسا  هدید  هدنز  ماسجا  شیپ  ًاصوصخم  ار  یلآ  یمیش  بیترت  مظن و  زومر و  اه و  یتفگـش  هک  یـسک  يارب  دیوگ :  یم  ییاکیرمآ 
رت نشور  هزادـنا  نامه  هب  میهد  یم  رارق  رظن  ریز  رتشیب  ار  هرذ  نامتخاس  ام  ردـق  ره  تسا  لاـحم  فداـصت  رثا  رب  ناـهج  ندـمآ  دوجو  هب 

تسا هدرک  قلخ  ار  نآ  شیوخ  يانوت  رهاق و  تیشم  هدارا و  اب  حرط و  ار  ملاع  ياه  هشقن  لک  لقع  یناهج و  يورین  کی  هک  میبای  یمرد 
تقلخ لصا  رظن  زا  اهنت  هن  تسا  نادنمشناد  زاین  دروم  هک  ملاع  بیترت  هب  مظن  دیوگ :  یم  یمیشوئژ  صصختم  راک ،  تربار  دلانود  4 ـ  . 

مظن و ناهج  رگا  دزاس  یم  ققحم  ار  هیلاع  تمکح  کی  دوجو  ملاع  بیترت  مظن و  همادا  يارب  هکلب  دنک  یم  باجیا  ار  يدـنوادخ  دوجو 
مظن و اب  هک  یناهج  رد  دـش ،  یمن  هدرمـش  هداعلا  قراخ  تسا  دـنوادخ  فرط  زا  نانآ  تثعب  لیلد  هک  ناربماـیپ  تازجعم  تشادـن  یبیترت 

هتسب وا  تیشم  هب  اناوت و  لاعتم و  یمیکح  تردق  تسد  رد  ایند  يرآ ،  تسا .  یمتح  رما  تمایق  عوقو  دهد  یم  همادا  دوخ  ریـس  هب  بیترت 
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ماظن عادبا و  قلخ و  تردق  هنوگ  همه  دـشاب  هتـشاد  یـساسا  رایـسب  یموهفم  دـناوت  یم  ام  تدابع  اعد و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و 
هب دوخ  يانتعا  یب  تمحر  یهانتیال و  تردق  اب  دنز  مه  رب  ار  ناهج  مظن  ام  ياعد  تباجتـسا  يارب  هک  نآ  نودـب  تسوا ،  تسد  هب  نداد 

یتاـیح ياـه  ناـمزاس  مظنم و  لوـقعم و  لاـمعا  همه  نیا  تسین ،  نکمم  دـسیون :  یم  یلناتـسا ،  تیرم  5 ـ  دـنک .  یم  تیانع  ام  جـئاوح 
تـسیز رد  ار  لثم  دیلوت  زیگنا  تفگـش  تیفیک  صاخ و  تارادم  رد  ار  اه  نورتکلا  شدرگ  الثم  تادوجوم و  روآ  تهب  زیگنا و  تفگش 

اهنآ ریاظن  نیمز و  حطس  هب  هدنز  تادوجوم  تایح  همادا  يارب  ناهایگ  رد  دیشروخ  يژرنا  ندرک  هریخذ  رد  ار  رون  یتایح  لمع  یسانش و 
تدحو و نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  هتفرگ  تروص  يروعـش  يذ  لماع  دوجو  نودب  مییوگب  مینک و  لمح  ییادتبا  فداصت  رثا  رب  ار 
ـ  6 تسنادن .  بستنم  یلماک  روعـش  هب  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  تادوجوم  نارکیب  ياه  هلـسلس  یگنهآ  مه  يرادفده و  تیمامت و  تیلک و 
 ، تساـجک زا  نیناوق  نیا  عضو  دـید  دـیاب  یلو  تسا ،  ناـققحم  تاـمحز  هجیتـن  نیناوق  فشک  هتبلا  دـسیون :  یم  تیمـسا  تنارگ  نیلرم 
نآ حیحـص  سپ  درب ،  یم  یپ  اهنآ  دوجو  هب  هزات  رـشب  یهتنم  دنا  هدوب  ملاع  دوجو  ودب  زا  و  درادن ،  یگزات  نیناوق  نیا  هک  تسا  یهیدـب 

هدام طسوت  نیناوق  نیا  مینک  لوبق  میناوت  یم  ام  ایآ  ادـخ .  هبذاج  نوناق  دوش  هتفگ  نتوین  هبذاج  نوناق  دوش  هتفگ  هکنآ  ياج  هب  هک  تسا 
؟  دنا هدش  عضو 

موس تمسق 

تقیقح لوصالا و  لصا  هکلب  تسین ،  مهو  لیخت و  هدـییاز  دـنرادنپ  یم  نارظن  هاتوک  یـضعب  هچنانچ  ادـخ  تسادـخ و  گرزب  نّنفت  نیا 
تیاده يارب  وا  بناجزا  بتک  ءایبنا و  نورق  راصعا و  یط  رد  دنهد و  یم  تداهش  مدب  مد  وا  دوجو  هب  دوجو  ملاع  مامت  هک  تسا  یقلطم 

تاناویح و رد  هک  یتالوحت  دسیون :  یم  سانـشروناج  لیکرتول  دراودا  7 ـ  دنا .  هدـش  لزان  ثوعبم و  وا  هیلاع  فراعم  وا و  يوس  هب  رـشب 
ءاضعا ندومن  کچوک  يارب  هک  ار  یتالوحت  رگا  الثم  دنتـسین ،  هبقرتم  ریغ  ياهدمآ  شیپ  و  فداصت ،  هجیتن  دـنوش  یم  هدـهاشم  تاتابن 

يور مینیب  یم  ام  هک  یتروص  رد  دـنکب  لمع  وضع  يور  هک  دـمآ  یم  مزال  دوب ،  یفداـصت  لوحت  رگا  میریگب  رظن  رد  دـنریگ  یم  ماـجنا 
هلقاع هوق  تارییغت  تالوحت و  نیا  تشپ  رد  هک  درک  لوبق  دیاب  دهد  یم  قوس  لماکت  هب  ار  عاونا  دوش و  یم  داجیا  لوحت  زین  اه  تیـصاخ 

یمیکح حارط  ربدـم و  دـیرم  تیـشم  هجیتن  رد  تالوحت  نیا  حرط  تسا ،  هدومن  رارقرب  ار  اهنآ  نیناوق  داجیا و  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  يا 
دنوادخ دوجو  يارب  يرتیوق  نکش و  نادند  تالالدتسا  دوش  یم  رت  عیـسو  ملع  هنماد  ردق  ره  دسیون :  یم  یکلف  لشره  مایلیو  8 ـ  تسا . 

نیا اب  تسا و  قولخم  ایند  هک  درک  فیلأت  یباتک  تبقاع  دوب  یتسرپادخ  فلاخم  هک  یناملآ  گنیئر  9 ـ  دیآ .  یم  تسد  هب  يدبا  یلزا و 
یملع ینابم  یمامت  تفگ  تبقاع  دوب  قح  فلاخم  هک  یسیلگنا  نیمور  10 ـ  تسا .  راگدیرفآ  ار  ناهج  هک  درک  فارتعا  عوضخ  نیقی و 
منورد ساسحا  هک  ردتقم  میکح  لاعتم و  عناص  نودب  زین  ناهج  دوجو  لطاب و  روعشال  هدام  زا  ناهج  ندش  رادیدپ  باب  رد  نم  یفسلف  و 

لیئاکیم 11 ـ  تسا .  قح  ناهج  راگدیرفآ  تسا و  لاحم  نم  ینابم  نآ  دنک  یم  قیدصت  ار  وا  شنیرفآ  ياه  تمکح  هاوگ و  وا  قیقحت  هب 
هب تفگ  وا  هب  هک  شناتـسود  زا  یکی  خـساپ  رد  دوب  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  هک  اهزور  زا  یکی  رد  تسناد  یم  یقافتا  ار  ناهج  هک  ياراـف 

میاس و یم  تنکسم  یناشیپ  دنوادخ  هاگشیپ  هب  نم  منک ،  یمن  رکف  يا  هیرظن  چیه  هب  هک  رکـش  ار  ادخ  تفگ :  نینچ  یـشیدنا ؟  یم  هچ 
دنهد یم  تداهـش  ار  وا  دوجو  مولع  تاماظن  همه  منطاب و  روعـش  ساـسحا و  نم و  ترطف  هک  وا  هب  اـهنت  منز  یم  نیمز  هب  فارتعا  يوناز 

 . دیشخب دهاوخ  ما  هبوت  زجع و  راسکنا و  هب  ارم  تالئاطالو  تاریصقت ـ  هک  مرداد  نانیمطا  مسانـش و  یم  اردوخ  يادخ  نم  مشیدنا ،  یم 
زا ندیجنر  همانرب  نیا  اب  و  تسا ،  قح  دوجو  هب  تبسن  ملاع  گررب  نادنمشناد  ناهج و  يالقع  تافارتعا  زا  يرایـسب  زا  یمک  هنومن  اهنیا 

(1) ُغالَْبلا َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  جرا  ردق و  یب  تسا  یلمع  هدوهیب و  تسا  يراک  قح  نیرکنم  رگیّدام و  مان  هب  رکف  هتوک  درخ  یب  يا  هدـع 
تازرابم رد  یتح  دـندوب  زوریپ  نیرکنم  ربارب  رد  ناتـسرپادخ  هک  هدـش  تباث  خـیرات  لوط  رد  مه  المع  دـهاکن .  باـتفآ  ردـق  هرپ  بش  ، 

رد هک  تمظعاب  ناتـساد  نیا  دوب  زوریپ  مه  زاب  دـش  یم  بولغم  رهاظ  تروص  هب  مه  رگا  زوریپ و  دـش  یم  بلاغ  تسرپادـخ  رگا  یگنج 
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تّما ّتلذ  حون و  یتسرپادـخ  هاج  وّرف  اـب  يادـص  نیا  تسویپ ،  عوقو  هب  لـیباق  لـیباه و  نیب  لـمع  صولخ  رد  عازن  تروص  هب  هیلوا  رـشب 
یـسیع و روآ  تهب  نایرج  و  ناینوعرف ،  یـسوم و  زیگنا  تریح  ناتـساد  نآ  و  نایدورمن ،  میهاربا و  هدنز  دـیواج و  خـیرات  نآ  شرکنم ، 
و مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  یگدنز  هثداح  نیا  شیرق ،  نیکرشم  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا یبن  قیقد  مظنم و  همانرب  نآ  نایسیرف و 

يدحا رب  دیحوت  يارب  يراکنا  هار  هنوگ  چیه  نایدیزی  البرک و  تمظع  اب  يا  هسامح  رثا  دـیواج و  همانرب  نآ  هیواعم ،  نامز  یلاباال  مدرم 
روشک رد  دـشاب .  رکنم  رهاظ  تروص  هب  هچ  رگا  تسا  فرتعم  قح  دوجو  هب  ًاترطف  ناکم  نامز و  ره  رد  رـشب  هصالخ  دراذـگ و  یمن  زاب 
هدومن زیهجت  ایـسآ  اقیرفآ و  هراق  رد  دیحوت  مالـسا و  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  ياوق  نیرت  هوبنا  هک  نیون  تیلهاج  رادـمچرپ  اکیرمآ  روانهپ 

یبیلص و هیآ ي 99 .  هدئام :  هروس ي  یقرواپ 1 ـ  كرتشم  ياهورین  هدرک و  هدامآ  هزرابم  نیا  يارب  ار  اه  حالس  نیرت  كانرطخ  تسا و 
كرش ار  نانآ  فارطا  هک  هراق  نیا  دوخ  مدرم  نایم  زا  اکیرمآ و  نیمه  رد  يرآ ،  هتخاس .  دحتم  یتسرپادخ  مالسا  ءانفا  يارب  ار  ینویهص 

یمالسا تموکح  هماقا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هتساخرب  یتسرپادخ  ساسا  رب  يدنمورین  ناوج و  یمالسا  تضهن  هتفرگ ،  ارف  قح  هب  راکنا  و 
فرط زا  ییازهتسا  يدنخشیر و  ادخ  نید و  نانمشد  ناشیدنا و  دب  نیا  ادخ  يارب  هک  تسین  کش  و  دنک ،  یم  توعد  نیمزرس  نیمه  رد 

ره ندناشن  ورف  یمالسا و  ملاع  لخاد  رد  مالسا  اب  هزرابم  رد  ینویهـص  یبیلـص و  ناوریپ  اریز  تسین  روصتم  نیا  زا  رترثؤم  رتگرزب و  ادخ 
نطو یمالسا و  زکرم  رد  نید  نیا  ندیبوک  اب  دنتشادنپ  و  دندرب ،  راکب  ازـسب  شـشوک  ادخ  نید  هب  یتوعد  ره  نتخاس  شوماخ  تضهن و 

زا بل  رب  دنا و  هتفای  تاجن  دندوب  نارگن  رود  ای  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  نآ  يرادیب  زا  هک  كانرطخ  نیگمهس و  نمشد  نینچ  زا  نآ  یلصا 
هدز هیکت  رارقتسا  نما و  ياه  یـسرک  رب  دنتـشاد  بل  رب  اضر  يداش و  مسبت  هتفرگ و  ءازهتـسا  داب  هب  ار  ادخ  نید  هک  یلاح  رد  تهج  نیا 

ار ناشیا  داد و  خر  ناشدوخ  هاخ  نورد  روشک و  بلق  رد  زیگنا  تشحو  يا  هثداح  كاـنلوه و  هعقاو  هک  دوب  رادوریگ  نیمه  رد  یلو  دـنا 
نآ مدرم  رظن  رد  هک  نیگمهس  هثداح  نیا  دنناد .  یمن  ار  نآ  زا  ندش  نوریب  هار  هک  تخاس  راتفرگ  نوزفازور  نیمظع و  نانچ  یتبیصم  هب 

ربارب رد  اکیرمآ  اپورا و  هک  تسا  یتسرپادخ  نآ  تامیلعت  سأر  رد  هک  تسا  مالـسا  نامه  دوش  یم  یقلت  تبیـصم  نیرت  گرزب  نیمزرس 
نادنز و و  هجنکـش ،  لتق و  اب  دنروآ و  یم  موب  زرم و  نآ  ناناملـسم  رـس  رب  هک  اهالب  مامت  اب  و  دنا ،  هدش  نادرگرـس  هیـسارس و  نآ  ذوفن 

تبیـصم نیا  دـنزیگنا  یمرب  ناشیا  هدـیقع  زا  راجزنا  رفنت و  داجیا  يارب  هک  ییوس  تامیلعت  اب  دـنراد و  یم  اور  ناشیا  هرابرد  هک  يدـیعبت 
رکم زا  يا  هنوـمن  نیا  دـشک .  یم  دوـخ  نماد  زیز  ار  نیمزرـس  نـیا  زا  يرتـشیب  تمـسق  دـیازفا و  یم  دوـخ  شرتـسگ  رب  زورب  زور  مـیظع 

ُْریَخ ُهّللا  َو  هّللاَرَکَم  َو  اُورَکَم  َو  دنک (  یم  دیدهت  ار  یبیلـص  مسینویهـص و  نازغم  یهت  نازادرپرکم و  گنرین و  هلیـسو  نیا  هب  هک  تسادخ 
هب ثحب  نیا  همتاخ  رد  هدرک و  افتکا  نآ  هب  ییانـشآ  يارب  رادقم  نیمه  ات  هک  راد  هنماد  لصفم و  تسا  یثحب  دیحوت  ثحب  ( 1 () َنیرِکاْملا

ناگدنیوگ شیاتس  هک  میاتس  یم  هک  ار  سک  نآ  میزادرپ .  یم  لضاف  هغالبلا  جهن  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما يدیحوت  هبطخ  همجرت 
کی دنشوکب  هچ  ره  دنشاب و  زجاع  شنایاپ  یب  تمعن  ندرمـش  زا  ناروخ  يزور  دنکن و  تیافک  ار  شلامک  فصو  هغلابم  دح  نیرخآ  ات 

درخ صاوغ  هک  یفرژ  سوناـیقا  هچ  ددرگن ،  نآ  نوـماریپ  رد  شیدـنارود  راـکفا  هک  يدـنلب  هاـگیاپ  هچ  و  دـنناوتن .  ساپـس  ار  نارازه  زا 
یلو دور  يوس  نآ  يوس و  نیدـب  راـیتخا  یب  نارکیب  ياـیرد  نآ  دـم  رزج و  رد  دـننک و  انـش  یمه  ددرگ  شجوـم  نیرتـکچوک  هچیزاـب 
رانک هب  هدوسرف  هتـسخ و  تخـس  یمادـنا  دروآ و  لحاس  هب  یهت  یتسد  دوش ،  جاوما  مطالت  میلـست  كاشاخ  يا  هتـسد  نوچمه  ماـجنارس 

حطـس زا  هک  دشاب  كاپ  گرزب و  نانچ  نآ  شزیوالد  ياهمان  درب و  یپ  نآ  نازیم  هب  ناوتب  هک  تسین  يدـح  ار  شلامک  تفـص  دـشکب . 
نالدـبحاص و هب  ار  شیابیز  هرهچ  دـیارایب و  ار  دوخ  زیزگان  درادـن  يروتـسم  باـت  هک  ییوررپ  تسا ،  هدـش  هتـشاگن  رتارف  تاـغل  یلاـع 
تسنادن و تحلصم  یناهنپ  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  تیدبا  لامج  دزاس .  ادیـش  اه  هرطاخ  رطاخ  دربب و  اهلد  ات  دنک  هضرع  هتفـشآ  تاساسحا 

نآ دیـشخردب و  دوجو  غورف  دوب  تایهام  دابآ  بارخ  روشک  خـهک  مدـع  شوماخ  يارحـص  رب  تشدرب و  ارـالد  راـسخر  زا  هدرپ  ریزگاـن 
هب شنیرفآ  خرچ  دیـشخب ،  تایح  تماقتـسا  یتسه و  يافـص  دندوب  گنریب  هیاس  نوچمه  کبـس و  لایخ  نوچمه  هک  ار  هدرـسفا  حابـشا 
هک گنس  نارگ  ياههوک  هیآ ي 54 .  نارمع :  لآ  هروس  یقرواپ 1 ـ  اب  نیمز  نازرل  هراوهگ  تفرگ .  ندیزو  قشع  میـسن  داتفا و  تکرح 
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حاورا دش  سکعنم  ایند  شوماخ  ياضف  رد  ییانـشآ  ياغوغ  یگدـنز و  شکلد  يالـص  دـیدرگ و  راوتـسا  دـندش  هتفوک  وا  رب  خـیم  نوچ 
رـس و یگدـنز  دـمآ و  دـیدپ  ناهج  يراب  دـندش ،  مرگ  تکرح  وپاـکت و  هب  لاـح  سح و  یب  ناگدرـسفا  دـندمآ و  رد  زازتها  هب  هتفـشآ 

تداهش ینعی :  دنوادخ  دیحوت  هب  ار  نامیا  راگدرورپ ،  تاذ  هب  نامیا  تفرعم  لامک  تسا و  راگدرک  تفرعم  نید  زاغآ  تفرگ .  تروص 
فارتعا يادـخ  تدـحو  رب  هنامیمـص  نوچ  نالدـبحاص  دـنیامن .  مامت  صالخا  تیمیمـص و  اب  ار  دـیحوت  دـننک و  لیمکت  وا  یگناـگی  رب 
فوصوم یتفص  هب  وا  هک  اشاح  دنناد .  كاپ  هزنم و  ار  شسدقم  تاذ  تفص  مان و  ره  زا  هک  دننیب  كاپ  شیالآ و  یب  شنانچ  نآ  دندرک 

تـسا نانچ  دنک  فصو  ار  لاعتم  دزیا  هکنآ  سپ  تسا ،  هناگیب  ادج و  تفـص  زا  مان  هک  دیامن  نانچ  فیـصوت  ماگنه  هب  هک  اریز  دـشاب ، 
درادن هقباس  مدع  اب  هک  تسا  يدوجو  دشاب ،  هارمگ  رود و  هب  تخس  تقیقح  لزنمرس  زا  سک  نینچ  هدروآ و  ییاتمه  اتمه  یب  يارب  هک 

یم شزاون  ار  تانئاک  دوخ  ذـفان  وترپ  اب  دیـشروخ  مرج  هک  نانچ  نآ  زیچ  همه  زا  رود  تسزیچ و  همه  اـب  تسین .  يزاـغآ  ار  وا  یتسه  و 
 . تسا زاین  یب  تسدیهت  بابـسا  تالآ و  زا  نآ  هدننادرگ  یلو  ددرگ  یم  کلف  خرچ  دـشاب  رود  هب  نآ  زا  اه  گنـسرف  شیوخ  یلو  دـنک 

یب تسین ،  ناسرت  كانتـشحو و  ییاهنت  زا  يـالو  تساـهنت  دریگ  یمن  رون  تیدـبا  يورین  هدارا و  زا  زج  اـما  تسا  مرگ  تاـیح  هناـخراک 
ییانـشآ و دادضا  نیب  نانچ  نآ  دیرفآ و  داضتم  عیابط  زا  ار  یتیگ  ددرگ .  وا  هناخمه  هیاسمه و  دناوت  هک  تسین  یـسک  اریز  تسا ،  سک 

رشب داهن  رد  هک  ییوجارجام  شکرس و  زیارغ  درک ،  راوس  داب  شود  رب  ار  شتآ  تخادنا و  كاخ  شوغآ  رد  ار  بآ  هک  درک  رارقرب  افص 
 . دـننک یم  دزـشوگ  دایرف  هب  ار  راگدرورپ  تمظع  دـنیوگ و  یم  نایب  نیرتحیرـص  اـب  ار  تقلخ  ینتفگاـن  رارـسا  دـنقیفر  سونأـم و  مه  هب 

هتخاس انشآ  مهم  لصا  نیا  هب  تبسن  ار  دوخ  دنزرف  راوگرزب  نامقل  ادتبا  رد  هک  تسا  نیا  تسا  دیحوت  تالوحت  هیلک  هلسلس  رـس  نیاربانب 
صقن هدرک و  توعد  تسا  دوجوم  یناسنا  ره  بلق  رد  ترطف  مان  هب  نآ  هشیر  هک  يا  هلحرم  گرزب و  لـصا  راوتـسا و  هار  نید  هب  ار  وا  و 

 . تسا هدرمش  ملظ  نیرتگرزب  يدرف  ره  ناسنا و  يارب  ار  لصا  نیا  رد 

داعم

لوا تمسق 

مکحم نیرت و  هدیـشوپ  رد  دشاب و  ینزرا  ای  لدرخ  اب  ربارب  یکچوک  زا  دـنچ  ره  دـنز  رـس  یمدآ  زا  هک  دـب  کین و  زا  لمع  ره  مدـنزرف ! 
زور رد  اناوت  يادخدشاب  نیمز  قامعا  دننام  هطقن  نیرت  تسپ  رد  ای  اه  نامسآ  دننام  لامک  نیرت  عفترم  رد  ای  گنـس  لد  دننام  ياج  نیرت 

شاداپ و لدـع  قح و  نییآ  هب  تخاس و  دـهاوخ  روظنم  لامعا  باسح  رد  درک و  دـهاوخ  رـضاح  تلادـع  نازیم  رانک  هب  ار  نآ  زیخاتـسر 
میدق رد  ( 1  .) دننایامن ادیوه و  حطس  کی  رد  ادخ  ملع  دنمورین  وترپ  ریز  نالک  درخ و  زا  لامعا  ءایـشا و  یگهه  اریز  داد ،  دهاوخ  رفیک 

نیرکنم یلو  دنا  هتـسناد  یم  یهلا  تلادع  همزال  ار  نآ  هدوب و  یهیدـب  یعیبط و  رما  کی  ترخآ  هیـضرف  دـنوادخ  هب  نیدـقتعم  رظن  رد  و 
یبرجت بتاکم  زا  يوریپ  ياعدا  ًانمـض  دـنورب و  سفن  تالیامت  رب  تموکح  ینید و  تیلوئـسم  راب  ریز  دـنهاوخ  یمن  هک  یناسک  نایدا و 

هک نیا  رب  هوالع  مینک .  رواب  ات  تسا  هدرواین  ام  يارب  اجنآ  زا  ربخ  یـسک  زونه  ای  تسا  هدید  یـسک  هچ  ار  ایند  نآ  دنیوگ  یم  دنیامن  یم 
ندیسر رظتنم  دتفا و  یم  هراچ  رکف  رد  هدش  هک  مه  ًاطایتحا  هثداح  ندیسر  زا  شیپ  یلوا  هک  تسا  نیا  رد  لبنت  لفاغ و  مدرم  اب  لقاع  قرف 

دوبن رب  لـیلد  يزیچ  زا  ربـخ  ندیـسرن  اـیآ  دوش ،  یمن  تصرف  نتفر  تسد  زا  تبیـصم و  هیآ ي 16 .  ناـمقل :  هروـس ي  یقرواپ 1 ـ  ربخ 
دح زا  هدیـسر  نیـسپزاب  زور  هرابرد  هک  ییاهربخ  هکنیا  اب  دـنرکنم  نخـس  فرـص  هب  تقد  هعلاطم و  نودـب  تماـیق  نیرکنم  هک  تسنآ ؟ 

لیلد ات  مینکب و  میناوت  یمن  ربخ  نآ  قلطم  غورد  رب  ای  عوقو  مدع  رب  مکح  هاگچیه  میـشاب  هدـشن  رادربخ  يا  هعقاو  زا  ام  رگا  تسا .  نورب 
رفـص ترارح  رد  بآ  هک  تسا  هدـش  تباث  نوچ  الثم  مینک ،  راـکنا  میرادـن  قح  میـشاب  هتـشادن  یفن  رب  دـهاش  يزیچ و  ندوب  لاـحم  رد 

بیذکت ار  وا  هتفگ  ایآ  دوب  روانش  خی  تاعطق  شوجبآ  گید  رد  لحم  نالف  رد  تفگ  یسک  رگا  ددنب  یم  خی  وج  کی  راشف  رد  هجرد و 
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لوصح زا  دعب  هشیمه  رـشب  عالطا  ملع و  هدشن و  لصداح  زونه  هک  تسا  يا  هدیدپ  هثداح و  کی  زا  ربخ  نوچ  تمایق  اما  درک ؟  میهاوخ 
کی چیه  يرشب  تامولعم  هکنآ  بلطم  حیضوت  تشاد ،  یـسک  زا  ار  تمایق  تابثا  عقوت  دوهـش و  راظتنا  دیابن  سپ  تسا  ءایـشا  ثودح  و 

ریوصت دینـش  ار  شیادص  دید و  جراخ  رد  ار  یغرم  ناسنا  خهک  نآ  زا  دـعب  هکلب  تسین  وا  نهذ  قولخم  راکتبا و  فاشتکا و  تقیقح  رد 
یم اپرب  ًادعب  ءایبنا  لوق  هب  هک  تسا  یبیکرت  دیدپ  نارود و  کی  نوچ  تمایق  نیاربانب  دـنک  یم  نآ  تالاح  زا  تبحـص  ای  دـشک  یم  ار  وا 

تیفیک شیادیپ  هب  یپ  سپ  تسا  هتسناوت  یمن  دوخ  شناد  شنیب و  اب  رـشب  تسا .  نکمم  ریغ  رـشب  يارب  نآ  لماک  ملع  ینیب و  شیپ  دوش 
هرمزور و تاجایتحا  اه و  يراتفرگ  رد  زکرمتم  هجوتم و  هشیمه  ناسنا  ساوح  دربب .  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  یک و  تسین  مولعم  هک  ینارود 

یمن ای  دریگب  رظن  رد  دـناوت  یم  رتمک  ار  شدارفا  دوخ و  رمع  کیدزن  هدـنیآ  یتح  هدوب و  یـصخش  کچوک  ناـکم  ناـمز و  هب  دودـحم 
زاب و هقح  نامدرم  هن  ناربمغیپ  هک  میناد  یم  دنا و  هداد  ربخ  ءایبنا  هکنآ  لیلد  هب  دش  دهاوخ  عقاو  تسا و  تسار  ترخآ  تمایق و  دـناوت . 
مهف و لقع و  ظاحل  زا  هکلب  دنـشاب ،  هدز  یفرح  لهج  ای  ضرغ  يور  زا  هک  فاـبلایخ  مهفن  حول  هداـس  هن  و  دـندوب ،  راـکبیرف  يوجدوس 
ملع و یحو و  هب  دنهد و  یمن  يربخ  تهج  یب  كردم و  یب  دنرـشب و  دارفا  مامت  دمآرـس  تماهـش  دـشر و  روعـش و  تمالـس و  شوه و 

دش یمن  هداد  نآ  رد  اطخ  هابتشا و  لامتحا  هک  دندروآ  یم  ربخ  ییاج  زا  دنا و  هدوب  وگتسار  حلاص و  اهنآ  دننک  یم  تبحـص  ادخ  عالطا 
تمایق هب  هدیقع  ناسنا  شیادیپ  اب  نامزمه  ینعی  دراد  نهک  رایـسب  یخیرات  رد  هشیر  یمیدق و  دیاقع  زا  رگید  يایند  تمایق و  هب  هدـیقع  . 

یگدـنز زا  ناکم  ناـمز و  بساـنت  هب  ییاـه  هناـشن  میدرگرب  لـبق  خـیرات  هب  هچ  ره  اریز  هدوب  هارمه  وا  ترطف  اـب  نیجع و  وا  تشرـس  رد 
ره رد  یگدـنز  راصعا  نیرت  کـیرات  نارود و  نیرت  یمیدـق  زا  ناـهج  ماوقا  لـلم و  مینیب .  یم  ازج  زور  هب  هدـیقع  هب  تبـسن  ناگتـشذگ 
 . دراد دنویپ  ناسنا  زیارغ  اب  هدیقع  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیمه  زا  دندوب و  دـقتعم  تمایق  هب  دـنا  هتـسیز  یم  هک  ناهج  رانک  هشوگ و 
رد دیـسر و  دشر  دح  هب  یتقو  ناسنا  هک  تهج  نیا  زا  یکی  دراد  لاصتا  طابترا و  ناسنا  نادجو  هزیرغ و  اب  تهج  دـنچ  زا  داعم  هب  داقتعا 

داسف رش و  ًابلاغ  دراد و  همادا  تلیذر  اب  تلیضف  گنج  رد  و  دنا ،  هزرابم  رد  رگیدکی  اب  رش  ریخ و  نانامرهق  هک  دنیب  یم  دش  دراو  عامتجا 
اناد و يادخ  دوجو  هب  داقتعا  دنامب  رـش  بولغم  ریخ  نامرهق  هک  تسین  لوبق  لباق  لقاع  ناسنا  ره  رادـیب  ندـجو  يارب  دراد و  هبلغ  ریخ  رب 

رمع ناهج و  نیا  نوچ  هک  دنـشاب  هتـشاد  يرفیک  شاداپ و  رـش  ریخ و  هک  دنک  یم  باجیا  تسا  راکـشآ  اج  همه  شلدع  راثآ  هک  یلداع 
لمع هب  مئاق  رـش  ریخ و  هتبلا  دوش ،  یگدیـسر  دریگ و  ماجنا  رگید  ناهج  رد  دـیاب  راچان  درادـن  ار  نآ  شیاجنگ  ناسنا  دودـحم  هاتوک و 
ناـنآ لاـمعا  باـسح  هب  ثوعبم و  ار  ناـگدرم  قح  سدـقا  تاذ  هک  تسا  يزور  تماـیق  ور  نیا  زا  ناـسنا ،  دوجو  هب  مئاـق  لـمع  تسا و 
يادخ هک  فّلخت  نودب  تسا و  یمتح  هدعو  کی  نیا  دـیامرف  یم  نآرق  دـناسر ،  یم  منهج  ای  تشهب  دوخ  يازج  هب  هدومن و  یگدیـسر 
تسا نکمم  هنوگچ  هک  دننک  یم  بجعت  ًاعقاو  یهورگ  دوش .  یم  اپ  رب  یک  زور  نیا  هک  دناد  یم  ادخ  اهنت  داد و  دهاوخ  ماجنا  ارنآ  اناوت 
نانیا ددرگ .  رضاح  باسح  همکحم  رد  دوش و  هدنز  رگید  راباهراگزور  نتـشذگ  زا  سپ  هدنکارپ  ياه  كاخ  هدیـسوپ و  ياه  ناوختـسا 
هدرم درـس و  نیمز  رب  هدرک ،  قلخ  هفطن  زا  سپـس  كاخ  زا  ایند  رد  ار  ناسنا  هدیرفآ  ار  اه  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  ییادخ  دننک  یمن  رکف 
كاخ نیا  زا  دروآ و  یمرد  شوج  بنج و  هب  ار  وا  دشاپ و  یم  هریت  كاخ  نیا  رب  ناراب  نامـسآ  ياهربا  زادـنازو  یم  شخب  تایح  میـسن 

شناتـشگنا یتح  حراوج و  ءاضعا و  مامت  دنک و  هدنز  رگید  راب  ار  اه  هدرم  هک  تساناوت  يو  دـنایور  یم  هویم  ناحیر و  لگ و  عاونا  هریت 
راگزور نیا  تساـیند و  نیمه  هب  رـصحنم  یگدـنز  دـننک  یم  رکف  یعمج  هک  تسا  یلطاـب  ناـمگ  هچ  دـیامن  مظنم  دوب  هک  يروط  نآ  ار 

ماجنا تساوخ  هچ  ره  ایند  نیا  رد  يدنچ  هک  دیرفآ  ثبع  ار  ناسنا  قح  سدـقا  تاذ  رگم  تسوا .  تسد  هب  گرم  تایح و  راک  هک  تسا 
اه متس  مئارج و  ای  تامدخ  اه و  یبوخ  هجیتن  هب  یسک  دوش و  هدیچرب  گرم  ماگنه  دبا  يارب  وا  یگدنز  راموط  هتفر  نیب  زا  سپس  دهد و 

تردق زا  دنرکنم و  هک  نانآ  دـنک  هدـنز  ار  يو  رگید  راب  دـناوتن  هک  هدـش  هتـسخ  ناسنا  یلّوا  شنیرفآ  زا  دـنوادخ  رگم  دـسرن .  دوخ  ي 
دننک یم  رواب  زورنآ  اهنت  نانیا  دنناد  نمیا  تازاجم  زا  ار  دوخ  دنزادرپب و  يراکتـشز  هب  زیخاتـسر  راکنا  اب  دنهاوخ  یم  ای  دنلفاغ  دنوادخ 

ار ام  نونکا  میدرک  رواب  میدینش و  میدید و  ایادخ  دنیوگ  یم  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد   ، دننیبب رـضاح  قح  لدع  نازیم  ياپ  رد  ار  دوخ  هک 
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دنونـش یم  باوج  میراسمرـش .  نامیـشپ و  ام  مینک  يوریپ  ار  ءایبناو  هدرک  تباجا  ار  وت  توعد  میهد و  ماجنا  کین  رادرک  اـت  نادرگ  زاـب 
ام ایادخ  دنتفگ  یم  نم  ناگدنب  زا  یهورگ  دیدرک ،  شومارف  یلو  دنتفگ  امـش  هب  ایند  رد  تسین  راک  رد  یتشگزاب  رگید  دیـشاب  شوماخ 

راتفرگ ییاـنتعا  یب  نآ  ناربج  هب  نونکا  دـیدرک  یم  ءازهتـسا  دـیدیدنخ و  یم  امـش  نک  محر  اـم  هب  زرماـیب و  ار  اـم  میدروآ  ناـمیا  وت  هب 
ملاس لقع  نادـجو و  اب  یبوخ  هب  ار  تمایق  هب  هدـیقع  طابترا  هک  تسا  دـیجم  نآرق  تایآ  نتم  بلاطم  نیا  مامت  دیـشاب  نادـیواج  باذـع 
نایاپ یب  ياه  هشیدـنا  لامآ و  دـهد  یم  لاصتا  رـشب  ناج  لد و  ياه  هتـشر  هب  ار  زیخاتـسر  هب  هدـیقع  هک  یمود  دـنویپ  دـنک .  یم  تاـبثا 

لگ رذب  يارب  هک  تقلخ  نابغاب  دنراد و  مزال  یهانتم  ریغ  يا  هعرزم  دوخ  ندییور  يارب  رامش  یب  ياهرذب  نیا  طارقس  لوق  هب  هک  تسوا 
يارب تسادخ  هدنیامن  هک  ناسنا  بلق  ساسحا  ترطف و  مکح  هب  هتخاس  مهارف  تهج  ره  زا  ار  ندـییور  لیاسو  نیمز  یعیبط  ناهایگ  اه و 

نآ راچان  درادن  ار  نآ  شیاجنگ  ناهج  نیا  یناگدنز  هعرزم  نوچ  تخاس و  دهاوخ  مهارف  ینیمزرـس  زین  نآ  نایاپ  یب  ياهرذـب  ندـییور 
ياوه ندـیمد  هب  يزور  ناسنا  حور  لد و  رد  هدـش  کشخ  هدـنام و  ياهرذـب  نیا  راـچان  دوب و  دـهاوخ  رگید  ناـیاپ  یب  ناـهج  رد  نیمز 
دهاوخ هجیتن  رظن  زا  ار  دوخ  ياهراتفر  لامعا و  دزم  اه و  همانرب  مامت  ناسنا  هدـمآ و  تکرح  هب  وا  نایاپ  یب  روانهپ و  نیمزرـس  رد  تمایق 

بنج هب  يزییاپ  نیمز  نیمه  میداتـسرف  ورف  وا  رب  ناراب  بآ  یتقو  ینیب  یم  ناج  یب  یلاخ و  کشخ و  ار  نیمز   : دیامرف یم  دنوادخ  دید . 
هدـننک هدـنز  گرزب و  راگدـیرفآ  نامه  يرآ ،  دزاـس .  یم  زبسرـس  هدـنز و  ار  ناـهایگ  اـه و  لـگ  ماـسقاو  عاونا  دـیآ و  یمرد  شوج  و 
لـصف نوچمه  زین  دوعوم  زیخاتـسر  تمایق و  دنک ،  یم  هدنز  راهب  تروص  هب  ار  يزییاپ  هدرم  نیمز  تساناوت  رداق و  زیچ  همه  رب  ناگدرم 
دیدجت تایآ  زا  يرایـسب  رد  نآرق  تخاس ،  دهاوخ  هدنز  دنا  هدـیمرآ  اهربق  رد  هک  ار  یناسک  لاعتم  راگدرورپ  دیـسر و  دـهاوخ  ارف  راهب 

داـعم تاـبثا  رب  زین  لـیلد  نیرتـهب  دوخ  نیا  لاـح  نیع  رد  تسا و  هدومن  هیبـشت  نیمز  ياـیحا  هب  نآ  لـحارم  ماـمت  اـب  ار  ینامـسج  تاـیح 
 . تسا ینامسج 

مود تمسق 

لگ زا  يرثا  هدییارگ و  یشوماخ  یکشخ و  هب  ناتسربق  دننام  اه  نیمز  هک  مینیب  یم  میراذگب  مدق  ناتسوب  غاب و  هب  ناتـسمز  لصف  رد  رگا 
یتایح رثا  نیمز  هدرم و  گرب  یب  ناتخرد  نیا  هک  مینک  یم  لایخ  نینچ  دوش ،  یمن  هدینـش  هدـید و  لبلب  ياه  همغن  زا  گنراگنر و  ياـه 
تابن ندش  هدنز  يارب  طیحم  تفرگ و  ار  وا  ياج  راهب  تشذگ و  ناتـسمز  لصف  زا  هک  يدـنچ  زا  سپ  یلو  تسا .  هداد  تسد  زا  ار  دوخ 

 ، دنوش یم  هفوکـش  رد  قرغ  هدش  زبسرـس  هدنز و  ناهایگ  ناتخرد و  دیآرد و  شوج  بنج و  هب  نیمز  هنوگچ  هک  میرگن  یم  هدش  هدامآ 
نورد یشوماخ  یکشخ و  نیع  رد  هکلب  دنوش ،  یمن  مودعم  زگره  یلو  دنهد  یم  لکش  رییغت  ناتـسمز  رد  هچرگ  تاتابن  هک  میبای  یمرد 

هب یگدنز  طیارش  ندوب  دعاسمان  رطاخ  هب  هک  دراد  دوجو  تسا  یناتـسبات  یگدنز  نارود  راگدای  خهک  یناوارف  ياه  هناد  اه و  هشیر  اهنآ 
دنریگ و یم  ناج  یب  ناتخرد  نامه  ددرگ  یم  هدامآ  تایح  يارب  طیحم  دیآ و  یم  راهب  هک  نیمه  دنا و  هدـنام  زاب  تیلاعف  زا  تقوم  روط 

یگدنز راهب  ینعی  تمایق  هک  یماگنه  و  تسا ،  دنمزاین  طیحم  ندش  مهارف  هب  زین  ناگدرم  ندش  هدنز  يرآ ،  دنراذگ .  یم  لماکت  هب  ور 
ینارود ره  رد  هک  دنامن  هدیشوپ  هتکن  نیا  دریگ .  یم  رـس  زا  ار  دوخ  تایح  هدرک  یلجت  يو  دبلاک  رد  یناسنا  حور  دیـسر  ارف  ناسنا  مود 

لسن دوش و  یم  دیدجت  لسن  نرق  ره  دیدجت  اب  اریز  دنا  هدوب  دودحم  تیعمج  باسح  رظن  زا  اه  تلم  یکاخ ،  هرک  تایح  ياه  نارود  زا 
ناگدرم مامت  تمایق  زور  اما  تشادـن ،  ار  ناـسنا  همه  نآ  شریذـپ  شیاـجنگ  هب  دودـحم  نیمز  دوبن  ندرم  رگا  نوچ  دـنریم  یم  هتـشذگ 

وزرآ و مامت  اب  ار  اه  ناسنا  دناوتب  هک  تسا  ییاهتنا  یب  نیمز  ندش  هدـنز  نیا  همزال  سپ  دـنوش ،  یم  هدـنز  نامز  کی  رد  راصعا  نورق و 
یم تباث  دوخ  همیرک  تایآ  اب  ار  طابترا  نیا  دـیجم  نآرق  زین  تهج  نیا  زا  دـهد ،  ياج  دوخ  رد  نانآ  ياه  هشقن  ندرک  هدایپ  يارب  لامآ 

هتفاکـش هاگ  نآ  دیآ  یم  تکرح  هب  اه  نامـسآ  دنک :  یم  هراشا  روط  نیا  دوخ  باتک  رد  یتایآ  نایب  یط  تمایق  ندـش  اپرب  يارب  دـنک و 
 . دـنوش یم  عمج  اجکی  ود  ره  دریگ  یم  هاـم  ددرگ  یم  کـیرات  دیـشروخ  دوش  یم  هتخارگ  زلف  نوچمه  دـچیپ و  یم  مه  رد  دوش و  یم 
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هدش و هتفاکـش  اهایرد  دنوش ،  یم  هدنکارپ  درخ و  اههوک  دهد  یم  يور  یمیظع  هلزلز  نیمز  رد  دنوش  یم  هدـنکارپ  کیرات و  ناگراتس 
زا رس  اه  ناسنا  دیآ  یم  نوریب  كاخ  لد  زا  ءایشا  مامت  ددرگ  یم  هدرتسگ  هدش و  هتفاکش  دوش  یم  نوگرگد  نیمز  دندرگ ،  یم  روهلعش 

طیارـش عاضوا و  دوش ،  یم  اپرب  یندز  مهب  مشچ  هب  تمایق  ناتـساد  دنوش ،  یم  هدـنکارپ  خـلم  نوچمه  دـنروآ و  یم  ردـب  كاخ  دـحل و 
دنچ هتـشذگن و  يزیچ  دـننک  یم  رکف  مدرم  تسا  زورید  تایح  نامه  لمعلا  سکع  تمایق  ماـن  هب  دـیدج  یگدـنز  نیا  ددرگ  یم  ضوع 
دوخ هب  همه  دنک ،  یمن  اود  يدرد  نادـنزرف  لاوما و  دـنا ،  هتفر  تسد  زا  يدام  ياه  همانرب  تاماقم و  دـنرادن  هلـصاف  ایند  اب  شیب  يزور 

تقیقح قح و   ، تسادـخ تسد  هب  زور  نآ  هقلطم  تموـکح  درادـن ،  يرثا  دـهد  نذا  یهلا  تاذ  هک  يدراوـم  رد  زج  تعافـش  دنلوغـشم 
ناراکهانگ نیمرجم و  ددنویپ ،  یم  عوقو  هب  ءایبنا  هب  ءایبنا  ادخ و  هدعو  دوش ،  یم  شاف  رارسا  دور و  یم  الاب  اه  هدرپ  دوش ،  یم  راکـشآ 

رد هک  اهنآ  تسین  اهنآ  يارب  ییانـشور  رون و  دناردن ،  يرارف  هار  و  دننک ،  یم  هاگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هتخادنا  ریز  هب  تلجخ  رس 
مسجم نانآ  رظن  رد  هتشذگ  ياه  هنحـص  مامت  دنروک ،  رک و  زورما  دندادن  شوگ  نایوگ  قح  نخـس  هب  دنتـسب و  مشچ  قح  ندید  زا  ایند 

ماجنا وکین  لمع  شاک  يا  هک  دـنروخ  یم  فسأت  ترـسح و  دننامیـشپ ،  دـننوبغم و  دـننیب  یم  ار  دوخ  لمع  يابیز  تشز و  تسا ،  هدـش 
یم رود  ام  زا  تسا  هدـش  رگ  هولج  ام  يولج  رد  یفوخم  يالویه  تروص  هب  هک  تسیاشان  لامعا  نیا  شاـک  يا  دـنیوگ  یم  میدوب ،  هداد 
نانآ ياه  مرج  دهاش  نانآ  يامیس  دهد  یم  یهاوگ  ناشلامعا  رب  ناشندب  تسوپ  یتح  شوگ و  مشچ و  هتسب و  ناشناهد  رگید  زورما  دش 

تداهـش دنا  هدوب  صخـش  راتفر  دهاش  هک  هکئالم  زا  یناسک  دوش  یم  باختنا  یهاوگ  تما  ره  نایم  زا  لحارم ،  نیا  همه  رب  هوالع  تسا 
ره لامعا  تایئزج  هب  دوش  یم  اـپ  هب  لاـمعا  نازیم  تسین .  ربخ  یب  نتـشیوخ  زا  زین  ناـسنا  دوخ  دـهد  یم  ناـشن  لاـمعا  رتفد  دـنهد ،  یم 

تداهـش غورد و  درادن ،  هار  يدـعت  فاحجا و  همکاحم  نآ  رد  تسین  یهابتـشا  هنوگ  چـیه  باسح  نآ  رد  ددرگ  یم  یگدیـسر  یناسنا 
فص رد  کلسم  بهذم و  ره  نابحاص  دوش  یم  ادج  مه  زا  فوفـص  ناهگان  تسادیپ ،  مرجم  ولج  رد  اجنآ  رد  مرج  راثآ  تسین ،  قحان 
یباتک هچ  هآ !  دیوگ :  یم  بجعت  اب  دوش ،  یم  هداد  يو  تسد  هب  سک  ره  لمع  همان  دنراد  یبتارم  تاجرد و  دـنور ،  یم  يا  هناگادـج 

دب لمع  هرذ  کی  دـبای ،  یم  ار  نآ  هک  نآ  رگم  تسین  بوخ  لمع  هرذ  کی  هدرکن  شومارف  ار  یکچوک  گرزب و  لـمع  چـیه  هک  تسا 
اب راوگرزب  ناـمقل  یّلک  هصـالخ و  روط  هب  هیآ  کـی  رد  هک  تسا  دـیجم  نآرق  تاـیآ  نتم  بلطم  نیا  دـنیب  یم  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین ، 

تابن و هک  يروط  هب  تسا  ناـهج  نیا  یعیبط  تادوجوم  زا  یتمـسق  ناـسنا  لاـمعا  هک :  نیا  هصـالخ  دراذـگ .  یم  ناـیم  رد  دوخ  دـنزرف 
 ، دنراک یم  ار  هایگ  هناد  هک  روطنامه  دوش و  یم  گرزب  دـیور و  یم  مه  ناسنا  لمع  دوش ،  یم  گرزب  دـیور و  یم  دراد ،  دومن  ناویح 
 ، تسا ناهن  لاح  رد  ایند  تادوجوم  نایم  رد  یتدم  اه  هناد  دننام  زین  ناسنا  لامعا  دنک  یم  ومن  دـیآ و  یم  نوریب  نیمز  زا  یتدـم  زا  سپ 

یبن هچنانچ  دـسر  یم  ناسنا  هب  منهج  باذـع  ای  یتشهب  ياه  تمعن  لکـش  رد  دوش و  یم  راکـشآ  دیـسر  ارف  دوعوم  زور  خـهک  هاـگ  نآ 
هب ار  نآ  مینادـب و  يدـتمم  دـحاو و  ناـهج  ار  ترخآ  اـیند و  رگا  تسا .  ترخآ  رازتـشک  اـیند   : دوـمرف ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا

نیمه تسخن  تسا ،  لصف  راهچ  ياراد  کچوک  ناهج  نیا  دـننام  گرزب  ناهج  نآ  دـید  میهاوخ  مییاـمن ،  هیبشت  یلعف  ناـهج  یگدـنز 
لامعا هلیـسو  هب  ندرک  يرایبآ  ندناشفا و  رذـب  ندرک و  مخـش  تقو  خـهک  اریز  تسا ،  زییاپ  لصف  ياج  هب  هک  ینونک  رادـیاپان  یگدـنز 
تمـسق ناتـسمز .  لصف  نوچ  دـنور ،  یم  نیگنـس  باوخ  هب  دـیپس  ياه  نفک  اب  اه  ناسنا  هک  تسا  خزرب  ملاع  نآ  مود :  تمـسق  تسا . 
تمـسق كانفوخ ،  ياهراخ  ای  گنراگنر  ياه  لگ  دـننام  راهب  لصف  نوچ  تسا  ندروآ  ردـب  كاخ  زا  رـس  ندـش و  روشحم  ناـمز  موس 

هک مینک  یم  كرد  دوخ  نادـجو  اب  مینیب و  یم  دوخ  مشچ  هب  ام  میحج ،  شتآ  رد  ای  نیرب  تشهب  رد  اـی  نیون  یگدـنز  تفاـیرد  مراـهچ 
 ، تسا یقاب  نآ  ساسح  لوصف  هجیتن  هدش و  هتـشون  ایند  نیا  رد  نآ  لصف  دنچ  هک  تسا  صقان  یباتک  دـننام  ام  يارب  ناهج  نیا  یگدـنز 

دشاب يرگید  ناهج  دیاب  دریذپ ،  یمن  نایاپ  ناهج  نیا  زا  نتسبرب  تخر  گرم و  اب  ام  یگدنز  هک  دنک  یم  مکح  ام  ریمـض  تهج  نیا  زا 
ود زا  هک  رـصم  ياه  هتـشبن  گنـس  يرافح و  راثآ  زامن  ددرگ .  هتخادرپ  اجنآ  رد  شرگید  ياه  لصف  دوش و  لماک  نآ  رد  باتک  نیا  هک 
زا دعب  ءاقب  هب  راثآ  نیا  نتشاذگ  یقاب  زا  شیپ  لاس  نارازه  رـصم  مدرم  هک  دهد  یم  ناشن  هدنام  یقاب  حیـسم  زا  لبق  لاس  دصـشش  رازه و 
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نایناریا دیاقع  رد  و  تسا ،  دوهشم  الماک  اه  يروشآ  ناینادلک و  راثآ  رد  هدیقع  نیا  نینچمه  هدوب  دقتعم  باسح  زیخاتـسر و  هب  گرم و 
رد اما  دهد .  یم  ناشن  داعم  هب  هدیقع  زا  یعون  ار  ءاقب  ماود و  نیچ  دـنه و  ینید  بتک  رد  هدوب و  يداقتعا  ساسح  لئاسم  سأر  رد  میدـق 
زا فارحنا  رثا  رد  هک  دنا  هدوب  مه  یمک  ياه  تیلقا  هتسد و  دنا  هدوب  داعم  هب  دقتعم  هک  ناهج  تلم  تیرثکا  نایم  رد  تیرشب  خیرات  لوط 

یندشن شوماخ  هلعـش  نیا  هدناشن و  رف  ار  نادجو  يادن  نیا  هک  دنا  هدیـشوک  تاذل  تاوهـش و  هب  لیم  تیدام و  هب  ندنادرگور  ترطف و 
يارب یتصرف  دزاس و  یم  هریت  ار  حور  طـیحم  كاـنبات  هلعـش  نیا  نتـشگ  ورف  نوچ  اـما  دـنناشن .  ورف  هتـساخرب  ناـج  ناـیم  زا  هک  ار  یهلا 

ار غارچ  نیا  تیاده  یحو و  غورف  اب  ات  داتـسرف  ار  یناربمغیپ  دنوادخ  دـهد  یم  تایانج  دادـیب و  ياهدـغج  اه و  شافخ  تسد  هب  نالوج 
هک تسا  ینید  نیرت  مهم  مالسا  دیدرت  کش و  نودب  دنزاس و  فرط  رب  تفرعم  رون  وترپ  رد  ار  روجف  قسف و  رفک و  یکیرات  دنزورفارب و 

اپرب ناهرب  لالدتسا و  زا  يدنمورین  ياه  هیاپ  رب  ار  داعم  هب  هدیقع  هدرک و  هماقا  ار  اه  تجح  نیرت  يوق  زیخاتسر  تابثا  رب  دوخ  توعد  رد 
 . دینک هعجارم  دیناوت  یم  یسانشادخ  ینعی  لبق  ثحب  هب  تمایق  تابثا  رد  ههبش  عفر  يارب  هتشاد و 

زامن

نیرت نشور  نیرتزراب و  زا  راد .  ياپ  هب  تسا  یـصاعم  هانگ و  باـکترا  ربارب  رد  يدـس  هدـنب و  قح و  ناـیم  هطبار  هک  ار  زاـمن  مدـنزرف ، 
هک تسناد  دیاب  ار  بلطم  نیا  دراد ،  حیضوت  هب  جایتحا  مالسا  رد  تدابع  یلو  تسا  تدابع  شور  یناسنا  یمالـسا و  شور  تایـصوصخ 

رت و قیمع  يانعم  يراد  ًادـیدش  هکلب  تسین ،  جـح  ةوکز و  هزور و  اهنت و  زامن  دـننام  فورعم  يدـبعت  موسر  بادآ و  هب  رـصحنم  تدابع 
غورف و همه  تسا  دنویپ  نامه  تقیقح  رد  مالـسا  یتیبرت  شور  رـسارس  ادخ .  اب  یگـشیمه  دنویپ  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  يرت  لماش 

تقیقح نیا  لاوحا  همه  رد  نوچ  تسا  نآ  يوس  هب  زین  راـک  ناـیاپ  رد  اـهنآ  همه  تشگزاـب  هتفرگ و  همـشچرس  نآ  زا  تیبرت  ياـه  هبعش 
تسا و راگدرورپ  اب  هدنب  دنویپ  زمر  هک  تادابع  مامت  سأر  رد  دش .  دهاوخ  نشور  کسانم  تافیرشتو و  بادآ  ریاس  یناعم  دشاب  رظنرد 

نایاپ رد  تخاس  ادـخ  نامرف  هب  ار  هبعک  یتقو  لیلخ  میهاربا  تسا .  زامن  هدـش  ظاحل  نآ  رد  زین  یعامتجا  لوصا  ياه  تیاعر  زا  يرایـسب 
اوه بآ و  دب  کشخ و  هطقن  نیا  هب  زبسرـس  ياه  نیمزرـس  نآ  زا  ار  منادنزرف  نم  اهلا  راب  تفگ  نینچ  درک و  دنوادخ  هاگرد  هب  ور  لمع 

دنوادخ ار  بلطم  نیا  دنراذگب  زامن  وت  رانک  رد  دننک و  شتـسرپ  ار  وت  تسرپ  تب  ياه  تموکح  زا  رود  دازآ  طیحم  نیا  رد  ات  ما  هدروآ 
نیمه هبعک  نتخاس  زا  ضرغ  هدوب و  فیاظو  ءزج  میهاربا  نارود  رد  زامن  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  نیا  تسا و  هدرک  لـقن  دـیجم  نآرق  رد 

زیچ دنچ  روآدای  دوشگ و  نخـس  هب  بل  هراوهگ  رد  یـسیع  دیامرف :  یم  یـسیع  ترـضح  هرابرد  نآرق  تسا .  هدوب  ادخ  اب  هطبار  دنویپ و 
دوخ نادنزرف  هب  لیعامسا  ترـضح  دیامرف :  یم  نآرق  تسا  زامن  یکی  هلمج  نآ  زا  تسا  هدش  شرافـس  نم  هب  راگدرورپ  فرط  زا  دش . 

رد ار  لیاضف  زا  يرایسب  لاعتم  يادخ  دای  تسا  ملسم  دناد و  یم  ادخ  دای  ار  زامن  رارسا  زا  یکی  نآرق  دومن .  یم  هیـصوت  ار  ةوکز  زامن و 
يارب یعقاو  ءارجا  نماض  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسادـخ ،  دای  یتیبرت  یقالخا و  ياـه  شور  زا  یلیخ  یعقاو  هشیر  دـنک  یم  هدـنز  ناـسنا 

 . تسادخ دای  ادـخ و  هب  نامیا  نامه  عامتجا  درف و  قوقح  هب  زواجت  هنوگ  ره  زا  بانتجا  تقیقح و  قح و  نداد  شرتسگ  تلادـع و  طسب 
عاونا هب  هک  یناوج  دراد ،  یم  زاب  تسوا  مشخ  بجوم  هک  تسیاشان  ياهراک  زا  يرایـسب  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  يریجنز  راـگدرورپ  داـی 

یـسنج و لایما  يارب  تساجرب و  ياپ  مکحتـسم و  وا  دوجو  نوناک  رد  یناوهـش  زیارغ  تموکح  ياه  هیاپ  تسا  زهجم  ینارـسوه  لـیاسو 
عون کی  زامن  تسا .  ناهج  راگدیرفآ  اب  دنویپ  ادخ و  دای  نامه  وا  ندرک  لرتنک  يارب  هلیـسو  هناگی  دسانـش  یمن  يزرم  دوخ  ياه  سوه 

دناسر یم  وا  رب  ار  ادخ  تمحر  ریخ و  دنک و  یم  مکحم  شراگدرورپ  اب  ار  هدـنب  هطبار  هک  تسا  يرادربنامرف  عوشخ و  عرـضت و  داعد و 
تکرح هب  زین  ار  ناسنا  نت  دزومآ ،  یم  ییاـیر  یب  صـالخا و  يو  هب  دـنک و  یم  كاـپ  يویند  روما  هب  هقـالع  صرح و  زا  ار  یمدآ  لد  ، 

یم نآرق  رـضاح  نهذ  عشاخ و  لد  اب  زامن  رد  ناملـسم  دـهد .  یم  تداـع  یـسانش  تقو  روما  رد  ماـظتنا  تیاـعر  هب  ار  وا  و  دراد ،  یماو 
زا لوا  هیاپ  اـی  نکر  ددرگ .  یم  نشور  شلقع  افـص و  اـب  شلد  دوش و  یم  تیادـه  نآرق  رون  هب  دزومآ و  یم  ار  نآرق  فراـعم  دـناوخ ، 
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هب دـیا  هدروآ  نامیا  نآ  هب  البق  هک  ار  هچنآ  رکذ  هبترم  جـنپ  زور  هنابـش  رد  هک  تسین  نیا  زج  زامن  تقیقح  رد  تسا ،  زامن  مالـسا  ناکرا 
تقو لوا  زور  ره  دیا .  هتفرگ  هدهع  هب  ار  یفیاظو  هچ  هک  دیروایب  رطاخ  هب  و  دینک ،  رارکت  دیروآ  یم  ياج  هب  هک  یلامعا  نابز و  هلیـسو 

هچ هداتسیا  هچ  سپـس  دیوش و  رـضاح  ناتراگدرورپ  دزن  هزیکاپ  كاپ و  یندب  اب  دیاب  دیزادرپب  يارک  هب  هکنآ  زا  لبق  دیوش  یم  رادیب  هک 
دیهاوخ ییامنهار  تیاده و  دیبلط و  يرای  وا  زا  دینک و  رارقا  دوخ  یگدنب  هب  لاعتم  يادخ  دزن  دوجـس  رد  هچ  عوکر  لاح  رد  هچ  هتـسشن 

زا يرود  وا و  ياضر  هب  ندیـسر  رد  ار  ناتدوخ  يوزرآ  راب  ره  زامن  رد  دینک .  دـیدجت  وا  اب  ار  دوخ  یگدـنب  تعاط و  نامیپ و  دـهع و  و 
يزور نآ  دـیهد و  یم  تداهـش  وا  ربمغیپ  تلاسر  یتسار  هب  دـییامن و  یم  هداعا  ار  وا  باـتک  سرد  دـینک و  یم  رارکت  وا  بضغ  مشخ و 

دای دنهدب  امش  هب  دیتسه  نآ  روخ  رد  هک  یشاداپ  دنسرپب و  امـش  زا  دیا  هدرک  هک  ییاهراک  زا  ات  دش  دیهاوخ  رـضاح  وا  همکحم  رد  خهک 
نذؤم دیداد  ماجنا  ار  ناتراک  تعاس  دنچ  یط  دیدش و  راک  لوغشم  هک  نیمه  سپس  دینک  یم  عورش  ار  ناتزور  لمع  نیا  اب  دیروآ .  یم 

لفاغ هدرک  شومارف  ار  نآ  ادابم  هک  دینک  رارکت  ار  ناتسرد  رگید  راب  کی  دیروآ و  دای  هب  ار  ادخ  زاب  دییایب و  هک  دنک  یم  مالعا  امـش  هب 
دیوش یم  لوغـشم  ایند  ياهراک  هب  هرابود  دیدرک  دیدجت  ار  ناتنامیا  هکنآ  زا  سپ  دـیزیخ و  یمرب  دـیتسه  هک  ییاج  زا  هاگ  نآ  دـینامب ، 
یقیقح أدبم  اب  ار  امش  رمع  مامت  تقیقح  رد  دناوخ و  یم  اشع  برغم و  زامن  هب  ار  امـش  نذؤم  تعاس  دنچ  زا  سپ  موس  هبترم  يارب  سپس 

هیلع ) قداـص ماـما  دـنک .  یم  ادـیپ  قـقحت  امـش  يارب  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  رگا  یگــشیمه  دـنویپ  یعقاو  ياـنعم  دـنک و  یم  ادـیپ  لاـصتا 
تمایق ات  نارگید  هب  هک  دومرف  نانآ  هب  سپس  دینک ،  عمج  ارم  کیدزن  دارفا  دومرف :  رگید  ملاع  يوس  هب  ناهج  زا  لاحترا  ماگنه  ( مالـسلا

هللا یلص   ) مرکا یبن  دیسر .  دهاوخن  تمایق  زور  رد  ام  لاصتا  هتشر  هب  وا  تسد  درامشب  کبـس  ار  میظع  تدابع  نیا  سک  ره  هک  دنناسرب 
 ، تسا زامن  رد  نم  مشچ  رون  3 ـ  هحلاص .  لایع  2 ـ  شوخ .  يوب  1 ـ  مدرک :  باختنا  ار  زیچ  هس  امش  يایند  زا  دومرف :  ( ملـسو هلآو  هیلع 

دنادـب مشچ  ینـشور  وا  ار  زامن  هک  ییاج  تسا ،  مشچ  ییانـشور  شنیرفآ  ناـهج  اـب  ناـسنا  طاـبترا  هلیـسو  هک  تسا  یهیدـب  هلئـسم  نیا 
هدنورپ رد  تمایق  زور  هک  یـسک  دومرف :  رگید  ثیدـح  رد  میوش .  یم  فقاو  رتشیب  نآ  تیمها  هب  نشور و  تادابع  رگید  زا  نآ  باسح 

تسا و قرب  نوچ  مه  زامن  یکیرتکلا و  سانجا  هلزنم  هب  رگید  لامعا  اریز  دـش  دـنهاوخن  هتفریذـپ  شرگید  لامعا  دـشابن  زاـمن  وا  لاـمعا 
ار امـش  مالـسا  ساسا  هتـسویپ  هک  تسا  یلماع  اهنت  زامن  دراد ؟  شزرا  هچ  یکیرتکلا  ساـنجا  هتیـسیرتکلا  نودـب  لاـمعا ،  هدـننک  نشور 

امـش هک  تسا  لماع  نامه  زاب  دزاس و  یم  هدامآ  دش  نایب  هک  يا  هنمادرپ  یقیقح  تدابع  يارب  ار  امـش  دنک و  یم  تیوقت  راب  جـنپ  يزور 
يراد زامن  سپ  دزاس .  یم  رکذتم  تسا  نآ  رد  رـصحنم  ناتلامعا  قالخا و  حالـص  حور و  ءاقترا  سفن و  تراهط  هک  يدیاقع  هب  هشیمه 

هک یتروص  رد  دروآ ،  یم  دورف  رـس  رگید  تادابع  لباقم  رد  زامن  لها  تسادخ  اب  یگـشیمه  دنویپ  ینعی  رت  لماش  رت و  قیمع  يانعم  نآ 
نیرتهب زا  دـندرک :  لاؤس  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  دـنک .  یمن  تیافک  اهنت  زامن  ندـناوخ  هنرگ  دراد و  اـپب  یعقاو  تروص  هب  ار  زاـمن 

یـسیع لوق  زا  شباتک  رد  دنوادخ  هک  دینیب  یمن  رگم  تسین  زامن  زا  رتالاب  دنوادخ  هب  تفرعم  زا  دـعب  يزیچ  دومرف :  ترـضح  نآ  لامعا 
بانط و دشاب  اجرب  دومع  هک  یماگنه  تسا  همیخ  دومع  دننام  زامن  دومرف :  مالسا  یبن  دوب .  هدش  زامن  هب  تیصو  یـسیع  هک  هدومرف  لقن 

لزنم برد  هک  تسا  يرهن  دننام  زامن  لثم  دومرف  درادن و  يا  هدیاف  همیخ  هفایق  يارب  اهنآ  دشابن  دومع  هک  ینامز  تساج و  رب  هدرپ  چیپ و 
یمن امش  ندب  رد  یتفاثک  تفاظن  هبترم  جنپ  زا  دعب  هک  يروط  نامه  دینک  وشتسش  هبترم  جنپ  نآ  رد  زور  هنابش  امـش  هک  دشاب  يراج  امش 

تعامج اب  ناناملـسم  ار  زامن  هدش  دـیکأت  بتارم  نیا  همه  رب  هوالع  دراد .  یم  ظوفحم  ناهانگ  ار  امـش  ندـناوخ  زامن  مه  روط  نآ  دـنام 
نایمرد تعامج  زامن  دـنناوخب .  یـصاخ  لکـش  نیعم و  تروص  اب  هتفه  ره  ًاصوصخم  ار  هعمج  زامن  هک  هدومرف  ررقم  زین  دـنهد و  ماـجنا 

هب هک  یتـقو  اریز  دروآ  یم  دوجو  هب  هدرـشف  مکارتـم و  يا  هدوـت  دارفا  همه  زا  دـنک و  یم  يردارب  تبحم و  یگناـگی و  داـجیا  ناناملـسم 
یم رادیب  اهنآ  رد  ساسحا  نیا  دوش و  یم  کیدزن  رگیدکی  هب  ناشاهلد  دننک  یم  عوکر  دوجـس و  تونق و  ادـخ  لباقم  رد  عمج  تروص 

رد تسین  حرطم  نید  نیا  رد  يرهـش  یتاهد و  دنرادن  ینغ  ریقف و  برع و  مجع و  ملید ،  كرت و  هایـس ،  دیپس و  دـنردارب  همه  هک  ددرگ 
هن هاـگ  نآ  دنتـسیا  یم  رگیدـکی  يولهپ  هب  وـلهپ  ریبـک و ...  ریغـص و  هچ  ریقف و  ینغ و  هچ  دارفا  همه  دـینک  یم  هظحـالم  تعاـمج  زاـمن 
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يارب هک  تسا  یمهم  رایـسب  یعاـمتجا  رارـسا  ياراد  زاـمن  اـه  نیا  رب  هوـالع  یعیـضو  هن  یعیفر و  هن  یفارـشا  ریغ  هن  دراد  دوجو  یفارـشا 
 . دوش هعجارم  هدش  هتشون  هلئسم  نیا  صوصخم  هک  ییاه  باتک  هب  دیاب  نآ  نتفایرد 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

لوا تمسق 

هک سدقم  داهج  نیا  رد  و  راد ،  زاب  نایـصع  هطرو  رد  طوقـس  زا  نک و  يربهر  سفن  بیذـهت  اه و  یبوخ  زا  يوریپ  هب  ار  قلخ  مدـنزرف ! 
هک تسا  یمدآ  ناور  رد  يدادعتـسا  زاـس .  راومه  شیوخ  ربـص  يورین  زا  دادمتـسا  اـب  ار  مدرم  رازآ  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
هار زا  ًامیقتسم  هک  يزردنا  دنپ و  دوش .  رارکت  دیاب  نخـس  تهج  نیا  زا  تسا  یتقوم  دادعتـسا  نیا  هتبلا  دریگ  یم  رارق  نخـس  ریثأت  تحت 
راک نیا  دزیگنا  یمرب  ار  شیاه  هتفهن  هدروآرد  شبنج  هب  تخـس  ار  نآ  دـنک  یم  زاب  ناـسنا  ناـج  هب  ار  دوخ  هار  نادـجو  نطاـب و  ریمض 
لاح هب  نوچ  یلو  دوش  یم  نایامن  ریگ  لیـس  نآ  تیهام  تیعقاو و  دنروآرد  ار  شیاه  نیـشن  هت  هک  یلیـس  دننام  تسا  یتقوم  هظحل  يارب 

ناسنا ناـج  ددرگ  یمن  �يا نآ  قمع  رد  یتـکرح  چـیه  ددرگ و  یم  هفاـضا  شیاـه  بوسر  يور  یبوسر  هراـبود  دوش  هتـشاذگ  دوخ 
وا دوجو  رد  ار  زردنا  دنپ و  رثا  صخش  هک  دشابن  هظعوم  رانک  رد  یقـشمرس  رگا  ظاحل  نیا  زا  دراد .  جایتحا  یبوریال  هب  هظحل  ره  رد  مه 
هب هک  دنک  یم  هتـسباو  دوخ  هب  ار  راکفا  رعاشم و  قشمرـس  تسین .  یفاک  ییاهنت  هب  هظعوم  دنک ،  يوریپ  وا  زا  ات  دنیبب  هدـش  اجرا  ناسآ و 
یب دـنامب و  نادرگرـس  اهتنا  یب  یناـبایب  رد  دـنک  يوریپ  وا  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دراذـگن  دـشاب و  سمل  لـباق  همه  يارب  ماـع و  رظن 

هب رثا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ینعی  هظعوم  دشاب ،  هتـشاد  دوجو  يا  هتـسیاش  قشمرـس  ادتبا  رگا  دوش ،  میقم  دوخ  ياج  رد  تکرح 
هک تسه  يرطف  ياه  هریگنا  يا  هراـپ  یناـسنا  سفن  رد  دراد  ترورـض  سفن  يارب  هظعوم  رگید  فرط  زا  دراذـگ و  یم  سفن  رد  ییاـج 
ای قشمرس  هب  اهنت  ناسنا  تروص  نیا  رد  زردنا ،  دنپ و  هظعوم و  اب  زج  دوش  یمن  رـسیم  راکنیا  دنراد و  بیذهت  داشرا و  هب  جایتحا  هشیمه 

هعیش هدیقع  هب  ار .  دوخ  لها  سپس  دیناسرتب ،  ار  دوخ  ادتبا  دیامرف  یم  نآرق  هتـشاد ،  تفایرد  ار  ود  ره  هکلب  هدرکن  ءافتکا  هظعوم  هب  اهن 
تـسا یمالـسا  تاروتـسد  نیرتاهبنارگ  نیرت و  مهم  وزج  اه  يدـب  اب  هزرابم  ای  رکنم  زا  یهن  اه و  یکین  يوس  هب  توعد  ای  فورعم  هب  رما 
نیرتهب فیدر  رد  دوش و  یم  بوسحم  مالـسا  ياـه  هیاـپ  نیرت  یـساسا  زا  گرزب  هفیظو  نیا  دـنگنهآ  مه  نآ  موزل  رد  عرـش  لـقع و  هک 

تسا يراد  هنماد  عوضوم  کی  یّلم  تراظن  حالطـصا  هب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  تسا .  داهج  ماسقا  زا  یکی  تادابع و 
هسسؤم زا  یضعب  هدهع  رب  یـصوصخ  هک  ییاه  تبقارم  تراظن و  رب  هوالع  زورما  ناهج  رد  دراد .  تلاخد  ام  یگدنز  نوؤش  مامت  رد  هک 

هدش راذـگاو  مدرم  مامت  هب  یمومع  یلم و  تراظن  کی  دراد  رهـش  يدابآ  نارمع و  رب  تراظن  قح  هک  يرادرهـش  دـننام  تسا  رئاود  اه و 
تلم ندمتم  يایند  رد  نیاربانب  دنهدرکذت .  ار  اه  شزغل  قطنم  نایب و  اب  ات  دنشاب  هتشاد  روما  هیلک  رد  داقتنا  ییامنهار و  تراظن و  قح  هک 

ره دناوت  یم  وا  تسا  تلم  اه  نامزاس  لیکـشت  شیادیپ و  تلع  تردق و  همـشچرس  اریز  دیامنب  تراظن  روشک  نوؤش  مامت  رد  دـناوت  یم 
ار دوخ  داقتنا  نحل  فارحنا  نازیم  هب  دـهدب و  رظن  دـنک و  داقتنا  ًاروف  دـید  يروشک  تالیکـشت  يرادا و  ياه  ناـمزاس  رد  یفارحنا  هنوگ 

هتفریذپ لصا  248 ــ] [ــ  نیرت یلاع  تروص  هب  ار  نآ  زرما  ناهج  هک  تسا  یلم  تراظن  نامه  نیا  تسوا ،  ورین  أدبم  اریز  دزاس ،  رتدیدش 
ار اهنآ  دنوادخ  متح  روص  هب  دننک  شومارف  ار  گرزب  لصا  ود  نیا  هک  ییاه  تلم  تسا .  هدوب  نآ  راذگ  هیاپ  شیپ  نرق  هدراهچ  مالسا  و 

يارب يا  هداـمآ  همعط  یتـلم  نینچ  دیـشوپ ،  دـهاوخ  ناـنآ  مادـنا  هب  یتخبدـب  ساـبل  دومن و  دـهاوخ  راـتفرگ  يراوـخ  تلذ و  لاـگنچ  رد 
ود نیا  ماجنا  موزل  رد  يا  هدنهد  ناکت  تارابع  نیرهاط  همئا  مالسا و  یبن  صخش  زا  اذل  و  دوب ،  دنهاوخ  نارگمتس  امن و  ناسنا  ناگدنرد 

هرابرد هک  یـسک  دومرف :  مالـسا  یبن  هدش .  لقن  دوش  یم  یناسنا  تاعامتجا  ریگماد  نآ  كرت  زا  هک  ییاه  نایز  دـسافم  گرزب و  هفیظو 
دزاس هاتوک  ناملسم  نامدرم  زا  ار  يا  هدنزوس  شتآ  ای  بالیس  رش  هک  یـسک  دومرف :  ترـضح  تسین ،  نانآ  زا  دشیدنین  ناناملـسم  روما 
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هک داب  وت  رب  دومرف :  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تسا ؟  تیصعم  شتآ  رش و  زا  رتدب  یشتآ  مادک  يرش و  هچ  دوش  یم  بجاو  وا  رب  تشهب 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیاب  دومرف :  مرکا  یبن  یبای .  یمن  نآ  زا  رتالاب  یلمع  اریز  يزادرپ ،  تحیـصن  هب  قلخ  نایم  رد  ادـخ  يارب 
هتسب امش  يور  هب  اعد  تباجتسا  رد  هک  نیا  زا  لبق  دوش ،  یمن  باجتـسم  ناتنابوخ  ياعد  دوش و  یم  طلـسم  امـش  رب  ملاظ  هنرگ  و  دینک ، 

 : دـنتفگ دـیزیهرپب ،  هار  ناـیم  نتـسشن  زا  دومرف :  مالـسا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربـمغیپ دـینک .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوش 
 ، مرحمان زا  یـشوپ  مشچ  دومرف :  تسیچ ؟  هار  قح  دـنتفگ :  دـینک  ءادا  ار  هار  قح  سپ  دومرف :  وگتفگ .  تسلاجم و  يارب  تسام  تداع 

هدرک بجاو  ناناملسم  رب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیجم  نآرق  رکنم .  زا  یهن  و  فورعم ،  هب  رما  مالـس ،  باوج  ندناسرن ،  رازآ 
مالـسا و مرکم  یبن  تاشیامرف  زا  زین  و  دزاس ،  یم  نشور  دـنناد  یم  حاـبم  ار  داـقتنا  هک  ندـمتم  لـلم  رب  ار  مالـسا  زاـیتما  بوجو ،  نیا  و 
دریگ و یم  ماجنا  فیلاکت  ضئارف و  مدرم  تراظن  هیاس  رد  دومرف :  ( مالـسلا هیلع  ) رقاب ماما  دوش .  یم  هدافتـسا  نآ  دوجو  هعیـش  ناـیاوشیپ 

ياههار مامت  داسف  اب  هزرابم  ياه  هاگتسد  هیاس  رد  دننک  قازترا  لالح  بسک  عورشم و  قرط  زا  دنزیهرپب و  مارح  زا  دنوش  یم  مزلم  مدرم 
اب تردـق  ود  نیا  رگا  دزادـنا .  یم  هیاس  روشک  رـسارس  رد  ناراکتیانج  نداد  رفیک  دودـح و  يارجا  رثا  رب  تینما  ددرگ و  یم  نما  روشک 

جرم جره و  دوش  هتفرگ  عامتجا  زا  ییازج  نیناوق  دودـح و  ءارجا  هب  دـسرب  ات  هتفرگ  ینابز  ییامنهار  زا  دراد  هک  ینوگانوگ  لحارم  مامت 
هب رما  دننک  یم  روصت  هک  نانآ  درب .  یم  نیب  زا  ار  یگدـنز  تذـل  هدرک و  هنخر  مدرم  نوؤش  مامت  رد  بارطـضا  تشحو و  یمظن ،  یب  و 

ناسب ام  عامتجا  هدومرف .  نایب  لاؤس  کی  نمـض  رد  ار  شـسرپ  نیا  خساپ  مالـسا  یبن  تسا  مدرم  يدازآ  زا  عنام  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ءوس يدازآ  نیا  زا  يرفاسم  هاگ  ره  دـننکن  مهارف  ار  نارگید  كاله  تابجوم  هک  دـندازآ  اجنآ  ات  یتشک  نانیـشنرس  تسا ،  یتشک  کـی 
مامت هچ  ره  تدش  هب  دنراد  هک  یعافد  هزیرغ  يور  نارفاسم  هیلک  دنک ،  خاروس  ار  یتشک  راوید  هشیت  ای  خیم  اب  دهاوخب  دیامن و  هدافتـسا 
هعماج نیا  دارفا  تسا  یتشک  ناسب  زین  هعماج  دـننک ،  یم  یقلت  يدازآ  زا  هدافتـسا  ءوس  وحن  کی  ار  وا  لمع  دـنیامن و  یم  هزرابم  وا  اب  رت 

رد میرک  نآرق  دومن .  ادج  عامتجا  زا  ار  درف  کی  ندز  ررض  باسح  ناوت  یمن  دنناسکی و  عفن  ررض و  رد  اهنآ  دنتسه ،  یتشک  نانیشنرس 
زا یهن  دیامن و  ییوکین  هب  رما  دنک  ریخ  هب  توعد  دشاب  يا  هفیاط  امش  نایم  رد  دیاب  لیبق :  نیا  زا  دراد  یتایآ  گرزب  هفیظو  ود  نیا  موزل 

ادـخ و هب  نامیا  دـنرب ،  یم  رـس  هب  هدجـس  دـنقح و  تایآ  توالت  رد  زور  بش و  هک  یناسک  تما  نایم  رد  دنتـسین  يواـسم  دـنک ،  رکنم 
ینعی نارگید  اب  دـننیحلاص و  زا  دـنریگ و  یم  تعرـس  اـه  یبوخ  تاریخ و  رد  دـننک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنراد  ترخآ 

ینب زا  یموـق  دـندش  تنعل  دـنزامن .  هدـنراد  اـپ  رب  دـننک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنرگیدکی ،  ناتـسود  تاـنمؤم  نینمؤـم و 
هب رما  هک  دیدش  باختنا  اه  تلم  نایم  زا  هک  دـیتسه  یتما  نیرتهب  امـش  ناشندرکن ،  یهن  ناشناهانگ و  هب  یـسیع  دواد و  نابز  رب  لیئارـسا 

دوخ مشچ  هک  يزغم  یهت  نادرخ  یب  اه .  یتسپ  اه و  يدب  هب  دـینکن  کمک  اه و  یبوخ  هب  دـینک  کمک  دـینک ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ار حیحـص  داقتنا  شور  دـننکن  لاـیخ  دـنرادن ،  لوبق  ار  يرگید  هقیرط  نیمز  برغم  هماـنرب  زج  دـنا و  هدوشگ  اـپورا  هصرع  هب  ادـتبا  زا  ار 
رد مالـسا  تاروتـسد  زا  ییاه  هنومن  اـهنیا  تسا ،  تلم  نآ  راـگدای  گرزب  راـک  نیا  و  هدرک ،  يراذـگ  هیاـپ  اـکیرمآ  تلم  اـی  ناـیئاپورا 

ناراکدب نیب  اه  يدب  رگم  دـنک  یمن  باذـع  ار  نابدوخ  دـنوادخ  دومرف :  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبن  تسا .  لبق  نرق  هدراهچ 
 . دنشاب هتشاد  یهن  رب  تردق  نانآ  و  دوش ،  رهاظ  نانآ 

مود تمسق 

هار رد  ششوک  و  دنوش ،  قساف  امش  ناناوج  و  دننک ،  نایغط  امش  ياه  نز  هک  يزور  دینک  یم  هچ  دومرف :  هک  هدش  تیور  مالـسا  یبن  زا 
 : دـنتفگ دوش .  یم  مه  رتدـب  تسوا  تسد  رد  نم  ناـج  هک  یـسک  هب  دوـمرف :  دوـش ؟  یم  يا  هماـنرب  نینچ  دـنتفگ :  دوـش ؟  كرت  ادـخ 
 . دوش یم  مه  رتدـب  دومرف :  دوش ؟  یم  دـنتفگ :  دوش ؟  كرت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناـمز  دـینک  یم  هچ  دومرف :  تسیچ ؟ 

رما هک  يزور  ددرگ ،  یم  مه  رتدـب  دومرف :  دوش ؟  یم  دـنتفگ :  تسا .  فورعم  رکنمو  رکنم  فورعم  دـینیبب  دومرف :  هنوگچ ؟  دـنتفگ : 
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؟  تسین بجاو  امـش  رب  یعامتجا  یمالـسا و  گرزب  هفیظو  ود  نیا  ثیداـحا  تاـیآ و  نیا  اـب  اـیآ  فورعم ،  زا  دوش  یهن  رکنم و  هب  دوش 
یلو مینیب ،  یم  اراکشآ  دوخ  مشچ  اب  دریگ  یم  همشچرس  هفیظو  ود  نیا  ماجنا  یتسـس و  زا  هک  ار  ییاه  نایز  دسافم و  زورما  ام  هناتخبدب 

رد رکنم  هک  دیـسر  یمن  اجنیا  هب  رداک  میدوب و  هدرک  تعانق  هفیظو  ود  نیا  كرت  هب  اـهنت  دـش و  یم  متخ  اـج  نیمه  هب  بلطم  شاـک  يا 
قح و هب  اـپ  تشپ  ناـشدوخ  تلیـضف  قح و  هب  ناگدـننک  توعد  فورعم و  هب  نیرمآ  ددرگ .  رکنم  اـهرظن  رد  فورعم  فورعم و  اـهرظن 

دب ياهراک  رثا  رب  لمحت  لباق  ریغ  نکـشرمک و  يالب  نیا  دنوش ،  تارکنم  عاونا  هدولآ  ناشدوخ  رکنم  زا  ناگدننک  یهن  دننزب و  تلیـضف 
هک یناـسک  رب  تنعل  دومرف :  ( مالـسلا هیلع  ) موصعم هکنیا  اـب  درک  راکـشآ  وـج  رد  اـه و  سوناـیقا  يور  نیمز و  رد  ار  داـسف  تبقاـع  مدرم 
رب نیرفآ  یتسار  دنهد .  یم  ماجنا  ار  نآ  دوخ  دننک و  یم  يدب  زا  یهن  هک  اهنآ  دنیامن و  یم  كرت  ناشدوخ  دننک و  یم  یکین  هب  توعد 

تفرـشیپ و یقرت و  بجوم  هچنآ  هدوب و  مزال  ناسنا  ياـیند  نید و  يارب  هچنآ  اریز  نآ  تیعماـج  ماـکحا و  تعـسو  نیا  رب  بهذـم و  نیا 
رد هک  هدرک  عضو  ناهج  مدرم  يارب  يا  هدـنز  نیناوق  عماـج و  تاروتـسد  یفرط  زا  تسا ،  هدومن  ینیب  شیپ  مالـسا  هدـش  یم  وا  تداـعس 
 ، دیشخب دهاوخن  يرثا  یفاک  ییارجا  يورین  کی  نودب  يراذگ  نوناق  هوق  نیا  تسا  یهیدب  تسا ،  هننقم  هوق  هلزنم  هب  تقیقح  رد  عقاو و 

رارق اهنآ  درف  درف  هفیظو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدراذگ و  ناناملـسم  مومع  هدهع  هب  ار  نآ  ییارجا  تنامـض  لوا  هجرد  رد  اذل 
رگیدکی ربارب  رد  همه  دـننک و  تراظن  رگیدـکی  عضو  رب  همه  دـشاب و  هدوب  تاررقم  ماکحا و  نآ  يارب  هیرجم  هوق  کی  سک  ره  ات  هداد 

موس ماـما  ناـگدازآ  رورـس  قیقد  حیرـشت  هنحـص  هب  دـیاب  درب  یپ  یمالـسا  گرزب  هفیظو  نیا  قمع  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  دنـشاب  لوؤسم 
یم نایب  روطنیا  تاکن  تاهج و  مامت  هب  هجوت  اب  ار  هلئـسم  نیا  ( مالـسلا هیلع  ) ماما دنک ،  رظن  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسحلا هللا  دـبع  یبا  ترـضح 

دوهی نایاوشیپ  اریز  دـننزن ،  زابرـس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دوهی  ءاملع  دـننام  هک  تسا  هداد  دـنپ  دوخ  ءایلوا  هب  دـنوادخ  دـنک : 
تمحرم وترپ  زا  هک  نآ  دیما  هب  دنراد  یمن  رذح  رب  دـنناسرت و  یمن  تشز  راک  نیا  زا  ار  نانآ  دـنرگن و  یم  ار  ناراکمتـس  ملظ و  روج و 

دنیشنن ناشلد  رب  یتحاران  رابغ  دننک و  یگدنز  شدوخ  زور  ود  هک  نآ  يارب  دننیبن و  دنزگ  نانآ  تسد  زا  دنسرب و  ییاون  هب  ناگشیپ  متس 
نوبز زجاع و  مدرم  زا  و  دیـشاب ،  كانمیب  نم  زا  طقف  دـیوگ :  یم  گرزب  راگدرورپ  هک  یلاـح  رد  دـنا .  كانـساره  قح  فرح  نتفگ  زا 

ناناملسم نایم  رد  رگا  اریز  دننک  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دنتسه  یناسک  نامیا  اب  مدرم  دیامرف :  یم  دنوادخ  زاب  دیسارهن و 
زا دنیارگب و  کین  ياهراک  هب  مدرم  رگا  دریذپ .  یم  ماکحتـسا  تلم  کلم و  ناینب  ددنویپ و  یم  حالـص  هب  اهراک  دبایب  جاور  رما  ود  نیا 
 ، دبات یم  اه  لد  رد  حالف  حالص و  رون  دوش  یم  كاپ  مدرم  ياه  هشیدنا  دچیپ  یم  مه  رد  ملظ  راموط  دنـشاب  هتـشادن  كاب  نآ  يراوشد 

یمن ار  نافیعـض  نوخ  نیرکتحم  و  دـنوش ،  یمن  رو  هلمح  ناـناوتان  هب  گرگ  دـننام  لاگـس  دـب  نادـنمروز  و  دـسر ،  یم  راد  قح  هب  قح 
صاخ و دز  نابز  یمان  کین  رد  دیتسه و  رهش  هرهـش  شناد  رد  هک  یمدرم  يا  ددنب .  یمنرب  تخر  مدرم  هناخ  زا  فاصنا  محر و  دنکم و 
درب و یم  باـسح  امـش  زا  يوق  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  مدرم  لد  رد  امـش  زا  یمارتـحا  تیمها و  ناـنچ  نآ  دـنوادخ  دیـشاب ،  یم  ماـع 

هدرک بسک  ییوربآ  نانچ  دیراد و  ذوفن  يدنوادخ  تیانع  زا  دیرادن  یتلیضف  اهنآ  رب  هک  یناسک  رد  یتح  دنک  یم  مارتحا  امـش  زا  ناوتان 
هوکـش و ناهاشداپ  دننام  دیرذگ  یم  نابایخ  هچوک و  زا  هک  یماگنه  دنروآ و  یمرب  ار  نادـنمزاین  تجاح  امـش  رما  هب  نارگناوت  هک  دـیا 

تشاد ینازرا  امش  هب  ار  تردق  تکوش و  نیا  دنوادخ  دنک .  یم  يربارب  موق  ناگرزب  نایاوشیپ و  اب  امـش  هبترم  ماقم و  و  دیراد ،  تمظع 
امش دوش و  یم  عییضت  نایاونیب  ءافعض و  قح  دینک  یمن  یشبنج  دیا و  هتـسشن  رطاخ  هدوسآ  امـش  یلو  دینک ،  عافد  دنوادح  قوقح  زا  هک 

دیتسین رـضاح  دیود  یم  وس  ره  هب  دیتفا و  یم  اپ  تسد و  هب  دتفا  یم  هرطاخم  هب  ناتدوخ  قح  ات  یلو  دیروآ  یمنرب  مد  دیتسه و  رگاشامت 
رد دـیراد  وزرآ  لاح  نیا  اب  دـیتسه و  دوخ  لیماف  دوخ و  يارب  عفن  بلج  رکف  رد  طقف  دـنک  دـیدهت  ار  امـش  هرطاـخم  ییزج  ادـخ  هار  رد 
یم وزرآ  ار  تشهب  هک  ینابلط  تحار  يا  دیشاب ؟  ءایبنا  نیشنمه  دیوش و  کلام  ار  تشهب  ریگن و  ار  امش  ناماد  یهلا  باذع  هلعش  تمایق 

شیب یبارـس  امـش  ياج  یب  ياهوزرآ  نیا  دوش و  هدناشچ  امـش  هب  درد  باذع و  رهز  تمعن  ياج  هب  ازج  زور  رد  هک  مسرت  یم  نم  دینک 
ره هب  هنشت  بل  اب  تاجن  لالز  يوزرآ  رد  دینامب و  یصاعم  راز  کشخ  رد  تبقاع  ادخ  ماکحا  هب  ییانتعا  یب  نیا  اب  هک  مسرت  یم  دشابن ، 
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تیانع وترپ  رد  تسا و  هدـناسر  زیچ  همه  هب  ار  امـش  يدـنوادخ  فطل  دـیرپسب .  ناـج  یماـکان  یماندـب و  ریوک  رد  تبقاـع  دـیودب و  وس 
قوقح هک  دینیب  یم  یبوخ  هب  دوخ  نامـشچ  اب  امـش  دـینک  یمن  مارکا  ار  ناسانـشادخ  یلو  دـیا  هدیـسر  يراوگرزب  تمارک و  هب  دـنوادخ 
دیشک یم  دایرف  ناتناردپ  هتفر  تسد  زا  قوقح  يزیشپ  يارب  یلو  دیروآ  یمنرب  مد  دینکـش و  یم  ار  وا  نامیپ  دوش و  یمن  ءادا  يدنوادخ 

هلان ییاونیب  زا  اه  ناتـسرهش  رد  اونیب  رک و  روک و  نارازه  دنرب  یم  تراغ  هب  دننک و  یم  لامیاپ  ار  ادخ  لوسر  قوقح  دینز .  یم  هجـض  و 
فورعم و هب  رما  ياج  هب  امـش  دنبوک و  یم  دگل  ریز  ار  فیعـض  مدرم  ناراکمتـس  دیرگن ؟  یم  زیگنا  تقر  رظانم  نیا  هب  امـش  دننز و  یم 

امـش اه  یتخبدـب  نیا  مامت  ببـسم  دـینک .  یگدـنز  زور  ود  هک  نیا  يارب  طـقف  دـینارذگ  یم  قلمت  یـسولپاچ و  اـب  ار  راـک  رکنم  زا  یهن 
زا تسد  هک  تسامـش  نآ  زا  جنر  تبیـصم و  نیرتگرزب  دیا .  هتـشادرب  تسد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  هک  دیتسه  ناراک  هحماسم 
هب امش  یلاع  ماقم  دیا .  هدومن  بلـس  دوخ  زا  ار  یمیظع  هبترم  دیدرک و  یهاتوک  ادخ  مارح  لالح و  يارجا  رد  دیدیـشک و  دوخ  فیاظو 
هب فالتخا  امـش  نیب  ادخ  ماکحا  رد  رامـش  یب  لیالد  نتـشاد  اب  دیدرک و  شومارف  ار  وا  دیدش و  ادج  ادـخ  زا  هکنیا  رگم  دـییارگن  یتسپ 
هب دیا و  هتسشن  امش  داتفا و  هشیپ  متس  نایوگروز  تسد  هب  تفر و  رد  امش  تسد  زا  راک  هتشر  اه  فالتخا  نیمه  هطـساو  هب  دمآ و  دوجو 

ینارتوهـش و یپ  رد  رـس  هریخ  نارگمتـس  نـیا  دـیا و  هدرک  ناشمیلـست  ار  دـنوادخ  روـما  ربـکت و  ماـکحا  دـینک و  یم  هاـگن  ناـنآ  عیاـجف 
هدرک شومارف  ار  ادخ  دیدنمقالع  نارذگ  رمع  هزور  دنچ  هب  هکنآ  يارب  دیـسرت و  یمن  گرم  زا  هک  نآ  يارب  امـش  دنـشیوخ .  ییوجماک 

زا دیتسه .  دوخ  تقیقح  یب  هدوسآ و  یناگدنز  مرگرس  امش  دنلوغشم و  شیوخ  متس  هب  نانآ  دیراد  یم  اور  تاشامم  ناراکمتس  اب  دیا و 
ناراکمتـس نیا  دـیا و  هدرک  اهر  اهردـلق  نیرباـج و  ياـپ  تسد و  ریز  ار  هداـتفا  اـپ  زا  هراـچیب  یتشم  دـینک و  یمن  عاـفد  ناتخبدـب  قوقح 

دوش یم  ور  ریز و  ناشباوصان  ءارآ  اب  روشک  ياه  همانرب  دننک .  یم  هدنکارپ  فانکا  فارطا و  هب  ار  اونیب  فیعـض و  یهورگ  سانـشانادخ 
یمرگ تشپ  هب  دنساره و  یمن  راهق  دنوادخ  زا  ناراکمتس  نیا  دنوش  یم  راوخ  نانآ  يرس  هریخ  ییأردوخ و  رباربرد  راوگرزب  یهورگ  و 

 . دنزیخ یمرب  هزیتس  هب  رابج  دزیا  اب  وج  هنتف  يا  هدع 

ربکت

تـسود ار  نارورغم  ادخ  هک  رادم  رب  مدـق  ناربکتم  نوچ  نتفر  هار  ماگنه  و  نادرگم ،  ناشیا  زا  يور  مدرم  اب  نخـس  ماگنه  رد  مدـنزرف ! 
قیرط یط  نوبز  مدرم  نوچ  هن  رادرب و  مدق  ناربکتم  دننام  هن  زیهرپب ،  عنـصت  نییآ  زا  نک و  لمع  دوخ  عبط  قباطم  لمع  تقو  دراد .  یمن 

یبن ( . 1) تسا نارخ  يادص  اهادص  نیرت  هیرک  هدرک و  ادیپ  اپراهچ  هب  هبشت  دح  زا  نوریب  اریز  نزم ،  دایرف  يوگ و  نخـس  هتـسهآ  نک . 
رد هک  سک  نآ  دنک و  یمن  نیرب  تشهب  زا  هدافتسا  دشاب ،  ربک  زا  يا  هرذ  وا  لد  رد  هک  یسک  دومرف :  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا
 . ربکتم 1 ـ  دنمورحم :  نآ  میعن  تشهب و  زا  هفیاط  هس  هک  هدش  لقن  و  تسا .  ینمیا  رد  منهج  باذع  زا  وا  دـشاب ،  نامیا  زا  يا  هرذ  شلد 

دنک ربکت  هک  یسک  تسا  يدب  درف  هچ  دومرف :  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا یبن  دراد .  تیصعم  رب  تموادم  هک  یسک  3 ـ  لیخب .  2 ـ 
گرم ایآ  دومرف  تسا ،  دایز  صخش  نالف  ربکت  دش :  ضرع  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هب  دیامن .  شومارف  ار  قح  تمظع  و 

زا منک و  یم  هدافتسا  اه  یکاروخ  نیرتهب  زا  نم  مدرک :  ضرع  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  روضح  تفگ :  دیزی  نب  رمع  تسین ؟  وا  سپ  زا 
زا ياه  تمـسق  نیا  رد  ایآ  متـسه ،  رکون  ياراد  یگدـنز  هماـنرب  رد  موش و  یم  راوس  وکین  بکرم  رب  میاـمن و  یم  مامـشتسا  شوخ  يوب 
ـ  1 تسا :  زیچ  ود  ربک  تمالع  دومرف :  دـش ،  تکاـس  ( مالـسلا هیلع  ) ماـما تسا ؟  دوجوم  ربکت  زا  نم  یگدـنز   . 17 ناـمقل :  یقرواپ 1 ـ 

نیقی تسا ،  عضاوت  تمظع  تسا ،  يوقت  مرک  دومرف :  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبـن  قـح .  راـکنا  2 ـ  مدرم .  ندرمـش  کچوک 
ور هلبآ  هرهچ و  هایس  یصخش  دنرتراوگرزب .  مدرم  همه  زا  تمایق  رد  هک  نیعضاوتم  لاح  هب  اشوخ  دومرف :  میرم  نب  یسیع  تسا .  تورث 

کیدزن هرهچ  هایـس  ندناشن  زا  سلجم  دارفا  دیـسر ،  دنتـشاد  توعد  يا  هرفـس  رب  هک  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  رـضحم  هب 
یبن داد .  ياج  دوخ  يولهپ  هب  ولهپ  ار  وا  هک  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  رگم  درکن  هجوت  وا  هب  یـسک  دنتـشاد  تهارک  دوخ 
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 . عضاوت دومرف :  تسیچ ؟  تدابع  ینیریش  دنتفگ  منک ،  یمن  هدهاشم  امش  رد  ار  تدابع  ینیریش  ارچ  دندومرف :  دوخ  باحـصا  هب  مالـسا 
هچ يارب  نم  راگدرورپ  درک :  ضرع  مدرک ؟  باختنا  دوخ  ملکت  يارب  ار  وت  ناگدنب  مامت  نایم  زا  ارچ  یناد  یم  دیسر  باطخ  یـسوم  هب 

رابرد هب  دشاب  رت  لیلذ  هک  ار  یـسک  متفاین  مدید  ار  نانآ  نطاب  رهاظ و  مدرک ،  رظن  ار  شیوخ  ناگدنب  تاهج  مامت  نم  دیـسر :  باطخ   ؟
هلحم زا  يا  هچوک  رد  مراهچ  ماما  يراذگ .  یم  كاخ  يور  ار  دوخ  تروص  ینک  یم  مایق  تدابع  هب  وت  هک  ینامز  ره  اریز  وت  زا  ریغ  نم 

ماما دندرک ،  توعد  اذغ  رد  تکرـش  هب  ار  ترـضح  دندوب ،  ندروخ  اذغ  لوغـشم  یماذج  يا  هدـع  و  دنتـشذگ ،  یم  هراوس  هنیدـم  ياه 
لزنم هب  خهک  ینامز  متـشادن ،  راع  امـش  اب  تقافر  زا  هتـسشن و  امـش  اب  ینعی  مدرک  یم  تکرـش  امـش  ياذـغ  رد  مدوبن  هزور  رگا  دومرف : 

هب دندرک .  لوانت  اذغ  دنتسشن و  هرفـس  کی  رـس  رب  نانآ  اب  دندومن و  توعد  ار  نیموذجم  دندرک ،  هیهت  عوبطم  ییاذغ  داد  روتـسد  تفر 
 : دومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دنرود .  نم  زا  بک  لها  رادقم  نامه  هب  دنا ،  کیدزن  نم  هب  عضاوت  لها  هکنانچمه  دش :  باطخ  دواد 

یـسک ره  هب  یـشاب و  هتـشادن  ار  دوخ  نتـسشن  الاب  عقوت  و  ینیـشنب ،  دوب  یلاخ  هک  یناـکم  یـسلجم  هب  دورو  ماـگنه  هک  تسا  نآ  عضاوت 
فیرعت يوقت  دـهز و  هب  ار  وـت  هکنیا  زاو  تسوـت  بناـج  هب  قـح  هچ  رگا  ینک  كرت  هثحاـبم  رد  ار  لادـج  ینک ،  مالـس  يدرک  دروـخرب 

ره تساخرب و  ود  ره  مارتحا  هب  ماما  رسپ  رگید  ردپ و  یکی  دش ،  دراو  نامهم  ود  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما رب  يوشن .  لاحـشوخ  دندرک 
مالغ ربنق  اذـغ  فرـص  زا  سپ  درک ،  اذـغ  هب  رما  سپـس  تسـشن ،  نانآ  يوربور  دوخ  داد و  ياـج  سلجم  ردـص  رد  درک و  مارتحا  ار  ود 

تفرگ و ار  تشط  هلوح و  قیربا و  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما دروآ ،  ناـنامهم  تسد  نتـسش  يارب  یقیربا  هلوح و  تشط و  نینمؤـملاریما 
 ! نم دّیس  درک :  ضرع  دیشک ،  رانک  ار  دوخ  دومن و  بجعت  همانرب  نیا  زا  نامهم  درک ،  هدامآ  ردپ  تسد  هب  بآ  نتخیر  يارب  ار  شیوخ 

يوشب یتسش  یم  تخیر  یم  نم  ربنق  هخک  روطنامه  ار  دوخ  تسد  نیشنب و  دومرف  داد ،  مسق  ار  وا  ترضح  امش ؟  همانرب  نیا  اجک و  نم 
ربارب هد  نم  هب  اناوت  يادخ  لمع  نیا  يارب  تسین ،  وت  نم و  نیب  یقرف  تیناسنا  تمسق  رد  میردارب  ود  ره  میرـس و  کی  زا  وت  نم و  اریز  ، 

 . چیپم رس  لمع  نیا  زاو  نیشنب  هدرک  لیان  ناملسم  ردارب  هب  تمدخ  نیا  فرـش  هب  ارم  ادخ  دنک ،  یم  تیانع  دنداد  یم  ایند  رد  هچنآ  دزم 
رضاح ییاهنت  هب  رسپ  رگا  يوشب  ار  رسپ  تسد  دومرف :  داد  هیفنح  دمحم  هب  ار  لیاسو  هاگ  نآ  تسـش ،  ار  دوخ  تسد  دش  رـضاح  نامهم 

ماما دنـشاب .  عمج  اج  کی  رد  هک  ینامز  هدرک  رارقرب  تمظع  يردپ  رظن  زا  رـسپ  ردـپ و  نیب  دـنوادخ  اما  متـسش  یم  ار  وا  تسد  نم  دوب 
نامز رد  مرکا  یبن  هچ  رگا  تسا .  هعیـش  وا  ًاقح  دنک  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  يوریپ  سکره  دومرف :  ( مالـسلا هیلع  ) مراهچ

دوخ شخب  تایح  میلاعت  وترپ  رد  درب و  راک  هب  هجرد  تیاهن  ات  ار  دوخ  شـشوک  ناتـسبرع  رّبکتم  هداتفا و  بقع  موق  تاـجن  هار  رد  تثعب 
ناج قامعا  رد  نانچ  يدامتم  ياه  نرق  لوط  رد  ییاتسدوخ  ربکت و  دنسپان  يوخ  یلو  درک ،  بوکرس  ار  نانآ  یقالخا  لیاذر  زا  يرایسب 
هدید اب  ار  نارگید  دندوب و  التبم  ربکت  دنـسپان  تفـص  هب  يدارفا  مه  زاب  مالـسا  مایق  زا  یتدم  نتـشذگ  زا  سپ  هک  دوب  هدناود  هشیر  نانآ 

رضحم بایفرـش  دمآ  هنیدم  هب  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  اب  تاقالم  يارب  لئاو  نب  همقلع  دنتـسیرگن .  یم  تراقح  یتسپ و 
هنیدـم تالحم  زا  یکی  رد  رادـنامهم  هناخ  دوش .  دراو  راصنا  ناگرزب  زا  یکی  لزنم  هب  تساوخ  هسلج  نایاپ  زا  سپ  دـش و  مالـسا  لوسر 
قافتا هب  نم  دـیوگ  یم  هیواعم  داتـسرف  همقلع  ییاـمنهار  يارب  ار  وا  ترـضح  دوب ،  رـضاح  سلجم  رد  هیواـعم  تسناد  یمن  همقلع  دوب و 

هب هار  نیب  مدرک  یم  تکرح  يو  اب  امرگ  تدـش  رد  هنهرب  ياپ  هدایپ و  نم  دوب و  راوس  دوخ  بکرم  رب  وا  میدـش  جراخ  سلجم  زا  همقلع 
راوس ناگرزب  فیدر  رد  هک  تسین  تقایل  نآ  ار  وت  تفگ  باوج  رد  ایند  نک .  راوس  دوخ  كرت  هب  ارم  متخوس  اـمرگ  تدـش  زا  متفگ  وا 
یمن راوس  ارم  هک  نونکا  تفگ :  هیواعم  دوب .  هتفگ  نم  هب  مرکا  یبن  مناد  یم  تفگ :  همقلع  منایفس ،  وبا  دنزرف  نم  تفگ :  هیواعم  يوش 
هزاجا وت  هب  ردـق  نیمه  یلو  تسا ،  گرزب  وت  ياپ  يارب  نم  شفک  تفگ :  دزوس ،  یم  میاـپ  اریز  هد ،  نم  هب  ار  دوخ  شفک  لـقاال  ینک 

فرـش و هیام  مدرم  نایم  رد  زین  وت  يارب  تسوت و  هب  تبـسن  نم  فرط  زا  یگرزب  قاـفرا  دوخ  نیا  يورب و  هار  نم  رتش  هیاـس  رد  مهد  یم 
 ، دـندوب هتفرگ  ار  شفارطا  وا  ياشامت  يارب  مدرم  هک  دروخرب  یعورـصم  درم  هب  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  يزور  مالـسا  یبن  تسا .  راـختفا 

مهد ربخ  ار  امـش  اـیآ  تسین ،  هناوید  صخـش  نیا  دومرف :  دـنا .  هتفرگ  ار  يا  هناوید  رود  دـنتفگ :  دـنا ؟  هدرک  عاـمتجا  هچ  يارب  دومرف : 
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نماد هب  يدنـسپدوخ  زا  دور و  هار  ربـکت  اـب  هک  تسا  يربـکتم  درم  نآ  یعقاو  هناوید  دومرف :  هد .  ربـخ  دـندرک :  ضرع  تسیک ؟  هناوید 
درم نیا  تسا ،  یعقاو  هناوید  صخـش  نینچ  دـهد ،  تکرح  شیوخ  شود  ياه  تکرح  اب  ار  شوخ  ياهولهپ  دـنک و  هاگن  شیوخ  ياـه 

زخ هماج  يزور  دوب  ناسارخ  رادناتسا  ناورم  کلملادبع  فرط  زا  هرفـص  یبا  نب  بلهم  تسا .  یـضرم  هب  التبم  دنا  هتفرگ  ار  شدرگ  هک 
هار هنوگ  نیا  تفگ :  دـش و  کیدزن  دـید  ار  وا  يدرم  گرزب  درک ،  یم  روبع  هار  زا  ربکت  يدنـسپدوخ و  لاـمک  رد  هدرک و  ربب  ییوکین 

یـسجن هفطن  تلّوا  يرآ !  تفگ :  یـسانش ؟  یم  ارم  تفگ :  تسا .  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ادخ و  ینمـشد  دروم  نتفر 
هدایپ ربکت  بکرم  زا  ار  بلهم  درم  نآ  هناـمیکح  راـتفگ  یتفاـثک .  لـماح  ناـمز  ود  نیا  نیب  دوب و  دـهاوخ  یثیبخ  رادرم  ترخآ  يدوب و 

هب بیرق  هک  يروهـشم  حـیاصن  هب  طقف  باتک  هلابند  رد  و  میدرک ،  لقن  نامقل  هروس  دـیجم  نآرق  زا  هک  دوب  یحیاصن  نتم  اجنیا  اـت  هدرک 
 . منک یم  افتکا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  نیقی 

ایند

نامیا زا  یتشک  كانرطخ  هطرو  نیا  زا  روبع  يارب  دـندش  قرغ  نآ  رد  يرایـسب  ياه  تلم  هک  ناـیاپ  یب  تسا  ییاـیرد  اـیند  ما  هدـید  رون 
هب رطخ  رپ  رفـس  نیا  زا  رگا  یهک  ریگرب  يوقت  زا  يا  هشوت  رفـس  نیا  ندوـمیپ  يارب  و  هدـب ،  رارق  نآ  زارف  رب  لـکوت  زا  یناـبداب  و  زاـسب ، 

عاتم زا  دـنزرف ،  تسا .  هدرک  هراچیب  ار  وت  تهانگ  راب  ینارگ  يوش  تکاله  راچد  رگا  و  هداد ،  تاجن  ار  وت  قح  تمحر  یهرب  تمـالس 
نوچ و  يوش ،  تسدیهت  هراب  کی  هک  نادرگم  ور  نانچ  ایند  زا  و  رادرب ،  دناسرب  دـصقم  هب  دـنک و  زاین  یب  قلخ  زا  ار  وت  هک  نادـنچ  ایند 

یم تشز  ار  ایند  یـضعب  ینام .  زاب  سفن  حالـصا  زا  هک  ورم  ورف  ایند  هشیدـنا  رد  نادـنچ  اما  يدرگ ،  نارگد  شود  رب  نارگ  راـب  هزاـنج 
عـضو زا  ینامز  دنناد ،  یم  رتالاب  یلعا  شرع  زا  ار  نآ  یموق  و  دنرگن ،  یم  تسپ  ار  نآ  یمدرم  دنرادنپ  یم  ابیز  ار  نآ  يا  هدع  دـنناد و 

یتابـسانم هب  دودحم  یحطـس و  تارّوطت  نیا  همه  اما  دنلاخـشوخ  نآ  ياه  همانرب  زا  هتخود  مشچ  نآ  هب  یتدم  دـننک و  یم  تیاکـش  نآ 
اه و یـشوخ  نیرتهب  رد  ار  ناـنآ  زا  يا  هدـع  تورث  داـصتقا و  هک  يزور  دـیآ .  یم  شیپ  هزور  دـنچ  ماـیا  رد  سک  ره  يارب  خـهک  تسا 

هیرک ناشرظنب  ایند  بولطم  ههجو  تشگرب و  یگدـنز  خرچ  هک  یمایا  دـنناد ،  یم  یتخبـشوخ  هلیـسو  نیرتهب  ار  ایند  داد  رارق  اه  شمارآ 
رد تایونعم  تاسدقم و  مامت  دنتـسه  تسم  ربکت  و  توخن ،  رورغ و  هداب  زا  هک  زور  نآ  دننک ،  یم  یفرعم  لحم  نیرتدب  ار  اجنآ  دـمآ ، 
یم باسح  نادنز  ار  ایند  هدش  لسوتم  تایقالخا  تایونعم و  هب  دـیآ  شیپ  یگدـنز  ناکرا  رد  لزلزت  هک  یتعاس  نآ  تسا و  چوپ  ناشرظن 

هکلب تسین ،  لقتـسم  دوخب  دوخ  تسین و  رـصقم  دوخب  دوخ  ایند  تسین ،  يرگید  زیچ  هناکدوک  دـید  هچیرد  زا  زج  تاـیرظن  نیا  دـننک ، 
نهآ و گنس و  لگ و  تشخ و  اریز  دشاب ،  رشب  لامعا  هاگدید  زا  دیاب  طقف  ایند  هرابرد  تواضق  دراد ،  دارفا  لامعا  هب  یگتـسب  هناخ  نیا 
زا دیاب  ار  ینیب  شوخ  ینیبدب و  نیا  هتـشادن  ریـصقت  کی  چیه  نازورف  ناگراتـس  دیـشروخ و  هام و  اه و  نابایب  اه و  ناتـسلگ  اه و  بکرم 
زیچ شمدـع  تیدام و  تهج  یـصخش و  ینابم  زج  تایرظن  نآ  مامت  هنرگ  تفایرد و  ناسنا  تاـیلمعوترپ  رد  مه  نآ  رـشب  يـالقع  ناـبز 
نآ رد  دهز  هدادن و  رارق  یلاع  فده  ار  ایند  ياه  هبنج  مالـسا  هک  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  تسناد .  هعلاطم  لباق  ار  نآ  هک  تسین  رگید 

رتهب و یگدنز  کی  هب  ندیسر  يارب  تسا  يا  همدقم  هکلب  درادن ،  یلالقتسا  ایند  یگدنز  اریز  هتسناد  تداعس  ملاوع  لامک و  مئالع  زا  ار 
هدش و ایند  زا  هک  ناوارف  ییاه  تمذم  نینچمه  و  نآ .  رد  ییالقع  حیحـص و  یگدنز  ایند و  هچیرد  زا  اما  يدبا  تایـصوصخ  رت و  نردم 
هب ینیبدب  رب  ینبم  تسردان  طلغ و  ياه  بتکم  زا  يا  هراپ  عویش  اما  تسین ،  دیدرت  ياج  هدش  نآ  زا  یتسس  يرادیاپان و  رد  هک  یتاهیبشت 

یطلغ زرط  هب  ایند  هلمج  زا  بلاطم  زا  يرایـسب  هرابرد  مالـسا  رظن  هک  هدـش  ببـس  رگید  للع  يا  هراپ  نآ و  شدرگ  رب  نظ  ءوس  ناـهج و 
رثا رد  تشاد  یعاـمتجا  يداـصتقا و  طـباور  یگدـنز و  لـئاسم  هب  مدرم  هجوت  عون  رکف و  زرط  اـب  هک  یعوضوم  هجیتن  رد  ددرگ ،  ریـسفت 

هک تسا  فسأت  بجعت و  رایسب  ياج  دیآ .  رامشب  ناناملسم  تلم  تلذ  یگراچیب و  یگدنام و  بقع  یـساسا  لماوع  زا  ریبعت  ءوس  نیمه 
همه هب  مالسا  هک  یلاح  رد  تسایند  كرت  هیصوت  نیمه  هتفرگ  ياج  مدرم  نهذ  رد  مالسا  زا  زردنا  دنپ و  مان  هب  هک  یعوضوم  نیرتلوادتم 
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مامت اب  ناکم  نامز و  ره  رد  هک  هدرک  عضو  نوناق  ییایند  یگدـنز  تاهج  مامت  هاربرد  و  هدومرف ،  هجوت  اه  ناسنا  ییایند  یگدـنز  یناـبم 
 ، یلک رظن  زا  هک  نیا  گرم  داتفا  دـهاوخن  یگدـنز  ياه  همانرب  زا  ای  چـیه  يارب  یقافتا  هتـشاد و  تقفاوم  ناسنا  يدوجو  حیحـص  طـیارش 

تایآ مینک و  میسقت  هبنج  ود  هب  ار  ایند  دیاب  ام  تهج  نیا  زا  تسا  هدومن  عضو  نوناق  تاهج  مامت  ظفح  اب  وا  عنم  ای  زیوجت  هرابرد  مالـسا 
هدیشوپ و مشچ  قیاقح  هیلک  زا  هک  نارگیّدام  يایند  یکی  مییامن  همجرت  ریـسفت و  تهج  ود  نیا  ظفح  اب  ار  نیرهاط  همئا  ثیداحا  نآرق و 
هب هدرک و  تشپ  نآرق  هب  هک  یناسک  زا  دیامرف :  یم  رگیّدام  هتسد  هرابرد  نآرق  دنا .  هدرب  یپ  یگدنز  تیعقاو  هب  هک  نانمؤم  يایند  رگید 
ایند یگنز  هب  دـنرادن و  دـیما  ام  رادـید  هب  هک  ییاهنآ  نادرگب .  يور  دنتـسین  بلاط  دوخ  هاتوک  یلمع  حطـس  هازدـنا  هب  ایند  یگدـنز  زج 

هب تبـسن  ایند  هک  یلاح  رد  دیا  هدش  یـضار  ایند  یگدـنز  هب  ترخآ  ياجب  ایآ  دـنلفاغ .  ام  ياه  هناشن  زا  دـنا  هتفرگ  مارآ  هدـش و  یـضار 
زا تمذم  هتبلا  دنرادن ،  يا  هرهب  ترخآ  رد  دنهاوخ و  یم  بیـصن  ایند  زا  طقف  هک  دنتـسه  مدرم  زا  يا  هدع  تسین .  شیب  یگدـنا  ترخآ 

ار ایند  هک  مود  هفیاط  اما  يوریپ .  لباق  یلوصا و  تسا  يا  هلئسم  یمالـسا  تایاور  قح و  تایآ  رد  ایند  هنوگ  نآ  زا  ندنادرگ  يور  ایند و 
یم راکب  مدرم  هافر  يارب  ار  دوخ  هراجتلا  لام  دـنرادن  غیرد  مدرم  هراـبرداه  کـمک  عاونا  زا  دـنا  هداد  رارق  ترخآ  يارب  تراـجت  هلیـسو 

هلیـسو ار  اـیند  دـننک و  یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  ادـخ  يارب  تسا  يراشرـس  ياـه  هدافتـسا  ياراد  قح و  رظن  دروم  هک  یتـالماعم  دـنزادنا 
ماـما يا  هلمج  رد  یتـح  هدرک و  قـیوشت  صیرحت و  بیغرت و  اـیند  هـب  مالـسا  ار  ناـنیا  دـنا .  هداد  رارق  یناـسنا  یلاـع  فدـه  هـب  ندیـسر 
يارب دـنام و  یهاوخ  هشیمه  يارب  ینک  لایخ  هک  نک  نانچ  نآ  اـیند  یگدـنز  يارب  دـیامرف :  یم  شدـنزرف  هب  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما

زا  6 دومرف درک ،  تیاکـش  اـیند  زا  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماـما  روضح  رد  يدرم  زینو  درم .  یهاوـخ  ادرف  ینک  لاـیخ  هک  نک  يراـک  ترخآ 
يدام يارب  هدش  دراو  ایند  تمذم  هرابرد  هک  یبلاطم  نیاربانب  دنام .  ورف  ترضح  باوج  رد  درم  نآ  ینک ؟  یم  تیاکش  نآ  تمعن  مادک 

اـیند و زا  يریگ  هراـنک  نیا  رب  هوـالع  تسا .  تراـجت  يارب  لـحم  نیرت  بساـنم  هاـگیاج و  نیرتهب  اـیند  مود  هتـسد  يارب  اـما  تسا  نارگ 
زا یضعب  یگدنز  همانرب  هب  يرگ  یحیسم  هدش  فیرحت  نید  زا  هک  تسا  یطلغ  شور  یندوشخبان و  یهانگ  مالسا  رد  یناسنا  تاعامتجا 
؟  تسا هدرک  مارح  امـش  رب  ار  شیاه  تمعن  اـیند و  ياـه  تنیز  یـسک  هچ  دـیامرف  یم  نآرق  هک  یلاـح  رد  هدرک  خوسر  رظن  هتوک  مدرم 

بهذـم نیا  ساـسا  نیارباـنب  منک .  داـبآ  ار  امـش  ترخآ  اـیند و  اـت  مدـش  ثوعبم  نم  دوـمرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ 
و ددرگ ،  رـشب  لامآ  تیاغ  هک  درادـن  ار  نآ  تقایل  ایند  اریز  دـشاب ،  یم  ایند  دودـحم  یگدـنز  رد  زئارغ  قیـالع و  راـصحنا  زا  يریگولج 

بتارم لیـصحت  ایند و  هب  هقالع  یتسود و  سپ  دـنکن ،  هجوت  يدـبا  ناهج  ترخآ و  هب  هک  ییاج  ات  دوش  یـضار  شوخلد و  نآ  هب  ناسنا 
ییاج نآ  زج  هک  نیا  نآ و  نتـسناد  لقتـسم  هکلب  تسایند  نیمه  زا  هدـش  هتفرگ  ناسنا  دوجو  فصن  اریز  تسین ،  مومذـم  مالـسا  رد  نآ 
دنهد ماجنا  کین  راک  هک  یناسک  يارب  دیامرف :  یم  نآرق  تسا ،  مومذم  ایند  ندـمآ  تسد  هب  يارب  ندـنک  ناج  یلعا  دحرـس  ات  تسین و 

میهاربا و نآرق  دناد ،  یم  ملاع  نیا  یگدنز  تنیز  ار  نادـنزرف  لام و  نآرق  تسا .  هدومرف  نیعم  شاداپ  دـنوادخ  ایند  نیمه  رد  ایند  يارب 
یم یفرعم  ناهج  نیا  ندنموربآ  ناگدیزگرب و  زا  دناد  یم  ملاع  مانـشوخ  دارفا  احلـص و  زا  هک  روطنامه  ار  یـسوم  یـسیع و  لیعامـسا و 

 . تسایند هب  تبسن  نآرق  ینیب  یشوخ  رب  هاوگ  نیرتهب  دوخ  هلئسم  نیا  و  دنک ، 

هزور

هزور زا  زامن  اریز  ینام ،  زامن  نتشاد  اپرب  زا  يوش و  فیعض  هک  نادنچ  هن  اما  نکشب  هزور  تضایر  تردق  هب  ار  سفن  تاوهـش  مدنزرف ! 
همکحم رد  روضح  ءازج و  زور  هب  نامیا  تساناد و  وا  هکنیا  رب  نیقی  ادخ و  زا  يرادربنامرف  يارب  هزور  تسا .  رت  هدیدنسپ  راگدرورپ  دزن 

ياـه توهـش  رب  هبلغ  تردـق  تماقتـسا و  ربص و  رد  یگدـیزرو  یـسانش و  هفیظو  يوق  ساـسحا  ربمغیپ و  نآرق و  دـیدش  تعاـط  قح و 
نیا اب  زور  یـس  تدـم  نیا  رد  ار  مدرم  هک  دـیآ  یم  ناضمر  هام  هبترم  کـی  یلاـس  تسا .  ندز  مدـق  قح  ریـسم  رد  هصـالخ  و  یناـسفن ، 
يارب هدامآ  ار  ناسنا  دـناوت  یم  تیبرت  رد  ماقم  نانچ  زارحا  دنـشاب و  یلماک  ناملـسم  ًاعقاو  هک  يارب  دـنک  تیبرت  یلاع  قـالخا  تاـفص و 
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هتـسه الثم  دوش  یمن  رهاظ  نآ  زا  دـیاب  هک  یتاریخ  ددرگن  هتفُکـش  ات  هدـیرفآ  ناـهج  نیا  رد  ادـخ  هک  ار  يداوم  دـیامن .  یقیقح  تداـبع 
زا دـش و  هتفکـش  هک  نیمه  اما  يا ،  هویم  هن  يا و  هخاش  هن  دراد ،  یگرب  هن  تسین  نایامن  نآ  زا  يریخ  تسا  هتـسب  مهب  گنت و  ات  تخرد 
رد هدرسفا و  ناتـسمز  يامرـس  زا  ات  نیمز  رگید .  تاکرب  تاریخ و  عاونا  هویم و  هیاس و  گرب و  خاش و  اب  دوش  یم  یتخرد  تشگزاب  مه 
زاب شا  هنیس  هک  باتفآ  شبات  زا  سپ  ناراب و  زا  سپ  اما  تسا ،  غورف  یب  نالهاج  حور  نوچ  مه  کشخ و  نامیئل  تسد  دننام  تسا  مه 

زا دوش و  یم  يراج  يرابیوج  شخالگنـس  ره  زا  ماگنه  نآ  رد  ددرگ ،  یم  رّونم  اناد  رطاخ  نوچ  هداشگ و  فراـع  هرهچ  نوچ  دوش  یم 
گـنت و اـت  تسا  روط  نیمه  زین  ناـسنا  حور  دـنک .  یم  هولج  یتداعـس  یتمعن و  شمدـق  ره  رد  دـیور و  یم  يرازغرم  شکاـخ  هدوت  ره 
هن دهد  یتراشب  هن  دریذپب  هن  دنک  یتلالد  هن  دمهفب  هن  دنک  نایب  ار  یتقیقح  دناوت  یم  هن  دریگب  هن  دـهدب و  يریخ  دـناوت  یمن  تسا  هتفرگ 

بوخ دـناوتب  تسا  نارگید  وا و  تداعـس  ثعاب  هک  ار  یقیاقح  مه  ات  ددرگ  حرـشنم  زاـب و  هکنآ  رگم  دـشچب  هن  دـنک  یتّبحم  هن  دـبایرد 
نآ دناد  یم  ردص  حرـش  ار  اه  یبوخ  همه  همدقم  دیجم  نآرق  دوش .  دنم  هرهب  اه  یبوخ  عاونا  زا  مه  باذع و  وفع و  دـنک  نایب  دـمهفب و 
هک دنک  یم  ساسحا  دوخ  رد  یتّمه  یشبنج و  یطاسبنا و  ینعی  دوش ،  یم  ادیپ  ردص  حرـش  شناج  رد  تسخن  دسرب  یتداعـس  هب  دیاب  هک 

حرـش بلاط  هک  یناسک  يارب  تسا  یتصرف  ناضمر  هام  تسا .  ندیـسر  دـصقم  هب  نآ  زا  سپ  حور و  نتفرگ  جوا  ندرک و  زاورپ  همدـقم 
ار شیوخ  دننادرگ و  زابنا  ناگتـشرف  اب  هدرک  زاب  ناطیـش  رـش  زا  ار  دوخ  ناج  دننک و  راتفر  هام  نیا  فیاظو  هب  ات  دنناج  ینـشور  ردـص و 

بجاو همه  رب  ار  نآ  هزور  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دراد  ناـضمر  هاـم  هک  يرگید  زاـیتما  دـنیامن .  هداـمآ  اـه  تمحر  عاونا  نتفریذـپ  يارب 
دیآ یم  ناضمر  هاـم  هک  نیمه  اریز  دراد ،  رب  رد  يرایـسب  عفاـنم  زین  یعمج  هتـسد  لـمع  نیا  و  رگیدـکی ،  زا  يادـج  قرفتم و  هن  هدومرف 

رازاـب دریگ و  یم  ارف  یقـالخا  شوخ  شماـکحا و  زا  تعاـطا  ادـخ و  زا  سرت  ناـمیا و  تفاـظن و  تراـهط و  ار  یمالـسا  طـیحم  رـسارس 
هب دـنزادرپ و  یم  ناـسحا  یبوخ و  هب  ادـخ  راـکوکین  ناگدـنب  و  دـنک ،  یم  ادـیپ  تیمومع  تاریخ  راـشتنا  و  ددرگ ،  یم  داـسک  تارکنم 

اونیب ناردارب  هب  تبـسن  کمک  تدعاسم و  هفطاع  ءاینغا  رد  دنوش و  یم  لجخ  تارکنم  باکترا  زا  ناراکدب  دننک ،  یم  کمک  رگیدکی 
فارتعا همه  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  یکرتشم  ساسحا  ناناملسم  نایم  رد  تخاون  کی  عضو  نیا  هصالخ  ددرگ .  یم  رادیب  ناگدنامرد  و 

 . تاوهش نتسکش  ماع  يانعم  نیرتهب  تسا  نیا  دنتسه و  يدحاو  تیعمج  ناناملسم  دننک  یم 

باذع وفع و 

وا هب  نادـنج  یـشاب و  كانمیب  وا  باذـع  زا  يوش  دراو  ناگدـنب  مامت  ياه  یبوخ  اـب  تماـیق  زور  رگا  هک  سرتب  ادـخ  زا  ناـنچ  مدـنزرف ! 
شومارف ار  دوخ  راگدرورپ  هک  یصخش  یگدنز  دیجم  نآرق  یشاب .  هتشاد  وا  زا  وفع  دیما  يوش  دراو  همه  ناهانگ  راب  اب  رگا  هک  راودیما 

هک یـسک  هدومرف :  هچنانچ  دشاب  هتـشاد  تعـسو  ام  رظن  در  وا  یگدـنز  دـنچ  ره  دـناد  یم  یگنت  یگدـنز  هتفر  وا  ریغ  لابند  هب  و  هدرک ، 
نازیم هب  داد  صیخـشت  درک و  نامگ  هچ  ره  رد  ار  وخ  تواقـش  تداعـس و  ناسنا  تسا .  یگنت  تشیعم  ياراد  دـنک ،  نم  داـی  زا  ضارعا 
هکنآ رگید  دنک .  یم  كاردا  شندوب  تمعن  زان و  رد  ای  ندوب  بّذـعم  هرخالاب  مغ و  رورـس و  یلیم ،  یب  تبغر و  يداش ،  نزخ و  نامه 

یتواقـش تداعـس و  حور  الثم  دـنک  یمن  قدـص  رگید  زیچ  دروم  رد  هک  دراد  دوخ  هب  صوصخم  ییاـنعم  يزیچ  ره  تواقـش  تداـعس و 
رگید عون  کی  ناویح  دراد  تواقش  تداعس و  عون  کی  ناسنا  دوخ  هب 0 صوصخم  یتواقش  تداعس و  مسج  دراد و  دوخ  هب  صوصخم 

نوچ هدربن  هرهب  یهلا  قـالخا  تیناـسنا و  بادآ  زا  هتفر و  ورف  تاوهـش  رد  هک  يداـم  ناـسنا  تفگ  دـیاب  دـش .  مولعم  هک  همدـقم  ود  نیا 
ندرک مهارف  دوش و  یم  لام  عمج  شّمه  اهنت  دتفا و  یم  صرح  يایرد  هب  درادن  یهجوت  حور  تداعس  هب  هتـشادنپ  تداعـس  ار  يرگیدام 

هب عقاو  رد  هداد و  رارق  نیا  ار  وخ  ییادتبا  لصا و  دـصق  هراچیب  يدام  ناسنا  هچ  رگا  تردـق .  ندروآ  تسدـب  هاج و  ندرک  ادـیپ  دالوا و 
 . دنیب یمن  صلاخ  تذل  هدیدن  باریـس  ار  دوخ  دسر  یم  شدوصقم  هب  نوجچ  هنافـسأتم  یلو  تسا ،  لماک  تذل  ناهاوخ  شیوخ  روصت 

دوخ يوزرآ  هب  هک  یماگنه  تسا  هارمه  تبیـصم  درد و  نارازه  اب  يدام  ياهدادـیور  زا  کـی  ره  هک  نیا  اـب  دـنیبب  لـماک  تذـل  هنوگچ 
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درکن نئمطم  یهلا  رکذ  هب  ار  لد  وا  يرآ  دنک  یم  كرد  هدوب  بلاط  هچنآ  ریغ  دیـسر  هک  ینامز  درادن و  يا  هرهب  ترـسح  زج  هدیـسرن ، 
هتـسناد بکرم  دوجوم  نآرق  ار  ناسنا  اما  شدوخ .  لقتـسم  كرد  رد  يدام  ناسنا  طلغ  رظن  نیا  هدمآ  تسدب  لباقم  رد  شلاح  تسا  نیا 

زا نآ  لاثما  شناد و  نوچ  تسا ،  حور  تداعـس  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  نیاربانب  دناد  یم  لوحتم  ندب  نادیواج و  حور  زا  بیکرت  ار  وا  و 
رد دالوا  لام و  تمعن  دـننام  دـشاب  یم  نّمـضتم  مه  اب  ار  حور  مسج و  تداعـس  هک  یبلاطم  روط  نیمه  دـناد  یم  یناـسنا  ياـه  تداـعس 

مسج هیحان  رد  هک  ار  ییاه  تمسق  نآرق  زاب  دراد و  یم  بوسحم  یمدآ  ياه  تداعـس  زا  مه  ار  اهنآ  درادن  زاب  یهلا  رکذ  زا  هک  یتروص 
ياه تداعـس  زا  زین  ار  اهنآ  لام ،  هفاضا  قافنا  ادخ و  هار  رد  ندش  هتـشک  دـننام  تسا  تداعـس  زا  حور  هیحان  رد  یلو  هدوب  تامیالمان  زا 
هداد صیخشت  یناسنا  ياه  باذع  تواقـش و  زا  هک  ییاه  تمـسق  اما  تسا .  رـشب  تداعـس  زا  نآرق  ثحب  هب  طوبرم  نیا  دناد  یم  یناسنا 

درادن هارمه  هار  یتداعس  هنوگچیه  تسا و  صلاخ  تواقـش  حور  رظن  زا  نکیل  تسا  تداعـس  مسج  رظن  زا  هچ  رگا  هک  تسا  یتاعوضوم 
و دناد .  یم  باذع  هتسناد و  ایند  رذگدوز  لیلق و  عاتم  ار  نآ  تسادخ  رکذ  یـشومارف  بجوم  هتـشاد  ییایند  هبنج  طقف  هک  يذئاذل  دننام 
کیناسک ه نیاربانب  تسا ،  هدرمـش  باذـع  نآرق  زین  ار  اـهنآ  دراد  رب  رد  همه  اـب  ار  یحور  یمـسج و  تواقـش  هک  تسا  ییاـهزیچ  رگید 
هک نانآ  تسا و  يورخا  باذـع  نانآ  يایند  لامعا  لمعلا  سکع  تمایق  زور  رد  تسین  تیادـه  رظن  زا  نآرق  شور  اب  قباطم  نانآ  لامعا 

نمؤم صاخـشا  ندـناسر  دزم  هب  هلحرم  زا  همـش  کی  هک  ستا  يورخا  يوکین  يازج  نانآ  لامعا  لمعلا  سکع  تسا  تیادـه  اـب  قباـطم 
معنتم ادخ و  دزن  تلزنم  قح و  هب  برق  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  دیجم  نآرق  رد  يرایسب  تایآ  ششخب ،  ششوپ و  ینعی  وفع  تسا .  وفع 

ات دشاب  هدش  هدودز  نآ  لاثما  هبوت و  اب  ناهانگ  كرـش و  يدـیلپ  البق  تسا  مزال  تسا و  یلبق  ترفغم  رب  فقوتم  وا  ياه  تمعن  هب  ندـش 
ندومن فرطرب  لیبق  زا  ترفغم  وفع و  هک  نآ  هصالخ  دـنک .  دوخ  لاح  لماش  ار  قح  وفع  دـناوتب  ددرگ و  تمایق  زور  دراو  نمؤم  ناـسنا 

 . تسا هدرمش  رون  ار  ترخآ  لها  لاعفا  نامیا و  راثا  تایح و  ار  ترخآ  هناخ  نامیا و  دنوادخ  و  تسا ،  داضم  یفانم  ندرب  نیب  زا  عنام و 
تایح و هلیـسو  هب  راچان  تسا  یکیرات  گرم و  هدـنرب  نیب  زا  هک  ترفغم  نیا  تسا و  یکیراـت  گرم و  ندومن  فرطرب  ترفغم  نیارباـنب 

ياراد هن  تسا  تایح  ياراد  هن  رفاک  تفگ  دـیاب  نیاربانب  تسا .  یهلا  تمحر  زا  تراـبع  نآ  رون  ناـمیا و  زا  نآ  تاـیح  هک  تسا  يرون 
رد دـنادن و  باذـع  زا  نمیا  ار  دوخ  دـیاب  ناسنا  گرزب  دـنوادخ  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  رون  ياراد  تسا و  تاـیح  ياراد  نمؤم  اـما  رون 

 . درادنپن دیماان  ار  وخ  شتمحر  وفع و  لباقم 

نامیا لمع ـ  ملع ـ 

لوا تمسق 

ندرک لمع  نامیا ،  ملع ،  تسا :  تمالع  هس  ار  نید  ددرگ  هتخانش  نآ  هلیـسو  هب  دشاب و  نآ  هاوگ  هک  تسیا  هناشن  زیچ  ره  يارب  مدنزرف 
ریـسم دنک  یط  ار  شناد  ياه  هار  زا  یهار  ره  هک  یـسک  درک  یحو  نم  هب  دـنوادخ  دومرف :  مالـسا  یبن  نامیا .  همزال  ملع و  ياضتقم  هب 

زجا کی  زومآ  شناد  يارب  تسا و  رجا  ود  ملاع  يارب  دنکیرش  رجا  رد  زومآ  شناد  دنمشناد و  دومرف :  زین  دوش و  یم  ناسآ  ارب و  تشهب 
دنسرپن دنراد  نآ  هب  زاینو  دنناد  یمن  ار  هچنآ  تساور  مدرم  يارب  ایآ  دش :  لاؤس  ( مالـسلا هیلع  ) متفه ماما  زا  تسین .  ملع  زا  رتهب  يریخ  و 

رد دهد  دای  ادخ  يارب  ار  نآ  ددـنب و  راکب  دزومآ و  شناد  هک  ره  هدـش :  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  تسین .  اور  ًادـبا  دومرف :   ؟
یلـص ) دمحم ترـضح  داد .  میلعت  ادخ  يارب  درک و  لمع  ادخ  ارب  تفرگ و  دای  ادخ  يارب  دنیوگ  دنناوخ و  شگرزب  اه  نامـسآ  توکلم 
هلیبق گرم  دومرف :  زاب  و  تسا .  ملع  وا  هویم  ءایح و  وا  تنیز  يوقت ،  وا  سابل  تسا  نایرع  یتقیقح  نامیا  دندومرف :  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا 

ار يدنمـشناد  ره  مملاع و  نم  دـش :  یحو  میهاربا  هب  تسا و  نیمز  يور  ادـخ  نیما  دنمـشناد  دنمـشناد .  کی  ندرم  زا  تسا  رتناـسآ  يا 
تـسین یکی  گرم ،  تایح و  ترارح ،  هیاس و  رون ،  تملظ و  انیب ،  روک و  ثیبخ ،  وکین و  دیامرف :  یم  نآرق  رد  دنوادخ  مراد .  تسود 
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ملع نامیا و  و   ، دنک یم  رکذ  ار  ملع  سپس  نامیا  ادتبا  دیجم  نآرق  رد  تسا ،  ملع  هب  اهلاثم  نیا  مامت  عوجر  هدش  هتفگ  هیا  نیا  ریـسفت  رد 
فرـصم هک  نآ  يارب  نامیا  دـشاب  لمع  ملع و  نامیا و  ياراد  هک  تسا  یـسک  یعقاو  رادـنید  سپ  دـشاب ،  وا  رد  لمع  هک  راد  عفن  ییاج 

هبتر ياراد  مالـسا  رظن  زا  ملع  دهد .  یمن  هجیتن  یکیرات  زج  و  تسا ،  تخوس  نودـب  غارچ  نامیا  نودـب  ملع  هنرگ  دـنک و  نییعت  ار  ملع 
 . تـسا هدرمــش  وا  یگدــنز  بـجاو  هماــنرب  ءزج  یناملــسم  ره  يارب  ار  نآ  ( ملــسو هـلآو  هــیلع  هللا  یلــص  ) مرکم یبــن  هــک  تــسا  يا 
 ، تسا رت  بجاو  امش  رب  لام  بلط  زا  ملع  بلط  تسا  نآ  هب  لمع  ملع و  بلط  تناید  لامک  هک  دینادب  دومرف :  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما

ملع یلو  دش ،  دهاوخ  تخادرپ  امش  هب  ًاققحم  تسا و  هدرک  يدنب  تمسق  امـش  نایم  یلداع  هک  تسا  هدش  نیمـضت  تمـسق  ییاراد  اریز 
منارای رـسب  هنایزات  مراد  تسود  دومرف :  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  دیهاوخب .  شلها  زا  ار  نآ  دـیراد  روتـسد  امـش  تسا  هدرپس  شلها  دزن 

لئاق میظع  سب  یشزرا  ملع  ملعم و  يارب  مالسا  دنمهفب .  ات  دننک  روبجم  ار  نانآ  ینعی  دنریگب  دای  ار  شماکحا  دنمهفب و  ار  نید  ات  دننزب 
نوچ لفط  درک  میلعت  ار  دمح  هروس  مالـسلا ) هیلع  ) موس ماما  ناکدوک  زا  یکی  هب  دوب  نآرق  مّلعم  هنیدـم  رد  یملـس  نمحرلادـبعوبا  تسا 

 . درک رز  زا  رپ  ار  ملعم  ناهد  1 ـ  دوب :  مقر  هس  هک  دومرف  تمحرم  يزیاوج  لمع  نیا  لباقم  رد  ترـضح  دناوخ ،  ردپ  يارب  ار  هروس  نآ 
داریا هروس  کی  میلعت  لباقم  رد  هزیاج  هس  نیارب  هنیدم  مدرم  داد .  وا  هب  نمی  هدـش  هتفاب  هّلح  رازه  3 ـ  درک .  تیانع  وا  هب  راـنید  رازه  2 ـ 

اجک و مدرک  میدقت  وا  هب  نم  هک  یـشک  شیپ  نیا  دندرک  نایب  نومـضم  نیدـب  یباوج  مدرم  ضارتعا  لیـس  لباقم  رد  ترـضح  دـندرک ، 
نیا دومرف و  اطع  ار  وا  لمع  مان  درک و  باـسح  یـشک  شیپ  ار  هزیاـج  همه  نآ  باوج  نیا  رد  اـجک ؟  درک  تیاـنع  نم  لـفط  هب  وا  هچنآ 
درگ دید  ار  یعمج  دش  دجسم  دراو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ دومرف :  ( مالسلا هیلع  ) متشه ماما  ملع .  ماقم  تمظع  زا  رگم  تسین 
نانآ ياهدربن  برع و  باسنا  هب  تسا  لماع  دنتفگ :  هچ ؟  ینعی  دومرف :  تسا ،  هماّلع  دنتفگ :  تسیک ؟  نیا  دومرف :  دنا ،  هتـسشن  يدرم 
هچنآ ینعی  همکحم ،  هیآ  لوا :  تسا :  مسق  هس  رب  ملع  دـهدن ،  يروس  شنتـسناد  درادـن و  ینایز  نآ  نتـسنادن  هک  تسا  یملع  دومرف :  ، 

ینتسناد هّیقب  هلحرم  هس  نیا  زج  هب  هک  اجرب ،  هدنز و  شور  موس :  هلداع .  هضیرف  مود  تسا .  تقلخ  قیاقح  ءزج  اجرباپ و  تباث و  هشیمه 
يور یسک  هزانج  رگا  دیـسرپ :  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبن  زا  یـصخش  تسا .  نارگید  رب  يرترب  لضف و  صاخـشا  يارب  زا  اه 

سلجم نآ  رد  رگا  دوش  یم  ملع  میلعت  نآ  رد  هک  تسا  یـسلجم  لاح  نامه  رد  دوش و  هدرپس  كاخ  هب  سپـس  عییـشت و  دیاب  تسا  نیمز 
رگا و  ممورحم ،  ملع  زا  منک  تکرش  هزانج  عییشت  رد  رگا  دوش ،  هدافتـسا  ود  ره  زا  هک  تسین  یتصرف  اما  میوش  یم  دنم  هرهب  میوش  دراو 

رد روضح  اریز  ورب  ملع  سلجم  رد  دـننک  نفد  ار  هدرم  نآ  هک  دنتـسه  یناسک  رگا  دومرف :  ما ؟  هرهب  یب  عییـشت  باوث  زا  ملع  سلجم  رد 
مهرد رازه  هزور و  زور  رازه  تداـبع و  بـش  رازه  زا  راـمیب و  تداـیع  رازه  زا  هزاـنج و  عییـشت  رازه  رد  ندرک  تکرــش  زا  مـلع  سلجم 

دنوادـخ تسا  ملع  هلیـسو  به  هک  یناد  یمن  رگم  ملع .  سلجم  رد  روـضح  اـجک و  اـجنیا  تسا ،  رتـهب  بـجاو  ریغ  جـح  رازه  هقدـص و 
دراو ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یبن  تسا .  لهج  لوصحم  ترخآ  ایند و  رـش  ملع و  وترپ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  دوش و  یم  تعاطا 

ره شناد  نداد  دای  نتفرگدای و  مرگرس  رگید  هتسد  تدابع و  هب  لوغشم  يا  هتـسد  هک  دندوب ،  هداد  هسلج  لیکـشت  هتـسد  ود  دش  دجـسم 
رـشب ندرک  اـناد  يارب  نم  دومرف :  دـندوب  شروضح  رد  هک  یناـسک  هب  درک و  يدنـسرخ  راـهظا  ناـنآ  ندـید  زا  دـنارذگ و  رظن  زا  ار  ود 

هیلع ) نیسح ماما  روضح  یبرع  تسشن .  نانآ  نایم  رد  دش و  ناور  دندوب  ملع  لیصحت  لوغشم  هک  يا  هتـسد  نآ  فرط  هبو  مدش  هداتـسرف 
میرک زا  دیاب  متفگ  دوخ  اب  مرادـن ،  ار  نآ  تخادرپ  تردـق  مدـش و  نماض  ار  يا  هلماک  هید  ربمغیپ !  رـسپ  درک :  ضرع  دیـسر ،  ( مالـسلا

وت زا  هلئیسم  هس  نم  دومرف :  مرادن .  نامگ  ار  یسک  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  تیبلها  زا  رت  میرک  منک و  لاؤس  مدرم  نیرت 
 ، منک یم  تیانع  وت  هب  ار  لام  همه  ار  هلئسم  هس  رگا  موس و  ود  ار  هلئسم  ود  رگا  ار و  لام  موس  کی  یتفگ  باوج  ار  یکی  رگا  مسرپ  یم 

هلآو هـیلع  هللا  یلــص  ) ربـمغیپ مدــج  زا  دوـمرف :  ینک ؟  لاؤـس  يودــب  یبرع  زا  یملع  فرــش و  لـها  زا  هـک  ییوـت  دــننام  درک :  ضرع 
 ، نک لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  درک :  ضرع  برع  تشاد .  هداشگ  تفرعم  هزادنا  هب  دیاب  مدرم  يور  هب  ششخب  رد  دومرف  هک  مدینـش  ( ملـسو
هچ دومرف :  ادخ .  هب  نامیا  تفگ :  تسیچ ؟  لامعا  نیرتهب  دومرف :  ترضح  تفرگ .  مهاوخ  ارف  امش  زا  هنرگ  و  میوگ ،  باوج  مناد  رگا 
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ملح اب  مأوت  ملع  درک :  ضرع  تسیچ ؟  رد  یمدآ  تنیز  دومرف :  ادخ .  هب  دامتعا  درک :  ضرع  دـهد ؟ یم  تاجن  کلاهم  زا  ار  مدرم  زیچ 
 . ربص اب  رقف  درک :  ضرع  تشادـن ؟  ار  هبترم  نیا  رگا  دومرف :  تواخـس .  اب  لام   : درک ضرع  تفاین ؟  تسد  فرـش  نیدـب  رگا  دومرف :  . 

هـسیک دیدنخ و  ترـضح  درادن .  نیا  زج  یتیلها  نوچ  دنازوسب ،  ار  وا  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  يا  هقعاص  تفگ :  تشادن ؟  رگا  دومرف : 
نآ نیگن  هک  دوـمرف  اـطع  وا  هب  يرتـشگنا  سپـس  زادرپـب ،  هید  هب  ار  رز  نیا  دوـمرف :  درک ،  تیاـنع  وا  هب  دوـب  نآ  رد  مهرد  رازه  هـک  يا 
يا هناخ  هچ  رد  ار  توبن  دناد  یم  ادـخ  تفگ :  یبارعا  نک ،  جرخ  دوخ  هقفن  رد  ار  يرتشگنا  نیا  دومرف :  تشاد ،  شزرا  مهرد  تسیود 

 . دهد رارق 

مود تمسق 

یلک يانعم  اب  مالـسا  رد  ملع  هراومه  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  ار  بلطم  نیا  دوب ،  مالـسا  رد  ملع  هلحرم  تایـصوصخ  زا  رـصتخم  نیا 
دش هداد  حرـش  دیحوت  تحت  تمـسق  رد  نامیا  ینعی  مود  هناشن  هرابرد  تسا  هجوت  دروم  تسا  هعماج  لاح  هب  عفان  هک  یلمع  ره  ینعی  نآ 

يرگید هناگ  هس  لئاسم  راوگرزب  نامقل  تمالع  هس  نیا  وریپ  رد  تسین  حیـضوت  هب  جاتحم  نامیا  همزال  ملع و  هب  لمع  موس  تمـسق  اـما  ، 
نامیا مدـنزرف !  دوش .  یم  هلئـسم  لصا  هب  ءافتکا  طقف  دـش  هداد  هتـشذگ  ثحابم  رد  ًابیرقت  لئاسم  نآ  حرـش  هک  هدرک  ناـیب  دـنزرف  يارب 

قح ءایبنا  نتشاد  رواب  3 ـ  تسا .  هدش  لزان  وا  فرط  زا  هک  ییاه  باتک  نتشاد  لوبق  2 ـ  ادخ .  نتشاد  رواب  1 ـ  تسا :  تمالع  هس  ياراد 
نمشد ادخ  ار  هچنآ  نتخانش  3 ـ  دراد .  تسود  ادخ  ار  هچنآ  نتخانـش  2 ـ  ادخ .  نتخانش  1 ـ  تسا :  تمالع  هس  ياراد  نید  ياه  هیاـپ  . 

زا رتالاب  هکنآ  اـب  1 ـ  تسا :  تمالع  هس  ار  نداـن  صخـش  ةوکز .  3 ـ  هزور .  2 ـ  زاـمن .  1 ـ  تسا :  تمالع  هس  ار  نیدـب  نیلماـع  دراد . 
هناشن هس  ار  ملاـظ  دربب .  جـنر  تسا  نوریب  وا  سرتسد  زا  هچنآ  لیـصحت  رد  3 ـ  دیامن .  ثحب  دـناد  یمن  هچنآ  رد  2 ـ  دـنک .  عازن  تسوا 

هـس ار  قفانم  دنک .  يرای  راکمتـس  هب  3 ـ  دراد .  اور  ملظ  تسد  ریز  هـب  تبـسن  2 ـ  دنک .  متـس  ینامرفان  هب  دنوادخ  هب  تبـسن  1 ـ  تسا : 
2 دنک .  تنایخ  1 ـ  تسا :  تمالع  هس  ياراد  راکهنگ  دشاب .  فلاخم  نورد  اب  شنورب  لمع و  اب  شتین  شلد و  اب  شنابز  تسا :  تمالع 

بیع ییوگدـب و  مدرم  باـیغ  رد  1 ـ  تسا :  تمالع  هس  ياراد  دوسح  دـشاب .  شراـتفگ  اـب  فلاـخم  شرادرک  3 ـ  دزیهرپـن .  غرود  زا   ـ
1 تسا :  تمالع  هس  ياراد  يراکایر  دنک .  تتامش  هدش  دراو  تبیصم  هک  یـسک  هب  3 ـ  دیوگ .  ّقلمت  ناشروضح  رد  2 ـ  دیامن .  ییوج 
هس ياراد  فرسم  دشاب .  مدرم  يانث  حدم و  راظتنا  هب  لمع  ره  رد  3 ـ  دهد .  ناشن  لاعف  ار  دوخ  عمج  رد  2 ـ  دزرو .  تلاسک  تولخ  رد   ـ

تـسین وا  روخ  رد  هک  یماعط  3 ـ  دـشوپب .  تسین  وا  روخ  رد  هک  يا  هماـج  2 ـ  درخب .  تسین  وا  روـخ  رد  هـک  يزیچ  1 ـ  تسا :  تمالع 
 . دوش هابت  راک  ات  دهدب  تسد  زا  ار  عقوم  2 ـ  دورب .  تسد  زا  تصرف  ات  دنک  يراگنا  لهس  ردقنآ  1 ـ  تسا :  تمالع  هس  ار  یلبنت  درخب . 
هک يا  هنـسح  تافـص  هب  دـشاب  یناسنا  لیاضف  قح و  هب  ناما  ياراد  یـسک  رگا  هکنیا  هصالخ  دـشاب .  توافت  یب  اه  یبوخ  هب  تبـسن  3 ـ 

تحیصن شدنزرف  هب  زاب  تهج  نیا  زا  تسا  ءوس  تافص  راتفرگ  دشاب  هرهب  یب  نامیا  تذل  زا  هک  یسک  و  هتـسارآ ،  هدومرف  هراشا  نامقل 
اب تسین ،  رت  نارگ  ملع  كرت  زا  يررـض  چـیه  اریز  نک ،  شناد  بسک  فقو  ار  یتاـعاس  بش  زور و  نارود  رد  دـنزرف  يا  هک  دـنک  یم 
اب دزاس و  هرهب  یب  دوخ  شناد  رون  زا  ار  وت  هک  زیهرپب  جاجل  زا  روآ  ياج  هب  بدا  طرش  نانآ  اب  يوگتفگ  رد  و  شاب ،  رـشاعم  نادنمـشناد 

ناگدننز تمهت  اب  دنبم و  يردارب  نامیپ  ناراکهبت  اب  و  وشم ،  مدـمه  ناراکمتـس  اب  و  چـیپم ،  هرظانم  ثحب و  هب  جوجل  تخـسرس و  مدرم 
دالوپ گنس و  زا  نیگنس  ياهراب  اهراب  نم  مدنزرف !  شوکب .  زین  شناد  نتخودنا  رد  يراد  یعـس  لام  عمج  رد  هچنانچ  و  شابم ،  رـشاعم 

رگا مدـیدن ،  رقف  زا  رت  خـلت  اما  ما ،  هدیـشچ  ار  یگدـنز  ياه  یخلت  همه  ما ،  هتفاین  دـب  هیاسمه  زا  رت  نارگ  يارب  اـما  ما  هدیـشک  شود  رب 
هب ار  وت  دنوش  ربخ  اب  وت  راک  زا  مدرم  رگا  اریز  راذگم ،  نایم  رد  قلخ  اب  رادـهگن و  ادـخ  دوخ و  نایم  ار  زار  نیا  يوش  رقف  راتفرگ  يزور 

هاـگره دـشاب و  تحار  وت  یگدـنز  اـت  شاـب  لاحـشوخ  نآ  رب  هداد  رارق  وت  يار  ادـخ  هک  ار  يا  هرهب  تسیرگن ،  دـنهاوخ  يراوـخ  هدـید 
اب دـندش .  لـئان  ماـقم  نآ  هب  هار  نیمه  زا  نیقیّدـص  ءاـیبنا و  اریز  شوپب ،  مدرم  لاـم  زا  عمط  مشچ  يرآ  تسد  هب  تزع  تقیقح  یهاوخب 
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لخب هچنانچ  روآ  ياج  هب  لادتعا  طرش  شـشخب  رد  رادب ،  روظنم  ار  ادخ  راک  نیا  رد  و  نک ،  ناسحا  دنـشاب  ناسحا  راوازـس  هک  یناسک 
هب يروآ و  اجب  محر  هلـص  نآ  اب  هک  یلام  زا  تتـسد  رگا  مدنزرف ،  دـهدن .  انف  داب  هب  ار  وت  لام  ریذـبت  ددـنبن و  مزال  قافنا  زا  ار  وت  تسد 

ار وا  ناـبوخ  دـیارایب  قلخ  نسح  هب  ار  دوخ  هک  ره  اریز  یهدـن ،  تسد  زا  ار  قلخ  نسح  هک  نک  رکف  دوب  یهت  ینک  شـشخب  دوخ  ناراـی 
حلاص لمع  ماجنا  زا  نکم و  رظن  باجعا  هدـید  هب  دوخ  يراـکوکین  رد  و  تسج ،  دـنهاوخ  يرود  وا  تیذا  زا  تشاد و  دـنهاوخ  تسود 

دوخ يراداو و  نتفگ  ازسان  هب  ار  نانآ  هک  يوگم  مانـشد  ازـسان و  ار  مدرم  ینکفا  تکاله  هب  ار  شیوخ  هک  نکم  تاهابم  شورفم و  رخف 
سفن دـیاب  دـنک  بلط  ار  ادـخ  يدونـشخ  هک  ره  مدـنزرف !  قلخ  نسح  يروآ .  مهارف  ار  تردام  ردـپ و  شیوخ و  تمرح  کـته  بجوم 

دروخب ورف  ار  دوخ  مشخ  سک  ره  و  دـنک ،  دونـشخ  دـناوت  یمن  ار  ادـخ  دزاس  دونـشخ  ار  سفن  سک  ره  اریز  دراد ،  نیگمـشخ  ار  هراما 
دسر و تدوخ  هب  ود  وا  نایز  اریز  نک ،  يرود  قلخ  ءوس  زا  زیهرپب و  دسح  زا  دنزرف !  يا  داد .  دهاوخن  نمـشد  تسدـب  تتامـش  تصرف 

تدوخ ینمـشد  اریز  تخاس ،  یهاوخ  زوریپ  تدوخ  اب  هزرابم  رد  غراف و  شیوخ  راک  زا  ار  نمـشد  یـشوکب  تدوخ  نایز  هب  دوخ  نوچ 
تفرگ و دنهاوخ  لد  هب  ار  وت  ینمشد  هک  نکم  تتامش  مدرم  هب  مدنزرف !  تسا .  رتراب  نایز  وت  يارب  تنانمشد  ینمشد  زا  دوخ  هب  تبسن 

خلت نادنچ  هن  و  دنروخب ،  ار  وت  هک  شاب  نیریـش  نادنچ  هن  و  دیـشوک ،  دـنهاوخ  تریقحت  رد  هک  هدـم  ناشن  نوبز  نانآ  ربارب  رد  ار  دوخ 
داد هک  ره  و  تسه ،  یظفاح  دـنوادخ  بناج  زا  ار  وا  دـشاب  یظعاو  دوخ  نورد  زا  ار  هک  ره  دـنزرف !  دـنراد .  رود  رظن  زا  ار  وت  هک  شاـب 

 ! دنزرف تسا .  رتهب  تیـصعم  هلیـسو  هب  تزع  زا  ادخ  تعاطا  هار  رد  يراوخ  دیازفیب  شتزع  هب  هلیـسو  نیدب  ادخ  دهد  شیوخ  زا  ار  قلخ 
زج مدرم  اب  مدنزرف !  تسا .  رایسب  نمـشد  کی  هک  زودنیم  نمـشد  کی  و  تسا ،  مک  تسود  رازه  هک  نادب  رآ و  تسد  هب  تسود  رازه 

نیا رد  وت  دـنوش و  نازیرگ  وت  زا  تنیرـشاعم  اریز  زاسم ،  ناشتقاط  دـح  زا  رت  نارگ  ار  دوخ  عقوت  راب  و  نکم ،  یتسود  ناشدوخ  شور  هب 
لیلذ راوخ و  ینامب  اهنت  نوچ  دنک و  کمک  ار  وت  هک  يرای  يردارب و  هن  دوش و  مدمه  وت  اب  هک  یشاب  هتشاد  یتسود  هن  ینامب ،  اهنت  نایم 

تالکـشم رد  نکم ،  یهاوخ  رذع  دشابن  لئاق  یقح  وت  يارب  دریذـپن و  ار  وت  رذـع  يریگ  تخـس  تلع  هب  هک  یـسک  زا  دـنزرف !  يدرگ . 
شیوخ راک  دـننام  وت  راک  ماجنا  رد  یـسک  نینچ  اریز  دـشاب ،  هتـشاد  دزم  دـیما  تتجاح  ندروآرب  زا  هک  نک  بلط  يراـی  یـسک  زا  دوخ 

يونعم و لصاح  زا  ای  دوش و  رادروخرب  دوخ  شـشوک  يویند  هجیتن  يّدام و  دزم  زا  ای  دـسر  ناماس  هب  وت  راـک  نوچ  اـت  دیـشوک  دـهاوخ 
 . دریگ هرهب  نآ  يورخا  باوث 

قلخ نسح 

هب ار  نتـشیوخ  اهراک  رد  دـنام  دـهاوخن  تافـص  نیا  لباقم  رد  یتسود  چـیه  اریز  زیهرپب ،  يربص  یب  یقلخ و  ژک  یگلـصوح و  گـنت  زا 
ناـمز ره  زاـس و  راـگزاس  شوخ و  قلَخ  یگمه  اـب  ار  نتـشیوخ  يوخ  و  زوماـیب ،  ییابیکـش  ناراـی  تاـمحز  ربارب  رد  و  راداو ،  يراـبدرب 

فاصنا طرش  ایآ  مشخ  لاح  رد  رگنب  زاس و  نیگشمخ  دوخ  تسد  زا  ار  وا  شیامزآ  رس  زا  ادتبا  ینک  باختنا  تقافر  هب  ار  یسک  یهاوخ 
نسح هجیتن  یتسود  يرارقرب  نک .  زیهرپ  وا  ترشاعم  یتسود و  زا  و  شاب ،  رذحرب  وا  زا  هنرگ  نیرگب و  ار  وا  دروآ ،  یم  ياج  هب  وت  اب  ار 

دـسح و ینمـشد و  تسا و  قفاوت  تفلا و  یتـسود و  بجوم  هک  تسا  هدیدنـسپ  قـالخا  تسا ،  قلخ  ءوس  هجیتـن  مدرم  نیب  هقرفت  قـلخ و 
رد دـیامن و  یم  ناـسآ  ار  یتسود  هار  دـنک و  یم  بلج  ناـسنا  فرط  هب  ار  مدرم  هک  تسا  قلخ  نسح  تسا ،  یقلخدـب  هجیتـن  يادرگور 
دنک یم  تشهب  دراو  ار  مدرم  هک  يزیچ  رتـشیب  دومرف :  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبـن  دـنک .  یمزاـب  ناـسنا  يور  هب  ار  ترـشاعم 

نـسح دـش :  لاؤس  مالـسا  یبن  زا  مناسرب .  هجرد  یلعا  هب  ار  امـش  قالخا  مراکم  ات  مدـش  ثوعبم  نم  دومرف :  تسا ،  قلخ  نسح  يوقت و 
عنم ار  وت  هک  یسک  هب  اطع  هدرک و  رازآ  ار  وت  هک  یسک  زا  وفع  و  هدرک ،  محر  عطق  وت  اب  هک  یـسک  اب  محر  هلـص  دومرف :  تسیچ ؟  قلخ 

رارقرب یهلا  شرع  فارطا  رد  ییاه  یـسرک  تمایق  زور  رد  يا  هفیاط  يارب  دومرف :  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  تسا .  هدرک 
 ، نانآ زج  هب  دنتـشحو  رد  همه  و  نانآ ،  رگم  دنترـسح  هلان و  رد  مدرم  مامت  دشخرد  یم  هدراهچ  بش  هام  دـننام  نانآ  تروص  دـننک  یم 
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یتـسود و ادـخ  يارب  هک  یناـسک  دوـمرف :  صاخـشا ؟  نیا  دنتـسیک  دندیـسرپ :  دـنرادن ،  تـشحو  سرت و  دـنیادخ ،  ناتـسود  دارفا  نـیا 
دننیشن یم  نآ  رب  یموق  دراد  رارق  رون  زا  يدنلب  ياه  هاگیاج  شرع  فارطا  رد  دومرف :  هک  تسا  هدمآ  رگید  ربخ  رد  دننک .  یم  ترشاعم 

؟  دنتـسیک دـنتفگ :  دـنروخ ،  یم  هطبغ  اهنآ  رب  همه  اما  دـنرادن  تداهـش  يربمغیپ و  هبتر  نانآ  تسا  رون  زا  ناشتروص  اـهنآ و  ساـبل  هک 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبن  دنتفر .  رگیدکی  ندید  هب  ادخ  يارب  دنتـسشن و  ادخ  يارب  دندرک و  یتسود  ادـخ  يارب  هک  یناسک  دومرف : 

 . تسا رت  بوبحم  تسا  رتدـیدش  یتسود  رد  هک  یـسک  نآ  ادـخ  دزن  هک  نیا  رگم  ادـخ  يارب  رفن  ود  دـننک  یمن  یتـسود  دومرف :  ( ملـسو
رطاخ هب  ار  رگیدکی  هک  یناسک  يارب  نم  ّتبحم  تسا  راوازس  دیامرف :  یم  دنوادخ  دومرف :  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح 

هیلع ) مراهچ ماما  زا  دنـشخب .  یم  رگیدکی  هب  نم  يار  دننک و  یم  یتسود  نم  ياربو  دنیامن  یم  يرای  ار  رگیدکی  دننک و  یم  ترایز  نم 
هک نانچ  نآ  دنک  یم  ادـن  دزیخ و  یمرب  يا  هدـننک  ادـن  دـندش ،  عمج  تمایق  رد  نیرخآ  نیلّوا و  قلخ  هک  ینامز  هدـش :  تیاور  ( مالـسلا

يوس هب  دوش :  یم  هتفگ  نانآ  هب  دنزیخ ،  یمرب  مدرمزا  يا  هفیاط  سپ  دندرک ؟  یتسود  ادخ  يارب  هک  یناسک  دنیاجک  دنونشب  مدرم  مامت 
زا دـنیوگ :  یم  دـیتسه ؟  يا  هتـسد  هچ  زا  دـننک  یم  لاؤس  و  دـننک ،  یم  تاقالم  ار  نانآ  هکئالم  باـسح ،  نودـب  دـننک  تکرح  تشهب 
 ، ادخ يارب  ینمـشد  و  ادخ ،  يارب  یتسود  دنهد :  یم  باوج  تسیچ ؟  امـش  لامعا  دنیوگ :  یم  ادـخ .  يارب  میدرک  یتسود  هک  یناسک 

یتسود هفیاط  هس  اب  تسین  راوازس  ناملسم  يارب  دومرف :  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ناگدننک .  لمع  رجا  تسا  نیمه  دنیوگ  یم  هکئالم 
تـسود دهد و  هولج  کین  وت  دزن  ار  دوخ  لمع  هک  تسا  یـسک  نجام  وگ .  غرود  هفئاط  3 ـ  قمحا .  هفئاط  2 ـ  نجام .  هفئاط  1 ـ  دنک : 

 . تسا گنن  وت  اب  شتفر  دمآ و  تسا ،  یکیرات  افج و  وا  یتسود  دنک ،  یمن  کمک  داعم  نید و  رما  رد  ار  وت  يوش ،  وا  لثم  مه  وت  دراد 
دناسر عفن  وت  هب  دنک  یم  هدارا  اسب  هچ  درادن ،  وت  زا  ار  اه  يدب  تشگرب  دیما  دـنک و  یمن  ریخ  هب  ییامنهار  ار  وت  هک  تسا  یـسک  قمحا 

زا تسا  رتراوازـس  وا  يرود  وا  شیوگتفگ ،  زا  تسا  رتـهب  وا  توکـس  شتاـیح و  زا  تسا  رتـهب  وـت  يارب  وا  گرم  سپ  دـناسر  یم  ررض 
ناـیاپ یبلطم  هک  یناـمز  دـنک ،  یم  وگزاـب  وت  هب  نارگید  زا  نارگید و  هب  ار  وت  نخـس  تسین  يریخ  وا  یتـسود  رد  وگغورد  شیکیدزن . 

هنیک دنک و  یم  ینمـشد  داجیا  مدرم  نایم  رد  تسا ،  غورد  اما  دیوگ  یم  تسار  دراد  وت  يارب  هچنانچ  دـنک  یم  ءاشنا  رگید  بلطم  تفای 
هک وشم  کیدزن  مدرم  هب  ردـقنآ  مدـنزرف !   : دومرف میکح  نامقل  دـینک .  دـیدزاب  ار  دوخ  هماـنرب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دـنکفا ،  یم  اـهلد  رد 

ار دوخ  لاثما  مدآ  نادنزرف  دراد ،  تسود  ار  شدوخ  لثم  يا  هدنبنج  ره  يدرگ ،  کبس  هک  وشم  رود  ردقنآ  يوش و  رود  نانآ  زا  تبقاع 
نیب هک  نانچمه  دش ،  دهاوخن  یتسوددنپسوگ  گرگ و  نیب  اریز  تسوا ،  بلاط  هک  یسک  دزن  رگم  نکم  زاب  ار  دوخ  عاتم  دنراد  تسود 

راکدب اب  دنک  یتسود  هک  یـسک  دریگ و  یم  ار  نانآ  يوخ  هدـنهد  جـنر  دارفا  اب  دـنک  یکیدزن  هک  یـسک  دوش  یمن  یتسود  دـب  بوخ و 
دروم دراذگب  مدق  يراکدب  رد  هک  یسک  دوش و  یم  تمالم  دروم  دشاب  هتشاد  تسود  ار  لادج  هک  یـسک  دنک و  یم  تداع  ار  وا  شور 
دـشاب هدوبن  دوخ  ناـبز  کـلام  هک  یـسک  و  دوش ،  یم  مورحم  یتمالـس  زا  دـنک  شزیمآ  قلخدـب  اـب  هک  یـسک  و  دریگ ،  یم  رارق  تمهت 

 . دوش یم  نامیشپ 

اهزردنا

و يرگید ،  يایند  لحارم  یط  ماقم  رد  نیاربانب  يا ،  هدروآ  ترخآ  هب  يور  و  هدرک ،  ایند  هب  تشپ  يا  هدمآ  ایند  هب  هک  يزور  زا  مرـسپ ! 
یلاـسدرخ رد  رگا  مدـنزرف !  يدرگ .  یم  رود  نآ  زا  هک  ییاـج  زا  تسا  رت  کـیدزن  وـت  هب  يور  یم  نآ  يوـس  هب  هـک  ییاـج  دـیدرت  یب 

و دـشوکب ،  نآ  لیـصحت  رد  دـنادب ،  ار  هنـسح  بادآ  شزرا  هک  سک  نآ  يدرگ ،  دـنم  هرهب  نآ  زا  یگرزب  رد  يوـش ،  بدا  هب  هتـسارآ 
هب ار  دوخ  دنک  یم  یعس  دروآ ،  تسد  هب  ار  نارگ  عاتم  نیا  تمحز  جنر و  اب  هک  سک  نآ  و  دنک ،  جنر  لمحت  نآ  لیـصحت  رد  ياشوک 

کین نامدرم  راگدای  ات  نک ،  تداع  هدیدنـسپ  بادآ  هب  نیاربانب  ددرگ .  شبیـصن  ترخآ  ایند و  دوس  دـش  هتـسارآ  نوچ  و  دـیارایب ،  نآ 
راهنز دوب .  دنهاوخ  كانمیب  وت  زا  تنانمـشد  و  راودیما ،  وت  هب  تناتـسود  تروص  نیا  رد  دسرب ،  عفن  زین  ار  ناگدنیآ  و  یـشاب ،  هتـشذگ 
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ترخآ نتخاب  یلو  تسین ،  يزیچ  ایند  نتفر  تسد  زا  نادرگ ،  يور  نآ  ریغ  هب  هجوت  زا  و  نکم ،  یتسس  هنسح  بادآ  يوجتـسج  رد  هک 
لیصحت يارب  ار  تبش  زور و  زا  یتاعاس  داد .  دهاوخ  تسد  زا  ار  ترخآ  دریگب  شعضوم  ریغ  زا  ار  شناد  هک  سک  نآ  و  تسا ،  تخس 

ملع زا  رادقم  نآ  نتفر  تسد  زا  سرت  شناد  كرت  رد  اریز  دنک ،  یمن  عیاض  ار  یمدآ  ملع  كرت  دننام  زیچ  چـیه  اریز  هدـب ،  رارق  شناد 
طلست هار  هک  شابن  روط  نآ  تردق  بحاص  اب  نکم ،  هزیتس  اناد  اب  هاوخم ،  دارفا  رب  هبلغ  هلداجم و  يارب  ار  ملع  تسه ،  مه  هدش  لیصحت 
ییالط دننام  یناد  یم  ار  هچنآ  نکم ،  دـمآ  تفر و  مهتم  اب   ، شابم ردارب  قساف  اب  امنم ،  یهارمه  یتسود و  راکمتـس  اب  دـنک ،  ادـیپ  وت  رب 

رترابتعا یب  یلاعت  قح  دزن  یقولخم  هک  نکم ،  ایند  هجوتم  ار  دوخ  تمه  مامت  مرـسپ !  رادب .  ناهنپ  لهاان  سرتسد  زا  يراد  یم  ناهنپ  هک 
ملح غیت  زا  رتزیت  یغیت  دـنزرف !  نادـب .  باذـع  ار  ایند  يالب  و  هدرکن ،  ناکین  رجا  ار  اـیند  تمعن  دـنوادخ  ینیب  یمن  رگم  تسین ،  اـیند  زا 

هب تبـسن  شرواـب  هک  سک  نآ  مرـسپ !  ینادرگ .  دوخ  بولغم  هنـسح  قـالخا  اـب  ار  ناـنآ  یناوتب  يراد  هک  ینانمـشد  رایـسب  هچ  تسین ، 
یتـسه ساـبل  وا  هب  دوـبن  هک  هاـگ  نآ  دروآ :  داـی  هب  شناـمیا  هب  نداد  توـق  يارب  ار  هلحرم  دـئنچ  دـیاب  تسا  فیعـض  قـح  نداد  يزور 

وحن هب  زین  دش  دلوتم  هک  هاگ  نآ  و  دنداد ،  يزور  ار  وا  دشاب و  نوصم  تافآ  زا  هک  يروط  هب  دنداد  شرارق  محر  رد  سپـس  دـندناشوپ ، 
دروخ يزور  ردام  تمحز  ردـپ و  بسک  هلیـسو  هب  ریـش  زا  ندـیرب  زا  سپ  زین  و  تفای ،  لماکت  دـشر و  ات  دوب  رادروخرب  يزور  زا  لماک 

قح تیقاّزر  هب  دـیابن  رخآ  هلحرم  رد  ارچ  تفرگ ،  لـماک  يزور  دـشاب  ریبدـت  ياراد  هکنیا  نودـب  هلحرم  هس  نآ  رد  هک  مدآ  نـینچ  نـیا  ،
و وکین ،  قـالخا  و  سفن ،  تمارک  و  يدرم ،  ناوج  تلیـضف و  بسک  اوقت و  وا  نمـشد  رب  يزوریپ  يارب  مدـنزرف !  دـشاب ؟  هتـشاد  ناـمیا 
 ، ناما رد  نمشد  رش  زا  و  دوب ،  یهاوخ  قح  شـشوپ  تیانع و  هیاس  رد  لاح  نینچ  رد  يوج ،  يرای  نطاب ،  هیفـصت  و  زار ،  نتـشاد  ناهنپ 

هتفریذپ ترذع  هاگ  نآ  ددرگ ،  هریچ  وت  رب  نمشد  ینامب  لفاغ  رگا  اریز  دباین ،  ار  تشزغل  ای  دوشن ،  هاگآ  بیع  رب  نمشد  هک  شاب  رادیب 
همانرب نیرتهب  مرسپ !  ناد .  رایسب  ررض  هار  ندومیپ  یط و  رد  ار  جنر  كدنا  و  رامش ،  كدنا  ار  رایسب  تقـشم  عفن  نتـسج  هار  رد  دوشن . 
تـسا تخرد  کی  دـننامه  نید  ِلثَم  و  تسادـخ ،  نید  زا  ترابع  تمکح  نآ  رت و  مزـال  زیچ  ره  زا  شندروآ  تسد  هب  تسا و  تمکح 
كرت شا  هویم  و  هدیدنـسپ ،  قـالخا  شگرب  ناـنمؤم ،  اـب  يردارب  شیاـه  هخاـش  تاـکز ،  شا  هقاـس  زاـمن ،  شا  هشیر  ناـمیا ،  نآ  بآ 

نیرتگرزب لقع ،  یناشیرپ  اه  یناشیرپ  نیرتدـب  تسا .  هانگ  كرت  هب  ناسنا  لامک  سپ  شا  هویم  هب  رگم  تسین  لماک  یتخرد  تیـصعم و 
نیقی و شناد و  هب  ار  لد  نیاربانب  لد  يرگناوت  اهیرگناوت  نیرتدوسرپ  و  نامیا ،  تفآ  اـه  تفآ  نیرتکاـنلوه  نید و  تبیـصم  اـه  تبیـصم 

یم لام  هب  تنایخ  هک  سک  نآ  یـضار .  قح  تمـسق  هب  و  شاب ،  عناق  دسر  یم  وت  هب  يزور  زا  هچنآ  هب  نادرگ و  رگناوت  هدـیمح  قالخا 
شیارب سانلا  قح  راب  و  هانگ ،  زج  نیب  نیا  رد  دنک ،  یم  شمورحم  لالح  زا  هزادنا  نامه  هب  دنوادخ  يزور  بلط  يدزد  هار  زا  و  دـنک ، 

اـیند و تبوقع  زا  دروآ و  یم  تسدـب  هدروآ  تسدـب  مارح  زا  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  تفر  یم  تسار  هار  هب  رگا  هک  یلاـح  رد   ، دـنام یمن 
زا ار  نآ  يارایب و  يرابدرب  هب  ار  شناد  هد و  تنیز  قح  لها  زا  يوریپ  هب  ار  تتعاط  نک ،  صلاخ  ار  لمع  دـنام .  یم  ناما  رد  زین  ترخآ 
هب دوخ  یباین  لقاع  رگا  تسرفم ،  ییاج  هب  تلاـسر  هب  ار  لـهاج  و  نک ،  مکحم  یـشیدنارود  هب  ار  ملع  راد ،  رود  يدرخ  یب  تقاـمح و 

نیرترب دندیـسرپ :  نامقل  زا  دومرف  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما دنامب .  رود  وت  زا  مه  يدـب  ات  نک  يرود  يدـب  زا  نک ،  مادـقا  ماغیپ  ندرب 
وا هب  رگا  دنرب و  هرهب  دـنوش  دـنمزاین  وا  هب  مدرم  رگا  هک  ملع  زا  هن ،  تفگ :  لام ؟  زا  ینغ  دـنتفگ :  ینغ ،  نمؤم  تفگ :  تسیک ؟  مدرم 

رادرکدب راکهانگ و  ار  وا  دشاب  هتـشادن  اورپ  هک  یـسک  دومرف :  تسیک ؟  مدرم  نیرتدـب  دـنتفگ :  دریگ .  عفن  دوخ  زا  دوخ  دـننکن  عوجر 
رد شاب و  هتـشاد  مسبت  نادرگم ،  يور  ناشیا  اب  تروشم  زا  نانآ  دوخ و  همانرب  رد  یتفر  رفـس  هب  تناتـسود  اب  هاـگ  ره  مدـنزرف !  دـننیبب . 

ار وت  یقح  هلئسم  رب  نوچ  يدرمناوج .  تواخس و  زامن ،  رایـسب ،  یـشوماخ  ریگ :  یـشیپ  نانآ  رب  همانرب  هس  رد  شاب ،  میرک  ندرک  جرخ 
يأر و رد  لمأت  زا  لبق  دـشاب ،  نانآ  ریخه  تیأر ب  رظن و  نک  یعـس  دـندرک  تروشم  وت  زا  هک  یماگنه  رد  و  شاب ،  هاوگ  دـنریگ  هاوگ 
اب يور  هدایپ  رد  دـنک .  یم  بلـس  دـشابن  قیقد  صلاـخ و  يأر  رد  هک  یـسک  لـقع  يأر و  دـنوادخ  اریز  نکم ،  مکح  راـهظا  رایـسب  رکف 
 ، ونشب ار  رتگرزب  نخس  هد ،  ماجنا  ار  رداک  نآ  زین  وت  دنهد  ضرق  دننک و  قافنا  نوچ  وش  کیرش  نانآ  اب  راک  رد  نک ،  یهارمه  ناتسود 
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اب دـیوش و  هداـیپ  دـیتفا  کـش  هب  دـینک و  مگ  ار  هار  نوچ  تسا ،  ینوبز  زجع و  زا  نتفگ   ، هن اریز  وگم ،  هن  ناشتـسرد  ياـه  هتـساوخ  رد 
نادزد سوساج  تسا  نکمم  اریز  دینکن ،  دامتعا  شا  هتفگ  رب  دیسرپم و  هار  لاوحا  بیرغ  صخـش  زا  نابایب  رد  دینک ،  تروشم  رگیدکی 

رگا رآ  ياج  هب  تعامج  اب  ار  زامن  تسا ،  نید  لصا  زامن  هک  بلط  تینما  نانیمطا و  زامن  زا  زادنیم ،  ریخأت  راک  رطاخ  هب  ار  زامن  دـشاب . 
ماعط هب  یگدیسر  زا  لبق  یسر  لزنم  هب  نوچ  نک ،  تکرح  هدایپ  يآ و  دورف  اپراهچ  زا  یـسر  لزنم  کیدزن  نوچ  یـشاب  هزین  رـس  رب  هچ 

تعکر ود  ندش  هدایپ  زا  سپ  و  نک ،  باختنا  تسا  رتهب  هایگ  كاخ و  رظن  زا  هک  ینیمز  ندمآدورف  يارب  زا  وش ،  هجوتم  ار  اپراهچ  دوخ 
شلها نیمز و  نآ  رب  و  راذـگب ،  زمان  تعکر  ود  زاـب  تمیزع  ماـگنه  هب  و  وش ،  رود  هدـننیب  مشچ  زا  تجاـح  ياـضق  يارب  راذـگب ،  زاـمن 

لوا نک  اعد  تغارف  ماگنه  رد  هد ،  قّدصت  دوخ  ندروخ  ماعط  زا  یناوتب  رگا  دنتـسه .  هکئالم  زا  یعمج  يا  هعقب  ره  رد  هک  تسرف  دورد 
اب شاب و  نیـشنمه  سک  دص  اب  نکم .  دـنلب  ار  تیادـص  هار  رد  نک ،  رایتخا  نتفر  هار  يارب  ار  رخآ  ات  بش  فصن  زا  یلو  ورم ،  هار  بش 

ایند و ات  شوکب  تناـما  در  رد  تسوت ،  نید  تقیقح  رد  وت  قـالخا  سپ  تسوت ،  قـالخا  دـیآ  وت  راـکب  هکنآ  نکم ،  ینمـشد  رفن  کـی 
هداد هدـعو  نانآ  هب  هک  ناشدـب  لامعا  ياه  تبوقع  زا  مدرم  ارچ  مدـنزرف !  يدرگ .  زاین  یب  رگناوت و  ات  شاب  نیما  دـنامب ،  ملاس  تترخآ 

رد دـننک ،  یمن  هدامآ  ادـخ  ياه  هدـعو  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  ارچ  و  دـنیارگ ؟  یم  یتسپ  هب  زورب  زور  هک  یلاـح  رد  دنـسرت  یمن  دـنا 
 ، دـنویپب ناشیا  هب  دـنا  هدـمآ  درگ  قح  دای  هب  نآ  رد  یعمج  رگا  نک ،  تقد  سلاجم  رد  دوش ؟  یم  ماـمت  يدوز  هب  ناـنآ  رمع  هک  یلاـح 
هک تسا  تقو  نآ   ، ینک ییاناد  بسک  ناشیا  زا  يادان  رگا  و  يوش ،  دـنم  هرهب  تشناد  زا  زین  و  ددرگ ،  هدوزفا  تملع  هب  ییاناد  رگا  اریز 
هک یلاـحرد  نک ،  فرطرب  دوخ  زا  باوخ  يراد  کـش  گرم  رد  رگا  مرـسپ !  يرب .  رفاو  دوـس  زین  وـت  ناـشیارب  تمحر  لوزن  ماـگنه  هب 
 ، تسین نکمم  هک  یلاـح  رد  نک ،  رود  دوخ  زا  ار  باوخ  زا  دـعب  يرادـیب  يراد ،  دـیدرت  گرم  زا  سپ  ندـش  هدـنز  رد  رگا  و  یناوـتن ، 

هدارا 285 ــ] [ــ  رد يرادیب  باوخ و  لصا  هچنانچ  تسین ،  وت  رایتخا  رد  ناج  هک  یسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ینک  رکف  تلاح  ود  نیا  رد  نوچ 
ناـیم تسین ،  یتسود  دنپـسوگ  گرگ و  ناـیم  هچناـنچ  تسا .  ندـش  رادـیب  باوخ و  دـننامه  ندـش  هدـنز  گرم و  سپ  دـشاب ،  یمن  وت 

یم ندروخ  مانـشد  ببـس  قلخ  اب  هلداجم  دهد  یم  تداع  يزومآ  دب  هب  ار  ناسنا  رجاف  اب  ینیـشنمه  تسین ،  دنویپ  مه  راکدـب  راکوکین و 
شنابز هک  سک  نآ  و  دناسر ،  یم  ررـض  ناسنا  هب  نادب  اب  ینیـشنمه  تسا ،  ناسنا  هب  ماهتا  ثعاب  فالخ  سلاجم  رد  ترکـش  و  ددرگ ، 

هب ار  دوخ  يایند  شاب ،  هتـشادن  دب  ینطاب  کین و  يرهاظ  دراد ،  نمـشد  ار  نئاخ  ادـخ  هک  شاب  نیما  دـسر .  یم  ینامیـشپ  هب  دـشاب  اهر 
نآ دـیوگ  یم  غورد  مرـسپ !  يرب .  ایند  نآ  ایند و  نیا  نایز  هک  شورفم  ایند  هب  ترخآ  و  یباـی ،  ترخآ  اـیند و  ریخ  هک  شورفب  ترخآ 

شتآ هب  ار  شتآ  ناوت  یم  دـنیبب  دزورفا ،  شتآ  اـج  ود  تفگ :  دـیاب  وا  هب  درک ،  عـفد  ناوـت  یم  يدـب  هب  ار  يدـب  دراد  هدـیقع  هک  سک 
رازفلع رد  هداتفا  دنپـسوگ  نوچ  ایند  رد  دـنک .  یم  شوماخ  ار  شتآ  بآ  هنانچ  تسا ،  یکین  دـنک  یم  عفد  ار  رـش  هچنآ  درک ؟  شوماخ 
هاگداد رد  زیچ  راهچ  زا  هد .  رارق  ترخآ  هب  روبع  يارب  یلپ  دـننامه  ار  ایند  هکلب  ندـش ،  ینابرق  يارب  دوش  قاچ  اـت  دروخ  یم  هک  شاـبم 

مادـک رد  يدروآ و  اجک  هک  لام  زا  يدرک ؟  فرـصم  هچ  رد  هک  رمع  زا  يدـنارذگ ؟  هنوگچ  ار  نآ  هک  یناوج  زا  يوش :  لاؤس  تمایق 
دلامب وبشوخ  نغور  تندب  رب  نادان  هک  تسا  رتهب  دناسرب  رازآ  ار  وت  اناد  میکح و  رگا  نک ،  ایهم  باوج  يارب  ار  دوخ  يدرک ؟  جرخ  هار 

 ، نکم مورحم  دوخ  ناسحا  زا  ار  مدرم  تسه ،  مه  وت  يارب  هک  نکم  گرم  رب  تتامش  دسریم ،  ناهگان  گرم  هک  زادنیم  ریخأت  ار  هبوت  . 
 ، نک شوماخ  ار  هانگ  شتآ  قّدصت  اب  تسوت ،  دـیاع  شدوس  هک  هیامرـس  یب  تسا  یتراجت  يراکزیهرپ  امنم ،  هرخـسم  ار  الب  هب  يالتبم 
زا ار  وت  دنوادخ  اریز  شاب ،  هتشاد  دای  هب  ار  ادخ  اج  همه  و  يوگ ،  مک  نخـس  هد ،  دای  یناد  یم  ار  هچ  ره  و  ریگدای ،  یناد  یمن  ار  هچنآ 
زا لبق  ریگ ،  تربع  کـچوک  يـالب  زا  دـنریگ ،  دـنپ  وت  زا  هکنآ  زا  شیپ  ریگدـنپ  مدرم  زا  تسا ،  هداد  ییاـنیب  وت  هب  و  هدـناسرت ،  باذـع 

يوش و راد  لاـم  هکنیا  زا  رتهب  رقف  يدرگن ،  منهج  مزیه  اـت  شاـب ،  راد  نتـشیوخ  مشخ  ماـگنه  هب  دوش ،  لزاـن  وت  رب  گرزب  يـالب  هکنیا 
ایند شابم ،  نمیا  هانگ  زا  تسا  هدنز  ناطیش  ات  ناشلد ،  تسد و  زا  نانآ  رب  ياو  سپ  دنـشیوخ ،  ياه  هدرک  ورگ  رد  مدرم  يدرگ ،  یغای 

هب رفاک  هک  ربم ،  نانیا  نامرف  دنشک و  یم  ار  وت  هک  زیهرپب  ناهاش  اب  ترشاعم  زا  دشاب .  وت  تشهب  ترخآ  ات  نادرگ ،  نادنز  دوخ  يارب  ار 
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دوش یمن  وفع  دروم  زرمایب  ارم  دیوگب  یسک  هکنیا  هب   7 قفـشم يرهوش  نانز  هویب  يارب  و  شاب ،  نابرهم  يردپ  نامیتی  يارب  يدرگ ،  قح 
سپس نک  ادیپ  قیفر  لوا  سرب ،  دوخ  هب  هاگ  نآ  نک ،  هیاسمه  تیعر  ادتبا  مرـسپ !  تسا .  قح  زا  وا  يوریپ  هیاس  رد  راکهانگ  شزرمآ  ، 

اور وا  رب  یناوت  یمن  وت  هدرک  دوخ  قح  رد  وا  هچنآ  زا  رتدب  هک  راذگاو  ار  راکدـب  و  نک ،  تافاکم  یکین  هب  ار  یکین  امن ،  مادـقا  رفـس  هب 
شیادخ درکادخ و  دای  ناسنا  مادک   ، تفاین اروا  دیبلطار و  دنوادخ  سک  هچ  و   ، دادن يرایار  وا  هکدرک  یگدنبار  ادـخ  سک  هچ  يراد . 

رد درکن ؟  محر  وا  درب و  يراز  شهاگرد  هب  هدـنب  مادـک  و  تشاذـگاو ،  يرگید  هبار  واادـخ  درک  هیکت  قحرب  ناـسنا  مادـک   ، درکن داـی 
 . دـننکفا رود  ار  وت  هک  شابم  خـلت  دایز  و  يوش ،  هدروخ  هک  شابم  نیریـش  رایـسب  زیخرب ،  وگتفگ  هب  هاگ  نآ  نک ،  مالـس  ادـتبا  دروخرب 

تراب و  تسا ،  قیمع  رایـسب  ایرد  هک  زاسب  مکحم  دوخ  یتشک  نک  ظفح  همان  راهچ  نآ  زا  وت  متخومآ  تمکح  هملک  رازه  تفه  دنزرف ! 
انیب و رایسب  لمع  داّقن  هک  نادرگ  صلاخ  لمع  تسا ،  رود  هار  هک  رادرب  رایسب  هشوت  تسا ،  شیپ  رد  تخس  یهاگ  ندرگ  هک  نک  کبس 

 . 434 ص 408 ـ  ج 13 ،  دیدج :  راحب  یقرواپ 1 ـ  ( 1  .) تسااناد

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

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

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

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

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

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

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

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

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
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