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باجح هلأسم 

باتک تاصخشم 

تکرش نارهت : رـشن :  تاصخـشم  يرهطم . یـضترم  باجح / هلأسم  روآدیدپ :  مان  ناونع و  . 1358 یضترم 1298 -  يرهطم  هسانـشرس : 
 : تشاددای يراپسنورب . یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر   175 کـباش :  ،264 ص . هدراهچ يرهاظ :  تاصخـشم  راشتنا 1362 . یماهس 

رشتنم فلتخم  نارـشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رـضاح  باتک  تشاددای :  تسا . ناکـشزپ  یمالـسا  نمجنا  هیرـشن  نیلوا  رـضاح  باتک 
 : یلم یسانشباتک  هرامـش   297/636 ییوـید :  يدـنب  هدر  BP230/17/م6م5 1362  هرگنک :  يدـنب  هدر  باـجح  عوـضوم :  تسا . هدـش 

1647126

باجح هفسلف 

زا لسن  نیا  رکف  درک .  وجتـسج  دیاب  نانآ  دـیاقع  راکفا و  يالبال  رد  ار  ناوج  لسن  یقالخا  ینید و  تافارحنا  رتشیب  هشیر  فلؤم  همدـقم 
رتشیب دشاب  لسن  نیا  یئامنهر  رد  یلکـشم  رگا  تسا .  دنمزاین  هداعلا  قوف  رظن  نیا  زا  تسا و  هدشن  یئامنهار  دیاب  هکنانچنآ  یبهذـم  رظن 

نیا دـنک  یم  ساسحا  یـسک  ره  هک  تسا  تقونیا  رد  و  تسا .  شدوخ  نابز  قطنم و  اب  وا  اب  ندـش  وربور  وا و  قطنم  نابز و  ندـیمهف  رد 
نینچمه هدنـسیون و  فدـه  دراد .  ینید  قیاقح  تفایرد  يارب  يدایز  یگدامآ  تسین  جوجل  دـسر  یم  رظن  هب  ادـتبا  هچنآ  فالخرب  لـسن 

زا هتشذگ  دش  ساسحا  هک  تسنیا  باجح "  هلأسم  رـشن "  ثحب و  حرط و  زا  ناکـشزپ  یمالـسا  نمجنا  نیدتم  رکفنـشور و  هورگ  فده 
هدع کی  تسد  رد  هدش  يا  هلیـسو  نز  هب  طوبرم  لئاسم  ریاس  هلأسم و  نیا  هدمآ  دوجو  هب  باجح  هنیمز  رد  هک  یناوارف  یلمع  تافارحنا 

طیارـش رد  تسا  یهیدـب  دـنزادنیب .  هار  یتاغیلبت  لاجنج  راج و  مالـسا  سدـقم  نید  هیلع  هاگیاپ  نیا  زا  هک  تفـص  رودزم  كاپان و  دارفا 
ار ادخ  هدنب  نیا   13 دشخب .  یم  ار  دوخ  موش  راثآ  تاغیلبت  نیا  دوش  یمن  یئامنهار  یفاک  ردق  هب  یبهذـم  هبنج  زا  ناوج  لسن  هک  دوجوم 

کین رثا  باتک  نیا  هلیـسو  هب  هچ  تالجم و  دئارج و  هچ  نادـیم  نیا  رد  وا  لباقان  یملق  ياهتیلاعف  دـنک  یم  ساسحا  هک  تسا  رازگـساپس 
یتح تسا  هتـشاد  لسن  نیا  راکفا  دـیاقع و  حالـصا  رد  یناوارف  ریثأت  باتک  نیا  رـشن  دراد  عـالطا  هک  اـجنآ  اـت  تسا .  هتـشاد  یـسوسحم 

 . تسا ام  رصع  يرامیب  یگنهرب "  هدیدپ "  کش  نودب  دنا .  هدرک  رظن  دیدجت  دوخ  عضو  رد  المع  ددجتم  حالطصا  هب  ناوناب  زا  یـضعب 
یبرغ نازاتـشیپ  دوخ  مینک  دـیلقت  برغ  زا  هناروکروک  ام  اضرف  دـش .  دـهاوخ  هتخانـش  يرامیب "  کی "  ناونع  هب  هدـیدپ  نیا  دوز  ای  رید 

دیهاوخ یم  رگا  دـشاب .  هدـش  رید  یلیخ  مسرت  یم  مینیـشنب  اهنآ  مالعا  راظتنا  هب  رگا  ام  یلو  درک .  دـنهاوخ  مالعا  ار  هدـیدپ  نیا  تیهاـم 
فورعم ناگـشیپرنه  زا  یکی  همان  زا  تمـسق  نیا  تسا  هدرک  دـنلب  ار  یناسک  هچ  داـیرف  هدیـسر و  اـجک  هب  برغ  رد  یگنهرب  راـک  دـینیبب 
نامدوخ هنایماع  فورعم  لثم  همان  نیا  دـیناوخب .  تسا  هدـنادنخ  ار  نیمز  يور  مدرم  لاس  لهچ  شدوخ  لوق  هب  هک  شرتخد  هب  ار  ناـهج 

هب طقف  دـهد "  یم  هزاجا  شرتخد  هب  هکنآ  زا  سپ  وا   " دـنک .  یم  هیرگ  مه  يوش  هدرم  هک  تسا  یئازع  هچ  ازع  دروآ " :  یم  داـی  هب  ار 
رنه ترورض  يارب  هنحص و  يور  رد  ارصحنم  یتخل  نیا  هک  دنک  یم  دیکأت  تفر " و  هنحـص  يور  هب  نایرع  تخل و  ناوت  یم  رنه  رطاخ 
وت نایرع  نت  نم  نامگ  هب  اما  منزب .  روآ  هدنخ  ياهفرح  دیاش  مدرمریپ و  نم  تسا .  ام  رـصع  يرامیب  یگنهرب   : . " دسیون . . .  یم  دشاب 

نارود لام  دشاب  شیپ  لاس  هد  لام  هراب  نیا  رد  وت  هشیدنا  رگا  تسین  دب  يراد .  یم  تسود  ار  شنایرع  حور  هک  دشاب  یـسک  نآ  زا  دیاب 
 . . . يوشب اه  یتخل  هریزج  هعبت  هک  یشاب  یـسک  نیرخآ  وت  مراودیما  لاح  ره  هب  درک .  دهاوخن  رتریپ  ارت  لاس  هد  نیا  سرتن  یگدیـشوپ . 

زا وا  ندوـب  دـنم  هرهب  زا  تسا  يرگید  هناـشن  يو  نانخـس  نیا  تسا .  فورعم 14  یناسنا  راکفا  یـضعب  نتـشاد  هب  همان  نیا  هدنـسیون  "  . 
باتک نیا  یلوا  یلـصا و  ياوتحم  دیـسر  مرتحم  ناگدنناوخ  عالطا  هب  باتک  نیا  لوا  پاچ  همدقم  رد  هک  روطنامه  یناسنا .  راکفا  یخرب 

توص و طبـض  زا  جارختـسا  زا  سپ  تسا و  هدـش  اقلا  ناکـشزپ  یمالـسا  نمجنا  تاسلج  رد  هک  تسا  هدوب  اهـسرد  اهثحب و  هلـسلس  کی 
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لوا پاچ  هب  تبسن  یئاهرظن  دیدجت  مود  پاچ  رد  تسا .  هدمآ  رد  باتک  تروص  هب  بلاطم  زا  یخرب  هفاضا  تارابع و  حالـصا  میظنت و 
 . دش هفاضا  بلاطم  هلـسلس  کی  هکلب  دیدرگن  فذح  یبلطم  چیه  رظن  دیدجت  رد  هک  میدش  رکذتم  پاچ  نآ  همدـقم  رد  دـمآ و  لمع  هب 

هدش هدیناجنگ  باتک  لوصف  نمـض  اذـهل  هدوب و  لوا  پاچ  رد  هچنآرب  تسا  لیمکت  میمتت و  تسین  یلقتـسم  بلطم  ابلاغ  یفاضا  بلاطم 
هب یلیخ  لوا  پاچ  رد  هک  اهاوتف  لصف  هتبلا  دـش و  هفاضا  عماجم "  رد  نز  تکرـش  ناونع "  تحت  باتک  رخآ  رد  لصف  کی  طقف  تسا . 
مود پاچ  رد  بلاطم  یخرب  درمـش .  دـیاب  یفاضا  لصف  کی  تقیقح  رد  زین  ارنآ  دـش و  لیمکت  مود  پاچ  رد  دوب  هدـش  رازگرب  راصتخا 

تـسرهف باتک  رخآ  رد  دش  هداد  ناشن  اهیقرواپ  رد  ثیداحا  رابخا و  كرادم  دیدرگ  حالـصا  یئزج  دراوم  رد  تارابع  دـش  شیپ  سپ و 
راعـشا و ثیداحا و  يارب  رگید  یکی  نآرق و  همیرک  تایآ  يارب  یکی  مه  تسرهف  ود  میدرک  هفاضا  ار  نکاما  بتک و  صاخـشا و  مـالعا 

لوا دلج  رب  ثلث  کی  دودح  رد  دمآ و  رد  بآ  زا  رتعماج  رتلماک و  یسب  لوا  پاچ  زا  مود  پاچ  ور  نیا  زا  میداد .  رارق  روهـشم  تاملک 
پاـچ هک  نونکا  دوبن .  رکذ  لـباق  هک  تفرگ  تروص  يرـصتخم 15  زیچان و  رایـسب  تاحالـصا  تافاضا و  موس  پاچ  رد  تشگ .  هفاضا 

تافاضا و عون  زا  همه  زین  اهرظن  دـیدجت  نیا  دـمآ .  لـمع  هب  يرگید  ياـهرظن  دـیدجت  هلـسلس  کـی  دوش  یم  رـشتنم  باـتک  نیا  دـیدج 
مان هب   16 تسا .  هدـشن  هداد  یتارییغت  زین  باتک  بلاطم  رهوج  رد  هکنانچمه  هدـشن  مک  يزیچ  تاحالـصا  مه  یمک  تسا و  تاحیـضوت 

حیرصت بلطم  نیا  هرابرد  میرک  نآرق  دوخ  رد  تسا .  یمالسا  مهم  لئاسم  زا  یکی  هناگیب  درم  ربارب  رد  نز  یگدیـشوپ  موزل  همدقم  ادخ 
موزل رهاظم  زا  یکی  هناـگیب  درم  زا  ار  دوخ  نز  ندیـشوپ  درک .  دـیدرت  ناوت  یمن  یمالـسا  هبنج  زا  بلطم  لـصا  رد  اذـهیلع  تسا .  هدـش 

ار ثحب  نیا  تسا .  نآ  رهاظم  زا  رگید  یکی  هیبنجا  یبنجا و  نایم  تولخ  زاوج  مدـع  هکنانچمه  تسا  یبنجا  ناـنز  نادرم و  ناـیم  میرح 
تیارس نیملسم  ریغ  هب  نیملسم  زا  مالسا  روهظ  زا  سپ  تسا و  مالـسا  تاصتخم  زا  شـشوپ  ایآ   - 1 درک :  یگدیـسر  دیاب  شخب  جنپ  رد 
ششوپ تلع   - 2 تسا . ؟  هتـشاد  دوجو  زین  مالـسا  زا  لبق  رگید  للم  نایم  رد  تسین و  نیملـسم  مالـسا و  تاـصتخم  زا  اـی  تسا ؟  هدرک 

رگیدـکی اب  هنادازآ  اهنآ  درادـن  دوجو  هداـم  سنج  رن و  سنج  ناـیم  یمیرح  هنوگچیه  تاـناویح  ناـیم  رد  میناد  یم  هکناـنچ  تسیچ . ؟ 
درم نز و  سنج  نایم  هک  هدش  ببس  یبجوم  هچ  دنـشاب .  نینچ 17  زین  ناسنا  دارفا  هک  تسا  نیا  یعیبط  یلوا  هدعاق  دننک .  یم  ترـشاعم 
ياج یسنج  قالخا  قلطم  رد  درادن  ششوپ  هب  صاصتخا  دیآ . ؟  دوجو  هب  رگید  تروص  هب  ای  نز  یگدیـشوپ  تروص  هب  یلئاح  میرح و 

ناسنا رد  یلو  دننک  یمن  مرـش  ساسحا  یـسنج  لئاسم  رد  تاناویح  تسه .  شـسرپ  نیمه  زین  فافع  ایح و  هرابرد  تسه .  یلاؤس  نینچ 
یمالسا ششوپ  دودح   - 5 اهلاکشا .  اهداریا و   - 4 مالسا .  رظن  زا  ششوپ  هفسلف   - 3 دراد .  دوجو  مرش  ایح و  هدام  سنج  رد  صخالاب 

تسا نیا  رادفرط  مالسا  ای  دنک  یم  تلالد  ینعم  نیا  رب  باجح "  تغل "  هکنانچمه  تسا  نز  ینیشن  هدرپ  رادفرط  مالـسا  ایآ  تسیچ . ؟ 
دودح مود  تروص  رد  و  دـنک ؟  يریگ  هرانک  عامتجا  زا  دـشاب  روبجم  هکنآ  نودـب  دـناشوپب  ار  دوخ  ندـب  هناگیب  درم  روضح  رد  نز  هک 

ود هرهچ و  اما  دوش  هدیـشوپ  دیاب  تسد  ود  هرهچ و  ياروام  ای  دوش  هدیـشوپ  دیاب  زین  چم  ات  تسد  ود  هرهچ و  ایآ  تسا ؟  ردقچ  شـشوپ 
رد ایآ  ینعی  هن ؟  ای  دراد  دوجو  فافع "  میرح  مان "  هب  يا  هلأسم  مالـسا  رد  اـیآ  لاـح  ره  رد  و  تسین ؟  مزـال  شندیـشوپ  چـم  اـت  تسد 

مالـسا ایآ  رگید  ترابع  هب  و  ریخ ؟  ای  دراد  دوجو  دشاب  طالتخا "  هن "  تیـسوبحم " و  ینیـشن " و "  هدرپ  هن "  هک  یموس  هلأسم  مالـسا 
 . دیوگ یم  خساپ  اهنادب  باتک  نیا  هک  تسا  یئاهشسرپ  اهنیا  هن . ؟  ای  تسا  نادرم  نانز و  عماجم  ندوب  ادج  رادفرط 

باجح هچخیرات  لوا :  شخب 

هراشا

 - 4 دوهی .  موق  رد  باـجح   - 3 برع .  تیلهاج  رد  باـجح  عضو   - 2 تسا ؟  هدوب  باجح  مالـسا  زا  لبق  رگید  للم  ناـیم  رد  اـیآ   - 1
 . دنه رد  باجح   - 5 ناتساب .  ناریا  رد  باجح 
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باجح هچخیرات 

دنا هدوب  مالـسا  زا  لبق  هک  یللم  همه  هرابرد  میناوتب  هک  تسا  لماک  هاگنآ  ام  یخیرات  عـالطا  تسین .  لـماک  یخیراـت  هبنج  زا  نم  عـالطا 
ياهباتک رد  نم  هک  اجنآ  ات  تسا .  هتـشاد  دوجو  باجح  لـلم  یـضعب  ناـیم  رد  مالـسا  زا  لـبق  هک  تسنیا  ملـسم  ردـق  مینک .  رظن  راـهظا 

تخس هدمآ  مالسا  نوناق  رد  هچنآ  زا  هتـشاد و  دوجو  باجح  دنه  رد  الامتحا  دوهی و  موق  نایم  رد  ناتـساب و  ناریا  رد  ما  هدناوخ  هطوبرم 
هحفـص رد  تنارود  لیو  تسا .  هدش  ادیپ  برع  رد  مالـسا  هلیـسو  هب  تسا و  هتـشادن  دوجو  باجح  برع  تیلهاج  رد  اما  تسا .  هدوب  رت 

یم دوهی  نوناق  ضقن  هب  ینز  رگا  دـسیون " . :  یم  دوملت  نوناـق  دوهی و  موق  هب  عجار  یـسراف )  همجرت   " ندـمت (  خـیرات  دلج 12 "   30
نادرم زا  یخنـس  ره  اب  ای  تشر  یم  خـن  ماع  عراش  رد  ای  تفر و  یم  مدرم  ناـیم  هب  تشاد  رـس  رب  يزیچ  هکنآ  یب  ـالثم  هکناـنچ  تخادرپ 

رد دنونـشب  ار  وا  نانخـس  دنتـسناوت  یم  شناگیاسمه  دومن  یم  ملکت  شا  هناخ  رد  نوچ  هک  دوب  دنلب  ردقنآ  شیادص  ای  درک  یم  لد  درد 
باجح زا  تسا  هدوب  لومعم  دوهی  موق  رد  هک  یباـجح  اذـهیلع   " دـهد .  قـالط  ار  وا  هیرهم  تخادرپ  نودـب  تشاد  قح  درم  تروص  نآ 

هب عجار  هحفـص 552  ندمت "  خـیرات  لوا "  دـلج  رد  تسا .  هدوب  رتلکـشم  رت و  تخـس  یـسب  داد  میهاوخ  حرـش  ادـعب  هکنانچ  یمالـسا 
دـش دمآ و  مدرم  نایم  رد  هداشگ  يور  اب  يدازآ و  لامک  اب  دنتـشاد  یلاع  یتلزنم  نانز  تشدرز  نامز  رد  دـیوگ " . :  یم  میدـق  نایناریا 
نوچ ریقف  نانز  درک .  ادیپ  لزنت  نادنمتورث  هقبط  رد  اصوصخم  نز  ماقم  شویراد  زا  سپ  دـیوگ " :  یم  نینچ  هاگنآ   . . . " دـندرک .  یم 
نامز ینیـشن  هشوگ  رگید  نانز  دروم  رد  یلو  دـندرک  ظفح  ار  دوخ  يدازآ  دـندوب  مدرم  نایم  رد  دـش  دـمآ و  زا  راچان  ندرک  راـک  يارب 

یـشوپ هدرپ  يانبم  دوخ  رما  نیا  تفرگ و  ارف  ار  ناشیعامتجا  یگدنز  رـسارس  درک و  ادیپ  دادـتما  هتفر  هتفر  دوب  بجاو  ناشیارب  هک  ضیح 
هناخ زا  دراد  شوپور  ناور  تخت  رد  زج  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تأرج  عامتجا  يالاب  تاـقبط  ناـنز  دور .  یم  رامـش  هب  ناناملـسم  ناـیم  رد 

ولو ار  يدرم  چیه  دنتـشادن  قح  رادرهوش  نانز  دـننک .  شزیمآ  نادرم  اب  اراکـشآ  هک  دـش  یمن  هداد  هزاجا  نانآ  هب  زگره  دـنیایب و  نوریب 
رظن هب  ناشیا  زا  یمان  دوش و  یمن  هدید  نز  تروص  چیه  هدنام  ياج  رب  ناتـساب  ناریا  زا  هک  یئاهـشقن  رد  دننیبب .  دـشاب  ناشردارب  اب  ردـپ 

تبسن ناردارب  ناردپ و  یتح  هدوب  امرفمکح  ناتـساب  ناریا  رد  يدیدش  تخـس و  باجح  دیئامرف  یم  هظحالم  هکنانچ   . . . " دسر .  یمن 
نز هرابرد  یسوجم  نهک  نیئآ  موسر و  قبط  هک  يدیدش  تاررقم  تنارود  لیو  هدیقع  هب  دنا .  هدش  یم  هدرمـش  مرحمان  رادرهوش  نز  هب 

زیهرپ وا  اب  ترـشاعم  زا  دـنا و  هتـسج  یم  يرود  یگنانز  تداـع  تدـم  رد  وا  زا  همه  هدوب  سوبحم  یقاـتا  رد  هک  هدـش  یم  ارجا  ضئاـح 
یم ارجا  ضئاح  نز  هرابرد  یتاررقم  نینچ  زین  نایدوهی  نایم  رد  تسا .  هدوب  ناتساب  ناریا  رد  باجح  ندش  ادیپ  یلـصا  ببـس  دنا  هتـشاد 
ایآ تسیچ . ؟  شروظنم  دور "  یم  رامـش  هب  ناناملـسم  نایم  رد  یـشوپ  هدرپ  يانبم  دوخ  رما  نیا  و  دـیوگ " :  یم  هکنیا  اما  تسا .  هدـش 
یم همه  دوش ! ؟  یم  ارجا  ضئاـح  نز  هراـبرد  هک  تسا  ینـشخ  تاررقم  زین  ناناملـسم  ناـیم  رد  باـجح  جاور  تلع  هک  تسنیا  دوصقم 

زامن و ریظن  بجاو  تادابع  یخرب  زا  طقف  مالـسا  رد  ضئاح  نز  درادن .  تسا و  هتـشادن  دوجو  زگره  یتاررقم  نینچ  مالـسا  رد  هک  میناد 
هنوگچیه نارگید  اب  ترـشاعم  رظن  زا  ضئاح  نز  یلو  تسین  زیاج  یگناـنز  تداـع  تدـم  رد  زین  وا  اـب  یگباوخمه  تسا و  فاـعم  هزور 

زا هک  تسا  یتداـع  ناناملـسم  ناـیم  جـیار  باـجح  هک  تسنیا  دوصقم  رگا  و  دوش .  ینیـشن  هشوگ  هب  روبجم  ـالمع  هک  درادـن  یتیعونمم 
دنوش ناملسم  نایناریا  هکنیا  زا  لبق  اریز  تسا .  یتسردان  نخس  مه  زاب  درک  تیارس  ناناملـسم  ریاس  هب  ناشندش  ناملـسم  زا  سپ  نایناریا 

هک تسا  یعدـم  مه  ینعی  دوـش  یم  هدـیمهف  بلطم  ود  ره  تنارود  لـیو  رگید  نانخـس  زا  تسا .  هدـش  لزاـن  باـجح  هب  طوـبرم  تاـیآ 
ضئاح نز  اب  یگباوخمه  كرت  هک  تسا  یعدم  مه  تفای و  جاور  ناناملسم  نایم  رد  ناشندش  ناملسم  زا  سپ  نایناریا  هلیـسو  هب  باجح 

 : . " دیوگ یم  یـسراف )  همجرت  هحفص 112 (  دـلج 11  رد  تسا .  هدوب  رثؤم  نانآ  يریگ  هشوگ  رد  لقاال  ناملـسم و  نانز  باـجح  رد 
نآ هتخابلد  هتـسویپ  دنتـشاد و  میب  نز  یبیرفلد  زا  نابرع  دوب .  مالـسا  ورملق  رد  طاول  باجح و  جاور  تاـبجوم  زا  ناریا  اـب  برع  طاـبترا 

اب تفگ :  یم  دوخ  موق  هب  رمع  دـندرک .  یم  یفالت  نز  تلیـضف  فافع و  هراـبرد  نادرم  یلومعم  دـیدرت  اـب  ار  يو  یعیبط  ذوفن  دـندوب و 
اب نانز  نادرم و  دندوب  هدرکن  باجح  رد  ار  نز  ناناملسم  يرجه  لوا  نرق  هب  یلو  دننک .  راتفر  ناشیا  يأر  فالخ  دننک و  تروشم  نانز 

باجح زا 80هلأسم  هحفص 10 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد يراد  هجاوخ  باجح و  دندرک .  یم  زامن  مه  اب  دجـسم  رد  دـنتفر و  یم  يولهپ  هب  ولهپ  اه  هچوک  رد  دـندرک و  یم  تاقالم  رگیدـکی 
مارح نادرم  رب  سافن  ضیح و  مایا  رد  هک  دـمآ  دـیدپ  اـجنآ  زا  ناـنز  يریگ  هشوگ  دـش .  لومعم  يرجه )   127  - 126 مود (  دـیلو  مایا 

 . دنتفرگ یم  هدیدن  ار  روتسد  نیا  نابرع  یضعب  اما  دوب  هدرک  یهن  داشگ  هماج  ندیشوپ  زا  ربمیپ  دیوگ " :  یم  هحفص 111  رد   " دندوب . 
هب ار  دوخ  يوم  دنتـسارآ  یم  گنراگنر  داشگ و  هماج  قارب و  دـنبرمک  هنت و  مین  هب  ار  دوخ  رکیپ  نانز  دنتـشاد .  یئاهرویز  تاـقبط  همه 
هایس ياه  هتشر  اب  تاقوا  یهاگ  دنتخیوآ و  یم  رس  تشپ  هب  هتفاب  اه  هتـسد  هب  ای  دنتخیر  یم  رـس  فرط  ود  هب  ای  دندرک  یم  هتـسد  یئابیز 
مشچ ریز  زا  ار  شیوخ  هرهچ  يرجه  لاس 97  زا  سپ  دنتسارآ .  یم  لگ  رهاوج و  هب  ار  دوخ  ابلاغ  دندرک .  یم  رتشیب  ارنآ  شیامن  مشیربا 

هب عجار  هحفص 233  ندمت "  خیرات  دـلج 10 "  رد  تنارود  لیو   " دوب .  جاور  نانچمه  تداع  نیا  سپ  نآ  زا  دندیـشوپ .  یم  باـقن  هب 
رد رهاظ و  مدرم  نایم  رد  هک  دندوب  دازآ  ینانوی  ياه  هقوشعم  دننام  اه  هعتم  نیا  دوب .  عنامالب  هعتم  نتشاد  دیوگ " . :  یم  ناتساب  نایناریا 

 " دش لقتنم  مالسا  هب  یناریا  نیرید  مسر  نیا  دندش .  یم  يرادهگن  هناخ  نوردنا  رد  الومعم  ینوناق  نانز  اما  دنوش  رضاح  نادرم  تفایض 
تسا و هتشادن  دوجو  نز  رد  یگدیشوپ  هرابرد  يروتسد  نیرتکچوک  ربمغیپ  نامز  رد  یئوگ  هک  دیوگ  یم  نخـس  يروط  تنارود  لیو  . 

یباجح یب  اب  يرجه  مود  نرق  لیاوا  لوا و  نرق  رخاوا  ات  ناملـسم  ناـنز  و  تسا !  هدوب  هدرک  یهن  داـشگ  هماـج  ندیـشوپ  زا  طـقف  ربمغیپ 
نز کش  نودـب  دـهد .  یم  تداهـش  نآ  فـالخرب  یعطق  خـیرات  تسین .  نینچ  اـعطق  هکنآ  لاـح  و  دـنا .  هدرک  یم  دـمآ  تفر و  لـماک 

راصنا نانز  هراومه  هشیاع  دروآ .  دوجو  هب  یلوحت  تهج  نیا  رد  مالسا  یلو  دنک  یم  فیـصوت  تنارود  لیو  هک  هدوب  نانچمه  تیلهاج 
نوریب قباس  دننام  هک  دشن  هدید  نانآ  زا  رفن  کی  دش  لزان  رون  هروس  تایآ  هکنیمه  راصنا  نانز  هب  ابحرم  درک " :  یم  شیاتس  نینچنیا  ار 

هحفص دلج 2  دوادوبا  ننس  رد   ( . 1 " تسا (  هتسشن  ناشرس  يور  غالک  یئوگ  دندیشوپ .  یم  یلکشم  ياهیرسور  اب  ار  دوخ  رس  دیایب . 
نهیلع نیندی  بازحا (  هروس  هیآ  هکنآ  زا  سپ  دـیوگ " :  یم  هملـس  ما  هک  توافت  نیا  اب  دـنک  یم  لقن  هملـس  ما  زا  ار  بلطم  نیمه   382
دیدش باجح  هک  تسا  دـقتعم  زین  ناریا  رد  لاس  هس  باتک  رد  ونیبوگ "  تنک   " دـندرک " .  نینچ  راصنا  نانز  دـش  لزان  نهبیبالج )  نم 

نز یگدیـشوپ  اهنت  تسا  هدوب  یناساس  ناریا  رد  هچنآ  هک  تسا  دـقتعم  وا  دـنام .  یقاب  ناـیناریا  ناـیم  رد  مالـسا  هرود  رد  یناـساس  هرود 
هیآ 31 لیذ  فاشک  هرود 1 -  نآ  ناگدازهاش  نادبوم و  يرسدوخ  هک  تسا  یعدم  تسا .  هدوب  نز  نتشاد  هگن  یفخم  هکلب  تسا  هدوبن 

ناکمالا یتح  ددرگ و  هاگآ  شدوجو  زا  یـسک  تشاذگ  یمن  تشاد  هناخ  رد  یلگـشوخ  نز  یـسک  رگا  هک  دوب  يردق  هب  رون .  هروس  زا 
شدوخ ناج  کلام  انایحا  وا و  کلام  رگید  تسه  شا  هناخ  رد  یلگـشوخ  مناخ  نینچ  هک  دـش  یم  مولعم  رگا  اریز  درک  یم  ناهنپ  ار  وا 
مالـسا ناهج  هب  ناریا  مور و  ناملـسم :  ریغ  للم  زا  باجح  هک  تسا  دـقتعم  زین  دـنه  دـیقف  ریزو  تسخن  ورهن "  لـعل  رهاوج  دوبن " .  مه 

دش ادیپ  اهدعب  هک  یتارییغت  هب  یمالسا  ندمت  زا  شیاتس  نمـض  هحفـص 328  لوا  دلج  ناهج "  خیرات  هب  یهاگن  باتک "  رد  دـش .  دراو 
نایم رد  دوب .  نانز  عضو  رد  نآ  دومن و  يور  اجیردـت  زین  روآ  فسأت  گرزب و  رییغت  کی  دـیوگ " . :  یم  هلمجنآ  زا  دـنک و  یم  هراـشا 

یمومع نکاما  رد  هکلب  دندرک  یمن  یگدنز  ناشیا  زا  ناهنپ  نادرم و  زا  ادج  برع  نانز  تشادن .  دوجو  هدرپ  باجح و  مسر  برع  نانز 
رثا رب  زین  اهبرع  اما  دنتخادرپ .  یم  هباطخ  ظعو و  هب  ناشدوخ  یتح  دنتفر و  یم  هباطخ  ظعو و  سلاجم  اهدجـسم و  هب  دـنتفای  یم  روضح 

تشاد دوجو  ناریا  يروطارپما  یقرش و  مور  يروطارپما  ینعی  ناشرواجم  يروطارپما  ود  رد  هک  ار  یمسر  شیپ  زا  شیب  اجیردت  اهتیقفوم 
بادآ تاداع و  راتفرگ  مه  ناشدوخ  اما  دندیشخب .  نایاپ  ناریا  يروطارپما  هب  دنداد و  تسکش  ار  مور  يروطارپما  اهبرع  دندرک .  سابتقا 
یئادج مسر  هک  دوب  ناریا  هینطنطـسق و  يروطارپما  ذوفن  رثا  رب  اصوصخم  تسا  هدش  لقن  هک  يرارق  هب  دنتـشگ .  اهیروطارپما  نیا  دنـسپان 

ادج مه  زا  اهنز  اهدرم و  دـیدرگ و  زاغآ  مرح "  متـسیس "  اجیردـت  درک .  ادـیپ  جاور  اهبرع  نایم  رد  ناشیا  ینیـشن  هدرپ  نادرم و  زا  نانز 
لوسر نامز  رد  هچنآ  زا  باجح  برع  ریغ  ناناملسم  هزات  اب  ناملسم  بارعا  ترشاعم  رثا  رب  اهدعب  طقف  تسین .  یتسرد  نخس   " دنتشگ . 
نایمور هک  دیآ  یم  رب  ورهن  نانخس  زا  تسا .  هتـشادن  یتیانع  چیه  نز  شـشوپ  هب  اساسا  مالـسا  هکنیا  هن  دش  رتدیدش  تشاد  دوجو  مرکا 

نیا تفای .  هار  یمالـسا  يافلخ  رابرد  هب  ناریا  مور و  زا  زین  يرادارـسمرح  مسر  دـنا و  هتـشاد  باجح  دوهی )  موق  ریثأت  تحت  دـیاش  زین ( 
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زا لبق  هک  تسین  نشور  تسرد  یلو  تسا  هدوب  امرفمکح  يدـیدش  تخـس و  باجح  زین  دـنه  رد  دـنا .  هدرک  دـییأت  زین  نارگید  ار  هتکن 
ریثأـت تحت  ناملـسم  ریغ  ناودـنه  تسا و  هتفاـی  جاور  دـنه  رد  مالـسا  ذوفن  زا  سپ  اهدـعب  اـی  تسا و  هتـشاد  دوجو  دـنه  رد  مالـسا  ذوفن 
ناریا باجح  ریظن  زین  يدنه  باجح  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  دنا .  هتفریذـپ  ار  نز  باجح  یناریا  ناناملـسم  اصوصخم  ناناملـسم و 

نایناریا هلیـسو  هب  يدنه  باجح  هک  دیآ  یم  رب  ندمت  خـیرات  مود  دـلج  رد  تنارود  لیو  راتفگ  زا  تسا .  هدوب  دـیدش  تخـس و  ناتـساب 
زا یکی  مک  مک  دنسپان  مسر  نیا  هنافـسأتم  دیوگ " :  یم  میدرک  لقن  وا  زا  هک  ینانخـس  زا  سپ  ورهن  تسا .  هتفای  جاور  دنه  رد  ناملـسم 

هطـساو هب  دـنه  باـجح  ورهن  هدـیقع  هب   " تخومآ .  ارنآ  دـندمآ  اجنیدـب  ناناملـسم  یتقو  زین  دـنه  دـش و  یمالـسا  هعماـج  تایـصوصخ 
هک مینک  لوبق  دیاب  مینادب  باجح  ندمآ  دیدپ  للع  زا  یکی  ار  تذل  كرت  تضایر و  هب  لیامت  رگا  یلو  تسا .  هدـمآ  دـنه  هب  ناناملـسم 

 " رد لسار  تسا .  هدوب  يدام  تاذل  ندرمـش  دیلپ  تضایر و  میدق  زکارم  زا  دنه  اریز  تسا .  هتفریذـپ  ار  باجح  مایا  نیرتمیدـق  زا  دـنه 
یم همـشچرس  عبنم  ود  زا  دوش  یم  هدید  ندـمتم  عماوج  رد  هک  نانچنآ  یـسنج  قالخا  دـیوگ " :  یم  هحفـص 135  قالخا "  یئوشانز و 

رد تیحیـسم و  لبقام  راصعا  رد  یـسنج  قالخا  قشع .  ندوب  ثیبخ  هب  هناضاترم  داقتعا  يرگید  يردـپ و  نانیمطا  هب  لیامت  یکی  دریگ : 
اجنآ رد  یبلط  تضایر  ارهاظ  هک  تسا  ناریا  دـنه و  نآ  يانثتـسا  دوش و  یم  بعـشنم  لوا  عبنم  زا  طـقف  زورما  هب  اـت  رود  رواـخ  کـلامم 
دوجو ناهج  رد  باجح  مالـسا  زا  لبق  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  لاح  ره  هب   " تسا .  هدش  هدنکارپ  ناهج  رـسارس  رد  هدـمآ و  دـیدپ 
رگید و  هن ؟  ای  تسا  یکی  دوب  یناتـساب  للم  رد  هک  یباجح  اب  یمالـسا  باجح  دودـح  هکنیا  اـما  تسین  نآ  رکتبم  مالـسا  تسا و  هتـشاد 
دیدـپ أشنم  ناهج  رگید  ياهاج  رد  هک  تسا  هفـسلف  تلع و  نامه  دزاـس  یم  مزـال  ار  باـجح  مالـسا  رظن  زا  هک  يا  هفـسلف  تلع و  هکنیا 

 . تفگ میهاوخ  نخس  اهنآ  هرابرد  لیصفت  هب  يدعب  ياهتمسق  رد  هک  تسا  یبلاطم  هن ؟  ای  تسا  هدش  باجح  ندمآ 

باجح ندش  ادیپ  تلع  مود :  شخب 

هراشا

رد هک  تسا  ینید  هک  مالسا  دمآ ؟  دیدپ  یناتساب  للم  یـضعب  ای  همه  نایم  رد  هک  دش  روطچ  تسیچ ؟  باجح  ندش  ادیپ  هفـسلف  تلع و 
یعس باجح  نافلاخم  درک . ؟  سیسأت  ای  دییأت و  ار  باجح  یتحلـصم  هچ  يور  ارچ و  دراد  يروظنم  هفـسلف و  شیوخ  ياهروتـسد  همه 
قرف یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  باجح  نایم  تهج  نیا  رد  دننک و  رکذ  باجح  ندش  ادیپ  تلع  ناونع  هب  ار  يا  هناملاظ  تانایرج  دنا  هدرک 
ندش ادـیپ  تلع  باب  رد  دریگ .  یم  همـشچرس  هناملاظ  تانایرج  نیمه  زا  زین  یمالـسا  باجح  هک  دـننک  یم  دومناو  نینچ  دـنراذگ  یمن 

عومجم ام  تسا .  هدـش  رکذ  باجح  نداد  هولج  هنالهاج  ای  هناملاظ  يارب  اهتلع  نیا  ابلاغ  تسا و  هدـش  زاربا  ینوگانوگ  تایرظن  باـجح 
یضعب يداصتقا و  یضعب  یقالخا و  یضعب  یعامتجا و  یضعب  یفسلف و  یـضعب  میا  هدروآ  تسد  هب  هک  یتایرظن  مینک .  یم  رکذ  ار  اهنآ 

هـشیر یعامتجا (  تلادع  تینما و  مدـع   - 2 یفـسلف . )  هشیر  تینابهر ( تضایر و  هب  لـیم   - 1 دوـش . :  یم  رکذ  ـالیذ  هک  تسا  یناور 
تداسح و  - 4 يداصتقا . )  هشیر  درم (  يداصتقا  عفانم  تهج  رد  يو  يورین  رامثتسا  نز و  رب  درم  طلـست  یهاشردپ و   - 3 یعامتجا . ) 

تاررقم هوالع  هب  دراد  مک  يزیچ  درم  زا  تقلخ  رد  هکنیا  هب  وا  ساسحا  نز و  یگناـنز  تداـع   - 5 یقـالخا . )  هشیر  درم (  یهاوخدوخ 
هجو چـیه  هب  ای  هدربمان  لـلع  یناور . )  هشیر  تسا (  هدـش  عضو  تداـع  ماـیا  رد  وا  اـب  ترـشاعم  كرت  وا و  يدـیلپ  هنیمز  رد  هک  ینـشخ 

رد اضرف  ای  دنا و  هدرک  رکذ  باجح  تلع  مان  هب  ار  اهنآ  تهج  یب  تسا و  هتـشادن  ناهج  زا  هطقن  چیه  رد  باجح  ندـش  ادـیپ  رد  يریثأت 
رد هک  يا  هفسلف  تمکح و  ینعی  تسا  هتشادن  ریثأت  یمالسا  باجح  رد  تسا  هتشاد  ریثأت  یمالسا  ریغ  ياهمتسیس  زا  یـضعب  ندمآ  دیدپ 

رکفت زرط  کی  هدـیئاز  ار  نآ  یهاگ  باجح  نافلاخم  دوش  یم  هظحـالم  هک  روطناـمه  تسا .  هدوبن  هدـش  باـجح  عیرـشت  ببـس  مالـسا 
ارنآ یهاگ  دـننک و  یم  رکذ  نآ  يارب  یعامتجا  یـسایس و  هشیر  یهاگ  دـننک و  یم  یفرعم  ناهج  تاذـل  ناهج و  هرابرد  صاـخ  یفـسلف 
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نیا زا  کی  ره  ام  دنهد .  یم  تلاخد  نآ  ندمآ  دـیدپ  رد  ار  یناور  ای  یقالخا  صاخ  ياه  هبنج  یهاگ  دـنناد و  یم  يداصتقا  للع  لولعم 
تسا و هتشادن  رظن  تاهج  نیا  زا  کیچیه  هب  دوخ  یعامتجا  هفسلف  رد  مالـسا  هک  مینک  یم  تباث  مینک و  یم  داقتنا  سپـس  رکذ و  ار  للع 
ام رظن  زا  هک  مینک  یم  هراشا  یـساسا  تلع  کی  هب  همتاخ  رد  دـهد و  یمن  قفو  مالـسا  هدـش  هتخانـش  ملـسم و  ینابم  اب  اـهنآ  زا  کـیچیه 

 . دور یم  رامش  هب  اهنآ  نیرت  هجوم 

تینابهر تضایر و 

رگا تسا  رشب  ینارماک  یشوخ و  عوضوم  نیرتگرزب  نز  نوچ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تینابهر  تضایر و  هفسلف  اب  شـشوپ  هلأسم  طابترا 
تذل كرت  تینابهر و  هفـسلف  ناوریپ  دنور .  یم  یبایماک  یئوجتذل و  لابند  هاوخان  هاوخ  دنـشاب  رگیدـکی  اب  روشحم  رـشاعم و  درم  نز و 

اب هکنیا  امک  دـنا  هدرک  عضو  ار  شـشوپ  هدـش  لئاق  میرح  درم  نز و  نیب  دـننک  راگزاس  تضایر  دـهز و  اـب  ـالماک  ار  طـیحم  هکنیا  يارب 
هلابند و هیرظن  نیا  قبط  شـشوپ  ندـمآ  دـیدپ  دـنا .  هدرک  هزراـبم  تسا  هدوب  تجهب  تذـل و  كرحم  نز  ریظن  هک  مه  يرگید  ياـهزیچ 
یبلط و رقف  هفسلف  لام  عوضوم  رد  هک  يروطنامه  ایند  كرت  تضایر و  هدیا  تسا .  تبوزع  ندرمش  سدقم  جاودزا و  نتسناد  دیلپ  هجیتن 
 . تسا هدرک  داجیا  ار  لامج  اب  تفلاخم  یبلط و  درجت  هفـسلف  نز  دروم  رد  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  يداـم  لـئاسو  همه  هب  ندز  اـپ  تشپ 

توهش و اب  هزرابم  لامج و  اب  تفلاخم  رهاظم  زا  زین  تسا  لومعم  شیوا  رد  اه  یضعب  اهودنه و  اهکیـس  نایم  رد  هک  وم  نتـشادهگن  دنلب 
دنلب ددرگ و  یم  یسنج  تبغر  ینوزف  ببس  وم  ندرتس  ندرک و  هاتوک  دنیوگ  یم  تسا .  تضایر  هب  لیم  تذل و  فرط  هفسلف  تارمث  زا 

رد يو  میروایب .  عوضوم  نیا  رد  ار  لـسار  دـنارترب  هتفگ  زا  یتمـسق  تسین  دـب  اـجنیا  رد  تسا .  نآ  شهاـک  لـیلقت و  بجوم  نآ  ندرک 
زا سدقم )  سلوب  لوپ (  نس  رکف  زرط  نیا  تیحیـسم  لوا  نورق  رد  صوصخب  دیوگ " . :  یم  هحفص 30  قالخا "  یئوشانز و  باتک " 

بوکنم ار  ناطیـش  ات  دـنتفرگ  شیپ  نابایب  هار  يرامـشیب  هدـع  تفرگ و  دوخ  هب  سدـقت  موهفم  درجت  تفاـی و  ماـمت  هعاـشا  اـسیلک  فرط 
طوطخ اریز  تخادرپ  هزرابم  هب  مامحتسا  اب  انمض  اسیلک  تخاس .  یم  ولمم  یناوهـش  تالیخت  زا  ار  نانآ  نهذ  نآ  ره  هک  یناطیـش  دنزاس 

هب زاب  اریز  تفرگ  دوخ  هب  ار  سدقت  يوب  تروص  ندب  هحیار  هدرک  نیـسحت  ار  ندب  كرچ  اسیلک  دنار .  یم  هانگ  فرط  هب  ار  ناسنا  ندب 
شیپ شـسرپ  نیا  اجنیا   . . . " دش .  هتخانـش  ادخ  دیراورم  شپـش  دراد .  تافانم  حور  تفاظن  اب  نآ  شیارآ  ندـب و  تفاظن  لوپ  نس  رظن 

مورحم تذل و  زا  زیهرپ  دشاب .  بلط  تذل  وجماک و  دیاب  اعبط  رـشب  تسیچ ؟  تینابهر  تضایر و  هب  رـشب  لیامت  تلع  اساسا  هک  دیآ  یم 
دوجو ناهج  طاقن  زا  يرایـسب  رد  هک  هدوب  ینایرج  تذل  اب  ینمـشد  تینابهر و  میناد  یم  هکنانچ  دـشاب .  هتـشاد  یلیلد  دـیاب  دوخ  ندرک 

ياه هلخن  زا  یکی  هک  یبلک "  هلخن "  تسا .  هدوب  نانوی  نیمز  برغم  رد  ناتسودنه و  نیمز  قرشم  رد  نآ  زکارم  هلمج  زا  تسا .  هتـشاد 
زا یکی  نویبلک  هلـسلسرس   - 1  ( . 1 تسا (  هدوب  يدام  تذـل  فلاخم  رقف " و  رادـفرط "  تسا  هتـشاد  جاور  ناـنوی  رد  تسا و  یفـسلف 
رد ار  تلیـضف  یلو  تسناد  تلیـضف  بسک  رد  ار  دوجو  تیاـغ  دوخ  داتـسا  دـننام  وا   " سنیط .  سیتنا  ماـن "  هب  تسا  طارقـس  نادرگاـش 

هنوـگنیا ندـمآ  دـیدپ  لـلع  زا  یکی  ار  شناوریپ  وا و  تهج  نیا  زا  دـنا " :  هتفگ  تسناد .  یم  یناـحور  ینامـسج و  تاـعتمت  همه  كرت 
همیمض هدیقع  نیا  اب  رگا  تسا و  دیدش  هداعلا  قوف  دارفا  یضعب  رد  لیامت  نیا  تسا .  تقیقح  هب  لوصو  يارب  رـشب  لیامت  دیاقع  راکفا و 

تضایر هب  رجنم  ارهق  ددرگ  روهقم  ینامسج  یندب و  تالیامت  ندب و  هک  دوش  یم  لصاح  هاگنآ  حور  يارب  زا  تقیقح  فشک  هک  ددرگ 
تلع تسین  رسیم  سفن  ياوه  اب  تفلاخم  یتسین و  انف و  هار  زا  ازج  قح  هب  لوصو  هک  هشیدنا  نیا  رگید  ترابع  هب  ددرگ .  یم  تینابهر  و 
تسا يونعم  ياهجنر  زا  يا  هراپ  هب  يدام  تاذل  ندوب  هتخیمآ  تضایر  هدیدپ  رگید  تلع  تسا .  تینابهر  تضایر و  ندمآ  دیدپ  یلـصا 
تورث نتـشاد  دنچ  ره  هک  تسا  هدید  الثم  دراد .  دوجو  یحور  ياهجنر  هدع  کی  يدام  ياهتذل  رانک  رد  هراومه  هک  تسا  هدـید  رـشب  . 

دوجو نآ  يرادـهگن  رد  لیـصحت و  رد  اهتلذ  لمحت  اهبارطـضا و  اهیتحاران و  نارازه  اما  تسا  اهینارماک  اهیـشوخ و  هلـسلس  کـی  بجوم 
یم نویبلک  زا  ورنیا  زا  دـهد .  یم  تسد  زا  يدام  تاذـل  نیا  هطـساو  هب  ار  دوخ  عبط  ولع  ءانغتـسا و  يدازآ و  هک  تسا  هدـید  رـشب  دراد . 
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و دندناوخ .  یم  دیفس "  گس  ار "  اجنآ  یتابـسانم  هب  هک  دش  یم  عقاو  نتآ  رهـش  زا  یلحم  رد  سنیط "  سیتنا  ياهوگتفگ "  هک  دنتفگ 
ترشاعم و موسر  بادآ و  زا  هک  دندرک  هغلابم  هکنانچ  يویند  قئالع  زا  ضارعا  ایند و  زا  فارصنا  هویـش  رد  وا  ناوریپ  هکنیا  ببـس  هب  زین 

دننام هدیلوژ (  يوم  هنهرب و  ياپ  رـس و  هراپ و  هنهک و  سابل  اب  دندومن  رایتخا  دد  ماد و  تلاح  هتـشادرب  تسد  زین  ندمتم  یناگدنز  مزاول 
رارـصا نابز  مخز  رد  هکلب  دنتفگ  یم  هظحالم  یب  تشذـگ  یم  نابز  رب  هچ  ره  وگتفگ  رد  دـنتفر و  یم  مدرم  نایم  ام )  رـصع  ياه  یپیه 

دنا هدش  دیقم  نادب  یعامتجا  یناگدنز  رد  مدرم  هک  يدودح  دویق و  همه  دندرک و  یم  يزارفرـس  درد  جـنر و  لمحت  رقف و  هب  دنتـشاد و 
هدیشوپ مشچ  تاذل  نآ  همه  هحفـص 70 . )  لوا  دلج  اپورا  رد  تمکح  ریـس   " دندوب ( .  هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  یعیبط  تلاح  هدرک  كرت 

هدوب رثؤم  رتشیب  مود  لماع  ینانوی  یبلک  یبلط  رقف  رد  لوا و  لماع  يدنه  تضایر  رد  دـیاش  تسا .  هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  ءانغتـسا  درجت و 
ياهتیقفوم رد  تسکش  تیمورحم و  هکنیا  هلمجنآ  زا  دنا .  هدرک  رکذ  تذل  زا  زیرگ  تضایر و  ندمآ  دیدپ  يارب  زین  يرگید  للع  تسا . 

يدام ياهتذل  زا  ار  دوخ  ماقتنا  اهتسکش  عون  نیا  زا  سپ  رشب  حور  ددرگ .  یم  تضایر  هب  هجوت  ببس  قشع  رد  تسکش  اصوصخم  يدام 
لماع یئوجماک  ینارذگشوخ و  رد  طارفا  دزاس .  یم  اهنآ  يدیلپ  يارب  يا  هفـسلف  دسانـش و  یم  دیلپ  ار  اهنآ  هک  دریگ  یم  تروص  نیدب 
شیب لیمحت  ینامـسج و  تاذل  یئوجماک و  رد  طارفا  تسا .  دودحم  تذل  يارب  ناسنا  ینامـسج  تیفرظ  تسا .  تضایر  هب  هجوت  رگید 

یم دوجو  هب  یگدروخرس  یگتـسخ  ددرگ .  یم  يریپ  نینـس  رد  اصوصخم  یحور  دیدش  لمعلا  سکع  بجوم  ندب  رب  تیفرظ  هزادنا  زا 
زا سپ  هک  تسا  وحن  نیدب  تلع  ود  نیا  ریثأت  دنـشاب .  یمن  رـصحنم  تلع  اهنیا  املـسم  یلو  درک  راکنا  دیابن  ار  تلع  ود  نیا  ریثأت  دروآ . 

قرغ تایدام و  هب  هجوت  ددرگ .  یم  رادـیب  حور  رد  تقیقح  هب  لوصو  هشیدـنا  اهیگدوسرف  اهیگتـسخ و  اـی  اـهتیقفوم و  مدـع  اهتـسکش و 
تهج نیا  رد  دـشیدنایب و  ینادواج  تقیقح  تیدـبا و  تیلزا و  هرابرد  ناسنا  هکنیا  يارب  تسا  یعنام  دوخ  يدام  ياه  هشیدـنا  رد  ندـش 

زیرگ و تلاح  یگتسخ  ای  تسکش و  هطـساو  هب  هکنیمه  اما  مور ؟  یم  اجک  هب  متـسه و  اجک  رد  ما و  هدمآ  اجک  زا  هک  دنک  شالت  رکف و 
کمک هب  هشیمه  لماع  ود  نیا  دریگ .  یم  ناج  هدـنام  محازمالب  تاقلطم  رد  هشیدـنا  دـمآ  دـیدپ  حور  رد  تاـیدام  هب  تبـسن  یتبغر  یب 

لماع ود  نیا  ریثأت  تحت  دـنوش  یم  هدیـشک  تضایر  يوس  هب  هک  يدارفا  زا  یـضعب  هتبلا  و  دوش .  یم  تضایر  هب  هجوت  ببـس  لوا  لـماع 
 . اهنآ همه  هن  دنشاب  یم 

یسررب

؟  تسا حیحص  ششوپ  يارب  یهیجوت  لیلعت و  نینچ  ایآ  تسا  هتشاد  هضرع  ناهج  هب  مالسا  هک  يرکفت  زرط  مالسا و  رظن  زا  مینیبب  نونکا 
ناوت یم  یبوخ  هب  تسا و  نشور  تذـل  ناهج و  ناـسنا و  هراـبرد  شرظن  دراد  نشور  ینیبناـهج  رکفت و  زرط  کـی  هناتخبـشوخ  مالـسا  . 
ناهج زا  یطاقن  رد  تذل  كرت  تینابهر و  هک  میتسین  رکنم  ام  هن . ؟  ای  دراد  دوجو  مالـسا  ینیبناهج  رد  يا  هشیدـنا  نینچ  ایآ  هک  دـیمهف 
مالسا یلو  تسناد  نآ  تارمث  زا  تسا  هدرک  یم  تموکح  يرکف  نینچ  هک  یئاهاج  رد  ار  نز  شـشوپ  ناوتب  دیاش  تسا و  هتـشاد  دوجو 

نآ ياهروتسد  ریاس  اب  مالسا و  حور  اب  يا  هفـسلف  نینچ  هن  تسا و  هتـسج  دانتـسا  یتلع  نینچ  هب  اج  چیه  رد  هن  درک  نییعت  ار  شـشوپ  هک 
دنراد لوبق  مه  یئاپورا  نیقرشتسم  ار  بلطم  نیا  تسا و  هدرک  هزرابم  تخس  تینابهر  تضایر و  رکف  اب  مالسا  الوصا  تسا .  قیبطت  لباق 

یصخش مرکا  ربمغیپ   " نامیعا .  نم  ۀفاظنلا  تسا " :  هتفگ  دسانشب  ادخ  دیراورم  ار  شپش  هکنیا  ياج  هب  هدرک  قیوشت  تفاظن  هب  مالسا  . 
عتمت و ینعی   ( 1 " ۀعتملا (  نیدلا  نم  دومرف " :  دومن .  یم  لاح  دب  دوب و  نیکرچ  شیاه  هماج  هدـیلوژ و  شیاهوم  هک  یلاح  رد  دـید  ار 

نیکرچ صخش  هدنب  نیرتدب  ینعی   ( 2 " هروذاقلا (  دبعلا  سئب  دومرف " :  ترـضحنآ  مه  و  تسا .  نید  وزج  ادخ  ياهتمعن  زا  ندرب  هرهب 
دراد یم  تسود  ار  یئابیز  تسا و  ابیز  دنوادخ   ( 3 " لامجلا (  بحی  لیمج  هللا  نا  دومرف " :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا .  فیثک  و 

هب رهاظت  ار و  رقف  سکع  رب  دـیامن و  ابیز  دـیارایب و  ار  دوخ  يا  هدـنب  هک  دراد  یم  تسود  تسا و  ابیز  دـن  وادـخ  دومرف " :  قداص  ماما  . 
دنتفگ ترضحنآ  هب  ددرگ .  نایامن  امش  یگدنز  رد  تمعن  نآ  رثا  دیاب  درک  تیانع  امش  هب  یتمعن  دنوادخ  رگا  دراد .  یم  نمـشد  ار  رقف 
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دیفـس چگ  اب  ار  دوخ  هناخ  دنک  لامعتـسا  شوخ  يوب  دـشاب  فیظن  صخـش  هماج  هکنیا  هب  دومرف  ددرگ ؟  نایامن  ادـخ  تمعن  رثا  هنوگچ 
نیرت یمیدق  رد   ( . 4 " دیازفا (  یم  قزر  تعـسو  رب  هک  دـنک  نشور  ار  اهغارچ  بورغ  زا  شیپ  یتح  دـنک  بوراج  ار  هناخ  نوریب  دـنک 

دراد دوجو  لمجتلا "  يزلا و  باب  ناونع "  تحت  یثحب  تسا  شیپ  لاس  رازه  راگدای  هک  یفاک "  دـننام "  میراد  تسد  رد  هک  یئاهباتک 
دلج لئاسو   - 1 تسا .  هدرک  دیکا  ياهشرافس  رس  هب  ندز  نغور  شوخ و  يوب  ندرب  راک  هب  وم و  ندرک  هناش  ندرک و  هاتوک  هب  مالسا  . 
رطاخ هب  مرکا  لوسر  باحصا  زا  يا  هدع   278 هحفص .  لوا  دلج  لئاسو   - 4 277 هحفص .  لوا  دلج  لئاسو  277 2 و 3 -  هحفص .  لوا 

تدابع اهبـش  دنتفرگ و  یم  هزور  اهزور  دندرک  دنزرف  نز و  كرت  دنوش  دـنم  هرهب  یناحور  تاذـل  زا  دـننک و  تدابع  رتشیب  رتهب و  هکنیا 
یم هزور  اهزور  یـضعب  متـسین  نینچ  متـسه  امـش  ياوشیپ  هک  نم  تفگ  درک و  عنم  ار  اهنآ  دـش  هاگآ  ادـخ  لوسر  هکنیمه  دـندرک .  یم 
دوخ ياهنز  دزن  رگید  یتمـسق  منک و  یم  تدابع  ار  بش  زا  یتمـسق  منک  یم  راـطفا  اـهزور  یـضعب  منک  یم  راـطفا  اـهزور  یـضعب  مریگ 

 . دننک هتخا  ار  دوخ  دننکب  دوخ  دوجو  زا  ار  یـسنج  تاکیرحت  هشیر  هکنیا  يارب  هک  دنتـساوخ  هزاجا  ادـخ  لوسر  زا  هدـع  نیمه  متـسه . 
تیاکـش دوخ  نارهوش  زا  هدـمآ  مرکا  لوسر  روضح  هب  نز  هس  يزور  تسا .  مارح  اهراک  نیا  مالـسا  رد  دومرف  دادـن  هزاجا  مرکا  لوسر 

نم رهوش  تفگ  یموس  دنک .  یم  بانتجا  شوخ  يوب  زا  نم  رهوش  تفگ  يرگید  دروخ .  یمن  تشوگ  نم  رهوش  تفگ  یکی  دـندرک . 
رب تفر و  دجـسم  هب  هناخ  زا  دیـشک  یم  نیمز  هب  ار  شیادر  مشخ  تمالع  هب  هک  یلاح  رد  گنردیب  ادخ  لوسر  دنک .  یم  يرود  نانز  زا 
مه مدوخ  نم  اـنامه  دـنا ! ؟  هدرک  نز  شوخ و  يوـب  تشوـگ و  كرت  هک  ارم  ناراـی  زا  یهورگ  دوـش  یم  هچ  درک :  داـیرف  دـمآ و  ربـنم 
 - 1  ( . 1 تسین (  نم  زا  دنک  ضارعا  نم  شور  زا  مریگ .  یم  هرهب  نانز  زا  مه  منک و  یم  لامعتسا  شوخ  يوب  مه  مروخ و  یم  تشوگ 

تینابهر اصتخا (  لتبت و  زا  یهن  تایاور  يارب   14 دلج 3 ص .  لئاسو  هحفص 496 و  دلج 5  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  فیلأت  یفاک "  " 
هحفص 129 و"  دلج 4  ملسم "  حیحـص  تاحفص 4 و 5 و 40 و "  دـلج 7  يراخب "  حیحـص  هب "  دوش  عوجر  ندرک )  هتخا  ار  دوخ  و 
هک دوب  دـنلب  يردـق  هب  ناشیاهـسابل  هک  بارعا  لومعم  فالخرب  سابل -  ندرک  هاـتوک  روتـسد  هحفـص 173 . دنه  پاچ  يذـمرت "  عماج 

 ( . 1 رهطف (  کبایث  و  تسا :  هدـش  ناـیب  مرکا  لوسر  رب  هلزاـن  تاـیآ  نیلوا  رد  هک  تسا  تفاـظن  رطاـخ  هب  درک -  یم  بوراـج  ار  نیمز 
رتهب ار  كرچ  دیفـس  سابل  اریز  تسا  یگزیکاپ  رطاخ  هب  رگید  تسا و  یئاـبیز  رطاـخ  هب  یکی  دیفـس  هماـج  ندیـشوپ  بابحتـسا  نینچمه 

یم هک  یماگنه  مرکا  لوسر   ( 2 رهطا ( .  بیطا و  هناف  ضایبلا  اوسبلا  تسا :  هدش  هراشا  تایاور  رد  عوضوم  نیمه  هب  دزاس و  یم  نایامن 
هدنب دراد  یم  تسود  دنوادخ  تفگ  یم  تخاس و  یم  بترم  هناش و  ار  دوخ  ياهوم  درک  یم  هاگن  هنیئآ  هب  دورب  شباحـصا  دزن  تساوخ 

رت هزیکاپ  رتابیز و  هک  دشوپب  دیفـس  سابل  ینعی   ( . 3 دزاس (  ابیز  هداـمآ و  ار  دوخ  دور  یم  دوخ  ناتـسود  روضح  هب  هک  یتقو  هک  ار  شا 
دوخ رب  ایند  ياهتنیز  میرحت  تسا و  هدرک  دادـملق  شناگدـنب  هب  تبـسن  ادـخ  ياـهفطل  زا  ار  لـمجت  لـئاسو  شنیرفآ  میرک  نآرق  تسا . 

یمالسا ثیداحا  رد   ( . 4 " قزرلا (  نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  ۀنیز  مرح  نم  لق  تسا " :  هتفرگ  رارق  نآرق  داقتنا  دروم  تخس 
2 4 هیآ .  رثدـملا  هروس  نادرگ .  هزیکاپ  ار  شیوخ  ياه  هماج  نانآ 1 -  مارم  هدرک و  هثحابم  ارارک  هفوصتم  اب  راهطا  همئا  هک  تسا  هدـمآ 
هدیرفآ و دوخ  ناگدنب  يارب  ادخ  هک  یئاهتنیز  یـسک  هچ  وگب   - 4 278 هحفص .  لوا  دلج  لئاسو   - 3 280 هحفـص .  لوا  دلج  لئاسو  - 

یئوجماک ذاذتلا و  مالسا  دنا .  هداد  ناشن  لطاب  هیآ  نیمه  هب  دانتسا  اب  ار   32 هیآ .  فارعالا  هروس  تسا ؟  هدرک  مارح  ار  هزیکاپ  ياهیزور 
زیگنا تفگـش  یگنرف  رفن  کی  يارب  دیاش  تسا .  هدش  لئاق  نآ  يارب  مه  یئاهباوث  تسا  هدرکن  حیبقت  اهنت  هن  ار  رگیدـکی  زا  رهوش  نز و 

یم بحتـسم  نز  يارب  ار  دوخ  رهوش  ندرک  هزیکاپ  رهوش  يارب  نز  ندرک  شیارآ  رهوش  نز و  هبعـالم  حازم و  مالـسا  دونـشب  رگا  دـشاب 
یم هرخـسم  یتح  هدرک  هئطخت  ار  اهفرح  نیا  دندرک  یم  حـیبقت  ار  یناوهـش  تاذاذـتلا  هنوگ  همه  اسیلک  زا  يوریپ  هب  هک  میدـق  رد  دـناد . 
دعب هک  دراد  یصاخ  هفـسلف  دوخ  نآ  تسا و  هدومرف  عنم  تدش  هب  ار  ینوناق  جاودزا  هدودحم  ریغ  رد  یـسنج  تاذاذلت  مالـسا  دنتـسناد . 

ناربمغیپ تافص  زا  نز  نتشاد  تسود  هدومرف  هک  یئاج  ات  تسا  هدرک  نیسحت  ار  نوناق  دودح  رد  یسنج  تذل  یلو  داد  میهاوخ  حیضوت 
تـسا هدش  شهوکن  دنک  یهاتوک  رهوش  يارب  دوخ  تنیز  شیارآ و  رد  هک  ینز  مالـسا  رد  ( . 2  ) ءاسنلا بح  ءایبنالا  قـالخا  نم  تسا : 
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نب یـسوم  ترـضح  رب  دیوگ :  یم  مهج  نب  نسح  دنا .  هدـش  شهوکن  زین  دـننک  یم  یهاتوک  دوخ  نز  ءاضرا  رد  هک  ینادرم  هکنیا  امک 
درم رد  شیارآ  باضخ و  یلب  دومرف :  دیا ؟  هدرب  راک  هب  یکشم  گنر  متفگ  تسا .  هدومرف  باضخ  مدید  مدش  دراو  مالـسلا  هیلع  رفعج 

هعیشلا لئاسو   - 2 279 هحفص .  دلج 1  لئاسو  هب  دوش  عوجر  نیا 1 -  هب  نانز  زا  یخرب  تسا .  وا  رـسمه  رد  ینمادـکاپ  شیازفا  بجوم 
یلص مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح   ( . 1 دنهد (  یم  تسد  زا  ار  فافع  دـنیارآ  یمن  ار  دوخ  ناشنارهوش  هک  تهج   3 هحفص .  دلج 3 

يدوهی نانز  دومرف  دعب  دینکن .  دوهی  هب  هیبش  ار  ناتدوخ  دیشاب و  فیظن  ینعی  دوهیلاب .  اوهبـشت  اوفظنت و ال  هک :  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا 
هب ناتنانز  ات  دینک  هزیکاپ  ار  ناتدوخ  دـندش .  یمن  عقاو  تبغر  دروم  دـندوب و  فیثک  ناشنارهوش  هک  دوب  تهج  نادـب  دـندش  راکانز  هک 

دوش ایند  كرات  حالطـصا  هب  نابهار  زا  دیلقت  هب  تساوخ  تسا  مرکا  لوسر  هباحـص  رباکا  زا  یکی  نوعظم  نب  نامثع  دـندرگ  بغار  امش 
اهزور نامثع  هللا !  لوسر  ای  درک  ضرع  هدمآ  ادخ  لوسر  دزن  شرـسمه  تخاس .  میرحت  شیوخ  رب  ار  اهتذل  درک و  یگدنز  نز و  كرت 
ناـمثع دـمآ .  يو  دزن  هب  تساـخرب  هدـش  نیگمـشخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دزیخ .  یم  رب  زاـمن  هب  اهبـش  دریگ و  یم  هزور  ار 

رب قبطنم  یشور  نم  نید  تسا .  هدومرفن  روتسد  تینابهر  هب  ارم  ادخ  نامثع  يا  دومرف :  دش  مامت  شزامن  ات  درک  ربص  دوب .  زامن  لوغشم 
ینعی  ( 3 " ۀحمـسلا (  ۀلهـسلا  ۀـیفینحلاب  ینثعب  نکل  ۀـینابهرلاب و  یلاعت  هللا  ینلـسری  مل  تسا " .  ناـسآ  هداـس و  لاـح  نیع  رد  تیعقاو و 

مناوخ و یم  زامن  نم  تسا .  هداتسرف  تشذگ  اب  ناسآ و  يرطف و  یتعیرش  يارب  ارم  تسا  هداتسرفن  تضایر  تینابهر و  يارب  ارم  دنوادخ 
مراد ترشابم  زین  منارسمه  اب  مریگ و  یم   43 494 هحفص .  دلج 5  یفاک   - 3 هحاصفلا .  جهن   - 2 567 هحفص .  دلج 5  یفاک  هزور 1 - 

 . تسا نم  ياهتنس  زا  یکی  جاودزا  دنک .  يوریپ  نم  زا  دیاب  دراد  یم  تسود  ارم  ترطف  اب  قباطم  نید  هک  سک  ره  . 

تینما مدع 

 . تسا هدوب  رایـسب  ینماان  یتلادـعیب و  میدـق  ياهنامز  رد  تسا .  ینمااـن  دـنا  هدرک  رکذ  شـشوپ  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  هک  يرگید  هشیر 
هب دـندوب  راـچان  دنتـشاد  یتورث  لوپ و  رگا  مدرم  تسا .  هدوب  زارد  هناـکابیب  مدرم  سوماـن  لاـم و  هب  ناردـلق  نادـنمروز و  زواـجت  تسد 

هچب یتح  هک  دندرک  یمن  تأرج  تورث  الط و  نابحاص  هک  تسنیا  اهجنگ  ندنام  یفخم  تلع  دـننک .  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  هنیفد  تروص 
ناردلق دنزگ  زواجت و  دروم  دوش و  شاف  اه  هچب  هلیـسو  هب  اهنآ  زار  هک  دندیـسرت  یم  دنزاس .  هاگآ  دوخ  تورث  هاگناهنپ  زا  ار  دوخ  ياه 

هب ار  دوـخ  رارـسا  درک  یمن  تصرف  تفر و  یم  اـیند  زا  یناـهگان  گرم  اـب  ردـپ  هک  داـتفا  یم  قاـفتا  یهاـگ  بیترت  نیدـب  دـنوش .  عـقاو 
ترفاسم و لوپ و  کبهذم :  کباهذ و  کبهذ و  رتسا  فورعم  هلمج  دنام .  یم  نوفدم  اهکاخ  ریز  رد  وا  یئاراد  ارهق  دراپـسب .  شدـنزرف 
 . تشادـن دوجو  تینما  مه  نز  هب  عجار  دوبن  تینما  تورث  دروم  رد  هک  روطنامه  تسا .  اهنامز  نآ  راگدای  نکن  راکـشآ  ار  دوخ  هدـیقع 
نز کلام  رگید  وا  دندرک .  یم  ادیپ  عالطا  اهنآ  رگا  اریز  درادهگن .  یفخم  نادنمروز  رظن  زا  ار  وا  دوب  راچان  تشاد  یئابیز  نز  سک  ره 

اهبابرا اهادخدک و  یتح  نادبوم و  ناگدازهاش و  تسا .  هدوب  هنیمز  نیا  رد  یبیجع  عیاجف  اهتیانج و  رظان  یناساس  هرود  ناریا  دوبن .  دوخ 
نآ رد  دندیـشک .  یم  نوریب  شرهوش  هناخ  زا  ار  نز  دنتخیر و  یم  هناخ  نآ  هب  دندش  یم  علطم  هناخ  کی  رد  یئابیز  نز  دوجو  زا  هاگره 
رد تنارود  لیو  دمهفن .  يدحا  هک  دوب  نز  نتـشاد  یفخم  ندرک و  میاق  حالطـصا  هب  زا  نخـس  دوبن .  باجح  شـشوپ و  زا  نخـس  عقوم 
یم ناریا "  رد  لاس  هس  باتک "  رد  ونیبوگ  تنک  دنک .  یم  لقن  میدق  ناریا  زا  هراب  نیا  رد  يروآ  مرش  يایاضق  ندمت "  خیرات  باتک " 
یم و  تسا .  مالـسا  زا  لبق  ناریا  هب  دنتـسم  دشاب  مالـسا  هب  دنتـسم  هک  هزادـنا  نآ  زا  شیب  تسا  ناریا  رد  نونکا  مه  هک  یباجح  دـیوگ : 
هدش لقن  دنا -  هدناوخ  لداع  ار  وا  طلغ  هب  هک  ناوریـشونا -  هرابرد  دنتـشادن .  اهنز  دروم  رد  یتینما  چیه  مدرم  میدق  ناریا  رد  هک  دسیون 

ار نایرج  نز  تفر .  شا  هناخ  هب  وا  بایغ  رد  وا  نز  هب  زواجت  دصق  هب  ناوریشونا  تشاد .  ابیز  ینز  وا  شترا  ناگنهرس  زا  یکی  یتقو  هک 
ار شیوخ  نز  اروف  تسا .  رطخ  رد  زین  شناـج  تسا  لهـس  هداد  تسد  زا  هک  ار  شنز  دـید  رهوش  هراـچیب  درک .  لـقن  دوـخ  رهوـش  يارب 
يا و هتـشاد  یئابیز  رایـسب  ناتـسوب  کی  مدینـش  تفگ  وا  هب  تسا  هداد  قالط  ار  شنز  يو  هک  دـش  علطم  ناوریـشونا  یتقو  تفگ .  قالط 
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ریش نآ  رگید  تفگ  دیدنخ و  ناوریشونا  دردب .  ارم  مدیسرت  مدید  ناتسوب  نآ  رد  ریـش  ياپ  ياج  تفگ  ارچ ؟  يا  هدرک  اهر  ار  نآ  اریخا 
 " رد هک  بش  همین  ناذا  ناتـساد  تسا .  هتـشادن  میدـق  ياـهنامز  هب  ناریا و  هب  صاـصتخا  اـه  ینما  اـن  نیا  دـمآ .  دـهاوخن  ناتـسوب  نآ  هب 

دادغب تفالخ  هاگتسد  رب  رهنلا  ءاروام  مدرم  طلـست  نارود  رد  اهنایرج  نیا  هباشم  هنوگچ  هک  دهد  یم  ناشن  میا  هدروآ  ناتـسار "  ناتـساد 
هتـشاد دایز  اهزواجت  هنوگنیا  زا  ناهفـصا  رد  ناگدازهاش  زا  یکی  ناـمدوخ  کـیدزن  اـهنامز  نیمه  رد  تسا .  هتـشاد  جاور  مه  دادـغب  رد 

 . دننک یم  لقن  وا  تموکح  نامز  زا  يدایز  ياه  هصق  ناهفصا  مدرم  تسا و 

یسررب

دئاقع یطارفا و  ياهباجح  املـسم  میتسین .  رکنم  نز  ندرک  یفخم  رد  ار  اهنآ  ریثأت  هتـشذگ و  نامز  ياه  یتلادـعیب  اه و  ینما  ان  دوجو  اـم 
 " رق نیمه "  مالـسا  رد  نز  شـشوپ  هفـسلف  ایآ  مینیبب  دیاب  یلو  تسا .  یخیرات  ياهنایرج  عون  نیمه  لولعم  نز  ندیـشوپ  هرابرد  یطارفا 
ای یـسک  ات  هلیـسو  هب  نارتخد  نانز و  ندوبر  لیبق  زا  یثداوح  ای  ثداوح و  هنوگنیا  دـننک .  یم  هراوآ  دـنزرف  رهوش و  زا  ار  وا  دـننز و  یم 
رد اکیرما  نانز  ناونع "  تحت   9 خروم 6 أ 47 /  تاعالطا  همانزور  رد  میناوخ .  یم  اه  همانزور  رد  دـتفا و  یم  قافتا  دایز  رگید  هلیـسو 

تلود يارب  هک  یـشرازگ  رد  یئاکیرما  ققحم  کشزپ  هس  سرپدتیـشوسآ -  نتگنـشاو  دـسیون " . :  یم  یـسنج "  تالمح  رطخ  ضرعم 
دراد و ار  لوا  ماقم  فنع "  هب  يانز  نازیم "  ظاحل  زا  سلجنآ  سول  اکیرما  تالایا  نایم  رد  هک  دـنا  هدومن  مالعا  دـنا  هدرک  هیهت  اـکیرما 

اما دـنناما  رد  یـسنج  تالمح  زا  نتگنـشاو  رد  نارتخد  نانز و  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  هتبلا  تسا .  زئاـح  ار  مهدزیـس  ماـقم  نتگنـشاو 
دوجو فنع  هب  يانز  دروم  سلجنآ 52  سول  تیعمج  رازه  دـص  ره  رد  تسا .  رتشیب  اکیرما  گرزب  ياهرهـش  زا  يرایـسب  زا  اهنآ  تینما 

هب روز  هب  سومان  کته  زا  تیاکش  هام 3000  شش  تدم  رد  كرویوین  رد  دشاب .  یم   7 مقر 17 /  نیا  نتگنشاو  رد  هک  یلاح  رد  دراد . 
هدوب هلاس  هدراهچ  نایکاش  مظعا  تمسق  هدوب و  لاس  تشه  داتـشه و  ات  لاس  شـش  نیب  نایکاش  هدع  نیا  نس  تسا .  هدیـسر  سیلپ  هرادا 

يا هوای  دشاب  عمج  ناشرطاخ  رظن  نیا  زا  دیاب  سیماون  نابحاص  تسا و  رارقرب  لماک  یسومان  تینما  ام  رصع  رد  هک  اعدا  نیا  سپ   " دنا . 
هب هک  يزواجت  ره  درادـن و  دوجو  رگید  فنع  هب  زواـجت  هدـش و  رارقرب  ناـهج  رد  لـماک  یـسومان  تینما  مینک  ضرف  اـیناث  تسین .  شیب 

هتفگ ات  هدوب  تینما  مدع  هب  مالسا  رظن  ایآ  تسیچ ؟  ششوپ  هرابرد  مالسا  رظن  هشیر  تسا  نیفرط  ياضر  يور  زا  دوش  یم  مدرم  سیماون 
 . تسا هدوبن  تینما  مدع  مالـسا  رد  شـشوپ  روتـسد  تلع  املـسم  تسین ؟  شـشوپ  يارب  یلیلد  هدـش  رارقرب  لماک  تینما  هک  نونکا  دوش 
هن تسا و  هدـش  یفرعم  شـشوپ  تلع  ناونع  هب  یمالـسا  راثآ  رد  هن  رما  نیا  اریز  تسا  هدوبن  تینما  مدـع  یـساسا  رـصحنم و  تلع  لـقاال 

هلیبق صاخ  یگدنز  هطساو  هب  يدرف  تینما  لاح  نیع  رد  دوبن و  شـشوپ  تیلهاج  بارعا  نایم  رد  دنک .  یم  قیبطت  خیرات  اب  يزیچ  نینچ 
مه شـشوپ  تشاد و  دوجو  یلعا  دح  هب  یـسومان  هب  زواجت  يدرف و  ینماان  ناریا  رد  هک  تقو  نامه  رد  ینعی  تشاد .  دوجو  يودب  يا و 

ینعی یعاـمتجا  تینما  تشادـن  دوجو  يا  هلیبق  یگدـنز  رد  هک  یتینما  تشادـن .  دوجو  لـئابق  دارفا  نیب  زواـجت  هنوگنیا  ناتـسبرع  رد  دوب 
 . دز یم  نوخیبش  رگید  هلیبق  هب  يا  هلیبق  هک  ینعم  نیا  هب  دیامن .  هراچ  دناوت  یمن  ششوپ  ار  اه  تینما  مدع  هنوگنیا  دوب و  یهورگ  تینما 

ششوپ نز  مه  دش و  یم  ریسا  درم  مه  دیدرگ  یم  تراغ  شوختـسد  زیچ  همه  دش  یم  ماجنا  هناگیب  هلیبق  هلیـسو  هب  هک  اهنوخیبش  نیا  رد 
هتشاد ام  رصع  ینیـشام  یتعنـص و  یگدنز  اب  هک  یـشحاف  میظع و  توافت  همه  اب  تیلهاج  بارعا  یگدنز  دروآ .  یمن  تینما  وا  يارب  نز 

یـسارکومد عون  کی  رطاخ  هب  یلو  تسا .  هدوب  ناوارف  رادرهوش  نانز  دروم  رد  یتح  انز  اشحف و  ینعی  هدوب  ام  رـصع  دننام  تهج  نیا  زا 
رد يدرف  تینما  مدع  یعون  هک  توافت  نیا  اب  دیـشک .  یمن  نوریب  شا  هناخ  زا  روز  هب  ار  یـسک  نز  یـسک  يدادبتـسا  تموکح  ندوبن  و 
 . دننک یم  یگدنز  اج  کی  رد  هک  تسا  یناسک  زواجت  زا  يریگولج  يارب  ششوپ  دوبن .  رصع  نآ  رد  هک  تسه  زورما  ینیـشام  یگدنز 
هب افرص  مالـسا  هک  میئوگب  میناوت  یمن  اذهل  تسا .  هتـشادن  دوجو  اهزواجت  روجنیا  هلیبق  کی  دارفا  نیب  يا  هلیبق  تداع  يوخ و  بسح  رب 

 " هیآ ریسفت  هب  داد  میهاوخ  حیضوت  هک  تسا  رگید  زیچ  ششوپ  یساسا  هفسلف  درک .  عضو  ار  ششوپ  روتسد  تینما  نتخاس  رارقرب  رطاخ 
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نیا ام  رـصع  رد  هک  میتسین  زین  عوضوم  نیا  یعدـم  تسا .  هتـشاد  هجوت  لصا  نیدـب  میرک  نآرق  هک  دـید  میهاوخ  میزادرپ  یم  بابلج " 
حالطصا هب  ياهروشک  رد  هک  فنع  هب  تازواجت  تسا .  رارقرب  هنادرم  تازواجت  هیحان  زا  نز  يارب  لماک  تینما  تسا و  دروم  یب  هفـسلف 

لئاسم دنا  هدرک  یعـس  نخـس  نیا  ناگدنیوگ  دندرک .  قلخ  ار  تسا .  سکعنم  مه  ام  ياه  همانزور  رد  دـهد  یم  خر  هزور  همه  هتفرـشیپ 
 " ناریا یندم  یـساسا و  نیناوق  رب  داقتنا  باتک "  رد  دننک .  هیجوت  نز  هب  تبـسن  درم  تیکلام  ساسارب  زین  ار  رهم  هقفن و  لیبق  زا  يرگید 
رد دوب و  اج  هب  يرثا  ایند  طاقن  زا  یضعب  رد  یـشورف  هدرب  زا  زونه  دش  نیودت  ناریا  یندم  نوناق  هک  یماگنه  دسیون " . :  یم  هحفص 27 

دوجو ناتـسد  ریز  هب  رازآ  یـشورف و  هدرب  زا  يراثآ  نارازگنوناق  زغم  رد  زاب  یلو  دوب  هتفر  نایم  زا  رهاظلا  یلع  راک  نیا  هکنیا  اب  زین  ناریا 
هار تاعامتجا  رد  دـنک و  تساخرب  تسـشن و  نادرم  اب  تشادـن  قح  نز  دنتـشادنپ .  یم  هرجأتـسم "  نوچ "  هرود  نآ  رد  ار  نز  تشاد . 
نز هرود  نآ  نادرم  هصالخ  دش .  یم  مارح  دوخ  يوش  رب  نز  نآ  دینـش  یم  مرحمان  ار  نز  يادص  رگا  دـسرب .  یتلود  تاماقم  هب  دـبای و 
زا تساوخ  یم  رازبا  نیا  هک  یماگنه  دوب و  دـنزرف  ندرورپ  هناـخ و  روما  هب  یگدیـسر  ارـصحنم  وا  راـک  هک  دنتـسناد  یم  يرازبا  نوچ  ار 

ضرغ و ارتفا و  ياه  هناشن  مئالع و   " دندرک .  یم  نابایخ  ای  رازاب  هناور  دندیناچیپ و  یم  هایس  يرداچ  رد  اپ  ات  رس  ار  وا  دورب  نوریب  هناخ 
دوخ يوش  رب  دینـش  یم  مرحمان  ار  نز  يادـص  رگا  هک  تشاد  دوجو  يا  هدـعاق  نینچ  اجک  یک و  تسادـیپ .  هتـشون  نیا  ماـمتا  زا  ضرم 
ياه هباطخ  هنیدم و  دجـسم  رد  ار  هیـضرم  يارهز  هباطخ  ربانم  يالاب  زا  شیبهذـم  نانارنخـس  امئاد  هک  يا  هعماج  رد  ایآ  دـش ؟  یم  مارح 
اجک یک و  دوش ! ؟  ادـیپ  هعماج  نآ  مدرم  ناـیم  رد  يرکف  نینچ  تسا  نکمم  دـنناسر  یم  مدرم  شوگ  هب  ماـش  هفوک و  رد  ار  اربک  بنیز 

هب درم  دشاب  درم  تمدخ  رد  نز  هکنآ  زا  شیب  ناملـسم  ياه  هداوناخ  رد  هک  دـنناد  یم  همه  تسا ؟  هدوب  درم  هدرب  یمالـسا  ناریا  رد  نز 
ملظ ریقحت و  تناها و  دروم  یئاه  هداوناخ  رد  نز  تسا .  هدرک  یم  مهارف  ار  وا  شیاسآ  هلیسو  هدوب  نز  تمدخ  رد  یمالسا  هفیظو  مکح 

تسشن و نادرم  اب  هک  تشادن  قح  نز  دیوگ " :  یم  ابجع  تسا .  هدوب  فیعض  ای  هدوبن  اه  هداوناخ  نآ  رد  یمالـسا  حور  هک  هتفرگ  رارق 
نز زا  اهتـساخرب  تسـشن و  رد  تشادـن  قح  هک  دوب  درم  نیا  یمالـسا  كاپ  ياـهطیحم  رد  سکع  رب  میوگ :  یم  نم  دـنک " .  تساـخرب 

 . دـهد رارق  دوـخ  یئوجماـک  ینارچ و  مشچ  هلیـسو  ار  نز  هک  دزرو  یم  صرح  هراوـمه  هـک  تـسا  درم  نـیا  دـنک .  يرادرب  هرهب  هناـگیب 
درم هدوب  هدنرب  هکنآ  هتفر  نایم  زا  لئاح  نیا  هک  تقو  ره  دشاب و  هتـشاد  دوجو  نز  وا و  نایم  یلئاح  هدوبن  لیام  دوخ  عبط  هب  درم  هاگچیه 

زا ار  لئاح  نیا  هریغ  يواست و  يدازآ و  هدنبیرف  ياهمان  اب  دـنا  هدـش  قفوم  نادرم  هک  زورما  نز .  هدـش  هلیـسو  هتخاب و  هکنآ  تسا و  هدوب 
يدام عفانم  نیمأـت  يارب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  زورما  نز  یگدرب  دـنا .  هتفرگ  شیوخ  دـصاقم  نیرتفیثک  تمدـخ  رد  ار  نز  دـنربب  ناـیم 
فرـش دـیآ و  یم  رد  نکنام "  تروص "  هب  دـیارآ و  یم  درم  يرتشم  بلج  يارب  ملق  دـص  ار  دوخ  یتراجت  هسـسؤم  کـی  رد  درم  کـی 
یـشک هرهب  زج  دننک  یم  ارنآ  يوزرآ  هدنـسیون  نیا  لاثما  هک  اه  تساخرب  تسـشن و  نیا  دشورف .  یم  قوقح  اغردـنچ ز  ءازا  رد  ار  دوخ 

رد نز  زا  درم  یـشک  هرهب  عوضوم  هک  كاپ  ياهطیحم  رد  اه  تساـخرب  تسـشن و  دـنناد  یم  همه  درادـن .  یموهفم  نز  یهد  هرهب  درم و 
یسانش هعماج  رظن  زا  ار  درم  نز و  طباور  خیرات  باتک  نیمه  هدنـسیون  تسا .  هدوبن  عونمم  یمالـسا  هعماج  رد  هاگچیه  تسا  هدوبن  نایم 

هطلخ و مه  اـب  یطرـش  دـیق و  هنوگچیه  نودـب  درم  نز و  هک  هیلوا  یکارتشا  یعیبط و  هلحرم  لوا  هرود  دـنک :  یم  میـسقت  هرود  راـهچ  هب 
تسا درم  طلست  هرود  مود  هرود  تسا .  هتشادن  دوجو  یگداوناخ  یگدنز  اساسا  هدنسیون  نیا  هدیقع  هب  هرود  نیا  رد  دنا .  هتـشاد  شزیمآ 

راگدای باـجح  تسا .  هدروآ  رد  دوخ  تمدـخ  رد  يرازبا  نوچمه  ار  وا  هتـسناد  وا  کـلام  ار  دوخ  هدرک  هبلغ  نز  رب  درم  هرود  نیا  رد  . 
لباقم رد  دندمآ و  هدوتـس  هب  نادرم  يراگزاسان  زا  نانز  هلحرم  نیا  رد  تسا .  نز  ضارتعا  مایق و  هلحرم  موس  هرود  دشاب .  یم  هرود  نیا 
روظنم هب  دنک  تیاعر  ار  اهنآ  قح  تسین  رضاح  یناسآ  نیا  هب  نادرم  نشخ  تعیبط  هک  دنتفایرد  نوچ  دندرک و  تمواقم  ادتبا  اهنآ  ملاظم 
نادرم اب  اه  يدنب  هتسد  اهسنارفنک و  تاعوبطم و  هلیسو  هب  دنداد  لیکـشت  اه  هیداحتا  دندرک  نایغط  نادرم  هیلع  اجردتم  دوخ  قح  قاقحا 
نارتخد نارـسپ و  نیب  ضیعبت  اصوصخم  یکدوک و  دهع  ملاسان  تیبرت  هجیتن  نادرم  یئوگروز  هک  دنتفایرد  نوچ  انمـض  دندرک .  هزرابم 
تهابـش لوا  هرود  هب  تسا و  درم  نز و  قوقح  يواست  هلحرم  مراهچ  هرود  دندیـشوک .  یمومع  شرورپ  شزومآ و  صئاقن  عفر  رد  تسا 
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ترابع نز  شـشوپ  قطنم  نیا  رظن  زا  تسا .  هتفاین  رارقتـسا  اج  همه  رد  زونه  هدـش  عورـش  مهدزون  نرق  رخاوا  زا  هرود  نیا  دراد .  لـماک 
دوجو زا  رتشیب  هچ  ره  هتساوخ  یم  هک  تسا  نیا  هدرک  یم  ریسا  نینچنیا  ار  نز  درم  هکنیا  تلع  درم و  تسد  هب  نز  ندش  ینادنز  زا  تسا 

 . دربب يداصتقا  هرهب  وا 

یسررب

یخیرات راودا  هرابرد  مزینومک  ناوریپ  هچنآ  زا  تسا  یئاسران  دیلقت  دش  رکذ  هک  يوحن  هب  هرود  راهچ  هب  درم  نز و  طباور  خیرات  میـسقت 
راودا دنیوگ  یم  اهنآ  دنا .  هدرک  رکذ  تسا  یعامتجا  ياه  هدیدپ  همه  يانبریز  اهنآ  هدـیقع  هب  هک  يداصتقا  لماوع  رظن  زا  رـشب  یگدـنز 
تهابش هک  يوناث  كارتشا  مزینومک و  هرود  يراد و  هیامرس  هرود  یفیاوطلا  كولم  هرود  هیلوا  كارتشا  هرود  زا  تسترابع  رـشب  یخیرات 

هک يا  هیپک  یلو  اجنآ  زا  تسا  يا  هیپک  هدمآ  رکذلا  قباس  باتک  رد  نز  یگدـنز  راودا  هرابرد  هچنآ  دراد .  هیلوا  كارتشا  هرود  هب  لماک 
نامه دـشاب .  هتـشادن  ناکما  تسا و  هدوبن  زگره  نز  یگدـنز  رد  یئاه  هرود  نینچ  ام  هدـیقع  هب  دـیآ .  یمن  رد  تسرد  یباـسح  چـیه  هب 
یسانش هعماج  تسین .  قیدصت  دروم  هجو  چیه  هب  یـسانش  هعماج  خیرات  ظاحل  زا  دنک  یم  یفرعم  هیلوا  كارتشا  ناونع  هب  هک  یلوا  هرود 
هدـیقع هب  تسا .  هتـشادن  دوجو  یگداوناخ  یگدـنز  هک  هتـشذگ  رـشب  رب  يا  هرود  هک  درواـیب  تسد  هب  يا  هنیرق  تسا  هتـسناوتن  نونکاـت 

مینک ثحب  لیـصفت  هب  میهاوخ  یمن  راودا  نیا  هرابرد  اـم  تسا .  هدوبن  یـسنج  مزینومک  هرود  یلو  تسا  هدوب  یهاـشردام  هرود  نیخروم 
یـسررب دروم  ارنآ  مینک و  ثحب  تسا  نز  هب  تبـسن  درم  تیکلام  لولعم  نز  شـشوپ  دـنیوگ  یم  هک  اعدـم  نیا  دوخ  هرابرد  تسا  یفاک 

هب درک  یم  يداـصتقا  یـشک  هرهب  وا  زا  تسیرگن و  یم  رازبا  کـی  مشچ  هب  نز  هـب  درم  هتـشذگ  رد  هـک  ار  تـهج  نـیا  اـم  مـیهد . :  رارق 
هب نادرم  هک  هداد  یمن  هزاجا  زگره  تیجوز  یفطاع  قئالع  میرادـن .  لوبق  هتـشذگ  تاـعامتجا  همه  رب  مکاـح  یلک  لـصا  کـی  تروص 

لوقعم هکنانچمه  دـنیامن  رامثتـسا  ار  نانآ  دـننک  تموکح  تسدربز  هقبط "  کی "  تروص  هب  نانز  رب  تسدربز  هقبط "  کی "  تروص 
تموکح و رگید  هقبط "  کی "  ناونع  هب  نادنزرف  رب  هقبط "  کی "  ناونع  هب  ناردام  ناردپ و  هتشذگ  ياه  هرود  رد  مینک  ضرف  تسین 

یتح رگیدکی  هب  نیجوز  قئالع  تسا .  هدوب  يزیچ  نینچ  عنام  هراومه  نادنزرف  نیدلاو و  یفطاع  قئالع  دـنا .  هدرک  یم  رامثتـسا  ار  اهنآ 
تمدـخ رد  ار  وا  هدرک  تموکح  درم  بلق  رب  دوخ  لامج  هبذاـج و  يورین  اـب  نز  هدوب و  یقـشع  یفطاـع و  رتشیب  هتـشذگ  تاـعامتجا  رد 

بلق و نیکـست  هیام  دـسرب و  دوخ  هب  تحار  لایخ  اب  وا  هدـش  یـضار  هدـش و  نز  روآ  ناـن  دوخ  تبغر  لـیم و  هب  درم  تسا .  هتفرگ  دوخ 
يراکادف و يزابرـس و  هفیظو  هب  دوخ  هدرب  گنج  ههبج  تشپ  رد  ار  نز  دوخ  تبغر  لیم و  اب  هکنانچمه  دـشاب  وا  یقـشع  هفطاع  ياضرا 
ره زا  دـنزرف و  هب  مه  هدرک و  ملظ  نز  هب  مه  هتـشذگ  رد  درم  هک  مینک  یمن  راکنا  لاح  نیع  رد  تسا .  هدرک  ماـیق  دـنزرف  نز و  زا  عاـفد 

دصق هب  هن  اجیب (  ياهبصعت  تلاهج و  تلع  هب  درم  تسا .  هدرک  متـس  زین  دوخ  هب  هکنانچمه  تسا  هدرک  يداصتقا  یـشک  هرهب  اهنیا  يود 
وا زا  مه  هدوب  نز  تمدخ  رد  مه  يداصتقا  ظاحل  زا  هتـشذگ  رد  درم  دنزرف . نز و  هب  مه  هدرک  ملظ  دوخ  هب  مه  یـشک )  هرهب  رامثتـسا و 
هب نز  زا  هدـش  فیعـض  شدوجو  رد  هفطاع  قشع و  هدـیئارگ  تنوشخ  يوس  هب  درم  تعیبط  تقو  ره  تسا .  هدرک  يداـصتقا  یـشک  هرهب 

مهدزون نرق )  لبق (  ام  عماوج  مامت  رب  مکاح  یلک  لصا  کی  تروص  هب  ار  نیا  یلو  تسا .  هدرک  هدافتـسا  يداـصتقا  رازبا  کـی  تروص 
مهدزون و نرق  رد  تسین .  نرق 19  لبق  ام  هب  رصحنم  وا  هب  تبسن  تنوشخ  نز  رامثتـسا  نز  یعقاو  قوقح  هب  زواجت  درک .  رکذ  ناوت  یمن 

دـصاقم يور  هک  تسنیا  نرق  نیا  تاصخـشم  زا  میناد  یم  هکنانچ  اهتنم  تسا .  هدـشن  لاـمیاپ  هتـشذگ  زا  رتمک  نز  یعقاو  قوقح  متـسیب 
ششوپ هرابرد  دوخ  تاروتسد  رد  مالسا  ایآ  تسا .  مالسا  هرابرد  ام  نخس  دوش .  یم  هتشاذگ  یناسنا  میهافم  زا  یشوپرس  هنارگرامثتـسا 

. ! ؟  دهد رارق  درم  تمدخ  رد  يداصتقا  ظاحل  زا  ار  نز  تسا  هتـساوخ  ایآ  تسا ؟  هتـشاد  يروظنم  فدـه و  هچ  درم  نز و  نایم  میرح  و 
اب تخس  هکلب  دنک  يداصتقا  یشک  هرهب  نز  زا  درم  هتساوخن  زگره  مالـسا  تسین .  روظنم  نیدب  مالـسا  رد  باجح  هک  تسنیا  ملـسم  ردق 

هدافتـسا قح  هنوگ  چـیه  درم  هک  تسا  هدرک  مالعا  تسین  هشقانم  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  یمات  تیعطق  اـب  مالـسا  تسا .  هدرک  هزراـبم  نآ 
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دوخ هب  قلعتم  مالسا  رظن  زا  نز  راک  تسا .  مالـسا  یعطق  تاملـسم  زا  دراد  يداصتقا  لالقتـسا  نز  هک  هلأسم  نیا  درادن .  نز  زا  يداصتقا 
وا درادن  قح  درم  دهاوخن  رگا  دهد و  یم  ماجنا  اعربت  اناجم و  دوش  یم  راذـگاو  يو  هب  هناخ  رد  هک  يراک  دـشاب  لیام  رگا  نز  تسا .  وا 
نز رگا  ینعی  تسین  وا  ترجا  قح  طوقـس  بجوم  وا  تیولوا  دراد  تیویلوا  نز  هکنیا  اـب  لـفط  هب  نداد  ریـش  رد  یتـح  دـنک .  روـبجم  ار 

دهدب ریـش  تسا  رـضاح  غلبم  نیمه  هب  مه  يا  هناگیب  نز  دهدب و  ریـش  هام  رد  لایر  رازهکی  اضرف  یغلبم  لباقم  رد  ار  دوخ  دنزرف  دهاوخب 
ترجا هک  يا  هیاد  هب  ار  لفط  دراد  قح  درم  دنک  یم  هبلاطم  يرتشیب  غلبم  نز  هک  یتروص  رد  طقف  دنک .  تیاعر  ار  نز  تیولوا  دیاب  ردپ 

دوخ يارب  دـشابن  جاودزا  قوقح  محازم  هداوناخ و  هدـننک  دـساف  هک  ردـقنیمه  يراـک  عون  ره  دـناوت  یم  نز  دراپـسب .  دریگ  یم  يرتمک 
ار نز  يراگیب  تشاد  نز  يداصتقا  رامثتسا  هب  رظن  باجح  رد  مالسا  رگا  تسا .  وا  دوخ  هب  قلعتم  ارـصحنم  مه  شدمآرد  دنک و  باختنا 

روظنم هب  ار  باجح  رگید  فرط  زا  دوش و  لـئاق  يداـصتقا  لالقتـسا  نز  يارب  فرط  کـی  زا  هک  تسین  لوقعم  درک  یم  زیوجت  درم  يارب 
 . تسا هتشادن  يروظنم  نینچ  مالسا  سپ  دنک .  عضو  نز  رامثتسا  لالغتسا و 

تداسح

ار باجح  ندمآ  دیدپ  تلع  قباس  هیرظن  دننام  زین  اجنیا  رد  دراد .  یقالخا  هبنج  دنا  هدرک  رکذ  باجح  ندش  ادیپ  يارب  هک  يرگید  هشیر 
رکذ یقالخا  هشیر  يداصتقا  هشیر  ياج  هب  درم  یئوج  طلـست  يارب  اـجنیا  رد  هک  قرف  نیا  اـب  دـنا  هدرک  یفرعم  نز  تراـسا  درم و  طلـست 

تسا رگید  نادرم  هب  تبسن  يو  تداسح  یتسرپدوخ و  سح  دراد  یم  هگن  ریسا  لکـش  نیدب  ار  نز  درم  هکنیا  تلع  دنا  هتفگ  تسا  هدش 
 . دننک هدافتسا  تسا  وا  رایتخا  تحت  هک  ینز  زا  ندش  نخسمه  ای  ندرک  هاگن  اب  ول  رگید و  نادرم  هک  درب  یم  کشرو  دهاوخ  یمن  درم  . 

سکعرب اجنیا  رد  تسا  هدرک  هزرابم  اهیتسرپدوخ  اهیهاوخدوخ و  اب  رگید  ياهاج  رد  هکنیا  اب  یبهذم  ینید و  نیناوق  هتـسد  نیا  هدیقع  هب 
ات تسا  هتسناوت  رشب  دیوگ :  یم  لسار  دنارترب  تسا .  هدرک  نیمأت  ار  اهنآ  روظنم  هتشاذگ  هحص  نادرم  یهاوخدوخ  نیا  يور  هدرک  لمع 
 . دنک ادیپ  طلـست  یهاوخدوخ  نیا  رب  تسا  هتـسناوتن  نز  دروم  رد  یلو  ددرگ  بلاغ  لخب  یهاوخدوخ و  رب  تورث  لام و  دروم  رد  يدـح 

لذـب و رگا  هک  تسنیا  لسار  نخـس  موهفم  تسا .  كاسما  لـخب و  یعون  نآ  هشیر  تسین و  یحودـمم  تفـص  تریغ "  لـسار "  رظن  زا 
دروم رد  هدـیهوکن و  لام  دروم  رد  تداسح  كاسما و  لـخب و  ارچ  تسا .  بوخ  مه  نز  دروم  رد  تسا  بوخ  تورث  دروم  رد  شـشخب 
نیمه تسا و  شیاتـس  دیجمت و  دروم  يداصتقا  قالخا  ظاحل  زا  ندیناروخ  ار  دوخ  کمن  نتـشاد و  هرفـس  نان و  ارچ  تسا ؟  هدوتـس  نز 
درادن یلوقعم  تلع  توافت  نیا  لسار  لاثما  هدیقع  هب  تسا ؟  مومذم  یسنج  قالخا  رد  ندرک  نیریش  ار  نارگید  ماک  تشذگ و  یلاذب و 

هلیذر نامه  هدش  یتسرپدوخ  میلست  سکعرب  دنک  هبلغ  رشب  یئوج  طلست  یهاوخدوخ و  رب  یـسنج  روما  دروم  رد  تسا  هتـسناوتن  یقالخا 
 . تسا هتفریذپ  هنسح  قالخا  ناونع  تحت  نز  فرط  زا  باجح  فافع و  مان  هب  درم و  فرط  زا  تریغ  مان  هب  ار 

یسررب

دـشاب هدروخن  تسد  كاـپ و  شرـسمه  هک  دراد  یـصاخ  تبغر  درم  ینعی  دراد  دوـجو  نز  یکاـپ  فاـفع و  هب  لـیامت  درم  رد  اـم  رظن  زا 
هتـشادن شزیمآ  هطبار و  رگید  نز  اب  رهوش  هکنیا  هب  لیامت  نز  رد  هتبلا  دراد .  دوجو  فافع  هب  یـصاخ  لیامت  زین  نز  دوخ  رد  هکنانچمه 

درم رد  هچنآ  تسا .  درم  رد  هک  یهباـشم  لـیامت  هشیر  اـب  ریاـغم  دراد  يرگید  هشیر  اـم  هدـیقع  هب  لـیامت  نیا  یلو  دراد  دوجو  زین  دـشاب 
هرابرد العف  ام  تسا .  تداسح  افرـص  دراد  دوجو  نز  رد  هچنآ  یلو  تریغ  تداـسح و  زا  تسا  يا  هتخیمآ  اـی  تسا و  تریغ  دراد  دوجو 

هب دراد و  دوجو  درم  رد  هک  تسا  یسح  هرابرد  العف  ام  نخس  مینک .  یمن  ثحب  نز  رظن  زا  شدوخ و  رظن  زا  ششزرا  درم و  فافع  موزل 
هـشیر ایآ  ایناث  تسا ؟  يرگید  زیچ  ای  تسا  هداد  مسا  رییغت  هک  تسا  تداسح  نامه  تریغ  ایآ  الوا  هک :  دوش  یم  هدـیمان  تریغ "  ماـن " 

تداسح و هک  میدقتعم  ام  لوا :  تمسق  اما  تسا ؟  روظنم  يرگید  تاهج  ای  تسا  درم  تریغ  سح  هب  مارتحا  یمالسا  باجح  شـشوپ و 
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یـصخش تاساسحا  زئارغ و  زا  یهاوخدوخ و  تداسح  هشیر  دراد .  هناگادج  يا  هشیر  مادـک  ره  دـنا و  توافتم  الماک  تفـص  ود  تریغ 
هک تسا  ینابـساپ  یعوـن  تریغ  تـسا .  نارگید  هجوـتم  شفدـه  هدـیاف و  تـسا و  یعوـن  یعاـمتجا و  سح  کـی  تریغ  یلو  دـشاب  یم 
زا يریگولج  رد  يا  هداعلا  قوف  تیساسح  درم  هکنیا  رس  تسا .  هداهن  رشب  دوجو  رد  اهلسن  ندشن  طلتخم  ندوب و  صخشم  يارب  شنیرفآ 

دننام ساسحا  نیا  دنک .  ظفح  هدنیآ  لسن  رد  ار  بسن  ات  تسا  هداد  وا  هب  یتیرومأم  تقلخ  هک  تسنیا  دراد  نارگید  اب  شرـسمه  شزیمآ 
طرفم هقالع  رگا  دراد .  ردام  ردپ و  يارب  هنیزه  تمحز و  جنر و  ردـقچ  دـنزرف  هک  دـناد  یم  سک  همه  تسا .  دـنزرف  هب  هقالع  ساسحا 

تظافح هشیمه  ار  رذب  لحم  هک  دوب  یمن  درم  رد  مه  تریغ  سح  رگا  درک .  یمن  لسن  ظفح  لسانت و  هب  مادقا  يدحا  دوبن  دنزرف  هب  رشب 
یمن ار  دوخ  ردپ  يدنزرف  چیه  تخانـش و  یمن  ار  دوخ  دنزرف  يردپ  چیه  دش  یم  عطق  یلک  هب  رگیدکی  اب  اهلـسن  هطبار  دـنک  ینابـساپ  و 

یهاوخدوخ اب  هزرابم  ناونع  هب  ناسنا  هکنیا  داهنـشیپ  دزاس .  یم  لزلزتم  ار  رـشب  ندوب  یعاـمتجا  ساـسا  هطبار  نیا  عطق  تسیک ؟  تسناد 
هفطاـع محرت و  سح  قلطم  یلک  روط  هب  هکلب  ار  دـنزرف  هب  هقـالع  هزیرغ  دوـش  داهنـشیپ  هک  تسنیا  لـثم  تسرد  دراذـگب  راـنک  ار  تریغ 
یناویح نیئاپ  تاـجرد  رد  یناـسفن  لـیم  کـی  نیا  هک  یتروص  رد  مینک .  نک  هشیر  تسا  یناـسفن  لـیم  کـی  هکنیا  ناونع  هب  ار  یناـسنا 

اریز تسین  نابـساپ  هب  جایتحا  اجنآ  رد  یلو  دراد  دوجو  مه  نز  رد  لسن  ظفح  هب  هقـالع  تسا .  يرـشب  یلاـع  ساـسحا  کـی  هکلب  تسین 
اب رهوش  شزیمآ  عنم  رد  نز  تیـساسح  هک  دیمهف  ناوت  یم  اجنیا  زا  تسین .  ریذـپ  هابتـشا  تسا و  ظوفحم  هشیمه  ردام  هب  دـنزرف  باستنا 

یلو تسناد  یبلط  راصحنا  یهاوخدوخ و  زا  یشان  ناوت  یم  ار  نز  ساسحا  دراد .  هلأسم  نیا  رد  درم  تیـساسح  زا  ریغ  يا  هشیر  نارگید 
هک میتسه  یعدـم  ام  میتسین .  درم  یبلط  راصحنا  تداـسح و  سح  رکنم  اـم  دراد .  یعاـمتجا  یعون و  هبنج  میتفگ  هکناـنچ  درم  ساـسحا 

شزیمآ اب  دـهد  یمن  هزاجا  هک  دراد  دوجو  وا  رد  یعامتجا  سح  عون  کی  دربب  ناـیم  زا  یقـالخا  يورین  اـب  ار  دوخ  تداـسح  درم  اـضرف 
فارحنا کـی  هک  تداـسح  سح  هب  درم  تیـساسح  تلع  نتخانـش  رـصحنم  میتسه  یعدـم  اـم  دـنک .  تقفاوم  رگید  نادرم  اـب  شرـسمه 

هچنآ تسا و  تریغ  تسا  نادرم  رد  هچنآ  هک  تسا  هدش  هراشا  عوضوم  نیدب  زین  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا .  هابتشا  تسا  يدرف  یقالخا 
بوـلطم و دـهاوخ  یم  هشیمه  نز  هک  تسنیا  نآ  دوزفا و  ار  هتکن  کـی  ناوـت  یم  بـلطم  نـیا  حیـضوت  يارب  تداـسح .  تـسا  ناـنز  رد 
ار درم  دـهاوخ  یم  هک  ردـقنآ  نز  تسا .  درم  رظن  بلج  يارب  همه  نز  ياه  یئامندوخ  اـه و  يریلد  اـه  يرگ  هولج  دـشاب .  درم  قوشعم 
هب دشاب  هتشاد  شزیمآ  رگید  نانز  اب  شرهوش  هک  دهاوخ  یمن  نز  رگا  تسین .  یسنج  تذل  لاصو و  بلاط  دنک  شیوخ  هتـسخلد  قشاع 
 . درادـن دوجو  یـساسحا  نینچ  درم  رد  یلو  دـنک .  دوخ  صاـخ  ار  ندوب  بولطم  ندوب و  قوشعم  ماـقم  دـهاوخ  یم  هک  تسا  تهج  نیا 

ینابهگن تسارح و  نامه  شا  هشیر  تسا  رگید  نادرم  اـب  شنز  شزیمآ  عناـم  رگا  اذـهل  تسین .  درم  تشرـس  رد  یبلط  راـصحنا  هنوگنیا 
دوش یم  عقاو  شکمـشک  عزانت و  دروم  اذل  دور و  یم  نیب  زا  ندرک  فرـصم  اب  تورث  درک .  سایق  دیابن  مه  تورث  اب  ار  نز  تسا .  لسن 

اجنیا رد  تسین .  نارگید  هدافتـسا  عنام  رفن  کی  یـسنج  یئوجماک  یلو  دریگ .  یم  ار  نارگید  هدافتـسا  ولج  رـشب  یبلط  راـصحنا  سح  و 
فافع و دور و  ورف  یـصخش  تاوهـش  بادرگ  رد  رتشیب  هچ  ره  هک  دراد  ار  تلاح  نیا  ناسنا  تسین .  حرطم  راکتحا  ندرک و  رابنا  هلأسم 

دروم اهنآ  نارـسمه  هکنیا  زا  ناتـسرپ  توهـش  ددرگ .  یم  ناوتان  شدوجو  رد  تریغ "  ساسحا "  دهدب  فک  زا  ار  یقالخا  هدارا  اوقت و 
اب هک  يدارفا  سکعرب  دننک .  یم  عافد  یئاهراک  نینچ  زا  دـنرب و  یم  تذـل  انایحا  دـنرب و  یمن  جـنر  دـنریگب  رارق  نارگید  ياه  هدافتـسا 
هب دننک و  یم  دوبان  دوخ  دوجو  رد  ار  یتسرپ  هدام  عمط و  زآ و  صرح و  ياه  هشیر  دـننک و  یم  هزرابم  یناسفن  تاوهـش  اهیهاوخدوخ و 
یم رادیب  نانآ  رد  عون  هب  تمدخ  سح  دننک و  یم  قلخ  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  دندرگ و  یم  تسودناسنا "  ناسنا " و "  ینعم "  مامت 

ساسح زین  نارگید  سومان  هب  تبـسن  یتح  دارفا  هنوگنیا  دـندرگ .  یم  رتساسح  دوخ  نارـسمه  هب  تبـسن  رترویغ و  یـصاخشا  نینچ  دوش 
 . دوش یم  ناشدوخ  سومان  عامتجا  سومان  دریگ .  رارق  زواجت  دروم  عامتجا  سومان  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ناشنادـجو  ینعی  دـندرگ .  یم 

هدومرفن دنک .  یمن  انز  رویغ  فیرـش و  ناسنا  کی  زگره  ینعی  طق "  رویغ  ینز  ام  دیامرف " :  یم  دراد .  یبیجع  هلمج  مالـسلا  هیلع  یلع 
تیساسح کی  یناسنا و  تفارش  کی  تریغ  هکنیا  يارب  ارچ ؟  دنک .  یمن  انز  رویغ  ناسنا  دومرف  هکلب  دنک  یمن  انز  دوسح  ناسنا  تسا : 
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یـضار ددرگ  هدولآ  شدوخ  سومان  نماد  دوش .  یمن  یـضار  هک  روطنامه  رویغ  ناسنا  هعماج .  تراهط  یکاپ و  هب  تبـسن  تسا  یناـسنا 
کی زا  یـشان  يدرف و  یـصخش و  رما  کی  تداسح  تسا .  تداسح  زا  ریغ  تریغ  اریز  دوش .  هدولآ  مه  عامتجا  سومان  نماد  دوش  یمن 

یتسرپدوخ زا  تریغ "  هک "  تسا  لیلد  دوخ  نیا  تسا .  يرـشب  عون  هفطاع  ساسحا و  کی  تریغ  اما  تسا  یحور  ياـه  هدـقع  هلـسلس 
هن تسا  یعیبـط  یگدـنز  کـی  هک  یگداوناـخ  یگدـنز  ساـسا  میکحت  يارب  تقلخ  نوناـق  هک  تسا  یـصاخ  ساـسحا  دوش  یمن  یـشان 
؟  هن اـی  تسا  درم  تریغ  سح  هب  ندرازگ  مارتـحا  شـشوپ  باـجح و  هراـبرد  مالـسا  رظن  اـیآ  هکنیا  اـما  و  تسا .  هدرک  داـجیا  يدادرارق 

ار باسنا  طالتخا  مدـع  لسن و  یکاپ  تظاـفح  ینعی  تسه  تریغ  سح  رد  هک  يا  هفـسلف  ناـمه  مالـسا  کـش  نودـب  هک  تسنیا  باوج 
مالسا رد  باجح  ششوپ و  هفسلف  ناونع "  تحت  هک  دعب  شخب  رد  تسین .  نیا  هب  رصحنم  یمالـسا  باجح  تلع  یلو  دراد .  رظن  روظنم 

 . داد میهاوخ  حیضوت  ار  بلطم  نیا  درک  میهاوخ  ثحب  " 

یگنانز تداع 

ود زا  تسا  هدرک  یم  تراقح  ساسحا  درم  هب  تبسن  دوخ  رد  ادتبا  زا  نز  دراد .  یناور  هشیر  نز  ینیشن  هناخ  باجح و  یـضعب  هدیقع  هب 
هناهام تداـع  هکنیا  تراـکب .  هلازا  نیح  ناـمیاز و  نیح  هناـهام و  يورنوخ  يرگید  درم  هب  تبـسن  يوضع  صقن  ساـسحا  یکی  تهج : 

یش کی  دننام  تداع  مایا  رد  نانز  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هتشاد  دوجو  رشب  نایم  رد  میدق  زا  هک  تسا  يرکف  تسا  صقن  يدیلپ و  یعون 
هرابرد مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دیاش  تسا .  هدـش  یم  بانتجا  يرود و  اهنآ  زا  دـنا و  هدوب  سوبحم  يا  هشوگ  رد  دـیلپ  ء 

وا اب  تسا و  دـیلپ  ضئاح  نز  تسا و  يدـیلپ  ضیح  هک  دوبن  نیا  دـش  لزان  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  هک  يا  هیآ  یلو  دـش .  لاؤس  تداـع  نیا 
کنولئسی ترشاعم : )  زا  هن  دینک (  زارتحا  یگباوخمه  زا  يرامیب  نآ  نیح  رد  تسا و  نت  يرامیب  یعون  هک  دیسر  خساپ  دینکن  ترشاعم 

وگب تسا  يرامیب  یعون  وگب  دـننک .  یم  لاؤس  ضیح  هراـبرد  وت  زا  ینعی   ( . 1 ضیحملا (  یف  ءاسنلا  اولزتعاف  يذا  وه  لـق  ضیحملا  نع 
دـناوخ و اهیرامیب  ریاس  دـننام  يرامیب  یعون  طقف  ار  لاح  نیا  نآرق  دـینکن .  یکیدزن  نانز  اـب  يراـمیب  نیا  لاـح  رد  تسا  يراـمیب  یعون 

کلام نب  سنا  دـسیون " :  یم  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  هحفص 499  لوا  دلج  دوادوبا "  ننـس  رد "  درک .  بلـس  نآ  زا  ار  يدیلپ  هنوگره 
زا هن  دـندروخ و  یم  اذـغ  وا  اب  هن  دـندرک  یم  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  دـش  یم  ضئاـح  اـهنآ  زا  ینز  هکنیمه  هک  دوب  نیا  دوهی  تداـع  تفگ 
 . تشگ لزان  هیآ  نیا  دـش و  لاؤس  هراب  نیا  رد  ادـخ  لوسر  زا  اذـهل  دنتـسیز .  یم  قاتا  کـی  رد  وا  اـب  هن  دـندیماشآ و  یم  بآ  وا  فرظ 

مکح ضئاح  نز  مالـسا  رظن  زا   " دنرادن .  يرگید  تیعونمم  چیه  يرتسبمه  زج  دومرف  درک و  عنم  اهنآ  زا  ندیزگ  يرود  زا  ادخ  لوسر 
بجوم ره  تسا .  مورحم  هزور  زامن و  زا  لاح  نآ  رد  هک  دراد  ار  لسغ  وضو و  دقاف  ناسنا  ینعی  ار  ثدحم "  حالطـصا "  هب  ناسنا  کی 

تبانج دننام  میناوت  یم  زین  ار  ضیح  ینعم  نیدب  ددرگ .  یم  عفترم  لسغ  ای  وضو  ینعی  تراهط "  اب "  هک  تسا  يدیلپ  یعون  ثدح "  " 
نایم رد  ددرگ .  یم  عفترم  وضو  ای  لسغ  اب  ایناث  درادـن و  نز  هب  صاصتخا  ـالوا  يدـیلپ  عون  نیا  یلو  مینادـب .  يدـیلپ  هریغ  لوب و  باوخ 

هب ار  رکف  نیا  درم  رد  مه  نز و  رد  مه  تهج  نیا  تسا و  هدـش  یم  راتفر  دـیلپ  یـش ء  کی  دـننام  ضئاـح  نز  اـب  ناـیتشدرز  ناـیدوهی و 
صقن مرـش و  ساسحا  تلاح  نآ  رد  نز  دوخ   222 هیآ .  هرقب  هروس  اصوصخم 1 -  تسا و  يدـیلپ  تسپ و  دوجوم  نز  هک  هدروآ  دوجو 

رد اصوصخم  نز  ماـقم  شویراد  زا  سپ  تفگ " :  هک  میا  هدرک  لـقن  تنارود  لـیو  زا  ـالبق  تسا .  هتخاـس  یم  یفخم  ار  دوخ  هدرک  یم 
ظفح ار  دوخ  يدازآ  دندوب  مدرم  نایم  رد  دـش  دـمآ و  زا  راچان  ندرک  راک  يارب  نوچ  ریقف  نانز  درک .  ادـیپ  لزنت  نادـنمتورث  هقبط  نایم 

یناگدـنز رـسارس  درک و  ادـیپ  دادـتما  هتفر  هتفر  دوب  بجاو  ناـشیارب  هک  ضیح  ناـمز  ینیـشن  هشوگ  رگید  ناـنز  دروم  رد  یلو  دـندرک . 
رد دـیمهف  هک  دوب  تقو  نآ  درک  ساسحا  ار  مرـش  ایح و  نز  هک  هبترم  نیتسخن  دـیوگ " :  یم  وا  مه  " و  تفرگ .  ارف  ار  ناشیا  یعاـمتجا 
هک هدـش  ببـس  تسا و  هدرک  یم  صقن  ساسحا  دوخ  رد  ادـتبا  نز  هکنیا  هرابرد   " تسا .  عونمم  درم  اب  وا  ندـش  کیدزن  ضیح  ماـگنه 
اب تسردان  هاوخ  دشاب و  تسرد  نانخـس  نآ  هاوخ  تسا .  هدـش  هتفگ  يدایز  نانخـس  درامـشب  تسپ  دوجوم  ار  وا  درم  مه  وا و  دوخ  همه 
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هب ار  یگدیشوپ  هن  دناد و  یم  نز  تراقح  یتسپ و  بجوم  ار  ضیح  هن  مالسا  درادن .  يا  هطبار  نز  یگدیشوپ  نز و  هرابرد  مالسا  هفسلف 
 . تفگ میهاوخ  ادعب  هکنانچ  تسا  هتشاد  يرگید  ياهروظنم  هکلب  تسا  هدرک  ناونع  نز  تراقح  یتسپ و  رطاخ 

شزرا ندرب  الاب 

راک رد  یـساسا  تلع  کی  ام  هدـیقع  هب  تسا .  هتفرگ  رارق  نز  یگدیـشوپ  نافلاخم  هدافتـسا  دروم  شیب  مک و  میدرک  رکذ  البق  هک  یللع 
ای تضایر  هب  لیم  رد  ار  درم  نز و  نایم  لئاح  میرح و  ندمآ  دـیدپ  یعامتجا  هشیر  ام  هدـیقع  هب  تسا .  هدـش  عقاو  تلفغ  دروم  هک  تسا 

وجتسج اهنیا  رد  رتمک  دیاب  لقاال  درک و  وجتسج  دیابن  یگنانز  تداع  ای  یعامتجا  تینما  مدع  ای  درم  تداسح  ای  نز  رامثتـسا  هب  درم  لیم 
قـالخا هشیر  هراـبرد  تسا  یثحب  یلک  روط  هب  درک .  وجتـسج  دـیاب  نز  دوخ  يزیرغ  هنارهاـم  ریبدـت  کـی  رد  ار  هدـیدپ  نیا  هشیر  درک . 

نیرت قیقد  تسا .  هدش  زاربا  یتایرظن  اجنیا  رد  درم .  زا  دوخ  شـشوپ  رتس و  هب  لیامت  تسا  هلمجنآ  زا  فافع و  ایح و  لیبق  زا  نز  یـسنج 
تیعقوم ظفح  دوخ و  ندرک  اهبنارگ  يارب  ماهلا  عون  کی  اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  شـشوپ  رتس و  فاـفع و  اـیح و  هک  تسنیا  اـهنآ 

یمن یمـسج  ظاـحل  زا  هک  تسا  هتفاـیرد  دوخ  هب  صوصخم  سح  کـی  اـب  يرطف و  شوه  اـب  نز  تسا .  هدرب  راـک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ 
رگید فرط  زا  دیآ و  یمن  رب  درم  يوز  اب  روز  هدهع  زا  دنک  مرن  هجنپ  درم  اب  یگدنز  نادیم  رد  دهاوخب  رگا  دـنک و  يربارب  درم  اب  دـناوت 
رهظم ار  نز  بلط و  قـشع و  رهظم  ار  وا  هک  تـسا  هداـهن  درم  دوـجو  رد  تـقلخ  هـک  تـسا  هتفاـی  يزاـین  ناـمه  رد  ار  درم  فعـض  هـطقن 
بادآ تنارود " :  لیو  لوق  هب  تسا .  هدش  هدیرفآ  هدـننک  لابند  هدـنریگ و  رن  سنج  تعیبط  رد  تسا .  هداد  رارق  تیمولظم  تیقوشعم و 
ناویح یگنج و  اعبط  درم  نانز . . .  رد  یگدنبیرف  يریلد و  يارب  ینیشن  بقع  نادرم و  رد  فرصت  يارب  هلمح  زا  تسا  ترابع  یئوجتفج 

عقوم ماقم و  نز  هک  یتقو   " دـیابرب .  ارنآ  دـیاب  هک  تسا  يا  هزئاج  نوچمه  درم  يارب  نز  تسا .  یمجاهت  تبثم و  شلمع  تسا  يراکش 
زا هک  دـش  لمجت  یئارآدوخ و  رویز و  هب  لـسوتم  هک  روطناـمه  تسناد  دوخ  ربارب  رد  ار  درم  فعـض  هطقن  تفاـی و  درم  ربارب  رد  ار  دوخ 

تـسیاب هکلب  دنک  ناگیار  ار  دوخ  دیابن  هک  تسناد  دـش .  زین  درم  سرتسد  زا  دوخ  نتـشادهگن  رود  هب  لسوتم  دـنک  بحاصت  درم  هار  نآ 
هکلب تسین  يزیرغ  رما  ایح  دـیوگ " :  یم  تنارود  لـیو  درب .  ـالاب  ار  دوخ  عقوم  ماـقم و  هجیتن  رد  دـنک و  رتزیت  ار  وا  بلط  قشع و  شتآ 

تنارود لیو   " دـنداد .  دای  دوخ  نارتخد  هب  ار  رما  نیا  تسا و  ریقحت  نعط و  هیام  يزاب  لد  تسد و  هک  دـنتفایرد  ناـنز  تسا .  یباـستکا 
رد ار  ناسنا  یناهن  ياضعا  رگا  تسا .  نادرم  راکش  يارب  حالس  نیرتهب  ششخب  لذب و  رد  كاسما  طاسبنا و  زا  يراددوخ  دیوگ " :  یم 

لابند هب  ناوج  درم  دـیدرگ .  یم  کیرحت  تردـن  هب  دـصق  تبغر و  یلو  دـش  یم  بلج  نآ  هب  ام  هجوت  دـندرک  یم  حیرـشت  ماع  ضرعم 
يولوم  " دهد .  یم  ربخ  یلاع  تقر  فطل و  کی  زا  هنافیرظ  يراددوخ  نیا  هک  دنک  یم  سح  دنادب  هکنآ  یب  تسا و  ایح  زا  رپ  نامـشچ 

نیز دیوگ :  یم  درم  رب  نز  يونعم  طلست  هرابرد  لوا  دروآ  یم  هنیمز  نیا  رد  یلاع  رایـسب  یلثم  نامدوخ  نیبرود  شیدنا و  كزان  فراع 
را لاز  متـسر  دیرب  اوح  زا  مدآ  دناوت  یک  دیرفآ  شاهیلا  نکـسی  یپ  نوچ  تسر  دننات  نوچ  تسارآ  قح  هچناز  تسا  هتـسارآ  قح  سانلل 

ریثأت هب  عجار  هاگنآ  يدز  یم  اریمح  ای  ینیملک  يدـب  شراتفگ  تسم  ملاـع  هکنآ  شیوخ  لاز  ریـسا  ناـمرف  رد  تسه  شیب  هزمح  زو  دوب 
یلثم زوس  قشع و  شتآ  رد  درم  نتخادگ  رد  وا و  ماقم  ندرب  الاب  رد  نز و  تیبوبحم  تردـق و  شیازفا  رد  درم  نز و  نایم  لئاح  میرح و 

بآ نایم  زا  لئاح  رگا  شتآ  لثم  نز  لثم  تسا و  بآ  لثم  درم  لثم  دیوگ  یم  دـنک  یم  هیبشت  شتآ  بآ و  هب  ار  اهنآ  دروآ :  یم  فیطل 
هکنیا لثم  ددرگ  رارقرب  ود  نآ  نایم  یبجاح  لئاح و  رگا  اما  دزاس  یم  شوماخ  ارنآ  دـنک و  یم  هبلغ  شتآ  رب  بآ  دوش  هتـشادرب  شتآ  و 
كدنا دهد  یم  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  بآ  شتآ  هک  تسا  تقونآ  دننک  نشور  گید  نآ  ریز  رد  شتآ  دـنهد و  رارق  یگید  رد  ار  بآ 

 . دزاس یم  راخب  هب  لیدبت  ار  وا  دوجو  رـسارس  هک  اجنآ  ات  دروآ  یم  دوجو  هب  وا  رد  نایلغ  شـشوج و  انایحا  دنک و  یم  مرگ  ار  وا  كدنا 
درک تسین  ار  ود  نآ  دمآ  لیاح  یگید  هکنوچ  بیجح "  رد "  دشاب  وچ  دشوج  وا  شتآز  بیهل  زا  شتآ  رب  دش  بلاغ  بآ  دـیوگ :  یم 

تسا رفنتم  وا  یناگیار  میلست و  زا  نز و  لاذتبا  زا  شیوخ  حور  قمع  رد  دور  یم  روصت  ادتبا  هچنآ  فالخرب  درم  اوه  شدرک  ار  بآ  نآ 
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ای هسنآ  یه  الالد و  رافنلا  يدبت  دیوگ :  یم  فیفعلا  نبا  تسا .  هدوتس  دوخ  هب  تبـسن  ار  نز  یئانتعا  یب  ءانغتـسا و  تزع و  هشیمه  درم  . 
روط هب  نایوج  هدـید  زا  ار  هدـنار  هدـیدز  نایوربوخ  زان  تسا  يزان  شوخ  هچ  دـیوگ :  یم  یماـظن  بضغلا  هروص  یف  اـضرلا  ینعم  نسح 

تـسا يا  هطبار  هکناـنچمه  رگید  فرط  زا  یئاـهبنارگ  زوس و  قشع و  فرط و  کـی  زا  قارف  یـسران و  تسد  ناـیم  تسا  يا  هطبار  یلک 
رنه و دفکـش و  یم  اه  یـسران  تسد  اهقارف و  هنیمز  رد  قشع  ینعی  رگید  فرط  زا  یئابیز  رنه و  نایم  فرط و  کی  زا  زوس  قشع و  ناـیم 

ناوتب نانز  هب  یناسآ  هب  هک  تسا  فسأت  هیام  رنه  ظاـحل  زا  دـیوگ " :  یم  لـسار  دـنارترب  دـبای .  یم  ومن  دـشر و  قشع  هنیمز  رد  یئاـبیز 
هک یئاـج  رد  دـیوگ " :  یم  وا  مه   " ددرگ .  نکمم  ریغ  هکنآ  نودـب  دـشاب  راوـشد  ناـنز  لاـصو  هـک  تـسا  رتـهب  یلیخ  تفاـی و  تـسد 

هبذاج هطـساو  هب  یلاوتم  ياهتیقفوم  رثا  رب  المع  دشاب  هتـشاد  يا  هنارعاش  قشع  تسا  نکمم  هوقلاب  هک  یناسنا  دشاب  دازآ  الماک  تایقالخا 
هچنآ دـیوگ " :  یم  هفـسلف  تاذـل  رد  تنارود  لیو   " تشاد .  دـهاوخ  دوخ  تالیخت  نیرتیلاع  هب  لسوت  هب  يزاـین  اتردـن  دوخ  یـصخش 
يوق يریگولج  عنم و  اب  فیعض و  ءاضرا  عانقا و  اب  لیم  دراد و  یگتسب  لیم  تردق  هب  یئابیز  ددرگ .  یم  اهبنارگ  زیزع و  میباین  میئوجب و 
لغش نف و  بسح  هب  هلجم  نآ  لوق  هب  هک  كاکچیه -  درفلآ  زا  هنانز  تالجم  زا  یکی  هک  تسا  ینخـس  رت  بیجع  همه  زا   " ددرگ .  یم 

ناجیهرپ و یملیف  لثم  دیاب  مه  نز  هک  مدـقتعم  نم  دـیوگ " :  یم  وا  دـنک .  یم  لقن  دراد -  ناوارف  براجت  نانز  هرابرد  دوخ  يزاسملیف 
 . دراداو يرتدایز  روصت  لیخت و  يورین  هب  ار  درم  دوخ  فشک  يارب  دهد و  ناشن  رتمک  ار  دوخ  تیهام  هک  ینعم  نیدـب  دـشاب  کیرتنآرپ 

دوخ هب  رتشیب  اهنآ  فشک  يارب  درم  دـنراذگب  دـنهد و  ناشن  ار  دوخ  تیهاـم  رتمک  ینعی  دـننک  راـتفر  هویـش  نیمه  رب  هتـسویپ  ناـنز  دـیاب 
رطاخ هب  شیپ  لاس  دنچ  ات  یقرـش  نانز  دـنک " :  یم  لقن  نینچ  صخـش  نیمه  زا  يرگید  هرامـش  رد  هلجم  نامه  اضیا   " دـهد .  تمحز 

هب اما  داد  یم  اهنادب  يدـنمورین  هبذاج  هلأسم  نیمه  دـندومن و  یم  باذـج  دوخب  دوخ  دـندرب  یم  راک  هب  هک  يدـنبیور  باقن و  باجح و 
یقرـش نز  رب  زورید  هک  یـششوپ  باجح و  دـنهد  یم  ناشن  دوخ  زا  یبرغ  نانز  اب  يربارب  يارب  اهروشک  نیا  نانز  هک  یـشالت  اب  جـیردت 

 "  . يروجهم هیام  تسا  یقاتشم  دنیوگ " :  یم   " دوش .  یم  هتساک  مه  وا  یسنج  هبذاج  زا  نآ  هارمه  دور و  یم  نایم  زا  دوب  هدش  هدیشک 
اپورا و يایند  رد  هک  ییاهعخ  زا  یکی  زورما   " یقاتـشم .  هیام  تسا  يروجهم  هک " :  تسا  حیحـص  مه  نآ  سکع  اما  تسا  حیحـص  نیا 

دنب یب  يدازآ و  ینابرق  نیلوا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هتکن  نیا  دایز  یئاپورا  نادنمـشناد  تاملک  رد  تسا .  قشع  عخ  دراد  دوجو  اکیرما 
ياهقـشع عون  زا  یئاهقـشع  زگره  زورما  ناهج  رد  تسا .  یلاع  دـیدش و  رایـسب  تاساسحا  روش و  قشع و  نادرم  ناـنز و  زورما  يراـب  و 

یلیل و نونجم و  هصق  یخیرات  هبنج  هب  مهاوخ  یمن  دـنک .  یمن  ومن  دـشر و  نیریـش  ورـسخ و  یلیل و  نونجم و  ياهقـشع  لـیبق  زا  یقرش 
نیا زا  تسا .  هتـشاد  دوجو  یقرـش  تاعامتجا  رد  هک  تسا  یتایعقاو  هدـننک  نایب  ياـه  هصق  نیا  یلو  مشاـب  هدرک  هیکت  نیریـش  ورـسخ و 
درم زاین  رس  دح  هچ  ات  تسا و  هدرب  الاب  ار  دوخ  هیاپ  اجک  ات  درم  یسرتسد  زا  دوخ  نتشادهگن  رود  رثا  رب  نز  هک  دیمهف  ناوت  یم  اهناتساد 

تروص هب  دوخ  ندرک  یفخم  دوخ و  ندب  ششوپ  هب  وا  لیامت  رد  ار  تقیقح  نیا  نز  كرد  اعطق  تسا ؟  هدروآ  دورف  دوخ  ناتـسآ  هب  ار 
 . تسا هتشاد  ناوارف  ریثأت  زار  کی 

مالسا رد  ششوپ  هفسلف  موس :  شخب 

هراشا

ترشاعم  - 5 لزغت .  سح  رد  یثـحب   - 4 یناور .  هـبنج  زا  دازآ  ترـشاعم   - 3 باجح .  هلأسم  یقیقح  يامیـس   - 2 باـجح .  هژاو   - 1
 . یعامتجا یگدنز  رظن  زا  دازآ  ترشاعم   - 6 یگداوناخ .  یگدنز  رظن  زا  دازآ 

مالسا رد  ششوپ  هفسلف 
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رد یتح  ار  نآ  دـنا  هتـساوخ  دـنا و  هدیـشارت  شـشوپ  نیفلاخم  هک  دوب  یتاهیجوت  اـبلاغ  میدرک  رکذ  شـشوپ  يارب  ـالبق  هک  یئاـه  هفـسلف 
یهیجوت دنک  ضرف  هفارخ  لوا  زا  ار  يا  هلأسم  ناسنا  رگا  هک  تسا  نشور  دننک .  یفرعم  لوقعمان  یقطنم و  ریغ  يرما  شیمالـسا  تروص 

رد دـنداد  یم  رارق  شواک  دروم  یفرطیب  اب  ار  هلأسم  ناگدـننک  ثحب  رگا  دوب .  دـهاوخ  هفارخ  اب  بسانتم  دـنک  یم  رکذ  نآ  يارب  هک  مه 
مالـسا رظن  زا  نز  شـشوپ  يارب  ام  تسین .  اهنآ  ساسا  یب  چوپ و  نانخـس  زا  کیچیه  یمالـسا  باـجح  شـشوپ و  هفـسلف  هک  دـنتفای  یم 

 . تسناد مالسا  رد  باجح  يانبم  ارنآ  ناوت  یم  لیلحت  رظن  زا  دزاس و  یم  هجوم  ار  نآ  یلقع  رظن  هک  میتسه  لئاق  یصاخ  هفسلف 

باجح هژاو 

باجح يوغل  يانعم  هک  تسنیا  هتکن  نآ  مینک .  يروآدای  ار  هتکن  کی  تسا  مزال  مینک  رکذ  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  طابنتسا  هکنیا  زا  شیپ 
هدرپ و ینعم  هب  مه  تسا و  ندیشوپ  ینعم  هب  مه  باجح  هملک  تسیچ ؟  تسا  هدش  فورعم  نز  شـشوپ  يارب  هملک  نیا  ام  رـصع  رد  هک 

دیاش تسا و  شـشوپ  هلیـسو  هدرپ  هک  دـهد  یم  شـشوپ  موهفم  تهج  نآ  زا  هملک  نیا  تسا .  هدرپ  ینعم  هب  شلامعتـسا  رتشیب  بجاـح . 
ندش عقاو  هدرپ  تشپ  قیرط  زا  هک  دوش  یم  هدـیمان  باجح  شـشوپ  نآ  تسین  باجح  یـششوپ  ره  تغل  لصا  بسح  هب  هک  تفگ  ناوتب 
ینعی  ( 1 " باجحلاب (  تراوت  یتح  دنک " :  یم  فیصوت  روطنیا  ار  دیشروخ  بورغ  نامیلس  ناتـساد  رد  میرک  نآرق  رد  دریگ .  تروص 

هک يروتــسد  رد  دـنمان .  یم  باـجح "  ار "  مکــش  بـلق و  ناـیم  زجاـح  هدرپ  دــش .  یفخم  هدرپ  تـشپ  رد  دیــشروخ  هـک  یتـقونآ  اـت 
شاب مدرم  ناـیم  رد  ینعی   ( . 2 کتیعر (  نع  کباجتحا  نلوطت  الف  دـیامرف :  یم  تسا  هتـشون  رتشا  کـلام  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تاقالم و ضرعم  رد  ار  تدوخ  هکلب  دـنکن  ادـج  مدرم  زا  ارت  نابرد  بجاـح و  نک  ناـهنپ  مدرم  زا  دوخ  هناـخ  نوردـنا  رد  ار  دوخ  رتمک 
یب روم  نایرج  زا  زین  وت  دـنناسرب و  وت  شوگ  نب  ار  دوخ  تیاکـش  اهیدـنمزاین و  دـنناوتب  ناگراچیب  نافیعـض و  اـت  هدـب  رارق  مدرم  ساـمت 

مرهلا دنع  مظعی  هنا  لودلا و  یف  عقی  فیک  باجحلا  یف  لصف  ناونع "  تحت  دراد  یلـصف  شیوخ  همدقم  رد  نودـلخ  نبا  ینامن .  عالطا 
لئاح و اجیردت  یلو  دـنهد  یمن  رارق  يا  هلـصاف  لئاح و  مدرم  دوخ و  نایم  لیکـشت  ودـب  رد  اهتموکح  هک  دـنک  یم  نایب  لصف  نیا  رد  " 

یم دوجو  هب  يراوگان  بقاوع  هرخعاب  ات  دوش  یم  رتمیخـض  مدرم  مکاح و  نایم   53 همان .  هغالبلا  جهن   - 2 32 هیآ .  هروس ص  هدرپ 1 - 
شـشوپ دروم  رد  باجح  هملک  لامعتـسا  تسا .  هدرب  راک  هب  شـشوپ -  هن  لئاح -  هدرپ و  ینعم  هب  ار  باجح  هملک  نودـلخ  نبا  دروآ . 

هتفر راک  هب  تسا  شـشوپ  ینعم  هب  هک  رتس "  هملک "  ءاهقف  حالطـصا  رد  اصوصخم  میدـق و  رد  تسا .  دـیدج  ۀبـسن  حالطـصا  کی  نز 
هملک هن  دـنا  هدرب  راک  هب  ار  رتس "  هملک "  دـنا  هدـش  بلطم  نیا  ضرعتم  هک  حاکنلا  باتک  رد  هچ  هولـصلا و  باتک  رد  هچ  ءاـهقف  تسا . 
میتفگ هکنانچ  اریز  میدرب .  یم  راک  هب  ار  شـشوپ "  هملک "  نامه  هشیمه  اـم  دـش و  یمن  ضوع  هملک  نیا  هک  دوب  نیا  رتهب  ار .  باـجح 

رما نیمه  تسا و  نز  ندـش  عقاو  هدرپ  تشپ  رابتعا  هب  دوش  یم  هدرب  راک  هب  شـشوپ  دروم  رد  رگا  تسا و  هدرپ  باجح  تغل  عیاـش  ینعم 
هفیظو دورن .  نوریب  دشاب و  سوبحم  هناخ  رد  هدرپ و  تشپ  هشیمه  نز  تسا  هتساوخ  مالـسا  هک  دننک  نامگ  يدایز  هدع  هک  هدش  بجوم 
حرطم مالسا  رد  نز  سبح  ندرک و  ینادنز  دنورن .  نوریب  هناخ  زا  هک  تسین  ینعم  نیدب  تسا  هدرک  ررقم  نانز  يارب  مالـسا  هک  شـشوپ 

نز ششوپ  درادن .  دوجو  مالسا  رد  یلو  تسا  هتشاد  دوجو  یئاهزیچ  نینچ  دنه  میدق و  ناریا  لثم  میدق  ياهروشک  زا  یخرب  رد  تسین . 
نیمه هطوبرم  تایآ  دزادرپن .  یئامندوخ  يرگ و  هولج  هب  دـناشوپب و  ار  دوخ  ندـب  نادرم  اب  دوخ  ترـشاعم  رد  نز  هک  تسنیا  مالـسا  رد 

رکذ تنـس  عبانم  نآرق و  زا  هدافتـسا  اـب  ار  شـشوپ  نیا  دودـح  اـم  تسا و  بلطم  نیمه  دـیؤم  مه  ءاـهقف  ياوتف  دـنک و  یم  رکذ  ار  ینعم 
هروس رد  هچ  رون و  هکرابم  هروس  رد  هچ  تسه  هراب  نیا  رد  هک  یتایآ  تسا .  هتفرن  راک  هب  باجح  تغل  هطوبرم  تایآ  رد  درک .  میهاوخ 

رد هک  يا  هیآ  دشاب .  هدرب  راک  هب  ار  باجح  هملک  هکنآ  نودب  تسا  هدرک  رکذ  ار  درم  نز و  ياهـسامت  شـشوپ و  دودح  بازحا  هکرابم 
ياهروتـسد ربمغیپ  نانز  هراـبرد  میرک  نآرق  رد  هک  میناد  یم  مالـسا .  ربمغیپ  ناـنز  هب  تسا  طوبرم  تسا  هتفر  راـک  هب  باـجح  هملک  نآ 

اب امش  ینعی  ءاسنلا  نم  دحأک  نتسل  یبنلا  ءاسن  ای  دوش :  یم  زاغآ  هلمج  نیا  اب  ربمغیپ  نانز  هب  باطخ  هیآ  نیلوا  تسا .  هدش  دراو  یصاخ 
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رد ناشیا  تافو  زا  دعب  هچ  ترضح و  نآ  تایح  نامز  رد  هچ  ربمغیپ  نانز  هک  تسا  هتـشاد  یـصاخ  تیانع  مالـسا  دیراد . قرف  نانز  ریاس 
یم ربمغیپ  نانز  هب  احیرص  میرک  نآرق  تسا .  هدوب  راک  رد  یـسایس  یعامتجا و  ياهروظنم  رتشیب  تهج  نیا  رد  دننامب و  دوخ  ياه  هناخ 

يدایز مارتحا  هاوخان  هاوخ  هک  نینمؤملا "  تاهما  تسا "  هتساوخ  یم  مالسا  دینامب .  دوخ  ياه  هناخ  رد  ینعی  نکتویب  یف  نرق  و  دیوگ : 
یعامتجا یسایس و  لئاسم  رد  وجارجام  هاوخدوخ و  رـصانع  رازبا  انایحا  دننکن و  هدافتـسا  ءوس  دوخ  مارتحا  زا  دنتـشاد  ناناملـسم  نایم  رد 
يراوگان یـسایس  ياهارجام  درک  فلخت  روتـسد  نیا  زا  هک  هشیاـع )   " نینمؤملا (  تاـهما  زا "  یکی  میناد  یم  هکناـنچ  و  دـنوشن .  عقاو 

یم ربـمغیپ  زا  يداـیز  نادـنزرف  متـشاد  تسود  تفگ  یم  درک و  یم  فسأـت  راـهظا  هشیمه  وا  دوخ  دروآ .  دوجو  هب  مالـسا  ناـهج  يارب 
صخـش اب  ترـضح  نآ  زا  دعب  هکنیا  زا  دندش  عونمم  ربمغیپ  نانز  هکنیا  رـس  مدز .  یمن  تسد  یئارجام  نینچ  هب  اما  دـندرم  یم  متـشاد و 

 . دیرفآ یم  اهارجام  درک و  یم  هدافتسا  ءوس  شنز  مارتحا  ترهـش و  زا  يدعب  رهوش  ینعی  تسا .  نیمه  نم  رظن  هب  دننک  جاودزا  يرگید 
هیآ نآ  رد  هک  يا  هیآ  لاح  ره  هب  تسا .  تهج  نیدب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرتدـیدش  رتدـیکا و  روتـسد  ربمغیپ  نانز  هرابرد  رگا  نیاربانب 

 "  . باجح ءارو  نم  نهولاـساف  اـعاتم  نهومتلاـس  اذا  و  دـیامرف " :  یم  هک  تسا  بازحا  هروس  زا  هیآ 54  هتفر  راک  هب  باـجح "  هملک " 
ره یمالـسا  ثیدح  خیرات و  حالطـصا  رد  دیهاوخب .  اهنآ  زا  هدرپ  تشپ  زا  دـینک  یم  هبلاطم  يزاین  دروم  يالاک  عاتم و  اهنآ  زا  رگا  ینعی 

نیا دوصقم  دش  نینچ  باجح  هیآ  لوزن  زا  دعب  دوب و  نانچ  باجح  هیآ  لوزن  زا  لبق  هدش  هتفگ  الثم  تسا  هدـمآ  باجح "  هیآ  مان "  اج 
لق رخآ -  یلا  مهراصبا -  نم  اوضغی  نینمؤملل  لق  دـیامرف :  یم  هک  رون  هروس  تایآ  هن   ( 1 تسا (  ربمغیپ  ناـنز  هب  طوبرم  هک  تسا  هیآ 

رد دش  روطچ  هکنیا  اما  رخآ .  یلا  نهبیبالج -  نم  نهیلع  نیندی  دـیامرف :  یم  هک  بازحا  هروس  هیآ  ای  نهراصبا  نم  نضـضغی  تانمؤملل 
تسا و لوهجم  نم  يارب  تسا  هدش  عیاش  یگدرپ  هدرپ و  باجح و  هملک  شـشوپ  رتس و  ینعی  ءاهقف  جئار  حالطـصا  ياج  هب  ریخا  رـصع 

يرتشیب حیضوت  ادعب  هراب  نیا  رد  ام  دشاب .  تسا  هدوب  موسرم  للم  ریاس  رد  هک  یئاهباجح  هب  یمالسا  باجح  ندرک  هابتشا  هیحان  زا  دیاش 
148 تاحفص 151 . -  دلج 4  ملسم  حیحص  هب  دوش  عوجر   - 1 داد .  میهاوخ 

باجح هلأسم  یقیقح  يامیس 

هراشا

رد هدیشوپ  تسا  بوخ  نز  ایآ  هک  تسین  نیا  رد  نخس  باجح -  ریخا  رـصع  حالطـصا  هب  و  شـشوپ -  هلأسم  رد  هک  تسنیا  رما  تقیقح 
هک دشاب  هتشاد  قح  دیاب  درم  ایآ  دشاب ؟  ناگیار  دیاب  نز  زا  درم  تاعتمت  نز و  ایآ  هک  تسنیا  نخـس  حور  نایرع ؟  ای  دوش  رهاظ  عامتجا 

نادرم ریخ  دهد :  یم  باوج  درگن  یم  لئاسم  حور  هب  هک  مالسا  هن ؟  ای  دربب  انز  ءانثتـسا  هب  ار  تاعتمت  رثکادح  یلفحم  ره  رد  ینز  ره  زا 
ینوناق نارسمه  ناونع  هب  نانز  زا  دنناوت  یم  نیگنس  تادهعت  هلسلس  کی  اب  هارمه  جاودزا و  نوناق  رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  رد  طقف 

یگداوناخ نوناک  زا  جراخ  رد  ار  نادرم  هکنیا  زا  زین  نانز  و  تسا .  عونمم  هناگیب  نانز  زا  هدافتـسا  عامتجا  طیحم  رد  اما  دـننک  یئوجماک 
هدیشوپ دنکب ؟  هچ  نز  هک  تسنیا  هلأسم  رهاظ  تروص  هک  تسا  تسرد  دنشاب .  یم  عونمم  لکش  ره  هب  تروص و  ره  هب  دنزاس  بایماک 

هک دوش  یم  حرط  يا  هنازوسلد  نحل  اب  هلأسم  انایحا  تسا و  نز  دوش  یم  ناونع  وا  مان  هب  هلأسم  هک  سکنآ  ینعی  نایرع ؟  ای  دـیایب  نوریب 
دیاب درم  ایآ  هکنیا  نآ  تسا و  رگید  زیچ  بلطم  نطاب  هلأسم و  حور  اما  باجح ؟  رد  ریـسا و  موکحم و  اـی  دـشاب  دازآ  نز  تسا  رتهب  اـیآ 

نز و هن  تسا  درم  تسا  عفن  يذ  هلأسم  نیا  رد  هکنآ  ینعی  هن ؟  ای  دشاب  هتشاد  قلطم  يدازآ  انز  تهج  زا  زج  نز  زا  یسنج  یشک  هرهب  رد 
 " تسا یتمعن  ناطایخ  زجب  نایناهج  همه  يارب  هاتوک  ياهنماد  تنارود " :  لیو  لوق  هب  تسا .  رت  عفن  يذ  هلأسم  نیا  رد  نز  زا  درم  لقاال 

طیحم هب  اهنآ  ندـش  هدیـشک  اهیبایماک و  ندوب  دازآ  ای  عورـشم  نارـسمه  یگداوناخ و  طیحم  هب  اهیبایماک  تیدودـحم  هلأسم  حور  سپ  . 
زا عورشم  نارسمه  یگداوناخ و  طیحم  هب  یسنج  ياهیبایماک  تیدودحم  مالسا  رظن  زا  تسا .  لوا  هیـضرف  رادفرط  مالـسا  تسا .  عامتجا 
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تیمیمـص يرارقرب  هداوناخ و  دارفا  طباور  میکحت  ببـس  یگداوناخ  هبنج  زا  دـنک و  یم  کمک  عاـمتجا  یناور  تشادـهب  هب  یناور  هبنج 
رد نز  عضو  رظن  زا  ددرگ و  یم  عامتجا  تیلاعف  راک و  يورین  ءافیتسا  ظـفح و  بجوم  یعاـمتجا  هبنج  زا  ددرگ و  یم  نیجوز  نیب  لـماک 

هبنج اهنآ  زا  یضعب  تسا .  زیچ  دنچ  ام  رظن  هب  یمالـسا  شـشوپ  هفـسلف  دور .  الاب  درم  ربارب  رد  نز  شزرا  هک  ددرگ  یم  ببـس  درم  ربارب 
يریگولج نز و  مارتحا  ندرب  الاب  هب  تسا  طوبرم  یضعب  یعامتجا و  هبنج  رگید  یـضعب  یگداوناخ و  هناخ و  هبنج  یـضعب  دراد و  یناور 
ياهذاذتلا عاونا  دهاوخ  یم  مالسا  هک  تسنیا  نآ  دریگ و  یم  هشیر  يرت  یساسا  رت و  یلک  هلأسم  کی  زا  مالسا  رد  باجح  وا .  لاذتبا  زا 

راک و يارب  ارصحنم  عامتجا  دبای  صاصتخا  ینوناق  جاودزا  رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  هب  رگید  عون  هچ  یسمل و  يرصب و  هچ  یـسنج 
نیا دهاوخ  یم  مالسا  لد  زیمآ  یم  مه  هب  یسنج  ياهیئوجتذل  اب  ار  تیلاعف  راک و  هک  رضاح  رصع  یبرغ  متـسیس  فالخرب  دشاب .  تیلاعف 

 : میزادرپ یم  قوف  تمسق  راهچ  حرش  هب  نونکا  دنک .  کیکفت  رگیدکی  زا  الماک  ار  طیحم  ود 

یناور شمارآ   - 1

هب ار  سکـس  ياضاقت  دـشخب و  یم  نوزف  ار  یـسنج  ياهباهتلا  اهناجیه و  رابودـنب  یب  ياهترـشاعم  يدازآ  درم و  نز و  نایم  میرح  ندوبن 
تسا تفص "  ایرد  قیمع و "  دنمورین  يا  هزیرغ  یسنج  هزیرغ  دروآ .  یم  رد  یندشن  عابـشا  تساوخ  کی  یحور و  شطع  کی  تروص 
يارب دوش .  یم  رترو  هلعـش  دـنهدب  كاروخ  رتـشیب  نآ  هب  هچ  ره  هک  شتآ  نوـچمه  ددرگ  یم  رت  شکرـس  دوـش  تعاـطا  رتـشیب  هچ  ره 
تریح يزآ  صرح و  اب  هک  دنک  یم  دای  تورث  نادـنمزآ  زا  هک  يروطنامه  خـیرات   - 1 تشاد :  هجوت  دـیاب  زیچ  ود  هب  بلطم  نیا  كرد 

هنیمز رد  ینادنمزآ  زا  نینچمه  دنا  هدش  یم  رتصیرح  دـنا  هدرک  یم  عمج  رتشیب  هچره  دـنا و  هدوب  تورث  لوپ و  ندروآ  درگ  یپ  رد  روآ 
نابحاص دنا .  هدـشن  فقوتم  يدـح  کی  رد  نای  ابیز و  کلمت  فرـصت  سح  رظن  زا  هجو  چـیه  هب  زین  اهنیا  دـنک .  یم  دای  یـسنج  لئاسم 
نایناساس نامز  رد  ناریا  باتک "  هدنسیون  نس  نتسیرک  دنا .  هدوب  نینچ  دنا  هتشاد  هدافتسا  تردق  هک  یناسک  همه  عقاو  رد  اهارـسمرح و 

مرح رد  زیورپ )  ورـسخ (  هک  ینز  رازه  هس  زا  نت  دـنچ  طقف  ناتـسب  قاط  راکـش  شقن  رد  دـسیون " :  یم  شیوخ  باتک  مهن  لصف  رد  " 
یم ناشن  اج  ره  رد  ار  دالوا  بحاص  نانز  ناـگویب و  ناگزیـشود و  دـش .  یمن  ریـس  لـیم  نیا  زا  هاـگچیه  رایرهـش  نیا  مینیب .  یم  تشاد 

فـصو نآ  رد  داتـسرف و  یم  فارطا  نایاورنامرف  هب  دنچ  يا  همان  درک  یم  مرح  دیدجت  لیم  هک  نامز  ره  دروآ .  یم  دوخ  مرح  هب  دـنداد 
هنوگنیا زا   " دـندرب .  یم  تمدـخ  هب  دـندید  یم  بسانم  همان  فصو  اـب  ار  ینز  اـجره  وا  لاـمع  سپ  درک .  یم  جرد  ار  راـیع  لـماک  نز 

رد هک  توافت  نیا  اب  تسا  رگید  لکش  هب  تسین  ارسمرح  لکش  هب  اهنایرج  نیا  دیدج  رد  تفای .  ناوت  یم  رایـسب  میدق  خیرات  رد  اهنایرج 
يدرم يارب  یگنرف  ددجت  تکرب  هب  دیدج  رد  دشاب .  هتشاد  تاناکما  دیشرلا  نوراه  زیورپ و  ورـسخ  هزادنا  هب  یـسک  درادن  یموزل  دیدج 

رکف چیه   - 2 دنک .  یـشک  هرهب  نز  سنج  زا  اهنآ  هزادـنا  هب  هک  تسا  رـسیم  دـشاب  هتـشاد  تاناکما  نوراه  زیورپ و  مرازه  دـص  کی  هک 
درم تاـیبدا  زا  شخب  نیا  رد  تسا .  لزغ  قـشع و  ناـهج  تاـیبدا  زا  یتمـسق  تسا ؟  یـسح  هچ  رـشب  رد  لزغت "  سح "  هـک  دـیا  هدرک 
یم زاین  ار  دوخ  دـهد  یم  هولج  کچوک  ار  دوخ  گرزب و  ار  وا  درب  یم  زاـین  وا  هاگـشیپ  هب  دـنک  یم  شیاتـس  ار  دوخ  قوشعم  بوبحم و 

بوبحم و هک  دوش  یم  یعدـم  دـناد  یم  وا  تیاـنع  نیرتـکچوک  دـنمزاین  ار  دوـخ  دـهد  یم  هوـلج  کـچوک  ار  دوـخ  گرزب و  ار  وا  درب 
نیا دـلان .  یم  هنادـنمدرد  وا  قارف  زا  دـنک "  یم  ریـصقت  هلماعم  نیا  رد  ارچ  سپ  درخب  دـناوت  یم  رظن  مین  هب  ناج  کـلم  دـص  قوشعم " 
مدآ کی  لوپ و  يارب  تسرپ  لوپ  مدآ  کی  هک  دیا  هدید  نونکات  ایآ  دـنک ؟  یمن  نینچ  دوخ  ياهزاین  ریاس  دروم  رد  رـشب  ارچ  تسیچ ؟ 
لزغ رعش و  زا  یسک  ره  ارچ  تسا ؟  هدرک  یئارسلزغ  نان  يارب  یسک  نونکات  ایآ  تسا ! ؟  هدرک  یئارـسلزغ  ماقم  هاج و  يارب  تسرپ  هاج 
هزیرغ کی  نابز  اب  ارنآ  سک  همه  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دـنرب ؟  یم  تذـل  ردـقنیا  ظفاح  ناوید  زا  همه  ارچ  دـیآ ؟  یم  شـشوخ  يرگید 

یـساسا لـماع  هناـگی  دـنیوگ  یم  هک  یناـسک  دـننک  یم  هابتـشا  ردـق  هچ  دـنیب ؟  یم  قبطنم  تسا  هتفرگ  ار  شدوـجو  ياپارـس  هک  قـیمع 
صاخ یقیسوم  زین  تایونعم  يارب  هکنانچمه  دراد  یصاخ  یقیسوم  دوخ  یسنج  ياهقشع  يارب  رـشب  تسا !  داصتقا  لماع  رـشب  ياهتیلاعف 
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یسنج اهقشع  مامت  هک  منک  اعدا  مهاوخ  یمن  نم  درادن .  یقیسوم  نان و  بآ و  لیبق  زا  يدام  افرص  ياهتجاح  يارب  هک  یتروص  رد  دراد 
ثحبم ثحبم  نیا  دـنا .  هتفگ  نخـس  یـسنج  هزیرغ  نابز  زا  افرـص  نایارـسلزغ  ریاس  يدعـس و  ظفاح و  هک  میوگ  یمن  زگره  مه  تسا و 

يارب درم  هک  تسا  یئاهلزغ  قشع و  اهلزغ  اهقـشع و  زا  يرایـسب  هک  تسنیا  ملـسم  ردق  یلو  دوش .  ثحب  دیاب  هناگادج  هک  تسا  يرگید 
دوش عانقا  مکـش  ندش  ریـس  اب  هک  تسین  بآ  نان و  هب  هجوت  عون  زا  نز  هب  درم  هجوت  مینادب  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  تسا .  هتـشاد  نز 

رد هک  درک  میهاوخ  ثحب  هراب  نیا  رد  ادـعب  ام  لزغ .  قشع و  تروص  هب  ای  دـیآ و  یم  رد  یتسرپ  عونت  زآ و  صرح و  تروص  هب  ای  هکلب 
یم دوخ  هب  يونعم  گنر  دنک و  یم  ادیپ  لزغ  قشع و  لکش  یطئارش  هچ  رد  دوش و  یم  تیوقت  یـسنج  زآ  صرح و  تلاح  یطئارـش  هچ 
يا هزیرغ  ندوب  كانرطخ  هرابرد  يدایز  تایاور  تسا .  هدرک  لماک  هجوت  نیشتآ  هزیرغ  نیا  فرگش  تردق  هب  مالسا  لاح  ره  هب  دریگ . 

رد تسا و  هدیـشیدنا  هزیرغ  نیا  ندرک  مار  لیدعت و  يارب  يریبادت  مالـسا  تسا .  هدش  دراو  دهد  یم  دنویپ  رگیدـکی  هب  ار  نز  درم و  هک 
هدوـمرف ررقم  ود  ره  درم  نز و  يارب  هک  كرتـشم  هفیظو  کـی  تسا .  هدرک  نیعم  فـیلکت  نادرم  يارب  مه  ناـنز و  يارب  مه  هـنیمز  نـیا 
نظفحی نهراصبا و  نم  نضـضغی  تانمؤملل  لق  مهجورف . . .  اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوضغی  نینمؤملل  لق  تسا :  ندرک  هاـگن  هب  طوبرم 

زا وـلمم  ياـههاگن  دـیابن  دـننک  ینارچ  مشچ  دـیابن  دـنوش  هریخ  رگیدـکی  هب  دـیابن  درم  نز و  هک  تسنیا  روتـسد  نیا  هصـالخ  نهجورف . 
نآ تسا و  هدومرف  ررقم  نانز  صاخ  مه  هفیظو  کی  دـننک .  هاـگن  رگیدـکی  هب  ندرب  تذـل  دـصق  هب  دـیابن  دـنزودب  رگیدـکی  هب  توهش 

اب تروص و  چیه  هجو و  چیه  هب  دنزادرپن .  یئابرلد  يرگ و  هولج  هب  عامتجا  رد  دنراد و  هدیشوپ  هناگیب  نادرم  زا  ار  دوخ  ندب  هک  تسنیا 
ریذـپ کیرحت  هداعلا  قوف  رـشب  حور  دـننک .  مهارف  ار  هناگیب  نادرم  کیرحت  تابجوم  هک  دـننکن  يراک  يا  هناهب  گنر و  لکـش و  چـیه 

هک روطنامه  دریگ .  یم  مارآ  سپ  نآ  زا  تسا و  یـصاخ  دح  هب  دودحم  رـشب  حور  يریذپ  کیرحت  مینک  نامگ  هک  تسا  هابتـشا  تسا . 
هیحان رد  ددرگ  یمن  عابشا  دوش و  یمن  ریس  ماقم  هاج و  کلمت  زا  تورث و  بحاصت  زا  ماقم  تورث و  هیحان  رد  نز -  درم و  زا  معا  رشب - 

یلد چیه  هرخعاب  نانآ و  بلق  بحاصت  نادرم و  ندرک  هجوتم  زا  ینز  چیه  نایور و  ابیز  بحاصت  زا  يدرم  چیه  تسا .  نینچ  زین  یـسنج 
ساـسحا یعوـن  هب  تسا  نورقم  هشیمه  تسا و  یندـشان  ماـجنا  هاوخاـن  هاوـخ  دودـحمان  ياـضاقت  یفرط  زا  و  دوـش .  یمن  ریـس  سوـه  زا 

همهنیا برغ  يایند  رد  ارچ  ددرگ .  یم  یناور  ياهیرامیب  یحور و  تالالتخا  هب  رجنم  دوخ  هبون  هب  اـهوزرآ  هب  نتفاـین  تسد  تیمورحم . 
تالجم و دـئارج و  هلیـسو  هب  هک  تسا  یـسکس  ناوارف  تاکیرحت  یـسنج و  یقالخا و  يدازآ  شتلع  تسا ؟  هدـش  دایز  یناور  يراـمیب 

روتسد مالسا  رد  هکنیا  تلع  اما  دوش .  یم  ماجنا  اه  هچوک  اهنابایخ و  یتح  یمسر و  ریغ  یمـسر و  سلاجم  لفاحم و  اهرتائت و  اهامنیس و 
اهلد اهبلق و  بحاصت  رظن  زا  تسا .  نانز  صوصخم  یئارآدوخ  یئامندوخ و  هب  لیم  هک  تسا  نیا  تسا  هتفای  نانز  هب  صاـصتخا  شـشوپ 
نیا زا  یئارآدوخ  هب  نز  لیم  یچراکش .  درم  تسا و  راکش  نز  نت  مسج و  بحاصت  رظن  زا  هکنانچمه  یچراکش  نز  تسا و  راکش  درم 

هب هدننک  کیرحت  ياهشیارآ  امن و  ندب  ياهسابل  نادرم  هک  درادن  هقباس  ایند  ياج  چیه  رد  دوش .  یم  یـشان  وا  يرگیچراکـش  سح  عون 
 . دزاس ریـسا  دوخ  هب  هقالع  ماد  رد  هتخابلد و  ار  درم  دنک و  يربلد  دهاوخ  یم  دوخ  صاخ  تعیبط  مکح  هب  هک  تسا  نز  نیا  دـنرب .  راک 

هرابرد اـما  تسا .  هدـیدرگ  ررقم  ناـنآ  يارب  مه  شـشوپ  روتـسد  تسا و  ناـنز  صوصخم  ياـهفارحنا  زا  یگنهرب  جربت و  فارحنا  اذـهل 
مهارف اب  اصوصخ  لماک و  نتـشاذگ  دازآ  اب  یـسنج  هزیرغ  لسار  دـننام  يدارفا  ياـعدا  فـالخ  رب  هکنیا  یـسنج و  هزیرغ  يریذـپ  ناـیغط 

 " فارحنا نادرم و  رد  ینارچ "  مشچ  فارحنا "  هراـبرد  نینچمه  ددرگ و  یمن  عابـشا  دوش و  یمن  ریـس  زگره  کـیرحت  لـئاسو  ندرک 
 . درک میهاوخ  ثحب  مه  زاب  نانز  رد  جربت " 

یگداوناخ دنویپ  ماکحتسا   - 2

تسا دیفم  هداوناخ  نوناک  يارب  ددرگ  نیجوز  هطبار  تیمیمـص  ببـس  یگداوناخ و  دنویپ  میکحت  بجوم  هک  يزیچ  ره  هک  تسین  کش 
لاح هب  ددرگ  نانآ  يدرسلد  نیجوز و  طباور  یتسس  ثعاب  هک  يزیچ  ره  سکعلاب  و  دوش .  لوذبم  ششوک  رثکادح  دیاب  نآ  داجیا  رد  و 
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رد یگداوناخ و  طیحم  هب  یـسنج  ياهذاذتلا  تاعاتمتـسا و  نتفای  صاصتخا  درک .  هزرابم  نآ  اب  دیاب  تسا و  دنمنایز  یگداوناخ  یگدنز 
عنم ششوپ و  هفسلف  دوش .  یم  رگیدکی  هب  نیجوز  رتشیب  لاصتا  بجوم  دزاس و  یم  مکحم  ار  يرهوش  نز و  دنویپ  عورشم  جاودزا  رداک 

ندرک تخبشوخ  لماع  یناور  ظاحل  زا  صخش  ینوناق  رسمه  هک  تسنیا  یگداوناخ  عامتجا  رظن  زا  عورشم  رسمه  ریغ  زا  یسنج  یبایماک 
یم رامش  هب  نابنادنز  محازم و  بیقر و  رفن  کی  یناور  ظاحل  زا  ینوناق  رسمه  یبایماک  يدازآ  متسیس  رد  هک  یلاح  رد  دورب  رامـش  هب  وا 

ره دـننازیرگ و  جاودزا  زا  زورما  ناناوج  هکنیا  تلع  . دوش یم  يراذـگ  هیاپ  ترفن  ینمـشد و  ساسارب  یگداوناخ  نوناک  هجیتن  رد  دور و 
یم یلاخ  هناش  نآ  راب  ریز  زا  رگید  نیوانع  هب  ای  میا و  هچب  زونه  ام  تسا  دوز  الاح  هک  دـنهد  یم  باوج  دوش  یم  داهنـشیپ  نانآ  هب  تقو 

يایند تکرب  هب  هکنآ  زا  شیپ  ناناوج  دوب .  جاودزا  ناناوج  ياهوزرآ  نیرت  نیریـش  زا  یکی  میدـق  رد  هکنآ  لاـح  و  تسا .  نیمه  دـننک 
کی زا  سپ  میدـق  رد  جاودزا  دنتـسناد .  یمن  یهاـشداپ "  تخت  زا  مک  ار  فاـفز  بش  ددرگ "  ناوارف  نازرا و  همهنیا  نز  يـالاک  اـپورا 
زورما یلو  دنتسناد  یم  دوخ  تداعس  یتخبکین و  لماع  ار  رگیدکی  نیجوز  لیلد  نیمه  هب  تفرگ و  یم  ماجنا  يدنموزرآ  راظتنا و  نارود 

دنب یب  دازآ و  ياهترـشاعم  درادن .  دوجو  اهقایتشا  نآ  يارب  یلیلد  تسا و  مهارف  یلعا  دـح  هب  جاودزا  رداک  ریغ  رد  یـسنج  ياهیئوجماک 
یقالخا و ياه  هیصوت  اب  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  هدروآ  رد  تیدودحم  فیلکت و  هفیظو و  کی  تروص  هب  ار  جاودزا  نارتخد  نارسپ و  رابو 
ار یـسنج  طباور  هک  هعماج  نآ  توافت  درک .  لیمحت  ناناوج  رب  روز  لامعا  اب  دـننک -  یم  داهنـشیپ  دـئارج  زا  یخرب  هکنانچ  انایحا -  اـی 

جاودزا هک  تسنیا  دوش  یم  هداد  هزاجا  نآ  رد  دازآ  طباور  هک  یعامتجا  اب  ینوناق  جاودزا  رداک  یگداوناخ و  طیحم  هب  دنک  یم  دودحم 
نامیپ یـسنج  دازآ  طباور  متـسیس  رد  تسا .  تیدودـحم  تیمورحم و  زاغآ  مود  عامتجا  رد  تیمورحم و  راظتنا و  نایاپ  لوا  عاـمتجا  رد 

هب یمالـسا  متـسیس  رد  دنـشاب و  رادافو  رگیدـکی  هب  هک  دزاس  یم  مزلم  ار  اهنآ  دـهد و  یم  همتاخ  رـسپ  رتخد و  يدازآ  نارود  هب  جاودزا 
جاودزا و زا  تسا  نکمم  هک  یئاج  ات  نارـسپ  هک  دوش  یم  بجوم  الوا  دازآ  طباور  متـسیس  دـشخب .  یم  نایاپ  ناـنآ  راـظتنا  تیمورحم و 

جاودزا هب  مادقا  دهن  یم  یتسـس  فعـض و  هب  ور  اهنآ  طاشن  روش و  یناوج و  ياهورین  هک  یماگنه  طقف  دننز و  زاب  رـس  هداوناخ  لیکـشت 
ار دوجوم  ياهجاودزا  دـنویپ  اـیناث  دـنهاوخب و  یتفلک  يراکتمدـخ و  يارب  اـنایحا  نداز و  دـنزرف  يارب  طـقف  ار  نز  عقوم  نیا  رد  دـننک و 
نز و زا  کی  ره  دـشاب و  راوتـسا  قیمع  تبحم  صلاخ و  قشع  کـی  هیاـپ  رب  هداوناـخ  هکنیا  ياـج  هب  ددرگ  یم  ببـس  دـنک و  یم  تسس 

حالطـصا هکنانچ  دنیبب و  تیدودحم  يدازآ و  بلـس  لماع  بیقر و  مشچ  هب  سکع  رب  دـنادب  دوخ  تداعـس  لماع  ار  دوخ  رـسمه  رهوش 
هتفرگ نابنادنز  مدوخ  يارب  دیوگ  یم  ما  هدرک  جاودزا  دیوگب  دهاوخ  یم  يرتخد  ای  رـسپ  یتقو  دنمانب .  نابنادنز  ار  رگیدکی  تسا  هدـش 

سکچیه دـسالب  دـصق  رب  دـهاوخب  سک  ره  اب  دورب  دـهاوخب  اجک  ره  دوب  دازآ  جاودزا  زا  لـبق  هکنیا  يارب  تسیچ ؟  يارب  ریبعت  نیا  ما . 
دروم دـیایب  هناخ  هب  رید  بش  کی  رگا  تسا  هدـش  دودـحم  اهیدازآ  نیا  جاودزا  زا  سپ  یلو  تسا .  وربا  تمـشچ  يالاب  دـیوگب  هک  دوبن 

 . دـنک یم  ضارتعا  وا  هب  شرـسمه  دـصق  رب  يرتخد  اب  باـهتلا  اـب  یلفحم  رد  رگا  و  يدوب ؟  اـجک  هک  دریگ  یم  رارق  شرـسمه  هذـخاؤم 
لسار دنارترب  دننام  اه  یضعب  تسا .  نانیمطا  لباق  ریغ  تسس و  درـس و  هزادنا  هچ  ات  یمتـسیس  نینچ  رد  هداوناخ  طباور  هک  تسا  حضاو 

دض لئاسو  زا  هدافتسا  لاکشا  لح  يارب  تسا  لسن  هب  تبسن  درم  نانیمطا  رطاخ  هب  افرص  دازآ  ياهترـشاعم  زا  يریگولج  هک  دنا  هتـشادنپ 
فطاوع نیرت  یمیمـص  نیرتکاپ و  داجیا  رگید  مهم  هلأسم  تسین .  لسن  یکاپ  اهنت  هلأـسم  هک  یتروص  رد  دـنا  هدرک  داهنـشیپ  ار  ینتـسبآ 

زا نیجوز  هک  تسا  نکمم  یتـقو  فدـه  نیا  نیمأـت  تسا .  هداوناـخ  نوناـک  رد  لـماک  داـحتا  یگناـگی و  نتخاـس  رارقرب  نیجوز و  نـیب 
بلج کیرحت و  ددص  رد  زین  نز  دشاب و  هتشادن  رگید  نز  هب  مشچ  درم  دنشوپب  مشچ  ینوناق  نارسمه  ای  رـسمه  ریغ  زا  عاتمتـسا  هنوگره 

تیاعر مه  جاودزا  زا  لـبق  یتح  هداوناـخ  رداـک  ریغ  رد  یـسنج  یباـیماک  عون  ره  تیعونمم  لـصا  دـشابن و  دوخ  رهوش  زج  یـسک  هجوت 
اب یـسنج "  نیون  قالخا  بتکم "  نابحاص  زا  دـیلقت  لسار و  لاثما  زا  يوریپ  هب  هک  تسا  هتفر  شیپ  اـجنیا  اـت  هک  ینز  هوـالع  هب  ددرگ . 

ینانیمطا هچ  دوش  یم  رتسبمه  دوخ  هقالع  قشع و  دروم  درم  اب  دـنک و  یم  وجتـسج  رگید  ياـج  رد  ار  دوخ  قشع  ینوناـق  رـسمه  نتـشاد 
دوخ هقالع  قشع و  دروم  درم  زا  درب و  راک  هب  ینتـسبآ  دـض  لئاسو  تسین  شا  هقالع  دروم  نادـنچ  هک  ینوناق  رـسمه  رطاخ  هب  هک  تسه 
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هقالع دروم  درم  زا  دروآ  یم  ایند  هب  هک  يدنزرف  هک  تسا  لیام  ینز  نینچ  اعطق  ددـنبن  ینوناق  رـسمه  شیر  هب  ار  دـنزرف  دوشن و  نتـسبآ 
اعبط زین  درم  نانچمه  دوشب .  نتـسبآ  وا  ریغ  زا  دیابن  نوناق  مکح  هب  امازلا  تسا و  وا  رـسمه  نوناق  مکح  هب  طقف  هک  يدرم  زا  هن  دشاب  شا 

اپورا يایند  دـنا .  هدرک  دـنویپ  وا  هب  نوناق  روز  اب  هک  ینز  زا  هن  دـشاب  هتـشاد  دـنزرف  شا  هقالع  قشع و  دروم  نز  زا  هک  تسا  دـنم  هقـالع 
 . تسا روآ  تشحو  عورشم  ریغ  نادنزرف  رامآ  ینتسبآ  دض  لئاسو  دوجو  اب  هک  تسا  هداد  ناشن  المع 

عامتجا يراوتسا   - 3

نیفلاخم هک  هچنآ  سکعرب  دـنک .  یم  فیعـض  ار  عامتجا  تیلاعف  راـک و  يورین  عاـمتجا  هب  هناـخ  طـیحم  زا  یـسنج  تاـعتمت  ندـیناشک 
جیورت یباـجح و  یب  تسا "  عاـمتجا  دارفا  زا  یمین  يورین  ندرک  جـلف  بجوـم  باـجح  دـنا " :  هتفگ  دـنا و  هدرک  يریگ  هدرخ  باـجح 
باجح تسا  وا  ياهدادعتـسا  سبح  نز و  يورین  ندرک  جلف  بجوم  هچنآ  تسا .  عامتجا  يورین  ندرک  جلف  بجوم  یـسنج  دازآ  طباور 

دوجو يزیچ  نینچ  مالـسا  رد  تسا و  يداصتقا  یعاـمتجا و  یگنهرف و  ياـهتیلاعف  زا  وا  نتخاـس  مورحم  نز و  ندرک  ینادـنز  تروص  هب 
هـضیرف ار  شناد  ملع و  هکلب  درادن -  شناد  ملع و  لیـصحت  قح  دیوگ  یم  هن  دورن و  نوریب  هناخ  زا  نز  هک  دیوگ  یم  هن  مالـسا  درادـن . 

راکیب و نز  دـهاوخ  یمن  زگره  مالـسا  دـنک .  یم  میرحت  نز  يارب  ار  یـصاخ  يداصتقا  تیلاـعف  هن  و  تسا -  هتـسناد  درم  نز و  كرتشم 
ای یعامتجا  ای  یگنهرف  تیلاعف  هنوگچیه  عنام  نیفک  هجو و  ءانثتـسا  هب  ندـب  ندـیناشوپ  دـیآ .  راب  لطاب  لطاع و  يدوجو  دنیـشنب و  راعیب 

رـسپ و رگا  ایآ  تسا .  یناوهـش  ياهیئوجتذل  هب  راک  طیحم  ندرک  هدولآ  تسا  عامتجا  يورین  ندرک  جـلف  بجوم  هچنآ  تسین .  يداصتقا 
هنوگچیه دـنناشوپب و  ار  دوخ  ندـب  نارتخد  دـنناوخ  یم  سرد  طیحم  کـی  رد  اـضرف  دـننک و  لیـصحت  يا  هناگادـج  طـیحم  رد  يرتخد 

رتخد کی  يرسپ  ره  رانک  هک  یتقو  ای  دننک  یم  شوگ  داتسا  نخس  هب  دننک و  یم  رکف  دنناوخ و  یم  سرد  رتهب  دنـشاب  هتـشادن  یـشیارآ 
هفایق اب  هریغ  هناخراک و  هرادا و  رازاب و  نابایخ و  رد  يدرم  رگا  ایآ  دشاب ؟  هتـسشن  وناز  يالاب  بجو  کی  ات  هاتوک  نماد  اب  هدرک  شیارآ 

يرظانم نینچ  اب  هک  یطیحم  رد  ای  دوش  یم  تیلاـعف  راـک و  مرگرـس  رتهب  دـشاب  هجاوم  اـمئاد  هدرک  شیارآ  ناـنز  جـیهم  كرحم و  ياـه 
لیام تخـس  هک  يا  هرادا  ای  تکرـش  ای  هسـسؤم  ره  دیـسرپب .  دننک  یم  راک  طیحم  نیا  رد  هک  یناسک  زا  دیرادن  رواب  رگا  دوشن ؟  وربور 
عضو نیا  هک  تسنیا  تقیقح  دینک .  قیقحت  دیرادن  رواب  رگا  دنک .  یم  يریگولج  اهشزیمآ  عون  نیا  زا  دبای  نایرج  یبوخ  هب  اهراک  تسا 
یبرغ يراد  هیامرـس  دـیلپ  ياه  هعماج  تاصتخم  زا  میتفا  یم  ولج  میراد  مه  اکیرمآ  اپورا و  زا  تسا و  ام  ناـیم  رد  هک  اوسر  یباـجح  یب 
يارب اهنآ  هک  تسا  یلئاـسو  قرط و  زا  یکی  هکلب  تسا  برغ  ناراد  هیامرـس  ياهینارتوهـش  اـه و  یتسرپ  لوپ  ءوس  جـئاتن  زا  یکی  تسا و 

 . " دنرب یم  راک  هب  ناشدوخ  ياهالاک  يرابجا  هدننک  فرـصم  تروص  هب  اهنآ  ندروآ  رد  یناسنا و  تاعامتجا  ندرک  سح  یب  ریدخت و 
نینچ شیارآ  مزاول  هرابرد  تسا .  هدرک  لقن  یشیارآ  یندیماشآ  یندروخ  داوم  رب  تراظن  لک  هرادا  زا  یشرازگ   5  / 9 تاعالطا " 47 / 
يارب مشچ  هیاـس  ردوپ  مرک  باخرـس  کـیتام  لـیبق  زا  شیارآ  مزاول  داوـم و  وـلیک  رازه  لاـس 210  کـی  فرظ  رد  اـهنت  دـسیون " :  یم 

یطوق و 2500 هب 1650  تدـم  نیا  رد  تسا .  هدوب  مرک  عاونا  نآ  مرگوـلیک  رازه  رادقم 181  نیا  زا  تسا .  هدش  دراو  اهمناخ  فرـصم 
دیاب هتبلا  تسا .  هدـش  هداد  دورو  هزاجا  یـشیارآ  لوپمآ  يرغال 2280  نوباص  ددـع  بلژور 2280  ددع  تروص و 4604  ردوـپ  نیجود 

مدـقت " و"  ددـجت " و "  هناـهب "  هـب  یناریا  نز  دــیاب  يرآ   " درک .  هفاـضا  نآ  هـب  زین  ار  مـشچ  طـخ  مشچ و 2400  هیاـس  ددـع   3100
دناوتب ات  دراذگب  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دوش  یم  هیهت  يراد  هیامرس  يایند  رد  هک  یلئاسو  اب  تعاس  ره  زور و  ره  نامز "  تایـضتقم 

يارب ای  ینوناق و  رـسمه  يارب  طـقف  ار  دوخ  دـهاوخب  یناریا  نز  رگا  دـشاب .  یئاـپورا  ياـه  هناـخراک  يارب  یقیـال  هدـننک  فرـصم  نینچ 
تیرومأم هفیظو و  هن  دوب و  دـهاوخ  یبرغ  ناراد  هیامرـس  يارب  یقیـال  هدـننک  فرـصم  هن  دـیارایب  ناـنز  یـصاصتخا  سلاـجم  رد  روضح 

برغ رامعتـسا  عفن  هب  یعامتجا  تیلاعف  رد  دوکر  داجیا  نانآ و  هدارا  فعـض  ناناوج و  قالخا  طاـطحنا  زا  تسا  تراـبع  هک  ار  شرگید 
هک دوش  یم  هدینـش  رتمک  دراد  دوجو  اجنآ  رد  هک  یبهذم  دـض  تاساسحا  همه  اب  يراد  هیامرـس  ریغ  ياه  هعماج  رد  داد .  دـهاوخ  ماجنا 
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 . دشاب هتشاد  دوجو  نز  يدازآ  مان  هب  اهیئاوسر  نینچ 

نز مارتحا  شزرا و   - 4

نیا رد  نز  تسا .  ثحب  لباق  لقاال  درم  قوفت  زین  رکف  زغم و  رظن  زا  دراد .  قوفت  نز  رب  ینامـسج  رظن  زا  عطق  روط  هب  درم  هک  میتفگ  البق 
هگن میرح  تسا .  هدرک  تباث  درم  رب  ار  دوخ  قوفت  هشیمه  یبلق  یفطاع و  قیرط  زا  نز  یلو  درادن  تمواقم  تردق  درم  ربارب  رد  ههبج  ود 
هدرک هدافتـسا  نآ  زا  درم  ربارب  رد  دوخ  عقوم  ماقم و  ظفح  يارب  نز  هک  تسا  هدوب  يزومرم  لئاسو  زا  یکی  درم  دوخ و  نایم  نز  نتـشاد 

اب رت و  نیتم  هزادنا  ره  نز  هک  تسا  هدرک  دیکأت  اصوصخم  مالسا  دنک .  هدافتسا  هلیسو  نیا  زا  هک  تسا  هدرک  قیوشت  ار  نز  مالسا  تسا . 
هروس تایآ  ریـسفت  رد  ادعب  دوش .  یم  هدوزفا  شمارتحا  رب  دراذگن  درم  يارب  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـنک و  تکرح  رتفیفع  رتراقو و 

نیذؤی الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  دیامرف " :  یم  دنناشوپب  ار  دوخ  نانز  دنک  یم  هیصوت  هکنآ  زا  سپ  میرک  نآرق  هک  دید  میهاوخ  بازحا 
رود هجیتن  رد  تسا و  رتهب  دنهد  یمن  رارق  نادرم  رایتخا  رد  ار  دوخ  دوش  مولعم  دـنوش و  هتخانـش  فافع  هب  هکنیا  يارب  راک  نیا  ینعی  "  . 

 . ددرگ یم  رسکبس  دارفا  تمحازم  عنام  اهنآ  تمشح  شاب و 

اهلاکشا اهداریا و  مراهچ :  شخب 

هراشا

 . اهباهتلا شیازفا   - 4 تیلاعف .  دوکر   - 3 يدازآ .  قح  بلس   - 2 قطنم .  یب  راک   - 1

قطنم باجح و 

یم درک .  عاـفد  نآ  زا  دـیابن  تسین  یقطنم  هک  يزیچ  درادـن و  یلوقعم  لـیلد  هک  تسنیا  دـنریگ  یم  نز  یگدیـشوپ  رب  هک  يداریا  نیلوا 
لطاب و رکف  هک  تسا  هدوب  تذل  كرت  تینابهر و  رکف  ای  درادن و  دوجو  زورما  هک  تسا  هدوب  ینما  ان  يرگتراغ و  ای  باجح  أشنم  دنیوگ 

نز يدـیلپ  هب  داقتعا  ای  درک و  هزرابم  نآ  اب  دـیاب  راجنهان و  تسا  يا  هلیذر  هک  هدوب  درم  یئوج  هطلـس  یهاوخدوخ و  ای  تسا و  یتسردان 
زا دـش .  نشور  میدرک  هتـشذگ  شخب  رد  هک  یثـحب  زا  داریا  نیا  خـساپ  تسین .  شیب  يا  هفارخ  مه  نیا  هـک  تـسا  هدوـب  ضیح  ماـیا  رد 
زا یتح  یعامتجا و  یگداوناخ  یناور  فلتخم :  ياه  هبنج  زا  نآ -  یمالسا  موهفم  هب  هتبلا  باجح -  هک  تشگ  مولعم  شخب  نآ  ثحابم 

 . مینک یمن  رارکت  شخب  نیا  رد  میدرک  ثحب  لیصفت  هب  شخب  نآ  رد  نوچ  دراد و  لوقعم  قطنم  نز  شزرا  نتفر  الاب  هبنج 

يدازآ لصا  باجح و 

نیهوت یعون  ددرگ و  یم  تسا  يرـشب  یعیبط  قح  کی  هک  يدازآ  قح  بلـس  بجوم  هک  تسنیا  دـنا  هتفرگ  باجح  رب  هک  يرگید  داریا 
یناسنا ره  تسا .  رشب  قوقح  هیمالعا  داوم  زا  یکی  یناسنا  فرش  تیثیح و  هب  مارتحا  دنیوگ  یم  دور .  یم  رامش  هب  نز  یناسنا  تیثیح  هب 

دشاب هتشاد  باجح  هکنیا  هب  نز  نتخاس  روبجم  دشاب .  یبهذم  ای  روشک  ره  عبات  هایس  ای  دشاب  دیفس  نز  ای  دشاب  درم  تسا  دازآ  فیرش و 
یناسنا و تمارک  تزع و  نز .  هب  تسا  شحاف  ملظ  رگید  ترابع  هب  تسا و  وا  یناـسنا  تیثیح  هب  تناـها  وا و  يدازآ  قح  هب  یئاـنتعا  یب 
لکش و چیه  هب  ملظ  ددرگ و  ینادنز  ریسا و  دیابن  بجوم  نودب  سکچیه  هکنیا  هب  عرش  لقع و  قباطتم  مکح  نینچمه  نز و  يدازآ  قح 

میهد رکذت  تسا  مزال  رگید  راب  کی  خساپ :  دورب .  نایم  زا  رما  نیا  هک  دنک  یم  باجیا  دوش  عقاو  دیابن  هناهب  چیه  هب  تروص و  چـیه  هب 
دشاب هدیشوپ  دوش  هجاوم  هناگیب  درم  اب  دهاوخ  یم  یتقو  هکنیا  هب  وا  نتسناد  فظوم  نیب  هناخ و  رد  نز  ندرک  ینادنز  نیب  تسا  قرف  هک 
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رد هک  هدـش  هداهن  نز  هدـهع  رب  تسا  يا  هفیظو  کی  مالـسا  رد  باـجح  درادـن .  دوجو  نز  ندرک  ریـسا  نتخاـس و  سوبحم  مالـسا  رد  . 
تسا و هدش  لیمحت  وا  رب  درم  هیحان  زا  هن  هفیظو  نیا  دنک .  تاعارم  ندیشوپ  سابل  رد  ار  یصاخ  تیفیک  دیاب  درم  اب  دروخرب  ترـشاعم و 

تـسا هدرک  قلخ  شیارب  دـنوادخ  هک  وا  یعیبـط  قوقح  هب  زواـجت  اـی  دـشاب و  هتـشاد  تاـفانم  وا  تمارک  تیثـیح و  اـب  هک  تسا  يزیچ  هن 
يروط دننک و  ذاختا  ار  یـصاخ  شور  ترـشاعم  رد  هک  دزاس  دیقم  ار  درم  ای  نز  یعامتجا  حـلاصم  يا  هراپ  تیاعر  رگا  دوش .  بوسحم 

یمن یگدرب "  ای "  ندرک "  ینادـنز  ار "  یبلطم  نینچ  دـنربن  نیب  زا  ار  یقالخا  لداـعت  دـننزن و  مه  رب  ار  نارگید  شمارآ  هک  دـنورب  هار 
نینچ رـضاح  لاح  رد  ناهج  ندمتم  ياهروشک  رد  تسناد .  ناوت  یمن  درف  يدازآ "  لصا "  یناسنا و  تیثیح  یفانم  ار  نآ  دـیمان و  ناوت 
سیلپ دـیآ  نوریب  هماژیپ  اـب  یتح  اـی  دوش و  جراـخ  هناـخ  زا  باوخ  ساـبل  رد  اـی  هنهرب  يدرم  رگا  دراد .  دوجو  درم  يارب  یئاهتیدودـحم 

یعامتجا یقالخا و  حـلاصم  هک  یماگنه  دـنک .  یم  بلج  ار  وا  تسا  عامتجا  تیثیح  فالخرب  لـمع  نیا  هکنیا  ناونع  هب  هدرک  تعناـمم 
مان یگدرب  هن  يزیچ  نینچ  دنیایب  نوریب  لماک  سابل  اب  الثم  دننک  تیاعر  ار  یـصاخ  بولـسا  ترـشاعم  رد  هک  دـنک  مزلم  ار  عامتجا  دارفا 

رد نز -  ندوب  هدیشوپ  سکعرب  دور .  یم  رامش  هب  لقع  مکح  دض  ملظ و  هن  تسا و  یناسنا  تیثیح  يدازآ و  دض  هن  نادنز و  هن  دراد و 
قـالخا دـقاف  فلج و  دارفا  ضرعت  زا  ار  وا  اریز  تسا  وا  رتشیب  مارتـحا  تمارک و  بجوم  تسا -  هدرک  نییعت  مالـسا  هک  يدودـح  ناـمه 

راتفر و زرط  رد  دـشاب  راقو  اب  نیگنـس و  نیتم و  دور  یم  نوریب  هناخ  زا  هک  یماـگنه  هک  دـنک  یم  ءاـضتقا  نز  تفارـش  دراد .  یم  نوصم 
سابل رادنابز  دـنکن  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  درم  المع  دربن  راک  هب  دوش  جـییهت  کیرحت و  ثعاب  هک  يدـمع  هنوگچیه  شندیـشوپ  سابل 

نتفر هار  دنیوگ  یم  نخـس  اهتـسژ  تاقوا  یهاگ  هکنآ  هچ  دـهدن .  گنهآ  دوخ  نخـس  هب  راد  ینعم  رادـنابز و  دورن  هار  رادـنابز  دـشوپن 
کی رگا  منز :  یم  لاثم  متـسه  یناحور  هک  مدوخ  پیت  زا  لوا  دنز .  یم  يرگید  فرح  کی  شندز  فرح  زرط  دیوگ  یم  نخـس  ناسنا 
یئادر اصع و  دـنک  زارد  ار  شیر  گرزب و  ار  همامع  دزاسب  تسا  لومعم  تداع و  هچنآ  فالخرب  یلکیه  هفایق و  شدوخ  يارب  یناـحور 

هار دـیوش  لئاق  مارتحا  نم  يارب  دـیوگ  یم  دـنز  یم  فرح  شدوخ  هفایق  تسژ و  نیا  دریگب  شود  تسد و  هب  صاـخ  هوکـش  هنمیه و  اـب 
اهمدق دزارفا  یم  ندرگ  هک  يرسفا  یلاع  ياه  هناشن  اب  رسفا  کی  تلاح  تسا  نینچمه  دیـسوبب .  ارم  تسد  دیتسیاب  بدؤم  دینک  زاب  میارب 

هب دنک  یم  لمع  رادنابز  مه  وا  دنک .  یم  تفلک  ندز  فرح  عقوم  ار  دوخ  يادص  دزادـنا  یم  بغبغ  هب  داب  دـبوک  یم  نیمز  هب  مکحم  ار 
هار ای  دشوپب  سابل  زرط  کی  نز  تسا  نکمم  روطنیمه  دیهد .  اج  دوخ  ياهلد  رد  ار  نم  بعر  دیسرتب  نم  زا  دیوگ :  یم  ینابز  یب  نابز 

قشع و راهظا  نزب  وناز  نم  لباقم  رد  وگب  کلتم  راذگب  نم  رـسب  رـس  ایب  نم  لابند  هب  هک  دنزب  دایرف  دنزب  فرح  شلاعفا  راوطا و  هک  دورب 
ياههاگن دشابن و  نک  ترپ  ساوح  دورب  دیایب و  مارآ  هداس و  رگا  ایآ  دشاب ؟  نینچنیا  هک  دنک  یم  باجیا  نز  تیثیح  ایآ  نک .  شتـسرپ 
فالخرب ای  عامتجا  حـلاصم  فالخرب  ای  درم  تیثیح  فالخرب  اـی  نز  تیثیح  فـالخرب  دـنکن  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نادرم  دولآ  توهش 

نوریب هزاجا  هجو  چـیه  هب  درک و  لـفق  شیور  هب  ار  رد  سبح و  هناـخ  رد  دـیاب  ار  نز  دـیوگب  یـسک  رگا  يرآ  تسا ؟  درف  يدازآ  لـصا 
ریغ ياهباجح  رد  يزیچ  نینچ  دراد .  تافانم  نز  يدادادخ  قوقح  یناسنا و  تیثیح  یعیبط و  يدازآ  اب  نیا  هتبلا  دادـن  وا  هب  هناخ  زا  نتفر 
یم باوج  تسا ؟  مارح  هناخ  زا  نز  نتفر  نوریب  فرص  ایآ  دیـسرپب  ءاهقف  زا  رگا  امـش  تسین .  هدوبن و  مالـسا  رد  یلو  تسا  هدوب  مالـسا 
درم فرط  رگا  نز  ءارـش  عیب و  لمع  سفن  ینعی  تسا ؟  مارح  دشاب  درم  هدنـشورف  هکنیا  ول  نز و  ندرک  دیرخ  ایآ  دیـسرپب  رگا  هن .  دنهد 

یفنم باوج  مه  زاب  تسا ؟  عونمم  تاعامتجا  سلاجم و  رد  نز  ندرک  تکرـش  اـیآ  تسین .  مارح  دـنهد  یم  خـساپ  تسا ؟  مارح  دـشاب 
رد نز  ندرک  تکرـش  فرـص  هک  تسا  هتفگن  یـسک  دـننک و  یم  تکرـش  اهربنم  ياـپ  یبهذـم و  سلاـجم  دـجاسم و  رد  هکناـنچ  تسا 
رد دـنوادخ  هک  یئاهدادعتـسا  لـیمکت  هرخعاـب  نز و  نتخومآ  رنه  نف و  نز  لیـصحت  اـیآ  تسا .  مارح  دراد  دوجو  مه  درم  هک  یئاـهاج 
هب نتفر  نوریب  دـشاب و  هدیـشوپ  دـیاب  هکنیا  یکی  دراد  دوجو  هلأسم  ود  طقف  تسا .  یفنم  باوج  زاـب  تسا ؟  مارح  تسا  هداـهن  وا  دوجو 
اب مأوت  هناخ  زا  نز  ندـش  جراخ  هک  دـنک  یم  باجیا  یگداوناـخ  تحلـصم  هکنیا  رگید  و  دـشابن .  زیمآ  کـیرحت  یئاـمندوخ و  تروص 

نکمم یهاگ  رتشیب .  هن  دهدب  رظن  یگداوناخ  حلاصم  دودح  رد  دـیاب  مه  درم  هتبلا  دـشاب .  وا  یـشیدنا  تحلـصم  رهوش و  تیاضر  بلج 
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لثملا یف  دورب و  دوخ  رهاوخ  هناـخ  هب  دـهاوخ  یم  نز  مینک  ضرف  دـشابن .  تحلـصم  مه  شدوخ  لـیماف  ماوقا و  هناـخ  هب  نز  نتفر  تسا 
هنوگنیا هک  دـهد  یم  ناشن  مه  هبرجت  دـنک .  یم  کیرحت  یگداوناـخ  حـلاصم  هیلع  ار  نز  هک  تسا  يزیگنا  هنتف  دـسفم و  درف  شرهاوخ 

هب ردام  سفن  هکنیمه  تسا  یگداوناخ  تحلـصم  فالخرب  زین  شردام  هناخ  هب  یتح  نز  نتفر  هک  تسه  یهاـگ  تسین .  ریظن  مک  اـیاضق 
رهوش يدراوم  نینچ  رد  دزاس .  یم  لمحت  لباق  ریغ  خـلت و  ار  یگدـنز  دریگ  یم  هناهب  دـنک  یم  یتحاران  هناخ  رد  هتفه  کی  ات  دـسرب  وا 

 - دـشاب یم  زین  ناشیا  نادـنزرف  نز و  هب  دوخ  هجوتم  تسا  درم  هجوتم  اـهنت  هن  شناـیز  هک  شخبناـبز -  ياهترـشاعم  نیا  زا  هک  دراد  قح 
 . درادن دروم  درم  تلاخد  تسین  هداوناخ  حلاصم  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  رد  یلو  دنک .  يریگولج 

اهتیلاعف دوکر 

 . تسا هداد  رارق  نز  دادعتـسا  رد  تقلخ  هک  تسا  یئاهتیلاعف  لیطعت  دوکر و  ببـس  هک  تسنیا  دـنریگ  یم  باـجح  رب  هک  يداریا  نیموس 
رمث هب  دیاب  تسین و  هدوهیب  تسا و  هداد  وا  هب  ادخ  ار  اهدادعتسا  نیا  تسا .  راک  دادعتسا  شوه و  مهف  رکف  قوذ  ياراد  درم  دننام  زین  نز 

هب نیا  دش  هداد  يراک  تقایل  دادعتسا و  دوجوم  کی  هب  شنیرفآ  رد  یتقو  تسا .  یعیبط  قح  کی  لیلد  یعیبط  دادعتسا  ره  اساسا  دسرب . 
رشب دارفا  همه  میئوگ  یم  ارچ  تسا .  ملظ  نآ  ندرک  عنم  دناسرب  تیلعف  هب  ار  دوخ  دادعتسا  دراد  قح  يو  هک  تسا  كردم  دنـس و  هلزنم 

دوجو رشب  رد  ندناوخ  سرد  دادعتـسا  هکنیا  يارب  میتسین ؟  لئاق  تاناویح  يارب  ار  قح  نیا  دنناوخب و  سرد  دنراد  قح  درم  نز و  زا  معا 
تلادع فالخرب  اهراک  نیا  زا  وا  نتخاس  مورحم  دراد و  دوجو  لثم  دیلوت  هیذغت و  دادعتسا  ناویح  رد  درادن .  دوجو  تاناویح  رد  دراد و 

ره دـشاب .  یم  زین  عامتجا  هب  تنایخ  تسا  نز  هب  متـس  اهنت  هن  تسا  هداد  ناکما  وا  هب  شنیرفآ  هک  یئاهـششوک  زا  نز  نتـشاد  زاـب  تسا . 
هیامرـس نیرتگرزب  یناسنا  لماع  تسا .  عاـمتجا  ناـیز  هب  دـنامب  رثا  یب  لـطعم و  ناـسنا  يدادادـخ  یعیبط و  ياوق  دوش  ببـس  هک  يزیچ 

لماع و نیا  ندرک  جلف  ددرگ .  دنم  هرهب  وا  دـیلوت  يورین  لماع و  نیا  تیلاعف  راک و  زا  دـیاب  عامتجا  تسا و  ناسنا  زین  نز  تسا .  عامتجا 
هشیمه نز  هک  دوش  یم  ببس  عامتجا و  قح  فالخرب  مه  تسا و  نز  يدرف  یعیبط  قح  فالخرب  مه  عامتجا  دارفا  زا  یمین  يورین  عییضت 
میهاوخ نایب  يدوز  هب  ار  نآ  دودح  هک  یمالـسا  باجح  هک  تسنآ  لاکـشا  نیا  باوج  دـنک .  یگدـنز  درم  رب  لک  رابرـس و  تروص  هب 

نایم رد  هک  باـجح  زا  یلکـش  نآ  رب  روکذـم  داریا  تسین .  وا  يرطف  ياهدادعتـسا  نتخاـس  عیاـض  نز و  يورین  نتفر  ردـه  بجوم  درک 
درک سوبحم  هناخ  رد  ار  نز  دیاب  هک  دیوگ  یمن  مالـسا  باجح  یلو  تسا .  دراو  تسا  هدوب  لوادتم  نایدوهی  ای  میدق  نایناریا  ای  اهیدـنه 

یگداوناخ و طیحم  هب  دیاب  یسنج  تاذاذتلا  هک  تسنیا  میتفگ  هکنانچ  مالسا  رد  باجح  يانبم  تفرگ .  ار  وا  ياهدادعتسا  زورب  يولج  و 
زا یتقو  هک  دهد  یمن  هزاجا  نز  هب  تهج  نیمه  هب  دشاب .  تیلاعف  راک و  يارب  صلاخ  عامتجا  طیحم  دبای و  صاصتخا  عورـشم  رـسمه  هب 

اهنت هن  یباجح  نینچ  دـنک .  ینارچ  مشچ  هک  دـهد  یمن  هزاجا  مه  درم  هب  دـنک و  مهارف  ار  نادرم  کیرحت  تابجوم  دور  یم  نوریب  هناخ 
ینوناق رـسمه  هب  رـصحنم  ار  یـسنج  تاعتمت  درم  رگا  دشاب .  یم  زین  عامتجا  راک  يورین  تیوقت  بجوم  دنک  یمن  جلف  ار  نز  راک  يورین 

اعطق دشیدنین  لئاسم  نیا  هرابرد  رگید  تشاذگ  عامتجا  نورد  هب  اپ  دمآ و  نوریب  دوخ  رسمه  رانک  زا  هکنیمه  دریگب  میمـصت  دنک و  دوخ 
هوشع نآ  يزانط و  نیا  الاب و  ردـق و  نیا  رتخد و  نآ  نز و  نیا  هجوتم  شرکف  همه  هکنیا  اـت  دـشاب  لاـعف  دـناوت  یم  رتهب  تروص  نیا  رد 
يارب دورب  دوخ  راک  لابند  هب  نیگنـس  هداس و  نز  رگا  اـیآ  دوش .  انـشآ  مناـخ  نـالف  اـب  هنوگچ  هک  دـنک  حرط  هشقن  اـمئاد  دـشاب و  يرگ 
نوریب هک  مه  ینامز  دـنک و  فلت  ار  دوخ  تقو  تلاوت  زیم  هنیئآ و  ياپ  تعاـس  دـنچ  نتفر  نوریب  کـی  يارب  هکنآ  اـی  تسا  رتهب  عاـمتجا 

هب دنشاب  عامتجا  میمصت  تیلاعف و  هدارا و  رهظم  دیاب  هک  ار  ناناوج  دزاس و  دوخ  هجوتم  ار  نادرم  راکفا  هک  دشاب  نیا  شیعـس  مامت  تفر 
یب اب  تسا  هدرک  جلف  ار  عامتجا  دارفا  زا  یمین  باجح  هکنیا  هناهب  هب  ابجع !  دنک ؟  لیدـبت  هدارا  یب  نارچ و  مشچ  زابـسوه و  یتادوجوم 
زیم ياپ  رد  تقو  فرـص  ییارآدوخ و  هب  نتخادرپ  نز  راـک  دـنا .  هدرک  جـلف  ار  درم  نز و  دارفا  ماـمت  يورین  يراـب  دـنب و  یب  یباـجح و 

رد هک  شنز  زا  ار  يدرم  تیاکش  نتم  تسین  دب  اجنیا  رد  تسا .  هدش  يرگیچراکـش  ینارچ و  مشچ  درم  راک  نتفر و  نوریب  يارب  تلاوت 
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نآ رد  تسا .  هدروآ  رد  یتادوجوم  هچ  تروص  هب  ار  نانز  رـضاح  عاضوا  دوش  مولعم  ات  منک  رکذ  دوب  هدـش  جرد  هنانز  تالجم  زا  یکی 
شیاهوم هکنیا  يارب  باوخ  عقوم  ددرگ .  یم  لدـبم  یباسح  تسرد و  کـقلد  کـی  هب  باوخ  عقوم  رد  منز  تسا " :  هتـشون  نینچ  هماـن 

یم تلاوت  زیم  هنیئآ  ولج  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دشوپ .  یم  باوخ  سابل  دعب  ددـنب .  یم  شرـس  هب  گرزب  يروت  هالک  کی  دوشن  بارخ 
الـصا اریز  تسین  نم  نز  وا  منک  یم  ساسحا  دـنادرگ  یم  رب  ار  شیور  یتقو  دـیوش .  یم  نک  كاپ  ریـش  اـب  ار  شتروص  میرگ  دنیـشن و 

نم ماشم  هب  یعوبطمان  يوب  شتروص  زا  دوش .  یم  وربا  یب  هدرک  كاپ  ار  وربا  دادم  نوچ  هدیشارت و  ار  شیاهوربا  درادن .  ار  قباس  لکش 
هب راک  شاک  دزادنا .  یم  ناتـسربق  دای  هب  ارم  دهد و  یم  روفاک  يوب  دلام  یم  شتروص  هب  كورچ  نیچ و  يارب  هک  یمرک  اریز  دسر  یم 

هناخ تفلک  هاگنآ  دنک  یم  روج  عمج و  دور و  یم  هار  قاتا  رد  يا  هقیقد  دـنچ  تسا .  راک  همدـقم  هزات  نیا  یلو  دـش  یم  متخ  اج  نیمه 
هـسیک تفلک  دباوخ و  یم  تخت  يور  مناخ  دیآ .  یم  الاب  یلاقتم  هسیک  راهچ  اب  تفلک  روایب  ار  اه  هسیک  دیوگ  یم  دـنک و  یم  ادـص  ار 

هب هکنیا  يارب  تسا  زارد  هدش و  روکینام  شیاپ  تسد و  ياهنخان  نوچ  ددـنب .  یم  خـن  اب  ار  نآ  خـیب  دـنک و  یم  وا  ياپ  تسد و  هب  ار  اه 
تـسنیا يرآ   " دباوخ .  یم  بیترت  نیمه  هب  دنک و  یم  هسیک  رد  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دنکـشن  انایحا  دوشن و  شـش  دنچ  دریگن و  فاحل 

هکنآ تسا !  هدـمآ  رد  یگنهرف  یعامتجا و  يداـصتقا و  لاـعف  يورین  تروص  هب  هدـش  دازآ "  یباـجح "  یب  حالطـصا  هب  رثا  رب  هک  ینز 
قـالخا ندرک  دـساف  تورث و  كالهتـسا  طـقف  شراـک  هک  دـیآ  رد  یلمهم  دوجوم  نینچ  تروص  هب  نز  هک  تسنیا  دـهاوخ  یمن  مالـسا 

مالسا نوتم  تسین .  فلاخم  زگره  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا و  یعقاو  تیلاعف  اب  مالسا  دشاب .  هداوناخ  ناینب  ندرک  بارخ  عامتجا و 
هک نیدتم  تخس  دارفا  نایم  رد  تاهد و  رد  زج  رضاح  قطنم  یب  یبام  ددجت  لاوحا  عاضوا و  رد  تسا .  بلطم  نیا  هاوگ  مالـسا  خیرات  و 

دوشب يداصتقا  ای  یگنهرف  ای  یعامتجا  دیفم  ياهتیلاعف  فرص  اعقاو  وا  يورین  هک  دینک  یمن  ادیپ  ینز  دننک  یم  تیاعر  ار  یمالسا  لوصا 
دـشوکب هکنیا  ياج  هب  رادکنب  هک  تسنیا  نآ  تسناد و  یباجح  یب  هرمث  ارنآ  دیاب  هک  تسا  هدش  جئار  يداصتقا  تیلاعف  عون  کی  يرآ  . 

تمـصع و هیامرـس  یگنانز و  يورین  دروآ  یم  هدنـشورف  ناونع  هب  ار  نکناـم  کـی  دـنک  هیهت  دوخ  ناـیرتشم  يارب  رتبوغرم  رتهب و  سنج 
هک يروطنامه  ار  الاک  دیاب  هدنـشورف  کی  دهد .  یم  رارق  اهبیج  ندرک  یلاخ  ندروآ و  رد  لوپ  هلیـسو  دنک و  یم  مادختـسا  ار  وا  فافع 

دوخ یسنج  هبذاج  نداد  رارق  ضرعم  رد  هنانز و  ياهتسژ  راوطا و  ادا و  اب  هدنشورف  لگـشوخ  رتخد  کی  یلو  دهد  هئارا  يرتشم  هب  تسه 
 . دنرخ یم  مه  يزیچ  کی  دننزب  فرح  وا  اب  هقیقد  دنچ  هکنیا  يارب  دنتسین  يرتشم  الصا  هک  دارفا  زا  يرایـسب  دنک .  یم  بلج  ار  يرتشم 

یمن ام  دـیچیپن .  هایـس  هسیک  يوت  ار  نز  دـنیوگ  یم  تلاذر ؟  يرادربهالک و  ای  تسا  تراجت  نیا  ایآ  تسا ؟  یعامتجا  تیلاعف  نیا  اـیآ 
ار شیاهناتسپ  یگتسجرب  هک  دوش  رهاظ  یمومع  عامتجا  رد  دشوپب و  سابل  يروط  دیاب  ایآ  یلو  دیچیپب  هایس  هسیک  رد  ار  دوخ  نز  میئوگ 

ریز رد  یعونصم  لئاسو  زا  دهد ؟  هولج  اهنآ  يارب  رتبذاج  رتهب و  تسه  هک  روطنآ  زا  دهدب و  ناشن  نارچ  مشچ  نارتوهش و  نادرم  هب  مه 
ياهـسابل اهدـم و  نیا  دریگب ؟  ددـم  هب  هناگیب  نادرم  ندوبر  لد  نتفیرف و  يارب  مه  ار  یعونـصم  یئابیز  یقاچ و  اـت  دـنک  هدافتـسا  ساـبل 

هنشاپ ياهشفک  نیا  دنشوپب ! ؟  ناشنارسمه  يارب  ار  اهسابل  نآ  ناوناب  هک  تسنیا  يارب  ایآ  تسا ؟  هدمآ  دوجو  هب  هچ  يارب  زیمآ  کیرحت 
اه و يراک  كزان  هک  یئاهـسابل  ایآ  دـهد ؟  ناشن  نارگید  هب  ار  لـفک  ياـه  هچیهاـم  تاـکرح  هک  تسنیا  يارب  زج  تسیچ ؟  يارب  دـنلب 
اهـشفک و عون  نیا  زا  هک  یئاهمناخ  بلاـغ  ـالمع  تسا ؟  يدایـص  يارب  نادرم و  جـییهت  يارب  زج  دـهد  یم  ناـشن  ار  ندـب  ياهیگتـسجرب 

نایم رد  نانز و  نایم  رد  دناوت  یم  نز  تسا .  ناشدوخ  نارهوش  دنریگ  یمن  رظن  رد  هک  ار  يدرم  اهنت  دننک  یم  هدافتسا  اهشیارآ  اهسابل و 
هزیرغ تسا .  يرگید  روظنم  فدـه و  يارب  یبرغ  ناـنز  زا  دـیلقت  هنافـسأتم  اـما  دـنک  هدافتـسا  یـشیارآ  ساـبل و  عون  ره  زا  دوخ  مراـحم 

نانآ راک  صقاون  ناحارط  نازاسدم و  دـننزب و  نماد  نآ  هب  مه  نادرم  رگا  ياو  تسا .  یبیجع  هزیرغ  نز  رد  يرگیچراکـش  یئارآدوخ و 
اب دننک  اپ  هب  هداس  شفک  دنشوپب  هداس  سابل  یمومع  تاعامتجا  رد  نارتخد  رگا  دننک .  قیوشت  مه  عامتجا !  نیحلصم  دننک و  فرطرب  ار 
یم هدهاشم  هک  یعضو  اب  ای  دنناوخ  یم  سرد  رتهب  یطیارـش  نینچ  رد  ایآ  دنورب  هاگـشناد  هسردم و  هب  لماک  يرـسور  وتلاپ و  اب  ای  رداچ 

؟  دشاب لکـش  نیا  هب  نز  نتفر  نوریب  هک  تسا  يرارـصا  هچ  تسین  راک  رد  یناوهـش  ياهروظنم  یـسنج و  ياهذاذـتلا  رگا  الوصا  مینک ؟ 
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لومعم مه  مناد ا  یمن  تسا -  هدوب  لومعم  ناتسکاپ  رد  ما  هدینش  نم  دنروآ ؟  دوجو  هب  طلتخم  ياهناتـسریبد  هک  دنزرو  یم  رارـصا  ارچ 
تـشپ هک  يداتـسا  طقف  دـشاب و  ادـج  رگیدـکی  زا  يا  هدرپ  هلیـسو  هب  نارتخد  نارـسپ و  شخب  هاگـشناد  ياهـسالک  رد  هک  هن -  ای  تسه 

؟  دراد یلاکشا  هچ  ندناوخ  سرد  قیرط  نیدب  ایآ  دشاب .  ود  ره  رب  فرشم  دریگ  یم  رارق  نوبیرت 

اهباهتلا شیازفا 

ناسنالا لصا "  قبط  دـیازفا و  یم  اهباهتلا  اهقایتشا و  رب  درم  نز و  نایم  میرح  داجیا  هک  تسنیا  دـنا  هتفرگ  باجح  رب  هک  رگید  داریا  کی 
بجوم زئارغ  ندرک  بوکرس  هوالع  هب  دنک .  یم  رتشیب  درم  نز و  رد  ار  یسنج  لامعا  هب  تبـسن  علو  صرح و  هنم "  عنم  ام  یلع  صیرح 

اهتیمورحم يور  دیورف  يواکناور  بتکم  رد  اصوصخم  دـیدج و  یـسانشناور  رد  ددرگ . یم  یحور  ياهیرامیب  یناور و  ياهلالتخا  عاونا 
دیاب تسا  نکمم  ات  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  تسا و  یعامتجا  دویق  لولعم  اهیماکان  دـیوگ :  یم  دـیورف  تسا .  هدـش  هیکت  رایـسب  اهیماکان  و 

 " باتک یـسراف )  همجرت  هحفـص 69 و 70 (  رد  لسار  دنارترب  دـیاین .  شیپ  نآ  زا  یـشان  ضراوع  یماکان و  ات  تشاذـگ  دازآ  ار  هزیرغ 
رد مه  ریثأت  نیا  و  تسا .  یمومع  يواکجنک  سح  کیرحت  زا  تراـبع  میرحت  یلومعم  رثا  دـیوگ " :  یم  مسانـش "  یم  نم  هک  یناـهج 

دپما ینانوی "  فوسلیف  منز :  یم  یلاثم  میرحت  رثا  يارب  نونکا  دنک . . .  یم  ادـیپ  قادـصم  رگید  دراوم  رد  مه  نجهتـسم و  تایبدا  دروم 
لاس رازه  هد  دیاب  هکنیا  زا  درک  یم  عزف  عزج و  هشیمه  وا  تشادنپ .  یم  تشز  روآ و  مرش  یلیخ  ار  راغلا  هرجـش  ياهگرب  ندیوج  لک " 
نم دنا و  هدرکن  یهن  راغ  گرب  ندـیوج  زا  ارم  تقوچیه  درب .  رـس  هب  خزود )  یجراخ (  تاملظ  رد  راغ  تخرد  گرب  ندـیوج  تلع  هب 
راغ تخرد  گرب  مه  وا  دنکب و  ار  راک  نیا  دیابن  هک  دوب  هدش  نیقلت  لک "  دپما  هب "  یلو  ما  هدیوجن  ار  یتخرد  نینچ  گرب  نونکات  مه 

یمن دایز  اهنآ  هب  ار  مدرم  هقالع  تفع  یفانم  ياهعوضوم  راشتنا  دیراد  هدیقع  امـش  ایآ  هک " :  لاؤس  نیا  باوج  رد  سپـس   " دـیوج .  ار 
زاجم تفع  یفانم  ياه  لاتسپ  تراک  راشتنا  پاچ و  دینک  ضرف  دبای .  یم  ناصقن  اهنادب  تبسن  مدرم  هقالع  دهد " :  یم  باوج  دنک " ؟ 

یم هتسخ  نآ  زا  مدرم  سپس  هدش  عقاو  لابقتـسا  دروم  لاس  ود  ای  لاس  کی  تدم  يارب  قاروا  نیا  دوشب  يزیچ  نینچ  رگا  ددرگ .  دازآ  و 
یماکان صوصخلاب  یماکان  هک  تسا  تسرد  هک  تسنیا  داریا  نیا  خـساپ   " درک .  دـهاوخن  مه  هاـگن  اـهنآ  هب  یتح  یـسک  رگید  دـنوش و 

دویق نتـشادرب  یلو  تسا  طلغ  تسا  تعیبط  زاین  دروم  هک  يدودـح  رد  زئارغ  ءاضتقا  اب  هزرابم  دراد و  يراوگان  میخو و  ضراوع  یـسنج 
موهفم هب  قشع  دویق  نتـشادرب  رگید  زئارغ  یخرب  یـسنج و  هزیرغ  دروم  رد  دـیازفا .  یم  نآ  رب  هکلب  دـنک  یمن  لح  ار  لکـشم  یعاـمتجا 

شیازفا عونت  هب  لیم  سوه و  ددرگ  رتشیب  هضرع  هچ  ره  دروم  نیا  رد  دنک .  یم  راب  دنب و  یب  هزره و  ار  تعیبط  یلو  دناریم  یم  ار  یعقاو 
هاگن دـش و  دـنهاوخ  هتـسخ  مدرم  یتدـم  زا  سپ  دوشب  زاـجم  تفع  یفاـنم  ياهـسکع  شخپ  رگا  دـیوگ " :  یم  لـسار  هکنیا  دـبای .  یم 
قداص اه  یتفع  یب  قلطم  دروم  رد  یلو  تسا  قداص  صوصخلاب  یتفع  یب  عون  کی  صوصخلاب و  سکع  کی  هرابرد  درک "  دـنهاوخن 
نیدـب هکلب  دوش  نآ  نیـشناج  فافع  هب  لیامت  هک  ینعم  نیدـب  هن  یلو  دوش  یم  ادـیپ  یگتـسخ  یتفع  یب  صاخ  عون  کی  زا  ینعی  تسین 
لـسار دوخ  تسین .  یندش  مامت  زگره  اهاضاقت  نیا  و  دنک .  یم  اضاقت  ار  رگید  یعون  دشک و  یم  هنابز  یحور  شطع  شتآ و  هک  ینعم 

نیکست ءاضرا  اب  هچنآ  تسا .  یمسج  ترارح  زا  ریغ  یـسنج  لئاسم  رد  یحور  شطع  هک  دنک  یم  فارتعا  قالخا  یئوشانز و  باتک  رد 
تاوهش ندش  رو  هلعش  ببس  یـسنج  لئاسم  رد  يدازآ  هک  درک  هجوت  دیاب  هتکن  نیدب  یحور .  شطع  هن  تسا  یمـسج  ترارح  دبای  یم 

یلو میراد .  غارـس  برع  یناریا و  یمور و  ياهارـسمرح  ناـبحاص  رد  هک  یئاـهزآ  صرح و  عوـن  زا  ددرگ  یم  زآ  صرح و  تروـص  هـب 
دـشر دـنک و  یم  کیرحت  یناسنا  فیطل و  قیقر و  یلاع و  ساـسحا  کـی  تروص  هب  ار  لـیخت  لزغت و  قشع و  يورین  میرح  تیعونمم و 

هب دوش و  یم  هدیمان  قشع  هچنآ  نایم  ددرگ .  یم  اه  هفـسلف  اهعادبا و  اهرنه و  قلخ  أشنم  أدبم و  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  اهنت  دـهد و  یم 
ناـیاپ یحور و  ود  ره  هکنیا  اـب  دـیآ -  یم  رد  کـلمت  سح  زآ و  صرح و  سوه و  تروص  هب  هچنآ  فیفع " و  قـشع  انیـس "  نبا  لوـق 

ورین و هدننک  شخپ  یحطس و  سوه  اما  تسا و  تسرپ  هناگی  اهورین و  هدننک  زکرمتم  قیمع و  قشع  تسا .  رایـسب  توافت  تسا -  ریذپان 
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ندروخ لـثم  تسا  یحطـس  دودـحم و  ياـهتجاح  عون  کـی  تسا :  مسق  ود  رب  یعیبط  ياـهتجاح  تسا .  تفـص  هزره  عونت و  هب  لـیامتم 
یتح دور و  یم  نیب  زا  مه  ناسنا  تبغر  ددرگ  عفترم  ینامسج  تجاح  عابـشا و  هزیرغ  تیفرظ  هکنیمه  اهتجاح  زا  عون  نیا  رد  ندیباوخ . 
لوپ دننام  تسا  ریذـپ  ناجیه  تفـص و  ایرد  قیمع و  یعیبط  ياهزاین  زا  رگید  عون  کی  یلو  ددرگ .  لدـبم  راجزنا  رفنت و  هب  تسا  نکمم 
سنج ود  یحور  لیامت  رظن  زا  یلو  تسا  لوا  عون  زا  یمـسج  ترارح  رظن  زا  تسا .  هبنج  ود  ياراد  یـسنج  هزیرغ  یبلط .  هاج  یتسرپ و 

اـضاقت نیعم  رادـقم  کی  كاروخ  ظاحل  زا  يا  هعماج  ره  میروآ :  یم  لمع  هب  يا  هسیاقم  ندـش  نشور  يارب  تسین .  نینچ  رگیدـکی  هب 
رتدایز دشاب و  دیابن  نآ  زا  رتمک  هک  تسا  نیعم  اهنآ  یکاروخ  فرصم  دشاب  هتشاد  تیعمج  نویلیم  تسیب  الثم  يروشک  رگا  ینعی  دراد . 

فرـصم میـسرپب  رگا  هعماج  نیا  هرابرد  دنزیر .  یم  ایرد  هب  دنـشاب  هتـشاد  دایز  مدنگ  رگا  اضرف  دننک  فرـصم  دنناوت  یمن  دشاب  رگا  مه 
هب دارفا  هقالع  رظن  زا  هک  میـسرپب  هعماج  کی  هرابرد  رگا  یلو  دوب .  دهاوخ  یـصخشم  رادقم  باوج  تسا ؟  ردقچ  لاس  رد  نآ  كاروخ 
زاب رگا  هک  يروط  هب  دنک  عابـشا  ار  نآ  دارفا  همه  یتسرپ  لوپ  سح  ات  دراد  مزال  لوپ  ردقچ  ینعی  تسه ؟  تورث  هب  جایتحا  ردـقچ  لوپ 

يدح تساوخ  نیا  هک  تسنیا  باوج  میریگب ؟  میناوت  یمن  میرادن و  لیم  میا  هدـش  ریـس  رگید  دـنیوگب  میهدـب  لوپ  اهنآ  هب  میهاوخب  مه 
ناعبشی ناموهنم ال  تسا :  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  دراد .  ار  تلاح  نیمه  مه  یتسود  ملع  تشاد .  دهاوخن 

دوش هداد  اهنآ  هب  رتشیب  هچره  تورث  بلاط  رگید  ملع و  هدنیوج  یکی  دنوش :  یمن  ریس  زگره  هنسرگ  ود  ینعی  لام .  بلاط  ملع و  بلاط 
ماقم ره  يدرف  ره  تسا .  ریذپان  نایاپ  یبلط  هاج  رظن  زا  رشب  تیفرظ  تسا .  لیبق  نیمه  زا  مه  رـشب  یبلط  هاج  ددرگ . یم  رتزیت  ناشاهتـشا 

زا دـیایب  نایم  هب  کلمت  سح  ياپ  هک  اج  ره  اساسا  تسا و  رتالاب  ماقم  بلاـط  مه  زاـب  دروآ  تسد  هب  هک  ار  یلاـع  تسپ  ره  یعاـمتجا و 
کی رظن  نیا  زا  تسا .  دودحم  یمسج  هبنج  زا  یحور .  هبنج  ینامسج و  هبنج  دراد :  هبنج  ود  یسنج  هزیرغ  تسین .  يربخ  يریذپ  نایاپ 
لکش دیآ  دوجو  هب  تسا  نکمم  هیحان  نیا  رد  هک  يا  یحور  شطع  یبلط و  عونت  رظن  زا  یلو  تسا  یفاک  درم  عابـشا  يارب  نز  ود  ای  نز 

 " قـشع حالطـصا "  هب  هک  تسا  نآ  یکی  تسا :  عوـن  ود  عوـضوم  نیا  هب  طوـبرم  یحور  تلاـح  هک  میدرک  هراـشا  ـالبق  دراد .  يرگید 
یعقاو قشع  فدـه  هشیر و  اـیآ  هک  تسا  حرطم  یهلا  هفـسالف  اـصوصخم  هفـسالف و  ناـیم  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  دوش و  یم  هدـیمان 
ظاحل زا  هکنیا  نآ  تسا و  راک  رد  یموس  قش  ای  تسا و  یحور  دصرددص  هک  دراد  يرگید  فده  هشیر و  ای  تسا و  یـسنج  یمـسج و 

ام ثحب  لحم  العف  یحور  شطع  نیا  ددرگ ؟  یم  یسنج  ریغ  ياهفده  هجوتم  دنک و  یم  ادیپ  يونعم  تلاح  دعب  یلو  تسا  یسنج  هشیر 
ریغ اب  ار  وا  هطبار  دریگ و  یم  قلعت  صاخ  صخش  صاخ و  عوضوم  هب  ینعی  دراد  یصخش  يدرف و  هبنج  هشیمه  شطع  زا  عون  نیا  تسین 

هب هک  تسا  نآ  یحور  شطع  رگید  یعون  دـیآ .  یم  دوجو  هب  اـهتیمورحم  اهتیدودـحم و  هنیمز  رد  شطع  زا  عون  نیا  دـنک .  یم  عـطق  وا 
یـسنج و توهـش  ریذـپان :  ناـیاپ  هزیرغ  ود  زا  تسا  يا  هتخیمآ  اـی  تسا و  کـلمت  سح  نوؤش  زا  هک  دـیآ  یم  رد  زآ  صرح و  تروص 
زا عون  نیا  دراد .  دوجو  ام  رـصع  نارادلوپ  ریغ  نارادلوپ و  بلغا  رد  میدـق و  ياهارـسمرح  نابحاص  رد  هک  تسا  نامه  نآ  کلمت  سح 
رفن اههد  دنب  رد  دراد  رایتخا  رد  رفن  اههد  هکنیا  نیع  رد  ددرگ .  یم  يرگید  هجوتم  دوش و  یم  ریس  یکی  زا  دراد .  عونت  هب  لیامت  شطع 

زا عون  نیا  دـیآ .  یم  دوجو  هب  دازآ  حالطـصا  هب  ياهترـشاعم  اه و  يراب  دـنب و  یب  هنیمز  رد  هک  تسا  شطع  زا  عون  نیمه  تسا و  رگید 
يورین هدـننک  تیوقت  اهورین و  هدـننک  زکرمتم  قیمع و  قشع  میتفگ :  هتـشذگ  رد  هک  روطناـمه  دوش .  یم  هدـیمان  سوه  هک  تسا  شطع 
شطع زا  عون  نیا  تسا .  تفص  هزره  ننفت و  عونت و  هب  لیامتم  اهورین و  هدننک  شخپ  یحطـس و  سوه  اما  تسا و  تسرپ  هناگی  لیخت و 
ورسخ دیشرلا و  نوراه  يارسمرح  ریظن  یئارـسمرح  اضرف  دتفیب  ارجم  نیا  رد  يدرم  رگا  تسین .  یندش  ءاضرا  دوش  یم  هدیمان  سوه  هک 

يورابیز کی  ناهج  طاقن  یـصقا  رد  هک  دونـشب  رگا  زاب  دـسرن  تبون  کی  ره  هب  راب  کی  یلاس  هک  نایور  اـبیز  زا  رپ  دـشاب  هتـشاد  زیورپ 
مه زاب  دوش  هداد  نآ  هب  هچ  ره  هک  دراد  ار  منهج  تلاح  ما .  هدش  ریـس  رگید  تسا  سب  دیوگ  یمن  دش .  دـهاوخ  نآ  بلاط  تسه  رگید 
ریـس يدش ؟  رپ  میئوگ  یم  منهج  هب  دیزم  نم  له  لوقت  تعتما و  له  منهجل  لوقن  موی  دیامرف :  یم  نآرق  رد  ادخ  تسا .  رتدایز  لابند  هب 

 : رعاش لوق  هب  دور .  یم  مشچ  لابند  هب  مه  لد  دوش و  یمن  ریـس  نایور  ابیز  ندید  زا  زگره  مشچ  تسه ؟  مهزاب  ایآ  دیوگ  یم  يدـش ؟ 
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رگا درادـن و  ناکما  یناوارف  هار  زا  ءاضرا  ندرک و  ریـس  تالاح  هنوگنیا  رد  دوب  لد  شک  هتـشر  رظن  تسد  دوب  لـیام  وچ  مشچ  دورب  لد 
رظن زا  یناسنا  تعیبط  رد  یلک  روط  هب  دنک .  ریس  مزیه  اب  ار  شتآ  دهاوخب  هک  تسا  نآ  لثم  تسرد  دوش  دراو  هار  نیا  زا  دهاوخب  یـسک 

رد یحور  ياه  هتساوخ  هک  مه  یتقو  تسا .  هدش  هدیرفآ  تیاهن  یب  بلاط  احور  ناسنا  تسین .  راک  رد  تیدودحم  یحور  ياه  هتساوخ 
دروآ یم  دوجو  هب  وا  رد  ار  رگید  هلحرم  بلط  لیم و  يا  هلحرم  ره  هب  ندیسر  دوش  یمن  فقوتم  يدح  چیه  هب  تفرگ  رارق  تایدام  ریسم 
هتسناد اهتیمورحم  زا  یشان  ياه  هدقع  اهتیمورحم و  لولعم  اهنت  ار  یناوهـش  تاساسحا  هراما و  سفن  نایغط  هک  یناسک  دنا  هدرک  هابتـشا  . 

هلعش نایغط و  ببس  زین  قلطم  میلـست  تعاطا و  يوریپ و  ددرگ  یم  تاوهـش  ندش  رو  هلعـش  نایغط و  ببـس  اهتیمورحم  هک  روطنامه  دنا . 
نافراع ناحصان و  دنا .  هدنام  لفاغ  هکس  فرط  نیا  زا  دنا و  هدناوخ  ار  هکس  فرط  نآ  دیورف  لاثما  ددرگ .  یم  تاوهـش  شتآ  ندش  رو 

دوش يوخ  هتشرف  دیوگ :  یم  يدعس  تسا .  هدش  هراشا  هتکن  نیدب  دایز  یبرع  یسراف و  تایبدا  رد  دندوب .  هدرب  یپ  هتکن  نیدب  الماک  ام 
وچ دـهد  نامرف  هک  سفن  فالخ  تشگ  وت  رما  عیطم  يرآرب  هک  ره  دارم  دامج  وچ  وا  دـتفیب  مئاـهب  وچ  دروخ  رگ  ندروخ و  مکز  یمدآ 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  حدم  رد  تسا و  یمالسا  تایبدا  ياهراکهاش  زا  هک  هدرب "  فورعم "  هدیصق  رد  يرصم  يریصوب  دارم  تفای 
ینعی مطفنی  همطفت  نا  عاضرلا و  بح  یلع  بش  هلمهت  نا  لـفطلاک  سفنلا  دـیوگ :  یم  دراد  مه  یئاهزردـنا  دـنپ و  انمـض  تسا و  هلآ  و 
هشیر زور  هب  زور  دنام و  یم  یقاب  لیم  نیمه  اب  يراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  تسا .  دنم  هقالع  ناتسپ  هب  هک  تسا  لفط  نوچمه  سفن 
لیلق یلا  درت  اذا  اهتبغر و  اذا  ۀبغار  سفنلا  دیوگ :  یم  يرگید  دریگ .  یم  دوخ  ناتسپ  كرت  هب  يریگب  ریش  زا  ار  وا  رگا  دوش و  یم  رتراد 

 . دـنک یم  هشیپ  تعاـنق  یهد  تداـع  مک  هب  ار  وا  رگا  یلو  دـیازفا  یم  تبغر  رب  ینک  مهارف  ار  سفن  تبغر  تاـبجوم  هچ  ره  ینعی  عـنقت 
طقف اهنیا  تسا .  اهنآ  رـصح  دـح و  یب  عابـشا  ءاضرا و  زئارغ  ندرک  مارآ  هار  اـهنت  دـنا  هتـشادنپ  هک  تسنیا  رد  وا  لاـثما  دـیورف و  هابتـشا 

شکرس فرحنم و  یـصاع و  ار  هزیرغ  تیعونمم  دیق و  هک  دنتـسه  یعدم  دنا و  هدش  اهنآ  ءوس  بقاوع  اهتیعونمم و  اهتیدودحم و  هجوتم 
نز هب  هک  ینعم  نیدـب  مه  نآ  داد  قـلطم  يدازآ  نآ  هب  دـیاب  هزیرغ  نیا  شمارآ  داـجیا  يارب  هک  تسنیا  ناـشحرط  دزاـس .  یم  مارآ  اـن  و 
هک روطنامه  هک  دنا  هدرکن  هجوت  دنا  هدناوخ  ار  هیضق  فرط  کی  نوچ  اهنیا  دوش .  هداد  یسامت  ره  هزاجا  درم  هب  يرگ و  هولج  ره  هزاجا 
رد تاجییهت  تاکیرحت و  ضرعم  رد  ندـش و  میلـست  ندرک و  اهر  دـنک  یم  هدـقع  دـیلوت  بوکرـس و  ار  هزیرغ  تیعونمم  تیدودـحم و 

همه درادـن  ناکما  هکلب  دوش  هدروآرب  يدرف  ره  يارب  يا  هتـساوخ  ره  هک  درادـن  دوجو  ناکما  نیا  نوچ  دزاـس و  یم  هناوید  ارنآ  ندروآ 
يارب اـم  هدـیقع  هب  دـیآ .  یم  دوجو  هب  یحور  هدـقع  دوش و  یم  بوکرـس  رتدـب  هزیرغ  دوش  هدروآرب  درف  کـی  ناـیاپ  یب  ياـه  هتـساوخ 

زا ناـسنا  نآ .  کـیرحت  جـییهت و  زا  يریگولج  رگید  یعیبط و  تجاـح  دـح  رد  هزیرغ  ءاـضرا  یکی  تسا :  مزـال  زیچ  ود  هزیرغ  شمارآ 
تروص نیا  رد  دروآ .  یم  دوجو  هب  ار  راجفنا  رطخ  نآ  یلخاد  ياهزاگ  عمجت  مکارت و  هک  تسا  تفن  هاچ  دـننام  یعیبط  جـئاوح  ظاـحل 
فلتخم لئاسو  هب  عامتجا  هکنیا  درک .  ریـس  ناوت  یمن  دایز  همعط  زاب  زگره  ار  شتآ  نیا  یلو  داد  شتآ  هب  درک و  جراخ  ار  نآ  زاگ  دیاب 
دهاوخن رـسیم  دنک  مارآ  ار  هدش  هناوید  هزیرغ  ءاضرا  اب  دهاوخب  هاگنآ  دنک و  مهارف  ار  هزیرغ  ناجیه  تابجوم  یـسمل  يرـصب و  یعمس و 

یناور ضراوع  نارازه  اب  هزیرغ  یئاضران  مطالت و  بارطضا و  رب  هکلب  درک  داجیا  تیاضر  شمارآ و  ناوت  یمن  هلیسو  نیدب  زگره  دش . 
سردوز و ياهغولب  ریظن  يرگید  میخو  ضراوع  یـسنج  هزیرغ  باسح  یب  جـییهت  کـیرحت و  دوش .  یم  هدوزفا  نآ  زا  یـشان  تاـیانج  و 

وت سفن  عیطم  يرآرب  هک  ره  دارم  دـنیوگ :  یم  هک  ام  ناجنـس  هتکن  ناـفراع و  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  دراد .  زین  یگدوسرف  يریپ و 
نیا هک  دـنا  هدرک  دروخرب  یتاکن  هب  دوخ  هنافراع  يریمـض  نشور  ینیب و  نشور  اب  دارم  تفای  وچ  دـهد  ناـمرف  هک  سفن  فـالخ  تشگ 

ام یلع  صیرح  ناسنالا  دنیوگ :  یم  هکنیا  اما  دنا . هدشن  هجوتم  هدرک  رپ  ار  ناهج  ناشمان  مولع  رـصع  رد  هک  واکناور  سانـشناور  نایاقآ 
يوس هب  مه  دوش و  عونمم  نآ  زا  مه  هک  دزرو  یم  صرح  يزیچ  هب  ناسنا  تسا .  حیضوت  هب  دنمزاین  یلو  تسا  یحیحـص  بلطم  هنم  عنم 

هـضرع الـصا  يرما  رگا  اما  دنزاس .  عونمم  ار  وا  هاگنآ  دننک و  رادـیب  یـصخش  دوجو  رد  ار  يزیچ  يانمت  حالطـصا  هب  دوش  کیرحت  نآ 
دوخ دوب  یسنج  هزیرغ  يدازآ  تخـسرس  رادفرط  هک  دیورف  دوب .  دهاوخ  رتمک  نادب  تبـسن  مه  علو  صرح و  دوش  هضرع  رتمک  ای  دوشن 
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یملع و لئاسم  هب  درک و  فرحنم  يرگید  ریـسم  هب  شدوخ  صاخ  هار  زا  ار  نآ  دیاب  هک  درک  داهنـشیپ  اذل  تسا  هتفر  اطخ  هک  دش  هجوتم 
دویق نتـشادرب  اب  هک  دوب  هداد  ناشن  راـمآ  هبرجت و  اریز  دـش . دیعـصت  رادـفرط  حالطـصا  هب  تخاـس و  فطعنم  هریغ  یـشاقن و  ریظن  يرنه 

هچ زا  تسا  دیعصت  رادفرط  هک  دیورف  ياقآ  مناد  یمن  نم  تسا .  هدش  رتشیب  یسنج  هزیرغ  زا  یـشان  یناور  ضراوع  اهیرامیب و  یعامتجا 
دنتفگ یم  دوخ  زا  رتربخیب  نایوجـشناد  هب  ربخ  یب  دارفا  هتـشذگ  رد  تسا ؟  ندرک  دودـحم  قیرط  زا  زج  ایآ  دـنک .  یم  داهنـشیپ  ارنآ  هار 
باجح دایز و  دویق  رثا  رب  نز  هب  نتـشادن  یـسرتسد  مه  شتلع  تسا و  جئار  اهیقرـش  نایم  رد  طقف  يزاب  سنج  مه  ینعی  یـسنج  فارحنا 

هک مینک  یمن  راکنا  ام  تسا .  اهیقرش  زا  رتشیب  هجرد  دص  اهیئاپورا  نایم  رد  تشز  لمع  نیا  جاور  دش  مولعم  هک  دیشکن  یلوط  اما  تسا . 
جربت و هک  رادقم  نآ  کش  نودـب  یلو  درک  لهـس  ار  ینوناق  جاودزا  طئارـش  دـیاب  دوش و  یم  فارحنا  بجوم  نز  هب  نتـشادن  یـسرتسد 

یسران تسد  تیمورحم و  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  دوش  یم  یسنج  فارحنا  ببس  دازآ  ياهترـشاعم  عامتجا و  رد  نز  یئامندوخ 
ثعاب دایز  ياهینارتوهش  اپورا  رد  تسا  هدش  يزاب  سنجمه  یـسنج و  فارحنا  ثعاب  اهتیمورحم  نیمز  قرـشم  رد  رگا  ددرگ .  یم  ببس 

دش هتفگ  دش و  ینوناق  یمسر و  میدناوخ  يربخ  ياه  همانزور  رد  هک  روطنامه  اهروشک  یضعب  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  هتـشگ  فارحنا  نیا 
هتفرگ تروص  يرهق  مودـنارفر  یعون  ینعی  دـنک .  يوریپ  تلم  زا  دـیاب  هننقم  هوق  تسا  هتفریذـپ  ار  راـک  نیا  ـالمع  ناتـسلگنا  تلم  نوچ 

مه قرـش  رد  دـننک .  یم  جاودزا  رگیدـکی  اـب  امـسر  اهرـسپ  یئاـپورا  ياـهروشک  یـضعب  رد  مدـناوخ  يا  هلجم  رد  هکنیا  رتـالاب  تـسا . 
 " طالب زا "  فارحنا  نیا  بارعا  حالطـصا  هب  دـندوب و  اهارـسمرح  نابحاص  هک  دـندوبن  یـسنج  فارحنا  جاور  ببـس  ردـق  نآ  نیمورحم 

 . تسا هدش  زاغآ  نیطالس  كولم و 

یمالسا باجح  مجنپ :  شخب 

هراشا

 - 6 ششوپ .  هیآ  رد  اهانثتـسا   - 5 وبات .  قـالخا  تروع و  رتس   - 4 نز .  شـشوپ  درم و  هاگن   - 3 ناذیتسا .   - 2 رون .  هروس  تاـیآ   - 1
 - 12 فلاـخم .  هلدا   - 11 قفاوم .  هلدا   10 چـم .  اـت  تسد  ود  هرهچ و   - 9 یسررب .   - 8 بازحا .  هروس  تاـیآ   - 7 رون .  هروس  تاـیآ 

 . رگید هلأسم  ود   - 15 راهظا ؟  ای  نامتک   - 14 يواتف .   - 13 عماجم .  رد  نز  تکرش 

یمالسا باجح 

رگید رون " و  هروس "  یکی  تسا :  هدـمآ  نآرق  زا  هروـس  ود  رد  عوـضوم  نیدـب  طوـبرم  تاـیآ  مینک .  یم  عورـش  نآرق  زا  ار  ثحب  نیا 
هروس رد  میزادرپ .  یم  ءاهقف  ياوتف  لقن  تایاور و  ثحب  یهقف و  لئاسم  هب  سپس  مینک و  یم  نایب  ار  تایآ  ریسفت  ام   " بازحا .  هروس " 
تسا لزانم  رد  دورو  يارب  نتفرگ  نذا  هفیظو  ضرعتم  هیآ  نآ  زا  لبق  هیآ  دنچ  دشاب .  یم  هیآ 31  تسا  بلطم  هب  طوبرم  هک  يا  هیآ  رون 

یتح مکتویب  ریغ  اتویب  اولخدـت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  مینک :  یم  عورـش  اجنآ  زا  ار  تایآ  ریـسفت  دـشاب .  یم  هیآ  نیا  همدـقم  مکح  رد  و 
لیق نا  مکل و  نذؤی  یتح  اهولخدـت  الف  ادـحا  اهیف  اودـجت  مل  ناف   ( 27 نورکذت (  مکلعل  مکل  ریخ  مکلذ  اهلها  یلع  اوملـست  اوسناتـست و 

هللا مکل و  عاتم  اهیف  ۀنوکـسم  ریغ  اتویب  اولخدت  نا  حانج  مکیلع  سیل   ( 28 میلع (  نولمعت  امب  هللا  مکل و  یکزا  وه  اوعجراـف  اوعجرا  مکل 
30 نوعنصی (  امب  ریبخ  هللا  نا  مهل  یکزا  کلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوضغی  نینمؤملل  لق   ( 29 نومتکت (  ام  نودبت و  ام  ملعی 
نهبویج و ال یلع  نهرمخب  نبرـضیل  اهنم و  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدـبیال  نهجورف و  نظفحی  نهراصبا و  نم  نضـضغی  تاـنمؤملل  لـق  و  ( 

نهئاسن وا  نهتاوخا  ینب  وا  نهناوخا  ینب  وا  نهناوخا  وا  نهتلوعب  ءانبا  وا  نهئانبا  وا  نهتلوعب  ءابآ  وا  نهئابآ  وا  نهتلوعبل  ـالا  نهتنیز  نیدـبی 
ام ملعیل  نهلجراب  نبرضی  ءاسنلا و ال  تاروع  یلع  اورهظی  مل  نیذلا  لفطلا  وا  لاجرلا  نم  ۀبرالا  یلوا  ریغ  نیعباتلا  وا  نهنامیا  تکلم  ام  وا 
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لخاد نارگید  هناخ  هب  دـیدروآ !  نامیا  هک  یناـسک  يا  ( . 31  ) نوحلفت مکلعل  نونمؤملا  اـهیا  اـعیمج  هللا  یلا  اوـبوت  نهتنیز و  نم  نیفخی 
ار یـسک  رگا  دیریگ .  دنپ  هک  دشاب  تسا .  رتهب  امـش  يارب  نیا  دینک .  مالـس  هناخ  لها  رب  و  دیزاس .  هاگآ  ار  نانآ  البق  هکنآ  رگم  دیوشن 

ادـخ امـش .  يارب  تسا  رت  هزیکاپ  هک  دـیدرگزاب  دـیدرگ  زاب  دـش  هتفگ  رگا  دوش .  هداد  هزاجا  امـش  هب  ات  دـیوشن  لـخاد  دـیتفاین  هناـخ  رد 
لخاد هزاجا )  نودـب  دـیراد (  اجنآ  رد  یعفن  تسین و  انکـس  لحم  هک  یئاه  هناخ  رد  هک  تسین  یکاب  تساناد .  دـیهد  یم  ماجنا  هچنادـب 

ظفح اهنماد  دنناباوخ و  ورف  ناگدید  وگب  نمؤم  نادرم  هب  تسا .  هاگآ  دیراد  یم  ناهن  ار  هچنآ  دینک و  یم  راکشآ  ار  هچنآ  ادخ  دیوش . 
ياهنماد دنناباوخ و  ورف  شیوخ  ناگدید  وگب  هنمؤم  نانز  هب  تسا .  هاگآ  دینک  یم  هچنادب  ادـخ  تسا .  رت  هزیکاپ  امـش  يارب  نیا  دـننک . 
راکـشآ شیوخ  رویز  دـننزب  اهنابیرگ  رب  شیوخ  ياهـشوپرس  تسا  ادـیپ  هچنآ  رگم  دـننکن  راکـشآ  شیوخ  رویز  دـننک و  ظـفح  شیوخ 

ای نانز  ای  ناگدازرهاوخ  ای  ناگداز  ردارب  ای  ناردارب  ای  نارهوش  رـسپ  ای  نارـسپ  ای  نارهوش  ردـپ  اـی  ناردـپ  اـی  نارهوش  يارب  رگم  دـننکن 
 ( دنتسین اناوت  نانز  زا  یئوجماک  رب  ای  دنتـسین (  هاگآ  نانز  زار  زا  هک  یناکدوک  ای  دنرادن  نز  هب  تجاح  هک  یلیفط  نادرم  ای  ناشناکولمم 

راگتـسر هک  دـشاب  دـیرب  هبوت  دـنوادخ  يوس  هب  یگمه  نانمؤم  هورگ  يا  دوش .  هتـسناد  ناشیفخم  ياهرویز  هک  دـنبوکن  نیمز  هب  ياـپ  و 
یمومع و ياهناکم  موس  هیآ  رد  دنوش .  لخاد  یسک  هناخ  هب  هزاجا  نودب  هدزرس و  دیابن  نینمؤم  هک  تسنیا  مود  لوا و  هیآ  دافم  دیوش . 
اب ترشاعم  رد  تسا  درم  نز و  فئاظو  هب  طوبرم  رگید  هیآ  ود  سپس  ددرگ .  یم  ءانثتسا  روتسد  نیا  زا  تسین  تنوکس  يارب  هک  یئاهاج 

ناملسم  - 2 دنک .  بانتجا  يزاب  رظن  ینارچ و  مشچ  زا  دـیاب  نز  هچ  درم و  هچ  ناملـسم  ره   - 1 تسا :  تمـسق  دنچ  لماش  هک  رگیدکی 
ار دوخ  رویز  شیارآ و  دنشاب و  هتشاد  شـشوپ  دیاب  نانز   - 3 دشوپب .  نارگید  زا  ار  دوخ  تروع  دشاب و  نمادکاپ  دـیاب  نز  ای  درم  هاوخ 

یکی هک  هدش  رکذ  نز  ششوپ  موزل  يارب  ءانثتسا  ود   - 4 دنیاینرب .  نادرم  هجوت  بلج  کیرحت و  ددص  رد  دنزاسن و  راکـشآ  نارگید  رب 
الا نهتنیز  نیدبی  هلمج " و ال  اب  يرگید  تسا و  نادرم  مومع  هب  تبسن  تسا و  هدش  نایب  اهنم "  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدبی  هلمج " و ال  اب 

ثحب تایآ  نیا  دافم  رد  بیترت  هب  ام  دنک .  یم  زیوجت  یـصاخ  هدع  هب  تبـسن  نز  يارب  ار  شـشوپ  نتـشادن  هدش و  رکذ  خلا "  نهتلوعبل 
 . مینک یم 

ناذیتسا

لزان نآرق  هک  یطیحم  رد  بارعا  نیب  رد  دوش .  لخاد  يرگید  هناـخ  هب  یلبق  هزاـجا  عـالطا و  نودـب  درادـن  قح  سکچیه  مالـسا  رظن  زا 
تاهد رد  مه  نالا  هک  يروطنامه  هدوب  زاب  اـه  هناـخ  رد  دـهاوخب .  نذا  نارگید  لزنم  رد  دورو  يارب  یـسک  هک  هدوبن  لومعم  تسا  هدـش 
اهاجنآ رد  تسا و  دزد  سرت  زا  اهرد  نتـسب  اریز  دـندنبب . ار  اهرد  هک  زور -  هچ  بش و  هچ  تسا -  هدوبن  مسر  تقوچیه  دوش  یم  هدـید 

دوب و هیواعم  دنهد  رارق  رد  هگنل  ود  ینعی  نیعارصم  هکم  ياه  هناخ  يارب  داد  روتسد  هک  یسک  نیلوا  تسا .  هتـشادن  دوجو  یـسرت  نینچ 
یتح دوبن و  لوادـتم  اهبرع  نیب  مه  نتفرگ  هزاجا  دوب و  زاب  هشیمه  اه  هناخ  رد  نوچ  لاـح  ره  هب  دـندنبب .  ار  اـهرد  هک  داد  روتـسد  وا  مه 
مسر نیا  مالسا  دندش .  یم  رگیدکی  ياه  هناخ  دراو  یلبق  عالطا  یب  هدزرس و  دنتسناد  یم  دوخ  هب  تبسن  تناها  یعون  ار  نتساوخ  هزاجا 
تسا زیچ  ود  مکح  نیا  هفسلف  هک  تسا  نشور  دنوشن .  نارگید  تنوکس  دروم  ياه  هناخ  لخاد  هدزرس  داد  روتـسد  درک  خوسنم  ار  طلغ 

ره هکنیا  رگید  تسا .  هدش  رکذ  اج  کی  شـشوپ  تایآ  اب  روتـسد  نیا  تهج  نیمه  زا  نز و  ندوب  هدیـشوپ  ینعی  سومان  عوضوم  یکی  : 
تیاعر ار  هتکن  نیا  دـیاب  مه  یمیمـص  قیفر  رفن  ود  یتح  دـنمهفب .  نارگید  تسین  لیام  دراد و  يرارـسا  دوخ  تنوکـس  لـحم  رد  یـسک 

هک دنـشاب  هتـشاد  يرارـسا  یـصوصخ  یگدنز  رظن  زا  مادک  ره  یگنرکی  یگناگی و  نیع  رد  گنرکی  تسود  ود  تسا  نکمم  اریز  دننک 
 . دنک یم  یگدنز  نز  اهنآ  رد  هک  یئاه  هناخ  هب  دراد  صاصتخا  ناذیتسا  روتـسد  هک  درک  رکف  دـیابن  نیاربانب  دـمهفب .  يرگید  دـنهاوخن 
هک دنـشاب  هتـشاد  یعـضو  دوـخ  هناـخ  رد  تسا  نکمم  دنتـسین  مه  شـشوپ  هب  دـیقم  هک  یناـنز  نادرم و  تسا .  ماـع  قـلطم و  هفیظو  نیا 

باجح هفـسلف  زا  رت  یلک  مه  شا  هفـسلف  باجح  زا  رت  یلک  تسا  يروتـسد  نیا  لاح  ره  هب  دننیبب .  لاح  نآ  هب  ار  نانآ  نارگید  دنهاوخن 
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نیا دراد .  راعـشا  ندش  دراو  هدزرـس  بیع  هب  دـیوشن  دراو  دـیا  هدرکن  مالعتـسا  ات  تسنیا :  ینعم  هب  هک  اوسنأتـست "  یتح  هلمج "  تسا . 
نآ رد  نارگید  هک  يا  هناخ  هب  امـش  دورو  هک  دـنامهف  یم  هملک  نیا  تسا .  عزف  تشحو و  لباقم  هطقن  هک  تسا  سنا "  هداـم "  زا  هملک 

یتایاور ددرگ .  یتحاران  عزف و  تشحو و  بجوم  هک  دیوش  دراو  هدزرـس  دیابن  دـشاب  سنا  بلج  مالعتـسا و  اب  دـیاب  یم  دـنراد  تنوکس 
 . هریغ ربکا و  هللا  ای  هللا  ناحبس  دننام  دوش  هتفگ  ادخ  رکذ  مالعتسا  يارب  دندومرف :  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدش  دراو 
دش لاؤس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دریگ .  یم  ماهلا  روتسد  نیمه  زا  مسر  نیا  میئوگ  یم  هللا  ای  تسا  لومعم  ام  نیب  رد 
نذا دـیاب  مه  نامرتخد  ای  ردام  هناخ  رد  دورو  يارب  ایآ  دوش ؟  یم  مه  کیدزن  ناشیوخ  لیماف و  هناخ  لـماش  نتـساوخ  هزاـجا  مکح  اـیآ 

دومرف هن .  دـش :  ضرع  تسا ؟  هدیدنـسپ  يوش  دراو  هدزرـس  وت  دـشاب و  هنهرب  دوخ  قاتا  رد  وت  ردام  رگا  ایآ  دومرف  باوج  رد  میریگب ؟ 
نادنمشناد دندرک .  یم  دیکأت  هیصوت و  مه  شیوخ  باحصا  هب  دندرک و  یم  ءارجا  ار  روتسد  نیا  اصخش  مرکا  لوسر  دیریگب .  نذا  سپ 

 "  . تیبلا لها  ای  مکیلع  مالسلا  دومرف " :  یم  داتـسیا و  یم  هناخ  رد  تشپ  هک  دوب  نیا  مرکا  ربمغیپ  مسر  هک  دنا  هدرک  لقن  ینـس  هعیش و 
دراد ناکما  اـعقاو  اریز  دومرف  یم  رارکت  ار  مالـس  موس  مود و  تبون  دینـش  یمن  باوج  رگا  دـش و  یم  دراو  دـنداد  یم  دورو  هزاـجا  رگا 

درک و یم  تعجارم  دینش  یمن  باوج  مه  موس  تبون  رد  رگا  یلو  دشاب  هدینشن  ار  ادص  مود  ای  لوا  تبون  رد  تسا  هناخ  رد  هک  یـصخش 
یم ارجا  زین  مالسلا  هیلع  ارهز  شرتخد  هناخ  دروم  رد  ار  روتسد  نیا  میوشب .  دراو  ام  دنرادن  لیم  هکنآ  ای  دنتـسین و  هناخ  رد  ای  دومرف  یم 
نابز رد  تسا .  قاـتا  ياـنعم  هب  تیب "  عمج "  تویب "  هملک "  هک  تسنیا  میوش  رکذـتم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  دـیاب  هک  هتکن  کـی  دومرف . 
دننام ناریا  طاقن  زا  یتمـسق  رد  هتبلا  تسا .  راد "  ظفل "  دور  یم  راـک  هب  یـسراف  زورما  حالطـصا  رد  هناـخ "  ینعم "  هب  هک  یتغل  یبرع 

هک دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  اجنیا  زا  تسا و  اهقاتا  يانعم  هب  تویب  لاح  ره  هب  دـننک .  یم  قـالطا  قاـتا  هب  زین  ار  هناـخ  هملک  ناـسارخ 
رد نوچ  بارعا  نیب  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  اهلزنم .  طایح  رد  دورو  هب  هن  تسا  صاخـشا  قاتا  رد  ندش  لخاد  هب  طوبرم  ناذـیتسا 

لخاد هب  دوش  تخل  اضرف  دوخ  هناخ  رد  تساوخ  یم  یـسک  رگا  درک و  یمن  ادـیپ  یـصوصخ  هبنج  طایح  ارهق  دوب  زاـب  هشیمه  اـه  هناـخ 
تـسا هتـسب  رد  اریز  تسا -  روطنیا  ام  یگدنز  رد  نالا  هکنانچ  تسا -  هدرک  ادیپ  ار  قاتا  مکح  طایح  هک  یئاج  رد  یلو  تفر .  یم  قاتا 

رد دراد  یـصوصخ  هبنج  يدح  ات  هرخعاب  یلو  دوش  یمن  هدرمـش  تولخ  هاگهانپ و  قاتا  دننام  الماک  هچ  رگا  تسا و  دـنلب  مه  اهراوید  و 
ینعی نورکذـت "  مکلعل  مکل  ریخ  مکلذ  دـیامرف " :  یم  هیآ  نایاپ  رد  تسا .  يراج  مه  طایح  رد  ناذـیتسا  بوجو  مکح  یئاـهاج  نینچ 

دیوش و هجوتم  هک  دشاب  تسنآ .  رد  امش  تحلصم  دراد  هفسلف  تسین  لیلد  یب  میداد  امـش  هک  يروتـسد  ینعی  تسا  رتهب  امـش  يارب  نیا 
دیوشن دراو  تسین  هناخ  رد  یسک  هک  دیتفایرد  هزاجتـسا  مالعتـسا و  زا  سپ  رگا  دیامرف :  یم  مود  هیآ  رد  سپـس  دیبایرد .  ارنآ  تحلـصم 

یم دعب  دهدب .  هزاجا  دشاب و  هتشاد  روضح  شدوخ  ای  دهدب  امش  هب  ار  هناخ  دیلک  هناخ  بحاص  الثم  دوش  هداد  هزاجا  امـش  هب  هکنیا  رگم 
دیدرگرب و مه  امـش  میریذپب  ار  امـش  میناوت  یمن  دیدرگرب  تفگ  امـش  هب  هناخ  بحاص  رگا  اوعجراف "  اوعجرا  مکل  لیق  اذا  و  دیامرف " : 
ام عامتجا  رد  مه  نالا  هکنیا  امک  دوب  اهنآ  ینادان  زا  نیا  و  دندرمـش .  یم  گنن  ار  نتـساوخ  هزاجا  بارعا  میتفگ  ـالبق  دـیوشن .  تحاراـن 

دورب و يا  هناخ  رد  هب  یـسک  رگا  تسا .  ام  ینادان  زا  نیا  دوش و  یم  یقلت  دراو  هب  تناها  دشاب  يرذع  بجوم  هب  دنچ  ره  دراو  نتفریذپن 
رد هب  متفر  نم  دیوگب  دنیـشنب  اج  ره  دنک و  رهق  اسب  هچ  دروخ و  یم  رب  وا  هب  مریذـپب  ار  امـش  مرادـن  تقو  نالا  نم  دـیوگب  هناخ  بحاص 

نیا نتـسب  راک  هب  میدـنبب . راک  هب  هراب  نیا  رد  ار  نآرق  روتـسد  دـیاب  ام  تسا .  تلاهج  ینادان و  کـی  مه  نیا  دادـن .  هار  ارم  ینـالف  لزنم 
تسردان و راتفر  نیمه  لولعم  اه  یئوگ  فالخ  اهغورد و  هلـسلس  کی  دزاس .  یم  رود  اـم  زا  ار  يداـیز  ياـهیتحاران  تاـفلکت و  روتـسد 

لیم هناخ  بحاص  دنز .  یم  ار  يرگید  صخـش  هناخ  رد  یلبق  عالطا  نودب  یـصخش  دشاب .  یم  جـئار  ام  نیب  رد  هک  تسا  اجبان  ياهعقوت 
 . تسین هناخ  رد  ینالف  دیئوگب  دـیوگ  یم  تسا  تمحازم  صخـش  نیا  ندـمآ  دراد و  یمزال  ياهراک  هک  تسه  اسب  دریذـپب  ار  وا  درادـن 

دـنریذپب و ار  وا  دراد  عـقوت  یلبق  تقو  نییعت  نودـب  هـک  دـنک  یم  فـالخ  دراو  صخـش  دـمهف .  یم  ار  اـهغورد  نـیا  اـبلاغ  دراو  صخش 
مرادن تقو  دیوگب  رگا  مریذپب و  مرادن  تقو  العف  مهاوخ  یم  ترذعم  دیوگب  هک  درادـن  تحارـص  تماهـش و  ردـق  نآ  مه  هناخ  بحاص 
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ارم وا  صخـش و  نالف  هناخ  رد  هب  متفر  هک  دـنک  یم  هلگ  رمع  رخآ  اـت  دریذـپب  ار  وا  رذـع  هک  درادـن  مهف  ردـق  نآ  دراو  صخـش  نآ  زاـب 
هن دوش  تیاـعر  نآرق  روتـسد  رگا  یلو  دـیآ .  یم  دـیدپ  شجنر  مه  دوش و  یم  هتفگ  غورد  مه  عقاوم  هنوگنیا  رد  هک  تسنیا  تفریذـپن . 

يارب میداد  دای  امش  هب  هک  شور  نیا  ینعی  مکل "  یکزا  مکلذ  دیامرف " :  یم  اذهل  دیآ .  یم  دیدپ  یـشجنر  هن  دوش و  یم  هتفگ  یغورد 
هللا ۀـیآ  موحرم  هب  طوبرم  يا  هیـضق  اجنیا  رد  تسا .  اناد  دـینک  یم  هچنآ  هب  ادـخ  ینعی  میلع "  نولمعت  امب  هللا  و  تسا " .  رت  هزیکاپ  امش 

دـید و اقافتا  دـمآ و  مق  هب  ناریا  فورعم  يابطخ  زا  یکی  تقو  کـی  مدوب  مق  رد  هک  یئاـهلاس  رد  منک :  یم  لـقن  مراد  داـی  هب  يدرجورب 
یبسانمان تقو  رد  یـصخش  مق  رد  ناشیا  تماقا  تدم  رد  زور  کی  دش . یم  ندید  ناشیا  زا  اجنآ  رد  دوب .  هدنب  هرجح  رد  ناشیا  دـیدزاب 

هعلاطم تقو  نآ  رد  ناشیا  الومعم  دوب و  ناشیا  سرد  تقو  زا  لبق  تعاس  کی  عقوم  نآ  دوب .  هدرب  يدرجورب  هللا  ۀـیآ  هناـخ  هب  ار  ناـشیا 
ار ماغیپ  رکون  تسا .  هدمآ  امش  تاقالم  هب  ینالف  دیئوگب  اقآ  هب  دنیوگ  یم  رکون  هب  دننز و  یم  رد  دنتفریذپ .  یمن  ار  یسک  دندرک و  یم 
مه مرتـحم  صخـش  نآ  دـیروایب .  فیرـشت  يرگید  تقو  مراد  هعلاـطم  ـالعف  نـم  دـندومرف  اـقآ  دـیوگ  یم  ددرگ و  یم  رب  دـناسر و  یم 

دندومرف دندید و  نحص  رد  ار  نم  دندمآ  سرد  يارب  يدرجورب  هللا  ۀیآ  زورنامه  درک .  تعجارم  دوخ  رهش  هب  زورنامه  اقافتا  تشگرب و 
لاح وگب :  يدید  ار  ناشیا  یتقو  سپ  دندومرف " :  دنتفر .  ناشیا  متفگ  میآ "  یم  امـش  هرجح  هب  ینالف  ندید  يارب  سرد  زا  دعب  نم  : " 

مه اب  یتقو  تساوخ  یم  ملد  نم  يوش .  هدامآ  ینارنخس  داریا  يارب  یهاوخ  یم  یتقو  دوب  وت  لاح  دننام  يدمآ  نم  ندید  هب  وت  یتقو  نم 
سپ  " میایب .  سرد  يارب  متساوخ  یم  متشاد و  هعلاطم  نم  عقوم  نآ  رد  مینک و  تبحـص  مهاب  دشاب و  عمج  نم  ساوح  هک  مینک  تاقالم 

هسوسو دارفا  زا  یضعب  هک  مدوب  هدینش  مدرک و  غالبا  ار  يدرجورب  هللا  ۀیآ  یهاوخ  ترذعم  مدرک و  تاقالم  ار  صخـش  نآ  نم  یتدم  زا 
درم نآ  هب  نم  دـننادرگرب .  هناخ  رد  زا  ارت  دوش و  نیهوت  وت  هب  هک  هدوب  راک  رد  يدـمعت  دـندوب :  هتفگ  مرتحم  درم  نیا  هب  دـندوب و  هدرک 

 . دندرک یهاوخترذعم  دیدرک  تکرح  امـش  هک  دندش  علطم  نوچ  دنیایب و  امـش  ندید  هب  دنتـساوخ  یم  يدرجورب  هللا  ۀیآ  متفگ :  مرتحم 
ام اریز  مدـش  لاحـشوخ  مه  یلیخ  هکلب  دروخن  رب  هرذ  کـی  نم  هب  اـهنت  هن  تفگ " :  دوـب .  بلاـج  نم  يارب  هک  تفگ  يا  هلمج  درم  نآ 
رد هدرک  تلفغ  مدوب  هتفرگن  تقو  ناشیا  زا  البق  هک  نم  دنرادن .  اجیب  ياهیساور  دورو  دنتسه  حیرص  یمدرم  هک  مییاتـس  یم  ار  اهیئاپورا 
ارم یتحاران  اب  هکنیا  ای  دوب  رتهب  نیا  ایآ  مراد .  راک  نم  الاح  تفگ  هک  دـمآ  مشوخ  درم  نیا  تحارـص  زا  نم  مدوب .  هتفر  یبساـنمان  تقو 

بارخ ارم  سرد  تفرگ و  ارم  تقو  دـش  لزان  نم  رب  هک  دوب  هچ  الب  نیا  تفگ  یم  دوخ  اب  دوب و  تحاران  شلد  رد  اـمئاد  تفریذـپ و  یم 
حیرـص روطنیا  نیملـسم  عجرم  تسبوخ  ردقچ  تفریذپن .  ارم  یئوگ  كر  تحارـص و  لامک  رد  هک  مدـش  لاحـشوخ  رایـسب  نم  درک ! ؟ 

نیا رد   " مکل .  عاتم  اهیف  ۀنوکسم  ریغ  اتویب  اولخدت  نا  حانج  مکیلع  سیل  دیامرف " :  یم  دعب  هیآ  رد  تایآ :  ریسفت  هب  میدرگرب   " دشاب . 
ینعی تسا  ینوکـسم  ياه  هناخ  صوصخم  دش  هداد  نذا  بسک  هرابرد  هک  يروتـسد  هک  تسنیا  هیآ  دافم  تسا .  هدـش  لئاق  ءانثتـسا  هیآ 

رد دمآ  تفر و  تسین و  روطنیا  هک  یئاهاج  اما  دراد  هاگتولخ  هبنج  تسا و  دارفا  یصوصخ  یناگدنز  لحم  هک  تسا  یئاهاج  صوصخم 
دیراد راک  هزاغم  ای  تکرـش  ای  ژاساپ  کی  رد  امـش  رگا  الثم  دـشاب .  نارگید  هب  قلعتم  هکنآ  ول  درادـن و  ار  مکح  نیا  تسا  یمومع  اجنآ 

 . تسین مزال  نذا  بسک  دراوم  نیا  رد  تسا .  زاب  شرد  هک  یمومع  مامح  نینچمه  دـیهاوخب .  دورو  نذا  دـیتسیاب و  رد  ولج  تسین  مزـال 
 " مکل عاتم  اهیف  دـیق "  زا  دـیوش .  دراو  هزاجا  نودـب  دـیراد  يراک  اجنآ  رد  تسین و  نوکـسم  هک  یئاـه  هناـخ  رد  تسین  یکاـب  امـش  رب 

دیابن اهناکم  نآ  ناـبحاص  يارب  تمحازم  ـالا  دراد و  يراـک  هک  تسا  یتروص  رد  اـهناکم  هنوگنیا  رد  ناـسنا  دورو  هک  دوش  یم  هدـیمهف 
هک تسا  ربخ  اب  امش  تین  دصق و  زا  تسا  هاگآ  امـش  ناهن  راکـشآ و  هب  ادخ  ینعی و  نومتکت "  ام  نودبت و  ام  ملعی  هللا  و  دوش " .  مهارف 

 "  . . مهجورف اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوضغی  نینمؤملل  لق  دیامرف " :  یم  دعب  هیآ  دیوش .  یم  یسک  راک  لحم  هناخ و  دراو  روظنم  هچ  هب 
 . . . دننک ظفح  ار  شیوخ  تروع  دنناباوخب و  ار  دوخ  ياه  هدید  هک  نمؤم  نادرم  هب  وگب  ینعی  . 

رصب نیع و 
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رد هک  يروطنامه  نیع "  هملک "  رـصب " و  هملک "  نیب  تسا  قرف  تسا .  هتفر  راک  هب  تسا  رـصب  عمج  هک  راـصبا "  هملک "  هیآ  نیا  رد 
دوهعم صوصخم و  وـضع  ماـن  تسا  مشچ "  نآ "  یـسراف  هک  نیع "   " مشچ " .  هملک "  هدـید " و  هملک "  نیب  تسا  قرف  مه  یـسراف 

راـک هک  دوـش  یم  قـالطا  مشچ  هب  تهج  نآ  زا  هدـید "  نآ "  یـسراف  نـینچمه  رـصب " و  هـملک "  یلو  نآ  راـک  زا  رظن  عـطق  اـب  تـسا 
توافت اهنآ  لامعتسا  دروم  یلو  دشاب  یم  وضع  کی  مسا  هچ  رگا  هملک  ود  نیا  اذل  دنز .  یم  رس  نآ  زا  راصبا "  ندید " "  صوصخم " 

راک هب  ار  مشچ  ظفل  درادن  ندید  لمع  هب  رظن  دنک و  فیـصوت  ار  قوشعم  مشچ  یئابیز  بسانت و  دهاوخ  یم  رعاش  کی  هک  یتقو  دراد . 
یشیم ای  یکشم  يزیر و  یتشرد و  هب  تسا  مشچ  دوخ  هب  تیانع  اجنیا  رد  اریز  تسین  حیحص  هدید  ظفل  لامعتـسا  دروم  نیا  رد  درب .  یم 

زا زارتحا  تسم  دب  ود  دننک  یمن  مه  زا  زان  دنـشک  یم  شوخ  وت  تسم  مشچ  ود  دـیوگ :  یم  رعاش  هکنیا  لثم  تسا  نآ  ندوب  يرامخ  ای 
تسنآ هدیاف  ار  هدید  دیوگ " :  یم  رعاش  دنرب .  یم  راک  هب  ار  هدید "  هملک "  دشاب  ندید  لمع  ینعی  مشچ  راک  هب  تیانع  یتقو  یلو  مه 

نویع هملک "  هن  تسا  هتفر  راک  هب  راصبأ "  هملک "  تسا  ندید  لمع  ینعی  مشچ  راک  هب  تیانع  نوچ  ثحب  دروم  هیآ  رد  دنیب "  ربلد  هک 
"  .

ضمغ ضغ و 

ره هک  تسا  تغل  ود  ضمغ  ضغ و  تسا .  ضغ "  هدام "  زا  هک  تسا  اوضغی "  هملک "  تسا  هتفر  راک  هب  هیآ  نیا  رد  هک  يرگید  هملک 
هب ضمغ  مینک :  صخـشم  زین  ار  هملک  ود  نیا  يانعم  دـیاب  دـننک .  یم  هابتـشا  مهاب  ار  ود  نآ  یخرب  دور و  یم  راک  هب  مشچ  دروم  رد  ود 

نیا دـینک  یم  هظحالم  هکنانچ  نک .  رظن  فرـص  هکنیا  زا  تسا  هیانک  نک .  نیع  ضمغ  دـنیوگ  یم  تسا .  اهکلپ  ندراذـگ  مهرب  يانعم 
 . فرط ضغ  ای  رظن و  ضغ  اـی  رـصب و  ضغ  دـنیوگ  یم  ضغ  هملک  دروم  رد  یلو  رـصب .  هملک  اـب  هن  دوش  یم  هارمه  نیع  هملک  اـب  تغل 
هب ناـمقل  ناـبز  زا  هیآ 19  ناـمقل  هروـس  مـیرک  نآرق  رد  هاـگن .  نداد  شهاـک  ینعی  رـصب  ضغ  تـسا و  نداد  شهاـک  ياـنعم  هـب  ضغ 

تارجح هروس  زا  هیآ 3  رد  نکن .  دایرف  نک  میالم  هدب  شهاک  ار  تدوخ  يادص  ینعی  کتوص "  نم  ضضغا  و  دیوگ " :  یم  شدنزرف 
ماگنه ار (  دوخ  يادص  هکنانآ  ینعی  يوقتلل "  مهبولق  هللا  نحتما  نیذلا  کئلوا  هللا  لوسر  دنع  مهتاوصا  نوضغی  نیذلا  نا  دیامرف " :  یم 

اوقت يارب  ار  ناشیاهلد  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دنروآ  یمن  رب  دایرف  ینعی  دننک  یم  میالم  ادخ  لوسر  روضح  رد  نتفگ )  نخس 
 : " " تسا هدمآ  نینچ  هدرک  فیصوت  ار  مرکا  لوسر  لئامـش  فاصوا و  هک  هلاه  یبا  نب  دنه  فورعم  ثیدح  رد  تسا .  هدرک  شیامزآ 

دوصقم هک  تسا  یهیدب  دروآ .  یم  رد  هتفخ  مین  تلاح  هب  ار  اهمـشچ  دـش  یم  لاحـشوخ  هک  یتقو  ینعی   ( 1 " هـفرط (  ضغ  خرف  اذا  و 
روطنیا ار  هلمج  نیا  راحب "  رد "  یـسلجم  موحرم  درک .  یمن  هاگن  لباقم  فرط  هب  ای  تشاذـگ و  یم  مه  يور  ار  اهمـشچ  هک  تسین  نیا 

یم ار  مشچ  کلپ  ینعی   " حرملا .  رـشالا و  نم  دـعبا  نوکیل  کلذ  لعفی  امنا  و  هنیع .  حـتفی  مل  قرطا و  هرـسک و  يا  دـنک " :  یم  ریـسفت 
زا لقن  رون  هروس  زا  هیآ 31  لیذ  یفاص  ریسفت  زا 1 -  ات  درک  یم  نینچ  دوشگ .  یمن  ار  اهمشچ  تخادنا و  یم  نیئاپ  هب  ار  رس  تسکش و 

اهنآ هب  يداش  هک  یماگنه  دنتـسه  دوخ  تاساسحا  بولغم  هک  يدارفا  الومعم  دـشاب .  رود  یگدز  يداش  تلاح  میهاربا .  نب  یلع  ریـسفت 
یلع راقو .  اب  نیگنـس و  دارفا  فالخرب  دنیآ  یم  ناجیه  هب  دنهد و  یم  رـس  ههقهق  دـننک و  یم  داشگ  ار  اهمـشچ  رایتخا  یب  دروآ  یم  ور 
رگا اههوک  دومرف " :  داد  وا  هب  ار  مچرپ  لمج  گنج  رد  هک  یماگنه  ۀیفنحلا  نبا  دمحم  دوخ  دنزرف  هب  شفورعم  هیصوت  رد  مالـسلا  هیلع 

دنوادخ هب  ار  دوخ  رـس  دوش "  کیرحت  تبـضغ  مشخ و  ات  هدـب "  راشف  مه  يور  ار  اهنادـند  شاب  دوخ  ياج  رـس  وت  دـنوش  هدـنک  اج  زا 
ینعی  ( 1 " كرصب (  ضغ  موقلا و  یصقا  كرـصبب  مرا  دومرف " :  هفاضا  رخآ  رد  هاگنآ   " نک .  بوکخیم  نیمز  رد  ار  اهاپ  هدب و  هیراع 

دوصقم نکن  هاگن  ای  دنبب  ار  اهمشچ  هک  تسین  نیا  دوصقم  هک  تسا  یهیدب  ناباوخب .  ار  اهمشچ  زا و  دنیب  رظن  ار  نمـشد  هطقن  نیرخآ  ات 
رد شباحصا  هب  ترضح  نآ  یمومع  لمعلا  روتسد  رد  نینچمه  وشن .  هریخ  نمشد  تازیهجت  هب  اصوصخم  نیعم  هطقن  کی  هب  هک  تسنیا 
هب ار  اـههاگن   ( 2 " لشفلل (  درطا  هناـف  تاوصـالا  اوتیما  بولقلل و  نکـسا  شاـجلل و  طـبرا  هناـف  راـصبالا  اوضغ  دـیامرف " :  یم  اـهگنج 
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زا دنک .  یم  درط  ار  یتسـس  رتهب  روطنیا  هک  دـینک  هاتوک  ار  اهگناب  تسا .  رتمارآ  رتمکحم و  اهلد  روطنیا  هک  دـینک  مک  نمـشد  تازیهجت 
جهن هب 1 -  ندرکن و  اـشامت  ندـشن و  هریخ  تسا  هاـگن  نداد  شهاـک  رـصب "  ضغ  ینعم "  هک  دوش  یم  هدـیمهف  نینچ  دراوـم  نیا  همه 

هحفص 430. داهجلا  باتک  دـلج 2  لئاسو  هبطخ 222 و  هغالبلا  جـهن   - 2 429 هحفـص .  داهجلا  باتک  دلج 2  لئاسو  هبطخ 11  هغالبلا 
ضغلا لـصا  دـیوگ " :  یم  رون )  هروس  هیآ  ثحب (  دروم  هیآ  لـیذ  رد  ناـیبلا  عمجم  بحاـص  تسا .  ندـنکفن  یلالقتـسا  رظن  حالطـصا 

هب هداـم  نیا  هک  یتقو  ینعی   " صقن .  يا  هرـصب  نم  هتوص و  نم  ضغ  لاـقی  تسا "  یمک  شهاـک و  ضغ  ینعم  هشیر  ینعی  ناـصقنلا " 
نع هفعض  اذا  هرصب  ضغ  دیوگ " :  یم  تارجح  هروس  هیآ  ریسفت  لیذ  رد  داد . شهاک  ارنآ  ینعی  دوش  یم  هداد  تبـسن  رـصب  ای  توص و 

نآرقلا تادرفم  سیفن "  باتک  رد  یناهفـصا  بغار  درک .  مک  ار  ندرک  هاگن  دنت  هک  تسنیا  هرـصب "  ضغ  ینعم "  ینعی   " رظنلا .  هدج 
شهاک ار  هاگن  هک  تسنیا  مهراـصبا "  نم  اوضغی  ياـنعم "  ثحب  دروم  هیآ  رد  اذـهیلع  دـنک .  یم  ینعم  روط  نیمه  اـنیع  ار  هملک  نیا  " 

کی هب  ناسنا  هاگن  تقو  کی  هکنیا  حیضوت  یلالقتـسا .  هن  دشاب  یلآ  ناشرظن  لوصا  ءاملع  حالطـصا  هب  دننکن و  هاگن  هریخ  ینعی  دنهدب 
دروـم ار  وا  شیارآ  تیفیک  ساـبل و  عـضو  دـهاوخب  هکنیا  دـننام  تسا  صخـش  نآ  دوـخ  هب  ندرک  تقد  ندرک و  زادـنراو  يارب  صخش 

هاگن رگید  تقو  کی  یلو  تسا .  هدرک  شیارآ  هنوگچ  ار  شرـس  يوم  تسا و  هتـسب  هنوگچ  ار  شتاوارک  دـنیبب  الثم  دـهد  رارق  هعلاـطم 
دنک یم  هاگن  وا  هب  تسا  ندرک  هاگن  هملاکم  همزال  نوچ  دنز و  یم  فرح  وا  اب  هک  تسنیا  يارب  تسا  وربور  وا  اب  هک  یـصخش  هب  ندرک 
هلمج ینعم  سپ  تسا .  یلالقتـسا  رظن  لوا  عون  یلو  تسا  یلآ  رظن  تسا  هبطاخم  هلیـسو  همدـقم و  ناونع  هب  هک  ندرک  هاگن  زا  عون  نیا  . 
رـصب ضغ  هک "  نارـسفم  زا  یخرب  هک  دوش  هفاضا  دیاب  هتکن  نیا  دننکن .  ینارچ  مشچ  دنوشن و  هریخ  نانز  هب  وگب  نینمؤم  هب  تسا :  نیا 

زا تروع  ظفح  هب  رظان  زین  دعب  هلمج  هکنانچمه  تسا  تروع  هب  رظن  كرت  دوصقم  هک  دنتـسه  یعدم  دنا  هتفرگ  رظن  كرت  ینعم  هب  ار  " 
روظنم هب  هک  یهاگن  زا  معا  دـشاب  یلک  روط  هب  هاـگن  كرت  رـصب  ضغ  زا  دوصقم  اـضرف  دـنا  هتفگ  اـهقف  هک  روطناـمه  زاـب  و  تسا .  رظن 

طابنتـسا ام  هکنانچ  رگا  یلو   ( . 1 تسیچ (  هک  تسا  هدـشن  رکذ  هاگن  قلعتم  تسا  هبطاخم  همزال  هک  یهاگن  ای  دـشاب و  ذاذـتلا  اـشامت و 
هک تسنیا  دوصقم  تسا و  هبطاخم  همزال  هک  دشاب  یهاگن  هب  رظان  ینعی  دننکن  هاگن  هریخ  هک  دشاب  نیا  رصب "  ضغ  زا "  دوصقم  میدرک 

و هرهچ (  ریغ  هب  هاگن  تسا .  ردق  نیمه  دنک  یم  اضتقا  ترورض  هچنآ  اریز  سب  تسا و  هرهچ  رصب  ضغ  قلعتم  اعطق  دننکن  ینارچ  مشچ 
 . تسین زیاج  زین  رصب "  ضغ  اب "  یتح  زین )  چم  ات  تسد  ود  دیاش 

تروع رتس 

دـشاب نیا  دوصقم  تسا  نکمم  دـننک .  ظفح  ار  شیوخ  تروع  وگب  نینمؤم  هب  ینعی :  مهجورف "  اوظفحی  دـیامرف " و  یم  دـعب  هلمج  رد 
هلوقم نیا  زا  هک  یتشز  راک  ره  ءاـشحف و  ءاـنز و  زا  ینعی  دـننک  يرادـهگن  تسین  اور  هک  هچ  ره  زا  ار  دوخ  نماد  دنـشاب و  نمادـکاپ  هک 

دلج 5 میکح  هللا  ۀـیآ  ترـضح  هورعلا  کسمتـسم  هب  دوش  عوجر  رابخا و 1 -  دافم  نینچمه  مالـسا و  هیلوا  نیرـسفم  هدـیقع  یلو  تسا . 
هیآ ود  نیا  رد  زج  تسا  ءانز  زا  ظفح  دوصقم  تسا  هدمآ  جرف  ظفح  هملک  نآرق  رد  اج  ره  هک  تسنیا  هدراو  ثیداحا   141 هحفص 191 . 

ینمادکاپ قلطم  ینعم  هب  ار  جرف  ظفح  ای  میریگب  ار  ریـسفت  نیا  هچ  تسا .  تروع  رتس  بوجو  دوصقم  تسا و  رظن  زا  ظفح  يانعم  هب  هک 
بجاو ار  نآ  مالـسا  دوبن و  لومعم  تروع  رتس  بارعا  نیب  تیلهاج  رد  دـشاب . یم  تروع  رتس  هلأسم  لماش  لاح  ره  رد  میریگب  فافع  و 

نامه يوس  هب  رظن  نیا  زا  هرابود  ایند  دننک .  یم  قیوشت  دـییأت و  ار  تروع  فشک  اهیبرغ  زا  يا  هدـع  زین  ینونک  ندـمتم  يایند  رد  درک . 
یب قالخا  هلمج "  زا  هک  یئاهزیچ  زا  یکی  تیبرت "  رد  مان "  هب  شیاهباتک  زا  یکی  رد  لسار  دوش .  یم  هداد  قوس  تیلهاج  ناـمز  عضو 
یم رارصا  ناردام  ناردپ و  ارچ  دیوگ  یم  يو  تسا .  تروع  ندیناشوپ  هلأسم  نیمه  درامـش  یم  وبات "  قالخا  حالطـصا "  هب  قطنم " و 

نیدلاو شـشوک  رگا  ددرگ .  یم  اه  هچب  يواکجنک  سح  کیرحت  ببـس  دوخ  رارـصا  نیا  دنناشوپب ؟  هچب  زا  ار  دوخ  تروع  هک  دنزرو 
دنهدب ناشن  اه  هچب  هب  ار  دوخ  تروع  نیدلاو  دیاب  درک .  دهاوخن  ادیپ  دوجو  یبذاک  يواکجنک  نینچ  دـشابن  یلـسانت  وضع  نامتک  يارب 
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مامح ای  ارحـص  رد  راب -  کی  يا  هتفه  الثم  تاقوا -  یهاگ  لقاال  دـنک :  یم  هفاضا  دـعب  دنـسانشب . لوا  زا  دراد  دوجو  هک  هچ  ره  اهنآ  ات 
 " وبات دناد " .  یم  وبات "  کی "  ار  تروع  ندرک  یفخم  هلأسم  لسار  دنهد .  رارق  اه  هچب  دید  ضرعم  رد  ار  دوخ  تروع  دـنوش و  هنهرب 
هتـشاد و دوجو  یـشحو  للم  نایم  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  قطنم  یب  روآ و  سرت  ياهمیرحت  هب  تسا و  یـسانش  هعماج  ثحب  تاعوضوم  زا 

هچب هک  یتقو  هکنیا  هلمج  زا  دراد  یم  زاب  اهراک  یضعب  وبات  زا "  رپ  زین  زورما  ندمتم  ناهج  رد  جئار  قالخا  لسار  لاثما  هدیقع  هب  دراد . 
تـسود یکدوک  تلاح  بسح  رب  ناکدوک  تشاد و  ینامتخاس  راک  شیرق  لاجر  زا  یکی  زور  کی  مدرک  یم  يزاب  ناکدوک  اـب  مدوب و 

نت هب  دـنلب  ياهنهاریپ  برع  لومعم  قبط  اه  هچب  دـنهد .  رارق  اـنب  کـیدزن  دـنروایب و  هتفرگ  نماد  رد  ار  یئاـنب  حـلاصم  گنـس و  دنتـشاد 
 . مریگب نماد  رد  گنس  کی  متفر  نم  دش .  یم  فوشکم  اهنآ  تروع  دنتفرگ  یم  الاب  ار  دوخ  نماد  هک  یتقو  دنتشادن .  راولش  دنتـشاد و 

زاب مریگب  الاب  ار  منماد  متـساوخ  رگید  راب  کـی  تخادـنا .  ارم  نماد  دز و  شتـسد  اـب  یـسک  یئوگ  منک  دـنلب  ار  منماد  متـساوخ  هکنیمه 
نهراصبا و نم  نضـضغی  تانمؤملل  لـق  و  دـیامرف " :  یم  دـعب  هیآ  رد   ( . 1 " منکب (  ار  راک  نیا  دـیابن  نم  هک  متـسناد  دـش .  روطنامه 

مه نانز  يارب  مدرک  ناـیب  نادرم  يارب  هک  ار  تروع )  ندـیناشوپ  ینمادـکاپ (  رظن و  كرت  فیلکت :  ود  ناـمه  اـنیع  نهجورف "  نظفحی 
نیناوق درم .  ای  نز  هاوخ  تسا  رـشب  حـلاصم  تیاعر  تاروتـسد  نیا  زا  فدـه  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  اـجنیا  زا  تسا .  هدومرف  رکذ 

چیه درم  يارب  دوش و  لئاق  نز  يارب  ار  فیلاکت  نیا  همه  دـیاب  یم  الا  تسا و  هدـشن  انب  درم  نز و  نایم  تواـفت  ضیعبت و  هیاـپ  رب  مالـسا 
صوصخم نآ  كالم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا  هتفای  صاـصتخا  نز  هب  شـشوپ "  هفیظو "  هک  مینیب  یم  رگا  درادـن .  ررقم  يا  هفیظو 

ضرعم رد  ار  دوخ  دـنیوگب  دـیاب  نز  هب  ارهق  تسا .  یگتفیـش  رهظم  درم  لامج و  رهظم  نز  میدرک  يروآدای  مه  البق  هکناـنچ  تسا .  نز 
هدشن ررقم  نادرم  يارب  ندیـشوپ  روتـسد  هکنیا  اب  اذهل  درم .  هب   190 هبطخ .  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هن 1 -  هدن  رارق  شیامن 

یئامندوخ و هب  هن  تسا  ینارچ  مشچ  ندرک و  هاـگن  هب  درم  لـیامت  اریز  دـنور  یم  نوریب  لزنم  زا  ناـنز  زا  رت  هدیـشوپ  نادرم  ـالمع  تسا 
یم یئاـمندوخ  هب  کـیرحت  ار  نز  رتشیب  ینارچ  مشچ  هب  درم  لـیامت  ینارچ .  مشچ  هب  هن  تسا  یئاـمندوخ  هب  رتـشیب  نز  لـیامت  سکعرب 

زا جربت "  تهج "  نیمه  هب  و  دـنراد .  یئامندوخ  هب  لیامت  رتمک  نادرم  اذـهل  دراد .  دوجو  نانز  رد  رتمک  ینارچ  مشچ  هب  لیامت  دـنک و 
 . تسا نانز  تاصتخم 

تنیز

اریز تسا .  معا  یـسراف  رویز "  هملک "  زا  یبرع  رد  تنیز "  هملک "   " اهنم .  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدبی  و ال  دیامرف " :  یم  دعب  هلمج  رد 
دوش یم  هتفگ  هتسد  نیا  هب  مه  تنیز  هملک  یلو  تارهاوج  تالآ و  الط  دننام  دشاب  یم  ادج  ندب  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یئاهتنیز  هب  رویز 

ار دوخ  رویز  شیارآ و  دـیابن  ناـنز  هک  تسنیا  روتـسد  نیا  داـفم  باـضخ .  همرـس و  ریظن  تسا  لـصتم  ندـب  هب  هک  یئاهـشیارآ  هب  مه  و 
ام الا  لوا " :  ءانثتسا  میهد :  یم  رارق  ثحب  دروم  الصفم  ار  ود  ره  هک  تسا  هدش  رکذ  هفیظو  نیا  يارب  ءانثتسا  ود  سپس  دنزاس .  راکـشآ 

یتنیز عون  کی  تسا .  عون  ود  نز  ياهتنیز  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ترابع  نیا  زا  تسا .  راکـشآ  هک  یئاهتنیز  زج  ینعی  اهنم "  رهظ 
 ) تسا اه  هماج  راکشآ  تنیز  زا  دارم  هکنیا  لوا  تسا :  لوق  هس  ءانثتسا  نیا  هرابرد  هک "  تسا  یتنیز  رگید  عون  تسا .  راکشآ  هک  تسا 

هدش لقن  فورعم  یباحص  دوعسم  نبا  زا  لوق  نیا  تسا .  دنبتـسد  هراوشوگ و  و   ( 1 نجنرب (  ياپ  ناهن  تنیز  زا  دارم  و  ور )  ياه  هماـج 
عقاو چـم  ات  تسد  ود  هرهچ و  رد  هک  یئاهتنیز  ینعی  تسا  تسد  باضخ  رتشگنا و  همرـس و  هرهاـظ  تنیز  زا  زارم  هکنیا  مود  لوق  تسا . 

كاحض لوق  نیا  تسا .  چم  ات  تسد  ود  هرهچ و  دوخ  راکـشآ  تنیز  زا  دارم  هک  تسنیا  موس  لوق  تسا .  سابع  نبا  لوق  نیا  دوش .  یم 
ریـسفت رد  درک .  میهاوخ  لقن  دعب  ام  هک  دـنک  یم  لقن  راهطا  همئا  زا  تایاور  هدـع  کی  هلمج  نیا  لیذ  یفاص  ریـسفت  رد   " تسا .  اطع  و 
ياهتنیز باضخ .  همرـس  تـالآالط  لـیبق  زا  دـیارآ  یم  اهنادـب  ار  دوخ  نز  هک  یئاـهزیچ  زا  تسا  تراـبع  تنیز  دـیوگ " :  یم  فاـشک 

دوشب و راکشآ  هک  تسین  یعنام  باضخ  همرس و  دنا .  هتسب  یم  اپ  چم  هب  هک  دنبتـسد  ریظن  تنیز  یعون  هقلح 1 -  رتشگنا  لیبق  زا  راکشآ 
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رد هک  يا  هدع  زا  رگم  دوش .  هدیناشوپ  دیاب  هراوشوگ  دنبرمک  جات  دنبندرگ  دـنبوزاب  نجنرب  ياپ  نجنرب  تسد  لیبق  زا  ناهنپ  ياهتنیز  اما 
رطاخ هب  نیا  ندب .  زا  اهنآ  ياهلحم  هن  تسا  هدش  حرطم  هنطاب  ياهتنیز  دوخ  ندیناشوپ  هیآ  رد  دیوگ " :  یم   " دنا .  هدش  انثتسا  هیآ  دوخ 

زا سپ  فاشک  بحاص  هاگنآ   " شوگ .  هنیس  رس  ندرگ  وزاب  اپ  قاس  عارذ  لیبق  زا  تسا  ندب  زا  ياهتمـسق  نآ  ندیناشوپ  موزل  رد  هغلابم 
یم شیپ  ار  ثحب  نیا  هرهاظ  تنیز  عضاوم  نییعت  هرابرد  يرگید  ثحب  دوش و  یم  لـصو  نز  يوم  هب  هک  یتیراـع  ياـهوم  هراـبرد  یثحب 

تـسد ود  هرهچ و  لیبق  زا  اهنآ  عضاوم  هقلح و  رتشگنا و  هنوگلگ و  باضخ و  همرـس و  لیبق  زا  هرهاظ  ياـهتنیز  ءانثتـسا  هفـسلف  هک  دـشک 
زا درادـن  يا  هراچ  نز  نز .  رب  تسا  يراوشد  راک  تسا  جرح  اهنیا  ندـیناشوپ  هک  تسنیا  شا  هفـسلف  دـیوگ " :  یم  باوج  رد  تسیچ ؟ 

عقوم رد  تاـمکاحم و  رد  نداد و  تداهـش  ماـقم  رد  اـصوصخ  دـیاشگب .  ار  شا  هرهچ  دریگب و  اـی  درادرب  ار  ءایـشا  شتـسد  ود  اـب  هکنیا 
نانز اصوصخ  دوش  یم  مولعم  شیاهمدـق  ینعی  رتنیئاپ  هب  قاس  زا  هاوخان  هاوخ  دورب و  هار  اه  هچوک  رد  هکنیا  زا  درادـن  يا  هراچ  جاودزا . 

هداع و هچنآ  رگم  تسنیا :  دوصقم  تقیقح  رد   " اهنم .  رهظ  ام  الا  هلمج "  ینعم  تسنیا  و  دـنرادن . )  شفک  اـنایحا  باروج و  هک  ریقف ( 
 . دوش یم  مراحم )  مود (  ءانثتسا  هفسلف  دراو  هاگنآ  فاشک  بحاص   " دشاب .  راکشآ  هک  دنک  یم  باجیا  لوا  لصا  تسا و  راکشآ  اعبط 

یم هدید  ناش  هنیس  فارطا  هنیس و  ندرگ و  دوب  زاب  داشگ و  ناشیاهنابیرگ  هک  دهد  یم  حرش  تایآ  نیا  لوزن  زا  لبق  ار  نانز  عضو  سپس 
رد يزار  رخف  دش .  یم  هدید  هنیـس  شوگانب و  ندرگ و  ياهتمـسق  ارهق  دندنادرگ و  یم  رب  رـس  تشپ  زا  الومعم  ار  اهیرـسور  نماد  دش و 

ار یعیبط  ياهیئابیز  ای  دوش و  یم  هتفگ  یعونصم  ياهیئابیز  هب  اهنت  تنیز  تغل  ایآ  هکنیا  هرابرد  دنک  یم  یثحب  هکنیا  زا  سپ  ریبک  ریـسفت 
یعیبط ياهیئابیز  دارم  دـنیوگ  یم  هک  لافق  دـننام  یناسک  هدـیقع  هب  دـیوگ " :  یم  دـنک  یم  باختنا  ار  مود  يأر  دوخ  تسا و  لماش  مه 

نوچ لافق  هدیقع  هب  اهدرم .  رد  تسا  اپ  ود  تسد و  ود  هرهچ و  اهنز و  رد  تسا  چم  ات  تسد  ود  هرهچ و  راکـشآ  تنیز  زا  دوصقم  تسا 
هرهچ ندیناشوپ  تسا  ناسآ  لهس و  تعیرش  مالسا  تعیرش  دشاب و  زاب  چم  ات  تسد  ود  هرهچ و  هک  هدرک  یم  باجیا  ترشاعم  ترورض 
هرهاظ تنیز  زا  دوصقم  دنا  هتفگ  دنا  هدرک  لمح  یعونـصم  روما  هب  ار  تنیز  هک  یناسک  اما  و  تسا . . .  هدشن  بجاو  چـم  ات  تسد  ود  و 

نز يارب  اـهنیا  ندـیناشوپ  هک  تسا  نیا  ءانثتـسا  نیا  تلع  و  رتشگنا .  باـضخ و  هنوگلگ و  همـسو و  لـیبق  زا  تسا  اهتـسد  هرهچ و  تنیز 
شیوخ هرهچ  تسا  راچان  جاودزا  همکاحم و  تداهـش و  ماقم  رد  درادرب و  ار  ءایـشا  دوخ  ياهتـسد  اـب  هک  تسا  راـچان  نز  تسا .  راوشد 
ثیدح بتک  زا  تیاور  دنچ  ام  دنا .  هداد  باوج  اهنآ  تسا و  هدش  شسرپ  دایز  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  زا  ءانثتسا  نیا  هرابرد   " دیاشگب . 
کنیا تسین .  یفالتخا  تهج  نیا  رد  هعیـش  تایاور  رد  ارهاظ  تسا .  هدـش  لقن  ابلاغ  اهتیاور  نیمه  زین  یفاص  ریـسفت  رد  مینک .  یم  لـقن 

 ( . 1 متاخلا (  لحکلا و  هرهاظلا  ۀـنیزلا  لاق :  اهنم "  رهظ  ام  ـالا  یلاـعت " :  هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  هرارز  نع   - 1 اهتیاور : 
ترابع راکشآ  تنیز  دومرف  تسیچ ؟  تسین  بجاو  نز  يارب  شندیشوپ  هک  راکـشآ  تنیز  زا  دوصقم  هک  دش  لاؤس  قداص  ماما  زا  ینعی 

متاخلا و لحکلا و  بایثلا و  یه  لاق :  ۀیالا  هذه  یف  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  یمقلا  میهاربا  نب  یلع  نع   - 2 رتشگنا .  همرس و  زا  تسا 
 . متـساوخ ار  رهظ "  ام  الا  دـقف "  سانلا  ۀـنیز  اماف  جوزلل  ۀـنیز  مرحملل و  ۀـنیز  سانلل و  ۀـنیز  ثالث :  ۀـنیزلا  و  راوسلا .  فکلا و  باـضخ 
نا هأرملا  نم  لجرلل  لحی  ام  هل :  تلق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  انباحـصا  ضعب  نع   - 4 دنبتـسد .  رتشگنا و  زا  تسترابع  دومرف 
هیلع قداص  ترضح  زا  دیوگ  یم  تسا  هعیش  کی  هک  يوار  همجرت :   ( . 1 نامدـقلا (  نافکلا و  هجولا و  لاق :  امرحم ؟  نکی  مل  اذا  يری 
فک ود  هرهچ و  دومرف  دشابن ؟  وا  مرحم  هک  یتروص  رد  تسا  زیاج  نز  ندب  زا  تمسق  هچ  هب  ندرک  هاگن  درم  يارب  هک  مدیـسرپ  مالـسلا 

هلأـسم ود  اـهنیا  اـهنآ و  ندیـشوپ  بوـجو  مدـع  مکح  هن  تسا  نیفک  هجو و  رب  رظن  زاوـج  مکح  نمـضتم  تیاور  نیا  مدـق .  ود  تسد و 
قیرط هب  دشاب  زئاج  رظن  رگا  ندیشوپ .  بوجو  مدع  رد  هن  تسا  رظن  زاوج  رد  رتشیب  لاکشا  تفگ  میهاوخ  ادعب  یلو  دنـشاب  یم  هناگادج 
هناـخ هب  دوب -  هشیاـع  رهاوخ  هک  رکبوبا -  رتـخد  ءامـسا "   - " 5 درک .  میهاوـخ  ثحب  هراـب  نیا  رد  ادـعب  تسین .  بجاو  ندیـشوپ  یلوا 

ءامسا ای  دومرف :  دنادرگرب و  وا  زا  ار  شیوخ  يور  مرکا  لوسر  دوب .  هدیشوپ  امن  ندب  كزان و  ياه  هماج  هک  یلاح  رد  دمآ  مرکا  ربمغیپ 
غولب دح  هب  نز  هکنیمه  ءامسا !  يا  ینعی  ههجو .  هفک و  یلا  راشا  و  اذه -  اذه و  الا  اهنم  يری  نا  حلـصت  مل  ضیحملا  تغلب  اذا  هأرملا  نا 
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 - 1  ( . 2 شدوخ (  تسد  نیئاپ  هب  چم  تمسق  هرهچ و  هب  دومرف  هراشا  نیا -  نیا و  رگم  دوش  هدید  وا  ندب  زا  يزیچ  تسین  راوازس  دیسر 
كاحض سابع و  نبا  رظن  اب  تایاور  نیا   383 هحفص .  دلج 2  دوادوبا  ننس   - 2 25 هحفص .  دلج 3  لئاسو  هحفص 521 و  دلج 5  یفاک 

هیجوت لباق  دوعـسم  نبا  رظن  اساسا  تسا .  هماج  هرهاظ  تنیز  زا  دوصقم  تسا  هدوب  یعدـم  هک  دوعـسم  نبا  رظن  اـب  هن  تسا  قبطنم  اـطع  و 
ياهتنیز نانز  دوش  هتفگ  هک  درادن  ینعم  تروص  نیا  رد  ریز و  هماج  هن  تساور  هماج  تسا  راکـشآ  دوخب  دوخ  هک  يا  هماج  اریز  تسین 

سابع و نبا  تاملک  رد  هک  یئاهزیچ  فالخ  رب  دوش  انثتـسا  ات  تسین  ندـناشوپ  لباق  ور  هماج  ار .  ور  هماـج  رگم  دـننکن  راکـشآ  ار  دوخ 
ندـیناشوپن ای  ندـیناشوپ  روتـسد  هک  تسه  نیا  لباق  هک  تسا  يروما  اهنیا  تسا .  هدـمآ  هیماما  هعیـش  تایاور  رد  تسا و  اطع  كاحض و 

ندوب راکـشآ  یتح  تسین  بجاو  چـم  اـت  اهتـسد  هرهچ و  ندـیناشوپ  نز  يارب  هک  دـنامهف  یم  تاـیاور  نیا  لاـح  ره  هب  دوش .  هداد  اـهنآ 
اهنآ ندرک  كاپ  تسین و  یلاخ  اهنآ  زا  نز  الومعم  هک  باضخ  همرس و  ریظن  دراد  دوجو  اهتمسق  نیا  رد  هک  یلومعم  يداع و  ياهشیارآ 
یم نایب  نامدوخ  رظن  زا  ار  هلأسم  نیا  ام  هک  میهد  یم  حیـضوت  ار  بلطم  نیا  درادـن .  یعنام  زین  دور  یم  رامـش  هب  هداعلا  قوف  لمع  کـی 

عجرم ياوتف  عبات  دیاب  المع  دننک  یم  دیلقت  هک  سک  ره  زا  اهمناخ  نایاقآ و  زا  کی  ره  اما  میئامن و  یم  رکذ  ار  نامدوخ  طابنتسا  مینک و 
قیبطت رگید  یـضعب  ياوتف  اب  تسا  نکمم  دنک و  یم  قیبطت  دیلقت  عجارم  زا  یـضعب  ياوتف  اب  میئوگ  یم  ام  هچنآ  دنـشاب .  ناشدوخ  دـیلقت 
تسا نیا  ثحب  نیا  زا  ام  ضرغ  حیرص . )  ياوتف  هن  تسا  طایتحا  حالطـصا  هب  تسه  هچ  ره  درادن  دوجو  یفلاخم  ياوتف  دنچ  ره  دنکن ( 

عوضوم عوضوم  دوب .  لهـس  دوب  تاوهـش  زا  يوریپ  ندرکن و  لمع  اهنت  رگا  قطنم  هب  دـیوش و  انـشآ  کیدزن  زا  مالـسا  نوتم  اب  امـش  هک 
رد ار  صاخشا  نآ  باوج  دیناوتب  ات  دیوش  انشآ  کیدزن  زا  مالسا  یعامتجا  هفسلف  قطنم و  اب  دیاب  امش  تسا .  يداقتعا  یب  مالسا و  راکنا 

یلالدتـسا یثحب  تسین  یفاک  روظنم  نیا  يارب  اهاوتف  نوتم  رب  یهاگآ  هیلمع و  ياه  هلاسر  ندناوخ  اهنت  تسا  یهیدب  دـیهدب .  اهدروخرب 
نیا تسا و  هدرک  مزال  يرورـض و  اـم  رب  ار  ثحب  نیا  هک  تسا  تهج  نیا  تسا .  مزـال  یعاـمتجا  هفـسلف  هبنج  زا  مه  لـقن و  هبنج  زا  مه 

ششوپ دراد  قح  هزادنا  هچ  ات  دوخ  مراحم  هب  تبسن  نز  هکنیا  اما  هلأسم .  نیا  كرادم  هلدا و  نایب  اب  یلالدتسا  ثحب  رد  ام  كرحم  تسا 
دنا هداد  اوتف  ءاهقف  زا  یضعب  زین  نآ  قبط  رب  دوش و  یم  طابنتسا  تایاور  هدع  کی  زا  هچنآ  تسا .  فلتخم  يواتف  تایاور و  دشاب  هتشادن 

 . دوش هدیشوپ  دیاب  رهوش  ریغ  مراحم  زا  وناز  ات  فان  زا  هک  تسا  نیا 

ششوپ تیفیک  مشش :  شخب 

ششوپ تیفیک 

نابیرگ هنیس و  يور  رب  ار  دوخ  يرـسور  دیاب  یم  ینعی  نهبویج "  یلع  نهرمخب  نبرـضیل  و  تسا " :  هدمآ  هلمج  نیا  ءانثتـسا  نیا  زا  دعب 
فاشک ریسفت  زا  البق  هک  روطنامه  تسا .  نابیرگ  ندرگ و  رس و  ندیـشوپ  دوصقم  درادن  یتیـصوصخ  يرـسور  هتبلا  دنهد .  رارق  شیوخ 

هنیس ندرگ و  رود  دوب  زاب  ناشیاهنابیرگ  هک  دندیـشوپ  یم  یئاهنهاریپ  الومعم  برع  نانز  دنا -  هتفگ  روطنامه  زین  نارگید  میدرک -  لقن 
برع نادرم  نیب  نـالا  هک  يروطناـمه  دـنتخیوآ -  یم  رـس  تشپ  زا  دـنتخادنا  یم  دوخ  رـس  يور  هک  مه  یئاهیرـسور  دـیناشوپ .  یمن  ار 

تمسق دیاب  هک  دهد  یم  روتسد  هیآ  نیا  دش .  یم  نایامن  ندرگ  هنیس و  يولج  اه و  هراوشوگ  اهشوگانب و  اهشوگ و  ارهق  تسا -  لوادتم 
نیا ریسفت  رد  سابع  نبا  ددرگ .  هدیشوپ  هدش  دای  ياهتمسق  ات  دننکفیب  دوخ  نابیرگ  هنیس و  يور  فرط  ود  زا  ار  اهیرـسور  نامه  هتخیوآ 

 ( 1 دناشوپب (  ار  دوخ  يولگ  ریز  ندرگ و  رود  هنیس و  وم و  نز  ینعی  اهفلاوس "  اهبئارت و  اهردص و  اهرعش و  یطغت  تسا " :  هتفگ  هلمج 
ینز هنیدم  مرگ  ياوه  رد  يزور  هک " :  دنا  هدرک  تیاور  ینس  هعیـش و  هیآ  نیا  لیذ  رد  دنک .  یم  صخـشم  ار  شـشوپ  دودح  هیآ  نیا  . 
یم روبع  هچوک  زا  دوب  ادیپ  شـشوگانب  ندرگ و  رود  هتخادـنا و  ندرگ  تشپ  هب  ار  دوخ  يرـسور  لومعم  قبط  هک  یلاح  رد  ابیز  ناوج و 

ار وا  رظن  تخس  ابیز  هرظنم  نآ  دمآ .  یم  رون .  هروس  هیآ 31  لیذ  نایبلا  عمجم  لباقم 1 -  فرط  زا  ادخ  لوسر  باحصا  زا  يدرم  درک . 

باجح زا 80هلأسم  هحفص 46 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دراو نز  نآ  درک .  یمن  هاـگن  ار  شدوخ  ولج  تشگ و  لـفاغ  شفارطا  شدوخ و  زا  هک  دـش  اـبیز  نآ  ياـشامت  قرغ  ناـنچ  درک و  بلج 
هدمآ نوریب  راوید  زا  هک  يا  هشیش  ای  ناوختسا  ناهگان  تفر  یم  هک  روطنامه  درک .  یم  لابند  ار  وا  دوخ  مشچ  اب  ناوج  دش و  يا  هچوک 
نیمه اب  دوب .  هدش  يراج  شتروص  رـس و  زا  نوخ  هک  دـمآ  دوخ  هب  یتقو  تخاس .  حورجم  ار  شتروص  درک و  تباصا  شتروص  هب  دوب 

 . مهراصبا نم  اوضغی  نینمؤملل  لق  دش " :  لزان  هکرابم  هیآ  هک  دوب  اجنیا  دناسر .  ضرع  هب  ار  ارجام  تفر و  مرکا  لوسر  روضح  هب  لاح 
يور رب  ار  يزیچ  هک  دـناسر  یم  ار  ینعم  نیا  یلع "  تغل "  اـب  برـض "  تغل "  بیکرت  ینعی  يوـغل  بیکرت  نیا   ( . 1 " رخآ (  یلا  . . 
اهبیج یلع  اـهرامخب  تبرـض  دـیوگ " :  یم  فاـشک  ریـسفت  رد  دوش .  هدرمـش  وا  رب  یبجاـح  عناـم و  هک  يروط  هب  دـنهد  رارق  رگید  زیچ 

یفاص و ریـسفت  هحفص 24 و  دـلج 3  لئاسو  هحفص 521 و  دـلج 5  یفاک   - 1 " هیلع .  اهتعـضو  اذا  طئاحلا  یلع  يدیب  تبرـض  کلوقک 
زاب نایرج  زا  هک  ثیدـح  نیا  ـالومعم  هک  دوش  يروآداـی  دـیاب  هتکن  نیا  هیآ .  نیمه  لـیذ  هحفص 40  دلج 5  یطویس  روثنملا  رد  ریـسفت 

ناونع هب  نیرسفم  ثیدح و  لها  بتک  رد  دنک  یم  تیاکح  يدرم  يدمع  دولآ و  توهـش  ياههاگن  ینز و  ندرگ  رود  شوگانب و  ندوب 
نم نضـضغی  تانمؤملل  لق  هیآ " و  اب  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  ادـتبا  رد  دوش و  یم  هدروآ  اوضغی " . . .  نینمؤملل  لق  هیآ "  لوزن  نأش 
دنک یم  نشور  ار  درم  هاگن  فیلکت  لوا  هیآ  هکنانچمه  دـنا و  هدـش  لزان  مهاب  هیآ  ود  نیا  هکنآ  لاح  درادـن و  يراک  رـس و  نهراصبا " 

هب ارهاظ  دـنک .  یم  نشور  ار  نانز  فیلکت  نهبویج "  یلع  نهرمخب  نبرـضیل  اهنم و  رهظ  ام  ـالا  نهتنیز  نیدـبی  ـال  داـفم " و  هب  مود  هیآ 
نیمه رب  زین  اجنیا  رد  ثیدـح  نیدـب  ام  لالدتـسا  تسا .  هدرک  لقن  مود  هیآ  لیذ  ار  ثیدـح  نیا  یفاص  ریـسفت  رد  هک  تسا  تهج  نیمه 
هروس زا  هیآ 11  لـیذ  رد  فاـشک  رد  اـضیا  میتشاذـگ .  راوید  يور  ار  دوخ  تسد  میئوگب  هک  تسنیا  ریظن  ریبعت  نیا  ینعی  تسا .  ساـسا 

نا نم  اباجح  اهیلع  انبرـض  يا  دـیوگ " :  یم  مهناذآ "  یلع  انبرـضف  دـیامرف " :  یم  تسا و  هدـمآ  اجنآ  رد  يوغل  بیکرت  نیا  هک  فهک 
 : " دـیوگ یم  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  دنونـشن .  هک  میداد  رارق  يا  هدرپ  اـهنآ  ياهـشوگ  يور  رب  ینعی  عمـست " 

هنماد البق  هک  تسا  هدش  هتفگ  دوش .  هدیشوپ  نانآ  ندرگ  رود  ات  دننکفیب  دوخ  هنیس  يور  رب  ار  دوخ  ياهیرسور  هک  دنا  هدش  رومأم  نانز 
تسا اهنابیرگ  اریز  اه  هنیس  زا  تسا  هیانک  اهنابیرگ )   " بویج (  هملک "  دوب .  ادیپ  ناشیاه  هنیس  دندنکفا و  یم  رس  تشپ  هب  ار  اهیرـسور 

ياهندرگ اه و  هراوشوگ  اهوم و  نانز  هک  تسا  هدیسر  روتسد  نیا  تهج  نآ  زا  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  دناشوپ .  یم  ار  اه  هنیـس  يور  هک 
 "  . دـناشوپب ار  شیوخ  يولگ  ریز  ندرگ و  رود  هنیـس و  يوم و  دـیاب  نز  تسا :  هتفگ  هیآ  نیا  لیذ  رد  ساـبع  نبا  دـنناشوپب .  ار  شیوخ 

لاح ره  هب   " دوش .  هدیشوپ  اهندرگ  هکنیا  يارب  دیوگ " :  یم  نهبویج "  یلع  نهرمخب  نبرـضیل  هلمج " و  رکذ  زا  دعب  زین  یفاص  ریـسفت 
ینس و هعیش و  زا  معا  تایاور  ریـسافت و  هب  هعجارم  دنک .  یم  نایب  ار  مزال  شـشوپ  دودح  تحارـص  لامک  رد  هیآ  نیا  هک  تسنیا  روظنم 

نیدـبی و ال  مود " :  ءانثتـسا  دراذـگ .  یمن  یقاب  هیآ  موهفم  رد  دـیدرت  ياج  دـنک و  یم  نشور  ار  بلطم  الماک  هعیـش  تایاور  اصوصخم 
دوب نایامن  هک  ار  تنیز  زا  يرادقم  لوا  ءانثتسا  نارهوش و . . .  يارب  رگم  دننکن  راکشآ  ار  دوخ  ياهتنیز  ینعی  خلا "  نهتلوعبل  الا  نهتنیز 
نانآ يارب  تنیز  قلطم  ندومن  راکشآ  هک  درب  یم  مان  ار  ینیعم  صاخـشا  ءانثتـسا  نیا  اما  درک  نیعم  تسا  زیاج  دارفا  مومع  هب  تبـسن  نآ 
بلاغ تسا .  سکعرب  مود  ءانثتسا  رد  تسا و  رتعیسو  دارفا  رظن  زا  رتگنت و  عضاوم  رظن  زا  ءانثتـسا  دروم  هرئاد  لوا  ءانثتـسا  رد   . تسا زیاج 

1 دنرارق :  نیا  زا  دنوش و  یم  هدناوخ  مراحم  مان  هب  هقف  حالطصا  رد  هک  دنتسه  یناسک  نامه  دنا  هدش  هدرب  مان  هیآ  رد  هک  صاخـشا  نیا 
 - نهتلوعب ءانبا  وا   - 5 نارسپ .  نهئانبا -  وا   - 4 نارهوش .  ردپ  نهتلوعب -  ءابآ  وا   - 3 ناردپ .  نهئابآ -  وا   - 2 نارهوش .  نهتلوعبل -  - 
 - نهئاسن وا   - 9 نارهاوخ .  رسپ  نهتاوخا -  ینب  وا   - 8 ناردارب .  رسپ  نهناوخا -  ینب  وا   - 7 ناردارب .  نهناوخا -  وا   - 6 نارهوش .  رسپ 

لفطلا وا   - 12 دـنرادن .  نز  اب  يراک  هک  ینایلیفط  ۀـبرالا -  یلوا  ریغ  نیعباـتلا  وا   - 11 ناکولمم .  نهنامیا -  تکلم  اـم  وا   - 10 نانز . 
هدـش رکذ  دراوم  رد  دـنرادن .  یئوشانز  راک  یئاناوت  ای  دـنربخ  یب  یـسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ءاسنلا -  تاروع  یلع  اورهظی  مل  نیذـلا 

ناملسم نانز  دارم  هکنیا   - 1 تسا :  هدش  هداد  لامتحا  هس  هملک  نیا  رد  نهئاسن )  نانز (  فلا -  تسا :  ثحب  لباق  ریخا  دروم  راهچ  اهنت 
 - 2 دـناشوپب .  ناشیا  زا  ار  دوخ  دـیاب  ناملـسم  نز  دنـشاب و  یم  مرحمان  ناملـسم  ریغ  نانز  هک  تسنیا  لوق  نیارباـنب  هیآ  موهفم  دنتـسه . 
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 . راکتمدـخ نانز  دـننام  دنتـسه  هناخ  رد  هک  تسا  یئاـهنز  دارم  هکنیا   - 3 ناملـسم .  ریغ  اـی  ناملـسم  هاوخ  تسا  ناـنز  قلطم  دارم  هکنیا 
یکی اریز  تسا  دودرم  یلک  هب  لامتحا  نیا  تسا .  مرحمان  نانز  ریاس  هب  هناخ  لخاد  نانز  زا  ریغ  هب  ینز  ره  هک  تسنیا  ریـسفت  نیا  موهفم 
يارب يا  هتکن  لامتحا  نیا  رد  هک  اریز  تسا  فیعض  زین  مود  لامتحا  تسا .  مرحم  نز  هب  نز  هک  تسنیا  مالسا  تایرورض  تاملـسم و  زا 
یمن ناشدوخ  زا  دنتـسه و  هناگیب  رافک  نانز  هک  تسنیا  هفاضا  نیا  هتکن  لوا  لاـمتحا  قبط  یلو  درادـن  دوجو  ریمـض  هب  ءاـسن "  هفاـضا " 

رد ار  ناملسم  نز  ندش  هنهرب  هک  هدش  دراو  نآ  قبط  رب  مه  یتایاور  تسا و  تالامتحا  نیرتیوق  لوا  لامتحا  هک  تسنیا  تقیقح  دنـشاب . 
نانز یئابیز  تسا  نکمم  ناملـسم  ریغ  نانز  هکنیا  هب  تسا  هدـش  دانتـسا  تایاور  نیا  رد  تسا .  هدرک  عنم  هینارـصن  اـی  هیدوهی  ناـنز  ربارب 
اجنیا رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب   " نهتوخا .  نهجاوزال و  نفـصی  دـق  نهنال  دـننک " :  فیـصوت  دوخ  ناردارب  ای  نارهوش  يارب  ار  ناملـسم 

دوخ رهوش  يارب  ار  رگید  نز  ياـهیئابیز  ینعی  نساـحم  هک  تسین  زیاـج  ناملـسم  نز  چـیه  يارب  هک  تسنیا  نآ  دراد و  دوجو  يا  هلأـسم 
تـسین نانیمطا  ناملـسم  ریغ  نانز  دروم  رد  یلو  دـهد  یم  نیمأت  رگیدـکی  ربارب  رد  ار  ناملـسم  نانز  فیلکت  نیا  دوجو  دـنک .  فیـصوت 

زا ار  دوخ  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  ناملـسم  نانز  هب  اذهل  دنیوگب .  نخـس  ناملـسم  نانز  عضو  زا  دوخ  نادرم  يارب  نانآ  تسا  نکمم 
نئارق و اب  اذـهل  تسا .  مارح  اهنآ  ربارب  رد  اهیئابیز  اهتنیز و  ندرک  رهاظ  هکنیا  هب  درادـن  لـماک  تحارـص  هیآ  هتبلا  یلو  دـنناشوپب . ناـشیا 

نانز هب  تبـسن  نز  شـشوپ  بوجو  هب  لئاق  هلأسم  نیا  رد  الومعم  اهقف  تسا .  هورکم  لـمع  نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  رگید  لـئالد 
ود هلمج  نیا  رد  نهنامیا )  تکلم  ام  وا  ناکولمم (  ناگدرب و  ب -  دـنهد .  یم  اوتف  یـششوپ  یب  تهارک  هب  اـهنت  دنتـسین و  ناملـسم  ریغ 

اجنیا رد  دـشاب .  یم  زین  نامالغ  لماش  تسا و  كولمم  قلطم  دارم  هکنیا  رگید  تسا و  نازینک  صوصخ  دارم  هکنیا  یکی  تسا :  لاـمتحا 
هطـساو هب  هک  قارع -  مدرم  زا  يدرم  هک  تسا  تیاور  رد  درادن .  یگنهامه  نآ  اب  ءاهقف  ياوتف  یلو  تسا  مود  ریـسفت  دـیؤم  تایاور  زین 
یتبسانم هب  دش .  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  هنیدم و  هب  دمآ  دندوب -  رتریگتخـس  لئاسم  نیا  رد  الومعم  ناریا  اب  ترواجم 
یماگنه نانز  انایحا  دنتـسرف و  یم  نامالغ  هارمه  ار  دوخ  نانز  اهنیا  تفگ  درک و  ضارتعا  درم  نآ  دـمآ و  نایم  هب  هنیدـم  مدرم  زا  نخس 

قداص ماما  دنوش .  یم  راوس  دنراذگ و  یم  نامالغ  هناش  يور  تسد  الثم  دنوش  یم  راوس  نامالغ  کمک  هب  دنوش  راوس  دنهاوخ  یم  هک 
نهئابآ یف  نهیلع  حانج  ال  دومرف " :  تئارق  تسا  ینعم  نیمه  دـیفم  هک  ار  بازحا  هروس  زا  هیآ 56  هاگنآ  درادن و  یعنام  راک  نیا  دومرف 

ناردـپ و دروم  رد  نانز  رب  ینعی   " نهنامیا .  تکلم  ام  نهئاسن و ال  نهتاوخا و ال  ءانبا  نهناوخا و ال  ءانبا  نهناوخا و ال  نهئاـنبا و ال  ـال  و 
ای نز  سنج  زا  معا  ناگدرب  یلک  روط  هب   ( . 1 تسین (  یکاب  ناشیاهکولمم  نانز و  ناگدازرهاوخ و  ناگدازردارب و  ناردارب و  نارـسپ و 
رب دننک .  یم  قرف  دازآ  نانز  اب  نازینک  رظن  تمرح  ششوپ و  دوخ  رظن  زا  الثم  دنراد .  یئاهانثتسا  ماکحا  زا  يرایسب  رد  مالسا  رظن  زا  درم 

بلطم رـس  ارهاـظ  دـنناشوپب .  ار  دوـخ  رـس  تسا  مزـال  دازآ  ناـنز  رب  هکنآ  لاـح  دـنناشوپب و  ار  دوـخ  ياهرـس  هک  تسین  بـجاو  نازینک 
نیا ءاهقف  ياوتف  رظن  زا  میتفگ  هکنانچمه  یلو  دنشاب .  هتشاد  یئانثتسا  نینچ  زین  نامالغ  هک  تسین  دیعب  اذه  یلع  تسا .  اهنآ  يراکتمدخ 

دـلج 5 یفاک   - 1 تسا .  دعبتـسم  رایـسب  زین  نازینک  صوصخ  هب  نهنامیا  تکلم  اـم  وا  هلمج  لـمح  رگید  فرط  زا  اـما  تسا  دـیعب  مکح 
یلو دنشاب  یم  مرحم  اقلطم  رگیدکی  رب  دازآ  نانز  میئوگب  دیاب  مینادب  نازینک  هب  رـصحنم  ار  كولمم  ءانثتـسا  میهاوخب  رگا   531 هحفص . 

هفاـضا اوتف  نیدـب  مه  ار  بلطم  نیا  یتقو  و  دنـشاب .  یم  نازینک  نیا  کـلام  هک  يدازآ  ناـنز  رگم  دنتـسین  مرحم  دازآ  ناـنز  يارب  نازینک 
اریز دوب .  دهاوخ  بیجع  یلیخ  هجیتن  دنا  هتـسنادن  بجاو  هناگیب  نادرم  هب  تبـسن  یتح  زینک  يارب  ار  شـشوپ  ءاهقف  زا  يرایـسب  هک  مینک 

 . تسا درم  کی  مکح  رد  الماک  زینک  ینعی  دنشاب .  یم  مرحم  ان  نازینک  رب  دازآ  نانز  تسا و  مرحم  نادرم  همه  رب  زینک  هک  تسنیا  هجیتن 
ناگناوید و هلمج  نیا  ملـسم  ردـق  هبرالا "  یلوا  ریغ  نیعباتلا  دـنرادن "  نز  هب  يزاین  هک  یناـیلیفط  ج -  تسین .  تسرد  يزیچ  نینچ  هتبلا 
رد يرتشیب  تیمومع  اه  یضعب  ددرگ .  یم  لماش  دننک  یمن  كرد  تسا  نز  رد  هک  ار  يا  هبذاج  دنتسین و  توهـش  ياراد  هک  ار  هلب  دارفا 

نتـسناد مرحم  دنرادن .  نز  هب  یتجاح  زین  ناگجاوخ  هکنیا  دانتـسا  هب  دنا  هتـسناد  زین  ارـسمرح  ناگجاوخ  لماش  ارنآ  دنا و  هدـش  لئاق  هیآ 
دنا و هداد  يرتشیب  میمعت  هیآ  رد  رگید  یخرب  تسا .  هدوب  اوتف  نیمه  ساسارب  میدق  ياهنامز  رد  اهارـسمرح  هب  نانآ  ندروآ  ناگجاوخ و 
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 . دنتـسین ملاوع  نیا  رد  هک  تسا  يروط  نانآ  طئارـش  نانآ و  صاخ  عضو  هک  یناسک  ینعی  دشاب  یم  زین  نیکاسم  ءارقف و  لماش  دنا  هتفگ 
دراد دوجو  ودنآ  نیب  هک  يا  یتاقبط  هلصاف  اب  اصوصخم  دود و  یم  نآ  لابند  هب  ینان  همقل  رطاخ  هب  تسا و  لطعم  شنان  يارب  هک  یـسک 
نامه ملسم  ردق  تسا .  دیعب  رایسب  هیآ  موهفم  رد  هعـسوت  هزادنا  نیا  هک  تسنیا  تقیقح  یلو  دوب .  دهاوخن  یـسنج  لئاسم  رکف  هب  زگره 

دنربخیب یسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  د -  مینادب .  هیآ  لومـشم  ار  مود  هقبط  هک  تسنیا  رثکادح  میهد  میمعن  رتشیب  رگا  تسا و  لوا  هقبط 
اورهظب مل  هملک "  درک .  ریـسفت  ناوت  یم  روج  ود  زین  ار  تمـسق  نیا  ءاسنلا "  تاروع  یلع  اورهظی  مل  نیذلا  لفطلا  دنرادن " .  یئاناوت  ای 

ینعم سپ  دـهدب .  ار  عالطا "  موهفم "  هملک  ود  نیا  بیکرت  تسا  نکمم  تسا  هدـش  يدـعتم  یلع "  هملک "  اب  تسا و  روهظ  هدام  زا  " 
یم نینچ  ینعم  سپ  دهدب  ار  تردق "  هبلغ و  موهفم "  تسا  نکمم  و  دنتـسین .  هاگآ  نانز  یناهن  روما  رب  هک  یناکدوک  دوش :  یم  نینچ 

تردـق هک  دنتـسه  زیمم  ریغ  ياـه  هچب  دارم  لوا  لاـمتحا  قبط  دـنرادن .  یئاـناوت  ناـنز  یناـهن  روـما  زا  هدافتـسا  رب  هک  یناـکدوک  دوـش : 
یم غلاب  ریغ  ینعی  دنرادن  یـسنج  روما  رب  تردق  هک  تسا  یئاه  هچب  دوصقم  مود  لامتحا  قبط  اما  دـنرادن .  ار  بلاطم  هنوگنیا  صیخـشت 

دنشاب یمن  غلاب  یلو  دنشاب  یم  غولب  دح  هب  کیدزن  دنمهف و  یم  زیچ  همه  هک  یلافطا  مود  لامتحا  قبط  دنشاب .  هدوب  زیمم  دنچ  ره  دنشاب 
نم نیفخی  ام  ملعیل  نهلجرأب  نبرـضی  و ال  دـیامرف " :  یم  هیآ  هلابند  رد  تسا . ریـسفت  نیا  قبط  رب  زین  ءاهقف  ياوتف  دنتـسه .  اهانثتـسا  ءزج 

دـندرک و یم  اپ  هب  لاخلخ  الومعم  برع  نانز  دـنبوکن .  نیمز  رب  ياپ  دوخ  ناهنپ  ياهتنیز  نتخاس  راکـشآ  روظنم  هب  نانز  ینعی  نهتنیز " 
نیا زا  دومرف .  یهن  مه  راک  نیا  زا  همیرک  هیآ  دنتفوک .  یم  نیمز  رب  مکحم  ار  دوخ  ياپ  دـنراد  اپ  هب  یتمیق  لاخلخ  دـننامهفب  هکنیا  يارب 

بلاج ياهشیارآ  نینچمه  دنت و  ياهرطع  لامعتسا  دننام  ددرگ  یم  نادرم  هجوت  بلج  بجوم  هک  يزیچ  ره  هک  دیمهف  ناوت  یم  روتـسد 
مرحمان نادرم  هجوت  بلج  جییهت و  کیرحت و  بجوم  هک  دـنکب  يراک  دـیابن  ترـشاعم  رد  نز  یلک  روط  هب  تسا .  عونمم  هرهچ  رد  رظن 

دـشاب دـینک  تشگزاب  ادـخ  يوس  هب  همه   " نوحلفت .  مکلعل  نونمؤملا  اهیا  اعیمج  هللا  یلا  اوبوت  و  تسا " :  نینچ  هیآ  رخآ  هلمج  ددرگ . 
لهـس وا  ياهنامرف  نتـسب  راک  هب  رد  ات  دزاس  یم  هجوتم  ادخ  هب  ار  مدرم  اهروتـسد  نایاپ  رد  هک  تسنیا  نآرق  بأد  دـیدرگ .  راگتـسر  هک 

 . دنشابن راگنا 

رگید تایآ 

نیذلا مکنذأتـسیل  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  مینک :  یم  رکذ  زین  ار  اهنآ  ریـسفت  تسا .  ثحابم  نیمه  هب  طوبرم  زین  رون  هروس  تایآ 59 60 61 
هالـص دـعب  نم  هریهظلا و  نم  مکبایث  نوعـضت  نیح  رجفلا و  هالـص  لبق  نم  تارم :  ثالث  مکنم  ملحلا  اوغلبی  مل  نیذـلا  مکنامیا و  تکلم 

هللا تایالا و  مکل  هللا  نیبی  کلذک  ضعب  یلع  مکـضعب  مکیلع  نوفاوط  نهدـعب  حانج  مهیلع  مکیلع و ال  سیل  مکل  تاروع  ثالث  ءاشعلا 
میکح میلع  هللا  هتایآ و  مکل  هللا  نیبی  کلذـک  مهلبق  نم  نیذـلا  نذأتـسا  امک  اونذأتـسیلف  ملحلا  مکنم  لافطالا  غلب  اذا  و  ( 59  ) میکح میلع 

نهل و ریخ  نففعتـسی  نا  ۀـنیزب و  تاجربتم  ریغ  نهبایث  نعـضی  نا  حانج  نهیلع  سیلف  احاکن  نوجری  یتاللا ال  ءاسنلا  نم  دـعاوقلا  و  ( 60)
دنریگب لوخد  هزاجا  تقو  هس  رد  امش  غلاب  ان  ناکدوک  امش و  ياهکولمم  تسیاب  دیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( . 61  ) میلع عیمس  هللا 

تقو هس  نیا  دیوش . )  یم  باوخ  هدامآ  هک  ءاشع (  زامن  زا  دعب  دیهن و  یم  شیوخ  ياه  هماج  هک  زورمین  ماگنه  حبـص و  زامن  زا  شیپ  : 
یم رگیدکی  رب  دایز  امـش  اهنآ و  دـنوش . )  دراو  هزاجا  یب  هک  تسین (  یکاب  نانآ  رب  امـش و  رب  تقو  هس  نیا  ریغ  رد  تسا .  امـش  تولخ 

دننام دـیاب  دندیـسر  غولب  دـح  هب  امـش  ناکدوک  نوچ  و  تسا .  میکح  اناد و  دـنوادخ  دـنک .  یم  نایب  نینچ  ار  تایآ  دـنوادخ  دـیرذگ . 
دیما هک  هتـسشنزاب  نانز  تسا .  میکح  اـناد و  دـنوادخ  دـنک .  یم  ناـیب  نینچ  ار  شیوخ  تاـیآ  دـنوادخ  دـنریگب .  دورو  هزاـجا  نارگید 

زا رگا  دنهن و  نیمز  هب  شیوخ  هماج  دنرادن  یئامندوخ  دصق  دنا و  هتـساراین  يرویز  هب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  تسین  یکاب  دنرادن  جاودزا 
تقو رد  هزاجا  بسک  نوناق  يارب  یکی  ءانثتسا  ود  تایآ  نیا  رد  تسا .  اناد  اونـش و  دنوادخ  تسا .  رتهب  ناشیارب  دننک  يراددوخ  زین  نیا 

هب عـجار  موـس  هیآ  لوا و  ءانثتـسا  هب  عـجار  مود  لوا و  هیآ  تسا .  هدـش  رکذ  ناـنز  شـشوپ  نوناـق  يارب  رگید  نارگید و  قاـتا  رد  دورو 
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بـسک اب  دنک و  مالعا  دیاب  دوش  يرگید  تولخ  لحم  دراو  دهاوخ  یم  سک  ره  هک  میداد  حرـش  ار  روتـسد  نیا  البق  تسا .  مود  ءانثتـسا 
رد تسا .  يراج  زین  رتخد  هب  تبسن  ردپ  ردام و  هب  تبسن  رسپ  دننام  کیدزن  مراحم  دروم  رد  یتح  روتـسد  نیا  میتفگ  دوش و  دراو  هزاجا 
رد تسا و  هدش  هدرمـش  مزال  تبون  هس  رد  طقف  نتـساوخ  هزاجا  هقبط  ود  نیا  يارب  دنا .  هدـش  ءانثتـسا  روتـسد  نیا  زا  هقبط  ود  تایآ  نیا 

ملحلا اوغلبی  مل  نیذلا   - 2 امش .  ناکولمم  مکنامیا -  تکلم  نیذلا   - 1 زا :  دنترابع  هقبط  ود  نیا  تسا .  هدشن  هتسناد  مزال  رگید  تاقوا 
هک زورمین  ماگنه  حبـص و  زامن  زا  شیپ  زا :  تسترابع  دـنهاوخب  هزاجا  دـیاب  هتـسد  ود  نیا  هک  یتبون  هس  امـش .  غلاـبان  ناـکدوک  مکنم - 

نیا رد  تسا .  باوختخر  هب  نتفر  ماگنه  هک  ءاشع  زامن  زا  دـعب  دـننک و  یم  تحارتسا  هدروآ  رد  نت  زا  ار  ور  سابل  اـمرگ  رطاـخ  هب  دارفا 
هب دـنهاوخ  یم  هزات  ای  و  حبـص )  زامن  زا  لبق  دـنا (  هتـساخرب  باوخ  زا  هزات  نوچ  دنتـسه و  يداع  ریغ  سابل  رد  درم  ای  نز  الومعم  عقاوم 

یتاـقوا نینچ  رد  دـنرب .  یم  رـسب  باوخ  ساـبل  اـب  ـالومعم  رهظ )  تقو  دـنتحارتسا (  لاـح  رد  اـی  و  ءاـشع )  زاـمن  زا  دـعب  دـنور (  باوخ 
نوفاوط ررکم "  ياهدمآ  تفر و  هب  جایتحا  تلع  هب  رگید  عقاوم  رد  یلو  دنوش  قاتا  دراو  هزاجا  بسک  اب  دـیاب  غلابان  نارـسپ  ناکولمم و 

اب مکنامیا  تکلم  نیذـلا  هکنیا :   - 1 دـنک :  یم  هجوت  بلج  هتکن  هس  تایآ  نیا  رد  تسین .  مزال  ناذـیتسا  ضعب "  یلع  مکـضعب  مکیلع 
حیرـصت زین  تایاور  ریـسافت و  رد  هکنانچ  دشاب  یم  نامالغ  لماش  امتح  تسا و  هدش  رکذ  نیذلا )  تسا (  رکذم  عمج  يارب  هک  یلوصوم 

 : لـیق ءاـسنلا . نود  لاـجرلا  یف  ۀـصاخ  یه  لاـق :  مالـسلا " :  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یفاـک  رد  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدـش 
 ( تبون هس  رد  نتـساوخ  هزاجا  روتـسد (  نیا  ینعی  ( 1 "  ) نجرخی نلخدـی و  نکل  ال و  لاق :  تاعاس ؟  ثالثلا  هذـه  یف  نذأتـسی  ءاـسنلاف 

دنیآ یم  روطنیمه  هن  دومرف :  دنریگب ؟  هزاجا  دیاب  نانز  ایآ  هک  دش  لاؤس   165 529 هحفص .  دلج 5  یفاک   - 1 تسا .  نادرم  صوصخم 
عـضو زین  نامالغ  هک  تسنیا  رب  لیلد  دوخ  دنوش  نز  قاتا  دراو  هزاجا  نودب  دنراد  قح  تبون  هس  نیا  ریغ  رد  نامالغ  هکنیا  دـنور .  یم  و 

 " نهنامیا تکلم  ام  هلمج "  میدرک  ریـسفت  ـالبق  هک  مه  شـشوپ  هیآ  رد  هکنیا  رب  دـشاب .  یم  يوق  يدـهاش  دوخ  نیا  دـنراد و  یئانثتـسا 
ینعی رکذم "  ریمض  اب  تسا (  هدش  مکنامیا "  تکلم  هب "  ریبعت  تسا  ثحب  دروم  العف  هک  يا  هیآ  رد  یتح  دشاب .  یم  زین  نامالغ  لماش 
دوجو يا  هدرب  تسا و  هدـش  خوسنم  یگدرب  مسر  نونکا  هک  درک  ضارتعا  دـیابن  اجنیا  رد  دـشاب .  نز  دوخ  كولمم  هدرب  هک  تسین  مزال 
یخرب هک  نیناوق  نیا  یلک  فده  هب  ار  ام  لئاسم  نیا  رد  مالـسا  رظن  ندـش  نشور  الوا  اریز  تسا  رمث  یب  اهثحب  نیا  رد  يراشفاپ  درادـن و 

كالم و هار  زا  ار  نامالغ  مکح  اـسب  هچ  دـنک  تأرج  يروهتم  هیقف  رگا  اـیناث  دزاـس و  یم  فقاو  رتهب  دـشاب  یم  زین  ءـالتبا  دروم  اـهنآ  زا 
دوش یم  هدیمهف  ضعب "  یلع  مکضعب  مکیلع  نوفاوط  هلمج "  زا   - 2 دهد .  میمعت  دناوتب  ناراکتمدـخ  لیبق  زا  نآ  هباشم  دراوم  هب  طانم 
دـش دمآ و  ررکت  هطـساو  هب  اهنیا  ناذیتسا  بوجو  هک  تسنیا  تسین  بجاو  نتـساوخ  هزاجا  غلابان  نارـسپ  نامالغ و  دروم  رد  هکنیا  زمر  : 
هدش یم  يراوشد  بجوم  فیلکت  هک  تسا  باب  نیا  زا  زین  دراوم  نیا  رد  هحابا  تقیقح  رد  تسا .  هقیـضم  رد  ندش  عقاو  جرح و  بجوم 

نینچمه نیفک و  هجو و  ءانثتـسا  الثم  شـشوپ  باـب  ياهانثتـسا  ریاـس  هک  میدـقتعم  اـم  درادـن .  كـالم  فیلکت  هک  تهج  نیا  زا  هن  تسا 
رد هک  یلافطا   - 3 درک .  میهاوخ  ثحب  رتحورـشم  هرابود  يدوز  هب  دش .  یثحب  هراب  نیا  رد  البق  تسا .  لیبق  نیمه  زا  زین  مراحم  ءانثتـسا 

لافطا نیاربانب  دنا .  هدیـسرن  غولب  دح  هب  هک  دنتـسه  یلافطا  دنریگب  هزاجا  تبون  هس  رد  گرزب  نادرم  دننام  هک  دنا  هدش  فلکم  هیآ  نیا 
نیا دنوش .  هاگتولخ  دراو  هزاجا  بسک  نودب  دنناوت  یم  تسا  هدش  نییعت  هیآ  رد  هک  یتقو  هس  ریغ  رد  غولب  هب  کیدزن  زیمم و  ول  غلابان و 
هدمآ شـشوپ  هیآ  رد  هک  ءاسنلا "  تاروع  یلع  اورهظی  مل  نیذلا  لفطلا  وا  هلمج " :  زا  دوصقم  هک  دشاب  هنیرق  دناوت  یم  رهاظلا  یلع  هیآ 

و تسا " :  شـشوپ  هلأسم  هرابرد  هک  یئانثتـسا  اما  و  زیمم .  ریغ  لافطا  هن  تسا  غلابان  لافطا  میداد  نآ  ینعم  رد  لاـمتحا  ود  ـالبق  تسا و 
رد مود  لوا و  ءانثتسا  ششوپ .  هلأسم  رد  تسا  ءانثتسا  نیموس  نیا   . . . " حانج .  نهیلع  سیلف  احاکن  نوجری  یتاللا ال  ءاسنلا  نم  دعاوقلا 
یم دنرادن  جاودزا  هب  يدیما  هک  يا  هداتفا  اپ  زا  نانز  دیامرف :  یم  اجنیا  رد  تسا .  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  موس  ءانثتـسا  هروس و  نیمه  هیآ 31 

ار فافع  بناج  رگا  لاح  نیع  رد  دننکب .  یئارآدوخ  یئامندوخ و  دـنهاوخن  هکنیا  رب  طورـشم  دـنهن  نیمز  رب  ار  دوخ  يور  سابل  دـنناوت 
يا هدروخلاس  نانز  دوصقم  دننایک ؟  دعاوق "  زا "  دوصقم  تسا .  اناد  اونـش و  ادخ  تسا و  رتهب  دـنراد  هدیـشوپ  ار  دوخ  دـننک و  تیاعر 
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جاودزا هب  يدـیما  اذـل  دـنوش و  یمن  عقاو  یـسنج -  رظن  زا  درم -  بولطم  رگید  ینعی  دـنا  هدـش  هتـسشنزاب  ندوب  نز  هبنج  زا  هک  دنتـسه 
یکی دراد :  سابل  عون  ود  نز  هک  دنامهف  یم  نهبایث "  نعـضی  نا  هلمج "  دـنرادن .  دـیما  یلو  دنـشاب  هتـشاد  عمط  تسا  نکمم  دـنرادن . 

دنروایب رد  ار  ور  سابل  دـنناوت  یم  هدروخلاس  نانز  هک  تسنیا  تسا  هدـش  هداد  تصخر  هچنآ  لزنم .  لـخاد  ساـبل  رگید  نوریب و  ساـبل 
نانز يارب  شـشوپ  نتـشادرب  دودـح  یمالـسا  تایاور  رد  تسا .  هدـشن  هداد  یئارآدوخ  یئاـمندوخ و  هزاـجا  اـهنآ  هب  لاـح  نیع  رد  یلو 

نا أرق "  هنا  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  یبلحلا  دـنرادرب :  ار  دوخ  يرـسور  تسا  زیاج  هک  هدـش  رکذ  تسا و  هدـیدرگ  نییعت  هدروخلاس 
ریخ وهف  لعفت  مل  ناف  ۀنیزب .  ۀجربتم  ریغ  ناک  نم  يدی  نیب  لاقف :  ناک ؟  نم  يدی  نیب  تلق :  بابلجلا .  رامخلا و  لاق :  نهبایث "  نعـضی 
سک ره  ولج  میتفگ  تسا .  دقراهچ  يرـسور و  نهبایث "  نعـضی  نا  زا "  دوصقم  دومرف  قداص  ماما  هک  تفگ  یبلح  هللادـیبع   ( . 1 اهل ( 

نففعتـسی نا  هلمج " و  زا  دنک .  یئامندوخ  یئارآدوخ و  دهاوخن  دشاب و  هداس  هکنیا  طرـش  هب  اما  دوب  هک  سک  ره  ولج  دومرف  دوب ؟  هک 
دنک تاعارم  رتشیب  ار  رتس  فافع و  بناج  نز  ردق  ره  مالسا  رظن  زا  هک  تسنیا  نآ  درک و  طابنتـسا  یلک  نوناق  کی  ناوت  یم  نهل "  ریخ 
یلک لـصا  نیا  تسا  هدـش  هداد  هریغ  نیفک و  هجو و  هراـبرد  ترورـض  مکح  هب  هک  یقاـفرا  یلیهـست و  ياهتـصخر  تسا و  رت  هدیدنـسپ 

25 هحفص 26 . -  دلج 3  لئاسو  هحفص 522  دلج 5  یفاک   - 1 دربب .  دای  زا  دیابن  ار  یلزنم  یقالخا و 

ربمغیپ نارسمه 

اهنآ ناوت  یم  هک  تسا  بازحا  هروس  رد  مه  دنچ  یتایآ  دش .  نایب  هک  دوب  رون  هروس  تایآ  نامه  ششوپ  هفیظو  هب  طوبرم  یلـصا  تایآ 
هرابرد هک  تسا  یئاهروتسد  رگید  تمسق  ادخ و  لوسر  نانز  هب  تسا  طوبرم  تایآ  نیا  زا  یتمـسق  درک .  رکذ  بلطم  نیا  هیـشاح  رد  ار 

یف يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الف  نتیقتا  نا  ءاسنلا  نم  دحاک  نتسل  یبنلا  ءاسن  ای  لوا : تمسق  اما  تسا .  هدش  دراو  فافع  میرح  ظفح 
مرکا ربمغیپ  نانز  بطاخم  هیآ  ود  نیا  رد  یلوالا . . .  ۀـیلهاجلا  جربت  نجربت  نکتویب و ال  یف  نرق  و   ( 33 افورعم (  الوق  نلق  ضرم و  هبلق 
نخـس رد  هک  دیـشاب  بظاوم  دیـشاب -  راکزیهرپ  رگا  دیتسین -  نانز  ریاس  نوچمه  امـش  ربمغیپ  نانز  يا  دنـشاب :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ياه هناـخ  رد  دـیئوگب .  نخـس  یگتـسیاش  یبوخ و  هب  ددرگ .  نـالد  راـمیب  عمط  بجوم  هک  دـیربن  راـک  هب  دولآ  توهـش  هناـنز و  شمرن 
ینادنز روتـسد  نیا  زا  دوصقم  دیوشن .  نوریب  هناخ  زا  یئارآدوخ  یئامندوخ و  هب  نیتسخن  تیلهاج  نارود  دننام  دـیریگ و  رارق  نتـشیوخ 

هب دوخ  اب  ار  دوخ  نانز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هاوگ  تحارص  هب  مالسا  خیرات  اریز  تسین  هناخ  رد  ربمغیپ  نانز  ندرک 
نوریب هناخ  زا  یئامندوخ  روظنم  هب  نز  هک  تسنآ  روتـسد  نیا  زا  دوصقم  دومرف  یمن  عنم  هناخ  زا  ندـش  نوریب  زا  ار  ناـنآ  درب و  یم  رفس 

نینچ بازحا  هروس  هیآ 53  تسا .  رتدـکؤم  رتنیگنـس و  هفیظو  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ناـنز  دروم  رد  اـصوصخم  دوشن و 
متمعط اذاف  اولخداـف  متیعد  اذا  نکل  هاـنا و  نیرظاـن  ریغ  ماـعط  یلا  مکل  نذؤی  نا  ـالا  یبنلا  تویب  اولخدـت  ـال  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  تسا : 

نهولئساف اعاتم  نهومتلأس  اذا  قحلا و  نم  ییحتـسی  هللا ال  مکنم و  ییحتـسیف  یبنلا  يذؤی  ناک  مکلذ  نا  ثیدحل  نیـسنأتسم  اورـشتناف و ال 
ناک مکلذ  نا  ادـبا  هدـعب  نم  هجاوزا  اوحکنت  نا  هللا و ال  لوسر  اوذؤت  نا  مکل  ناک  اـم  نهبولق و  مکبولقل و  رهظا  مکلذ  باـجح  ءارو  نم 
هیآ دـندوب .  هناخ  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياهنز  دـندش .  یم  ربمغیپ  ياهقاتا  دراو  اورپ  یب  ناملـسم  ياهبرع  امیظع .  هللا  دـنع 

دیزیخرب مه  دعب  دیئایب و  عقوم  هب  دیدش  توعد  اذغ  فرص  يارب  رگا  دیوشن و  ربمغیپ  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  هدزرـس و  الوا  هک  دش  لزان 
هناخ زا  ار  امـش  دنک  یم  مرـش  وا  دنک و  یم  تحاران  ار  ربمغیپ  روما  نیا  اریز  دیریگن  تقو  هقرفتم  ياهتبحـص  یئوگ و  هصق  هب  دیورب و  و 

نودب دیهاوخب  هدرپ  تشپ  زا  دیریگب  ربمغیپ  نانز  زا  يزیچ  دیهاوخ  یم  یتقو  ایناث  و  دنک .  یمن  مرـش  امـش  زا  ادخ  یلو  دـنک  نوریب  دوخ 
زا سپ  ار  وا  نانز  هن  دیهد و  رازآ  ار  ربمایپ  دیابن  امش  تسا .  رتهب  اهنآ  لد  امش و  لد  یگزیکاپ  يارب  اهراک  نیا  دیوش .  قاتا  لخاد  هکنیا 

يروطنامه تسا .  هدش  رکذ  باجح "  هملک "  هیآ  نیا  رد  تسا .  گرزب  ادخ  دزن  رد  اهراک  نیا  هک  دـیریگب  ینز  هب  ربمغیپ  تشذـگرد 
زا ریغ  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  باجح  روتسد  تسا .  هیآ  نیمه  دوصقم  تسا  باجح  هیآ  زا  نخـس  اج  ره  ءامدق  تاملک  رد  میتفگ  البق  هک 
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يراتفر یگداوناخ و  ننـس  هب  عجار  تسا  هدـش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  يروتـسد  دـشاب .  یم  اـم  ثحب  دروم  هک  تسا  شـشوپ "  روتـسد " 
دروم دهاوخ و  یم  يزیچ  رگا  هکلب  دوش  نانز  هاگیاج  دراو  دیابن  درم  روتسد  نیا  قبط  دشاب  هتشاد  نارگید  هناخ  رد  دیاب  ناسنا  هک  تسا 

 " هن رتس "  ناونع "  تحت  زین  هقف  حالطـصا  رد  هک  شـشوپ "  ثحب "  هب  یطبر  هلأسم  نیا  دنزب .  ادص  راوید  تشپ  زا  دیاب  تسوا  جایتحا 
زا هیآ 61  رد  هک  نهل "  ریخ  نففعتسی  نا  و  هلمج " :  دننام  نهبولق "  مکبولقل و  رهطا  مکلذ  هلمج " :  درادن .  دوش  یم  هدیمان  باجح " 

تیاعر تسا  رظن  مزلتـسم  هک  یئاهدروخرب  كرت  شـشوپ و  رتس و  بناج  نز  درم و  هزادنا  ره  هک  دنک  یم  تلالد  تسا  هدمآ  رون  هروس 
دیابن تسا  هدـش  هداد  ترورـض  مکح  هب  هک  یقافرا  یلیهـست و  ياهتـصخر  میتفگ :  هک  روطنامه  تسا .  رتکیدزن  یکاپ  اوقت و  هب  دـنیامن 

 . دربب دای  زا  ار  رظن  كرت  ششوپ و  رتس و  یقالخا  ناحجر 

فافع میرح 

یندا کلذ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  تسا " :  نینچ  بازحا  هروس   60 هیآ 59 - 
کنیرغنل ۀنیدملا  یف  نوفجرملا  ضرم و  مهبولق  یف  نیذـلا  نوقفانملا و  هتنی  مل  نئل   ( 59 امیحر (  اروفغ  هللا  ناک  نیذؤی و  ـالف  نفرعی  نا 

 ( اهیرـسور  ) ياهبابلج هک  وگب  نینمؤم  نانز  هب  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربمغیپ  يا  همجرت :  ( . 60  ) الیلق الا  اهیف  کنورواجی  ـال  مث  مهب 
هدـنزرمآ و ادـخ  تسا و  رتـکیدزن  دـنریگن  رارق  تیذا  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هکنیا  يارب  راـک  نیا  دـنزاس .  کـیدزن  دوخ  هب  ار  شیوخ 

هیلع ارت  ام  دنرادن  رب  تسد  دوخ  ياهراک  زا  دنروآ  یم  دوجو  هب  ینارگن  رهـش  رد  هک  یناسک  نالد و  رامیب  ناقفانم و  رگا  تسا .  نابرهم 
رارق تقد  دروم  دیاب  ار  بلطم  ود  هیآ  نیا  رد  تسیز .  دنهاوخ  وت  ترواجم  رد  یمک  تدـم  طقف  تقونآ  رد  تخیگنارب .  میهاوخ  ناشیا 

 : " هک هدش  رکذ  روتـسد  نیا  هدیاف  تلع و  ناونع  هب  هچنآ  هکنیا  رگید  هچ ؟  ینعی  نآ  ندرک  کیدزن  تسیچ و  بابلج  هکنیا  یکی  داد : 
تاـملک دـنیوگ  یم  ار  یـسابل  عون  هچ  باـبلج  هکنیا  رد  لوا :  بلطم  اـما  دراد ؟  ینعم  هچ  دـنوشن "  عـقاو  رازآ  دروـم  دـنوش و  هتخاـنش 
صیمقلا بابلجلا :  دسیون " :  یم  دجنملا  رد  دشاب .  یم  راوشد  هملک  حیحص  يانعم  ندروآ  تسد  هب  تسا و  فلتخم  نییوغل  نیرسفم و 

حرـش صوصخم  تسا و  يربتعم  قیقد و  باتک  هک  بغار  تادرفم  رد  تسا . )  داشگ  سابل  ای  نهاریپ  باـبلج  ینعی   " عساولا (  بوثلا  وا 
و دـیوگ " :  یم  سوماـق  يرـسور . )  نهاریپ و  ینعی   " رمخلا (  صمقلا و  بیبـالجلا :  دـیوگ " :  یم  تسا  هدـش  هتـشاگن  نآرق  ياـهتغل 

ینعی رامخلا .  وه  وا  ۀـفحلملاک  قوف  نم  اهبایث  هب  یطغت  ام  وا  ۀـفحلملا  نود  هأرملل  عساو  بوث  صیمقلا و  رامنـس :  بادرـسک و  بابلجلا 
نآ هلیـسو  هب  نز  هک  دـننام )  رداچ  هفحلم (  دوخ  ای  و  هفحلم .  زا  رتکچوک  گرزب  داشگ و  هماج  کی  نهاریپ و  زا  تسا  ترابع  باـبلج 
هب یطغت  ءادرلا  نود  رامخلا  نم  عسوا  بوث  بابلجلا  دـسیون " :  یم  برعلا  ناسل  رد   " دـقراچ .  ای  دـشوپ  یم  ار  شیوخ  ياه  هماج  مامت 
یم ار  دوخ  هنیـس  رـس و  نآ  هلیـسو  هب  نز  رتکچوک .  ابع  زا  رتگرزب و  دـقراچ  زا  تسا  يا  هماـج  باـبلج  ینعی  اهردـص .  اهـسأر و  هأرملا 

 : " دـیوگ یم  دـنک  یم  ینعم  ار  تغل  هک  اـجنآ  ناـیبلا  عـمجم  ریـسفت  رد  و  تسا .  نیمه  هب  بـیرق  زین  فاـشک "  تراـبع "   " دـناشوپ . 
زا جورخ  عقوم  رد  هک  يا  يرـسور  زا  تسا  ترابع  بابلج  ینعی  ۀجاحل .  تجرخ  اذا  اههجو  اهـسأر و  یطغی  يذلا  هأرملا  رامخ  بابلجلا 

عضوم نرتسیلف  ءالوهل  لق  يا  دیوگ " :  یم  هیآ  ریسفت  نمـض  یلو   " دنناشوپ .  یم  نآ  اب  ار  تروص  رـس و  دوش و  یم  هدرب  راک  هب  لزنم 
ار نابیرگ  لـحم  دریگ  یم  دوخ  هب  نز  هک  یـشوپور  اـب  هک  تسنیا  دوصقم  ینعی  هأرملا  اـهب  لمتـشت  یتلا  ۀـئالملا  وه  باـبلجلاب و  بیجلا 

نوریب تقو  رد  دازآ  نانز  هک  تسنیا  هیآ  دوصقم  تسا و  دـقراچ  نامه  باـبلج  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  دـیوگ " :  یم  دـعب   " دـناشوپب . 
هب رتحیحص  هچنآ  تسین .  نشور  نادنچ  نارسفم  رظن  زا  بابلج  ینعم  دیئامرف  یم  هظحالم  هکنانچ   " دنناشوپب .  ار  اهرـس  اهیناشیپ و  نتفر 

دقراچ زا  هک  یئاهیرـسور  دروم  رد  ابلاغ  یلو  تسا  هدش  یم  عیـسو  هماج  ره  لماش  بابلج  هملک  تغل  لصا  رد  هک  تسنیا  دـسر  یم  رظن 
کی تسا :  هدوب  لومعم  نانز  يارب  يرـسور  عون  ود  دوش  یم  مولعم  انمـض  تسا .  هتفر  یم  راک  هب  تسا  هدوب  رتکچوک  ادر  زا  رتگرزب و 
رگید عون  دـنا .  هدرک  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  هناخ  لخاد  رد  الومعم  دـنا و  هدـیمان  یم  هعنقم  ای  رامخ  ار  اهنآ  هک  کچوک  ياهیرـسور  عون 
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راگزاس زین  تسا  هدـش  رکذ  بابلج  ظفل  اـهنآ  رد  هک  یتاـیاور  اـب  ینعم  نیا  تسا .  هدوب  لزنم  جراـخ  صوصخم  هک  گرزب  ياهیرـسور 
زیاج هدروخلاس  ناـنز  دروم  رد  هک  دوب  نیا  شنومـضم  میدرک .  لـقن  رون  هروس  هیآ 61  ریـسفت  رد  هک  یبلح  هللادیبع  تیاور  دـننام  تسا 

ندـیناشوپ هلیـسو  بابلج  هک  دوش  یم  هدـیمهف  هلمج  نیا  زا  درادـن .  یعنام  اهنآ  يوم  هب  هاگن  دـنراذگب و  رانک  ار  بابلج  راـمخ و  تسا 
یم مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدش  دراو  هیآ  نامه  ریسفت  رد   ( 1 یفاک (  رد  رگید  تایاور  رد  نینچمه  تسا .  هدوب  رس  يوم 

دراذگب نیمز  ار  يرسور  دقراچ و  تسا  زیاج  دشاب  يا  هدروخلاس  نز  یتقو  ینعی  ۀنـسم "  هأرملا  تناک  اذا  بابلجلا  رامخلا و  دیامرف " : 
دوخ گرزب  يرـسور  دنورب  نوریب  هناخ  زا  دنهاوخ  یم  یتقو  ینعی  دشاب  یم  نآ  اب  ندیـشوپ  بابلج  نتخاس  کیدزن  زا  دوصقم  نیاربانب  . 

هب هک  یتقو  دوش .  یم  هدافتـسا  نینچ  دروم  زا  هکلب  تسین  نآ  اب  ندـیناشوپ  يزیچ  نتخاس  کیدزن  يوغل  ینعم  هتبلا  دـنرادرب .  دوخ  اب  ار 
اهر تیـصاخ  یب  رثا و  یب  ارنآ  نک  روج  عمج و  ارنآ  نکن  اهر  ار  نآ  هک  تسنیا  دوصقم  نک  کـیدزن  دوخ  هب  ار  تا  هماـج  دـنیوگب  نز 
هبنج افرـص  عون  کی  تسا :  هدوب  روج  ود  دنا  هدنکفا  یم  رـس  رب  هک  گرزب  ياهـشوپور  زا  نانز  هدافتـسا  ناشوپب .  نآ  اب  ار  دوخ  نکن و 

یتافیرشت هبنج  افرص  اهنآ  نتشاد  رداچ  هک  مینیب  یم  ار  يرداچ  ناوناب  یضعب  رضاح  رصع  رد  هکنانچمه  تسا  هتشاد  یمسا  یتافیرـشت و 
زا زیهرپ  لها  هک  دـهد  یم  ناشن  ناشندرکرـس  رداچ  عضو  دـننک .  یم  اهر  ارنآ  دـنناشوپ  یمن  ار  دوخ  ندـب  ياـج  چـیه  رداـچ  اـب  دراد . 

هدوب و سکعرب  رگید  عون  دـنرادن .  یعانتما  ابا و  دـنریگب  رارق  اهمـشچ  يرادرب  هرهب  دروم  هکنیا  زا  دنتـسین و  هناگیب  نادرم  اـب  ترـشاعم 
یم ناشن  هک  دنک  یمن   175 522 هحفص .  دلج 5  یفاک  اهر 1 -  ارنآ  دریگ و  یم  دوخ  هب  ار  دوخ  ياه  هماج  تبقارم  اب  نانچ  نز  تسه : 

یلیلعت هک  تفگ  میهاوخ  ادعب  دزاس .  یم  سویأم  ار  نالدکاپان  دنک و  یم  داجیا  یـشابرود  دوخبدوخ  تسا .  ظافح  فافع و  لها  دـهد 
 : تسا هدـش  رکذ  روتـسد  نیا  يارب  هک  یتـلع  رد  ثحب  ینعی  مود  بلطم  اـما  و  تسا .  ینعم  نیمه  دـیؤم  تسا  هدـمآ  هلمج  لـیذ  رد  هک 

هتبلا دـندش .  یم  نازینک  محازم  رباعم  اه و  هچوک  رد  دـش  یم  کیرات  هزات  اوه  هک  بش  لـئاوا  نیقفاـنم  زا  یهورگ  دـنا :  هتفگ  نیرـسفم 
زین دازآ  نانز  ضرعتم  دـساف  محازم و  ناناوج  نیا  تاقوا  زا  یهاگ  تسا .  هدوبن  بجاو  رـس  ندـیناشوپ  میتفگ  البق  هکناـنچ  نازینک  يارب 

نودب هک  دش  هداد  روتـسد  دازآ  نانز  هب  اذل  تسا .  زینک  میتشادنپ  تسا و  نز  دازآ  میدیمهفن  ام  هک  دندش  یم  یعدـم  دـعب  دـندش و  یم 
رارق تیذا  تمحازم و  دروم  دنوش و  هداد  صیخشت  نازینک  زا  الماک  ات  دنوشن  جراخ  هناخ  زا  لماک  سابل  نودب  تقیقح  رد  ینعی  بابلج 
ناونع هب  ار  نآ  نیقفانم  درادن و  یعنام  نازینک  هب  تبـسن  تمحازم  هک  دنامهف  یم  نینچ  اریز  تسین  داریا  زا  یلاخ  روکذم  نایب  دـنریگن . 

دیاش تسا  هدوبن  بجاو  نازینک  رب  رـس  يوم  ندیناشوپ  هچ  رگا  تسین .  نینچ  هک  یلاح  رد  دـنا  هدرک  یم  رکذ  دوخ  يارب  لوبقم  يرذـع 
ناـشراک هوـالع  هب  دوش و  یمن  عقاو  یـسک  تبغر  دروم  تسین و  زیمآ  کـیرحت  بلاـج و  ـالومعم  زینک  عـضو  هک  هدوـب  نیا  مه  نآ  زمر 

نیقفانم تسا و  هدش  یم  بوسحم  هانگ  زین  نازینک  دروم  رد  یتح  اهتمحازم  نیا  لاح  ره  رد  یلو  میدرک  هراشا  البق  هکنانچ  هدوب  تمدخ 
نز یتـقو  هک  تسا  نیا  هدـش  هداد  هلمج  نیا  ياـنعم  رد  هک  يرگید  لاـمتحا  دـننک .  دادـملق  دوخ  رذـع  ار  ندوب  زینک  دـنا  هتـسناوت  یمن 
اهنآ ضرعتم  دننک  یمن  تأرج  محازم  دساف و  دارفا  دـنک  تیاعر  ار  ینمادـکاپ  فافع و  بناج  دور و  نوریب  هناخ  زا  نیگنـس  هدیـشوپ و 
زینک هن  دندازآ  هک  دنوش  یم  هتخانـش  هلیـسونیدب  هک  تسنیا  نیذؤی "  الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  هلمج " :  ینعم  لوا  لامتحا  هب  انب  دنوش . 
نانز هک  دنوش  یم  هتخانش  هلیـسونیدب  هک  تسنیا  هلمج  ینعم  مود  لامتحا  هب  انب  یلو  دنریگ .  یمن  رارق  ناناوج  بیقعت  رازآ و  دروم  سپ 

تـسا فافع  میرح  اجنیا  دوش  یم  مولعم  اریز  دنـشوپ  یم  مشچ  دـندنبب  عمط  اهنآ  هب  هکنیا  زا  نالد  راـمیب  و  دنـشاب .  یم  فیفع  بیجن و 
ندیشوپ ایآ  هک  دیمهف  ناوت  یمن  هیآ  نیا  زا  تسا .  هدشن  نایب  شـشوپ  دودح  هیآ  نیا  رد  تسا .  هاتوک  تنایخ  تسد  روک و  عمط  مشچ 

زا هک  یبلطم  دـش .  ثحب  نآ  هرابرد  ـالبق  هک  تسا  رون  هروس  هیآ 31  تسا  شـشوپ  دودـح  ضرعتم  هک  يا  هیآ  هن ؟  ای  تسا  مزال  هرهچ 
مئالع هک  دنک  دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  نانچنآ  دیاب  ناملـسم  نز  هک  تسنیا  تسا  ینادواج  تقیقح  کی  دوش و  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا 

یم راکش  لابند  هک  نالد  رامیب  هک  تسا  تقونیا  رد  دوش و  هتخانش  تفـص  نیا  اب  دشاب و  ادیوه  نآ  زا  یکاپ  ینیگنـس و  راقو و  فافع و 
هـشیمه درگلو  ناـناوج  هک  مینیب  یم  دـنک .  یمن  روطخ  ناـش  هلیخم  رد  اـهنآ  زا  یـشک  هرهب  رکف  دـندرگ و  یم  سویأـم  اـهنآ  زا  دـندرگ 
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دنیوگ یم  يوش ؟  یم  محازم  ارچ  هک  دوش  یم  ضارتعا  اهنآ  هب  هک  یتقو  دـندرگ .  یم  ناـیرع  تخل و  کبـس و  فلج و  ناـنز  ضرعتم 
تسیب رد  هک  تسا  يروتسد  دننام  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  روتـسد  نیا  دیآ .  یمن  نوریب  عضو  نیا  اب  دهاوخن  ار  اهزیچ  نیا  شلد  رگا 

رد ینعی  ضرم "  هبلق  یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  تسا " :  هدـش  دراو  ادـخ  لوسر  نانز  هب  باطخ  هیآ  نیا  زا  لـبق  هیآ  جـنپ  و 
رد فافع  راقو و  روتـسد  نیا  رد  دـیربن .  راک  هب  ددرگ  یم  نالد  رامیب  عمط  کیرحت  بجوم  هک  دولآ  توهـش  هنانز و  تقر  نتفگ  نخس 

ناسنا تانکس  تاکرح و  هک  میتفگ  البق  ام  ار .  دمآ  تفر و  رد  راقو  روتـسد  ثحب  دروم  هیآ  رد  دنک و  یم  نایب  ار  نتفگ  نخـس  تیفیک 
رد هدب  نم  هب  ار  تلد  دیوگ  یم  ینابز  یب  نابز  هب  تسا و  راد  ینعم  نز  نتفگ  نخـس  نتفر  هار  سابل  عضو  یهاگ  تسا .  رادنابز  یهاگ 
زا هچنآ  لاح  ره  هب  تسا .  هاتوک  میرح  نیا  زا  ضرعت  تسد  دـیوگ  یم  ینابز  یب  اب  سکعرب  یهاـگ  نک .  بیقعت  ارم  شاـب  نم  يوزرآ 

نایب ار  بلطم  هک  تسا  رون  هروس  هیآ 31  طقف  ششوپ  تیفیک  رظن  زا  ششوپ .  يارب  یصاخ  تیفیک  هن  تسنیا  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا 
نهبیبالج نم  نهیلع  نیندی  زا "  روظنم  هک  دیمهف  ناوت  یم  تسا  هدش  لزان  رون  هروس  هیآ  زا  دعب  هیآ  نیا  هکنیدـب  هجوت  اب  دـیامرف و  یم 

 : دیامرف یم  هیآ  نیا  زا  لبق  هیآ  رد  دندرگ .  تحار  نامحازم  رازآ  رش  زا  ات  دنیامن  تیاعر  الماک  ار  رون  هروس  یلبق  روتـسد  هک  تسنیا  " 
نامیا اب  نانز  نادرم و  تهج  نودب  هکنانآ  ینعی  انیبم "  امثا  اناتهب و  اولمتحا  دقف  اوبستکا  ام  ریغب  تانمؤملا  نینمؤملا و  نوذؤی  نیذلا   "و 

ار ناملـسم  نانز  نادرم و  هک  دنک  یم  شاخرپ  یناسک  هب  امـسر  هیآ  نیا  دندرگ .  یم  بکترم  یگرزب  هانگ  ناتهب و  دـنناسر  یم  رازآ  ار 
محازم دارفا  رازآ  زا  ات  دـننک  تیاعر  الماک  ار  ینیگنـس  راقو و  دوخ  راتفر  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  نانز  هب  هلـصافالب  دـنناسر .  یم  رازآ 
نهیلع نیندی  هلمج "  فده  ابلاغ  نارـسفم  دنک .  یم  کمک  ثحب  دروم  هیآ  دوصقم  مهف  هب  رتهب  هیآ  نیدب  هجوت  دـننک .  ادـیپ  تینوصم 
موهفم هک  دنراد  لوبق  نارـسفم  دنا .  هتـسناد  هرهچ  ندیـشوپ  زا  هیانک  ار  هلمج  نیا  ینعی  دـنا  هتـسناد  هرهچ  ندـیناشوپ  ار  نهبیبالج "  نم 
تـسا هدوب  نازینک  زا  دازآ  نانز  ندش  هتخانـش  زاب  يارب  روتـسد  نیا  هک  دـنا  هتـشادنپ  ابلاغ  نوچ  اما  تسین  ندـیناشوپ  نیندـی "  یلـصا " 

دازآ نانز  طقف  میرک  نآرق  هک  تسین  لوبق  لباق  هجو  چیه  هب  تسین .  حیحص  ریـسفت  نیا  هک  میتفگ  البق  ام  یلو  دنا .  هدرک  ریبعت  نینچنیا 
نینچ اجنیا  رد  هک  ینارسفم  هک  تسنیا  دسر  یم  رظن  هب  بیجع  هچنآ  دشوپب .  مشچ  ناملـسم  نازینک  رازآ  زا  دهد و  رارق  تیانع  دروم  ار 

رما ارنآ  تسین و  مزال  تسد  ود  هرهچ و  ندیناشوپ  هک  دنا  هتفگ  تحارص  لامک  اب  رون  هروس  ریـسفت  رد  هک  دنتـسه  اهنامه  ابلاغ  دنا  هتفگ 
ياعدا دنا و  هدشن  دوخ  نخـس  رد  ضقانت  هجوتم  نارـسفم  نیا  هک  تسا  هدش  روطچ  يزاررخف .  يرـشخمز و  لیبق  زا  دنا  هتـسناد  یجرح 

هیآ دـنا .  هدوبن  لئاق  بازحا  هیآ  رون و  هیآ  موهفم  نایم  یـضقانت  نارـسفم  نیا  هک  تسنیا  تقیقح  دـنا .  هدرکن  مه  ار  رون  هیآ  تیخوسنم 
يدروم صوصخم  ار  بازحا  هروس  هیآ  یلو  دشابن  ای  دشاب  راک  رد  یتمحازم  هاوخ  دنا  هتـسناد  یم  یگـشیمه  یلک و  روتـسد  کی  ار  رون 

دوش یم  هدافتسا  ثحب  دروم  هیآ  زا  يا  هتکن  تسا .  هتفرگ  یم  رارق  درگلو  دارفا  تمحازم  دروم  نز  قلطم  ای  دازآ  نز  هک  دنا  هتـسناد  یم 
یم يدیدش  تخس و  تازاجم  قحتسم  مالـسا  نوناق  رظن  زا  دندرگ  یم  نانز  محازم  اهنابایخ  اه و  هچوک  رد  هک  يدارفا  هک  تسنیا  نآ  و 

دیامرف یم  نآرق  دنوش .  تازاجم  دیاب  رتتخس  رایسب  تسین .  یفاک  اهنآ  رس  ندیشارت  ندرک و  بلج  يرتنالک  هب  ار  اهنآ  الثم  اهنت  دنـشاب . 
رگا ینعی  الیلق "  الا  اهیف  کنورواجی  مث ال  مهب  کنیرغنل  ۀـنیدملا  یف  نوفجرملا  ضرم و  مهبولق  یف  نیذـلا  نوقفاـنملا و  هتنی  مل  نئل  : " 

 . دوب دـنهاوخن  وت  هاـنپ  رد  یکدـنا  زج  رگید  هک  يرب  هلمح  اـهنآ  هب  هک  میهد  یم  ناـمرف  ارت  دـنرادن  رب  دوخ  تشز  لـمع  زا  تسد  اـهنیا 
يرتشیب مارتحا  یکاپ  فافع و  يارب  هزادنا  ره  هعماج  تسا .  یمالـسا  كاپ  هعماج  زا  اهنآ  دیعبت  دوش  یم  موهفم  هیآ  نیا  زا  هچنآ  لقادح 

 . سکعرب نآ  سکع  دوش و  یم  لئاق  يرتدیدش  تازاجم  نانئاخ  يارب  دشاب  لئاق 

ششوپ دودح 

هلأسم رد  هک  یفلاخم  قفاوم و  لئالد  همه  هب  هجوت  اب  تسا  هدش  بجاو  نز  رب  مالـسا  رد  هک  یـششوپ  دودح  میهاوخ  یم  نونکا  یـسررب 
میوگ یم  ار  مدوخ  رظن  هدنب  نیا  یئاوتف .  هن  دراد  یملع  هبنج  ام  ثحب  هک  میهد  یم  حیضوت  اددجم  مینک .  یـسررب  یهقف  هدید  زا  تسه 
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هقف رظن  زا  هک  ار  یبلاطم  تسا  مزال  البق  دیامن .  یم  دـیلقت  وا  زا  هک  دـنک  لمع  يدـهتجم  نامه  ياوتف  هب  المع  دـیاب  امـش  زا  کی  ره  و  . 
ندیناشوپ هکنیا  رد   - 1 میزادرپب :  تسا  ثحب  لباق  فالتخا و  دروم  هک  يدراوم  هب  سپس  مینک و  صخشم  تسا  ملسم  یعطق و  یمالسا 

تسا تاملسم  تایرورض و  ءزج  تمسق  نیا  درادن .  دوجو  يدیدرت  هنوگچیه  مالـسا  هقف  ظاحل  زا  تسا  بجاو  نز  رب  نیفک  هجو و  ریغ 
هرهچ و شـشوپ  تسا  ثحب  دروم  هچنآ  درادـن .  دوجو  یکیکـشت  فالتخا و  هراب  نیا  رد  يواتف  رظن  زا  هن  ثیدـح و  نآرق و  رظن  زا  هن  . 

دیاب تسا  درم  هب  طوبرم  هک  نز "  رب  رظن  تمرح  هلأسم "  زا  تسا  نز  هفیظو  هک  ار  شـشوپ "  بوجو  هلأسم "   - 2 تسا .  چم  ات  اهتسد 
زا رظن  تمرح  هب  دـهدب  رظن  لاح  نیع  رد  نز و  رب  نیفک  هجو و  ندیـشوپ  بوجو  مدـع  هب  دوش  لئاق  یـسک  تسا  نکمم  درک .  کیکفت 

دوخ رس  تسین  بجاو  درم  رب  هک  تسا  ملـسم  یهقف  ظاحل  زا  هکنانچمه  تسا .  همزالم  هلأسم  ود  نیا  نیب  هک  تشادنپ  دیابن  درم .  بناج 
میوش زاوج  هب  لئاق  رظن  هلأسم  رد  رگا  یلب  دشاب .  زیاج  درم  ندب  رـس و  هب  ندرک  هاگن  مه  نز  رب  هک  دوش  یمن  لیلد  نیا  یلو  دـناشوپب  ار 
فشک یلو  دشاب  زیاج  نز  نیفک  هجو و  رب  درم  رظن  هک  تسا  دعبتـسم  رایـسب  اریز  میوش  بوجو  مدع  هب  لئاق  دیاب  مه  شـشوپ  هلأسم  رد 
بوجو هب  لئاق  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یـسک  میدـق  رد  اوتف  بابرا  نایم  رد  هک  درک  میهاوخ  لقن  ادـعب  دـشاب .  مارح  نز  رب  نیفک  هجو و 

يور زا  رظن  رگا  هک  تسین  يدیدرت  رظن  زاوج  هلأسم  رد   - 3 دنناد .  یم  مارح  ار  رظن  هک  یناسک  دنتسه  یلو  دشاب  نیفک  هجو و  ندیشوپ 
هبیر اما "  دشاب و  ندرب  تذل  دصق  هب  هاگن  ینعی  ذذلت  يور  زا  هاگن  ندرب و  تذل  ینعی  ذذلت "  تسا " .  مارح  دشاب  هبیر "  ای "  ذذلت "  " 

فوخ تسا و  كانرطخ  هک  تسا  يروط  اعومجم  هیلا  روظنم  رظان و  تیـصوصخ  یلو  تسین  ینارچ  مشچ  ذذـلت و  رطاـخ  هب  رظن  ینعی  " 
ءانثتسا هک  يدروم  اهنت  مراحم .  دروم  رد  یتح  تسا  مارح  اقلطم  رظن  عون  ود  نیا  دیآ .  دوجو  هب  ندرک  هاگن  لابند  هب  یـشزغل  هک  تسه 
شطرش هتبلا  تسا .  زیاج  تسه -  مه  الومعم  هک  دشاب -  مه  ذذلت  رگا  دروم  نیا  رد  هک  تسا  يراگتساوخ  همدقم  هک  تسا  يرظن  هدش 

دروم تایـصوصخ  ریاس  ظاحل  زا  دنیبب و  ار  نز  دهاوخب  جاودزا  رطاخ  هب  ادـج  درم  ینعی  دـشاب  جاودزا  صخـش  فدـه  اعقاو  هک  تسنیا 
ناوتب هک  تسین  يرشب  ياهنوناق  دننام  یهلا  نوناق  دهد .  رارق  هناهب  ار  جاودزا  دصق  ینارچ  مشچ  يارب  هکنآ  هن  دشاب  هدیدنسپ  ار  نز  رظن 

بساحم تسین  هدیشوپ  وا  رب  زیچ  چیه  هک  لاعتم  يادخ  تسا و  مکاح  ناسنا  نادجو  اجنیا  رد  درک .  تحار  ار  دوخ  لایخ  يزاستروص  اب 
تسنیا درادن  یعنام  هچنآ  تسا و  ذذلت  دصق  هب  هاگن  تسا  مارح  اعطق  هچنآ  اریز  تسین  راک  رد  یئانثتـسا  تقیقح  رد  تفگ  دیاب  اذهیلع  . 

اهنآ نیب  رد  ات  دنک  هاگن  اهنز  هب  یـسک  تسین  زیاج  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  ءاهقف  دوش .  ادیپ  ارهق  ذذلت  یلو  دشابن  ذذـلت  دـصق  هب  هاگن  هک 
ریاس زا  دـشیدنا  یم  شا  هرابرد  تسا و  هدـش  یفرعم  وا  هب  هک  تسا  صاخ  نز  کـی  دروم  رد  تسا  زیاـج  هچنآ  دـنک .  باـختنا  ار  یکی 

تروص هب  اهقف  زا  رگید  یخرب  هن ؟  ای  ددنـسپ  یم  ایآ  دـنیبب  دـهاوخ  یم  دراد  دـیدرت  مادـنا  هرهچ و  رظن  زا  طقف  درادـن  يدـیدرت  تاهج 
 . دنا هدرک  نایب  ار  بلطم  طایتحا 

تسد ود  هرهچ و 

هلأسم  " نیفک .  هجو و  شـشوپ  هراـبرد "  ثحب  هب  دـسر  یم  تبون  میدرک  ناـیب  ار  شـشوپ  یعطق  دراوم  هکنیا  زا  دـعب  نیفک )  هجو و  ) 
نیفک هجو و  ششوپ  رگا  دنک .  یم  ادیپ  توافتم  الماک  هفسلف  ود  دشابن  ای  دشاب  بجاو  نیفک  هجو و  ندیناشوپ  هکنیا  بسح  رب  شـشوپ 

ياهطیحم ای  هناخ و  صاـخ  طـیحم  رد  زج  يراـک  عون  ره  زا  وا  تیعونمم  نز و  ینیـشن  هدرپ  هفـسلف  رادـفرط  تقیقح  رد  مینادـب  مزـال  ار 
میرامشب مارح  ار  زیمآ  جییهت  كرحم و  لمع  عون  ره  مینادب و  مزال  ار  ندب  ریاس  ندیشوپ  رگا  یلو  میتسه .  نانز  یـصاصتخا  دصرددص 

هب مهنآ  مینادن  بجاو  ار  چم  ات  اهتسد  ندیـشوپ  هرهچ و  يدرگ  ندیـشوپ  اهنت  اما  مینادب  مارح  ار  هبیر  تذل و  يور  زا  رظن  زین  نادرم  رب  و 
ادیپ يرگید  تروص  هلأسم  تقونآ  دشاب  يداع  هداس و  هکلب  دـشاب  جـیهم  كرحم و  هجوت و  بلاج  شیارآ  عون  ره  زا  یلاخ  هکنیا  طرش 

دـشاب نیـشن  هدرپ  دوش و  هدنار  هناخ  نورد  هب  امازلا  نز  درادن  یموزل  هک  تسنیا  هفـسلف  نآ  میتسه و  يرگید  هفـسلف  رادـفرط  دـنک و  یم 
كاپ و دیاب  عامتجا  نوناک  هداوناخ و  طیحم  هب  دشاب  هتشاد  صاصتخا  یسنج  تذل  عون  ره  هک  ددرگ  تیاعر  هفسلف  نیا  دیاب  افرـص  هکلب 
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نیاربانب دریگب .  تروص  يرـسمه  رداک  زا  جراخ  رد  دیابن  یعمـس  هاوخ  یـسمل و  هاوخ  يرـصب و  هاوخ  یئوجماک  هنوگچیه  دشاب و  هزنم 
میتسین ماقم  نیا  رد  العف  ام  فلا -  تسه :  هتکن  دـنچ  اجنیا  رد  هتبلا  دوش .  راد  هدـهع  ار  یعامتجا  ياهراک  زا  راک  عون  ره  دـناوت  یم  نز 

نز لوا  هفیظو  هک  میتسه  نیا  رادـفرط  ام  هک  تسین  کـش  ریخ ؟  اـی  دـنک  لـمع  یگداوناـخ  فئاـظو  هب  دـیاب  لوا  هجرد  رد  نز  اـیآ  هک 
دنمزاین هن  ای  دوشب  راد  هدهع  دناوت  یم  مالسا  رظن  زا  نز  ایآ  هکنیا  رظن  زا  هک  تسا  بصانم  زا  یخرب  ب -  تسا .  يرالاس  هناخ  يردام و 
میهاوخ ثحب  هناگادـج  اهنیا  هرابرد  ام  دـیلقت . )  تیعجرم  نداد و  اوتف  ءاتفا (  ءاضق و  تسایـس و  لیبق  زا  تسا  لصفم  هناگادـج و  ثحب 
میرادن یعامتجا  راک  عون  نآ  هب  رظن  العف  ام  دشاب .  تمرح  ءاهقف  رثکا  هدیقع  دیاش  تسین .  لاکـشا  زا  یلاخ  هیبنجا  اب  تولخ  ج -  درک . 

درم هک  يدودح  رد  اذهیلع  تسا .  هرئاد  نیا  وضع  نز  تسا و  هداوناخ  سیئر  درم  مالـسا  رظن  زا  د -  تسا .  هیبنجا  اب  تولخ  مزلتـسم  هک 
ود هرهچ و  ندیـشوپ  رگا  هک  تسنیا  اـم  دوصقم  دـنک .  عنم  ینیعم  راـک  زا  ار  نز  هک  دراد  قـح  دریگ  یم  رظن  رد  ار  یگداوناـخ  حـلاصم 

رگا یلو  دوش  یم  دودـحم  نانز  صاخ  تاعامتجا  هناخ و  نوردـنا  هب  نز  تیلاعف  عاعـش  دوخب  دوخ  دـشاب  بجاو  هرهچ  اصوصخم  تسد 
یئانثتسا صاخ  تهج  زا  دوش  ادیپ  یتیدودحم  انایحا  رگا  دیآ .  یمن  مزال  دوخبدوخ  تیدودحم  نیا  دشابن  بجاو  هرهچ  يدرگ  ندیشوپ 

 . ددرگ یم  نشور  زاوج  ای  تمرح  رظن  زا  اهراک  زا  یخرب  یعرـش  مکح  هرهچ  يدرگ  ندیـشوپ  ندوبن  مزال  اـب  لاـح  ره  هب  دوب .  دـهاوخ 
ایناث میرامشب  مزال  ار  نیفک  هجو و  ششوپ  رگا  یلو  تسین  مارح  نز  رب  تاذل  اب  الوا و  یعرش  یهقف و  رظن  زا  هک  تسا  اهراک  زا  يرایسب 
مدـع زاوج و  نیاربانب  دوش .  یم  تسد  ود  هرهچ و  نتـشاذگ  زاب  مزلتـسم  هک  تسا  مارح  تهج  نآ  زا  ینعی  تسا  مارح  نز  رب  ضرعلاب  و 
حرطم ار  اهراک  نیا  زا  هنومن  دنچ  الیذ  ام  دشابن .  ای  دشاب  بجاو  نیفک  هجو و  ششوپ  هک  دراد  نیدب  یگتـسب  نز  يارب  اهراک  نآ  زاوج 
دناوت یم  نز  ایآ  دید  دـیاب  درادـن  یمکح  صوصخب  یگدـننار  هلأسم  هک  میناد  یم  تسا ؟  زیاج  یگدـننار  نز  يارب  ایآ   - 1 مینک :  یم 

یگدننار دناوت  یمن  نز  تفگ  دیاب  دشاب  بجاو  نیفک  هجو و  شـشوپ  رگا  هن ؟  ای  دـنک  ءارجا  یگدـننار  نیح  رد  ار  دوخ  رگید  فئاظو 
ایند رد  العف  هک  تسین  اهیگدنـشورف  عون  نآ  دوصقم  هتبلا  هن ؟  ای  تسا  زیاج  نز  يارب  لزنم  زا  جراخ  رد  یگدنـشورف  راک  ایآ   - 2 دنک . 

هدهع دراد  قح  نز  ایآ   - 4 هن ؟  ای  تسا  زیاج  نز  يارب  يرادا  راک  ایآ   - 3 یگدنشورف .  هن  تسا  یگدنبیرف  تقیقح  رد  تسا و  لومعم 
میئوگب رگا  هن ؟  ای  دشاب  ملعتم  دنک  یم  سیردت  درم  هک  یـسالک  رد  هک  دراد  قح  ایآ  و  هن ؟  ای  دوشب  نادرم -  يارب  ول  و  سیردت -  راد 

هجیتن دـنک  هاگن  نیفک  هجو و  هب  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشادن  ذذـلت  هبیر و  رظن  هک  یتروص  رد  مه  درم  تسین و  مزال  نیفک  هجو و  شـشوپ 
هک یئاهداریا  تسا و  نز  تیـسوبحم  مدـع  تیـسوبحم و  زرم  نیفک  هجو و  هکنیا  هصالخ  تسین .  زیاج  ـالا  و  درادـن .  یعناـم  هک  تسنیا 

مینادن بجاو  ار  نیفک  هجو و  ندیشوپ  رگا  یلو  مینادب .  مزال  ار  نیفک  هجو و  باجح  هک  تسا  یتروص  رد  دنریگ  یم  ششوپ  نیفلاخم 
هتشادن ضرم  نز  رگا  تسا .  دراو  فلاخم  فرطرب  لاکشا  هکلب  درک  ناوت  یمن  یشارتلاکشا  هنوگچیه  ندب  ياهتمـسق  ریاس  شـشوپ  رد 
تیلاعف چیه  عنام  دناشوپب  ار  چم  ات  تسد  ود  هرهچ و  زج  رس  ندب و  مامت  هک  هداس  سابل  کی  ندیشوپ  دیایب  نوریب  تخل  دهاوخن  دشاب و 
تروـص هب  ار  نز  هک  تسا  گـنراگنر  ياهدـم  گـنت و  ياهـسابل  ندیـشوپ  یئاـمندوخ و  جربـت و  سکعرب  هکلب  دوـب .  دـهاوخن  ینوریب 

داد و میهاوخ  حیضوت  يدوز  هب  ام  دنک .  دوخ  نویسیزپ  ظفح  فرـصم  ار  شتقو  مامت  دیاب  هک  دروآ  یم  رد  لاعف  ریغ  لمهم و  يدوجوم 
نیمه هب  تسا و  نز  تیلاـعف  هب  نداد  ناـکما  جرح و  عـفر  روـظنم  هب  نیفک  هجو و  ءانثتـسا  هک  میدرک  لـقن  نیرـسفم  يامدـق  زا  زین  ـالبق 

 . مینک یم  قیقحت  هلأسم  رد  ار  فلاخم  قفاوم و  لئالد  نونکا  تسا .  هدرمشن  بجاو  ار  نآ  مالسا  هک  تسا  كالم 

قفاوم هلدا 

يارب تسا و  رون  هروـس  هیآ 31  نامه  هک  شـشوپ "  هیآ "   - 1 تسین :  بجاو  نیفک  هجو و  شـشوپ  هک  تفگ  ناوت  یم  لـیلد  دـنچ  هب 
 . تسج دانتسا  ناوت  یم  هلمج  ود  هب  هیآ  نیا  رد  تسا .  هدرمشن  مزال  ار  نیفک  هجو و  ندیناشوپ  تسا  نآ  دودح  نییعت  هفیظو و  نیا  نایب 
هک میدـید  لوا  هلمج  دروم  رد  نهبویج "  یلع  نهرمخب  نبرـضیل  هلمج " و  رگید  اهنم " و  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدـبی  ـال  هلمج " و  یکی 

باجح زا 80هلأسم  هحفص 56 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اهتنیز نیا  دنا .  هتسناد  رهظ )  ام  الا  ینثتسم (  قادصم  ار  اهنیا  لاثما  دنبتسد و  رتشگنا و  همرس و  باضخ و  تایاور  مومع  نارـسفم و  رثکا 
هب طوبرم  همرس  تسا و  تسد  هب  طوبرم  دنبتـسد  رتشگنا و  باضخ و  دریگ .  یم  تروص  چم  ات  تسد  ود  هرهچ و  رد  هک  تسا  یئاهتنیز 
هک تسا  حضاو  ور و  سابل  هب  دننادب  رصحنم  ار  رهظ "  ام  الا  ءانثتسا "  دیاب  دنناد  یم  بجاو  ار  نیفک  هجو و  شـشوپ  هک  یناسک  مشچ . 
هب جایتحا  تسا  نکمم  ریغ  هکنیا  تلع  هب  ور  سابل  نتـشاد  یفخم  تسا .  نآرق  تغالب  فالخ  دـیعب و  رایـسب  ینعم  نیا  رب  ءانثتـسا  لمح 
یب نانز  دروم  رد  الثم  دشاب .  نایامن  ندـب  زا  یتمـسق  هک  درک  بوسحم  تنیز  ناوت  یم  یتقو  ار  سابل  هکنیا  زا  هتـشذگ  درادـن .  ءانثتـسا 

سابل نینچ  دناشوپب  يرـساترس  سابل  کی  اب  ار  ندب  مامت  نز  رگا  یلو  تساهنآ  ياهتنیز  زا  یکی  اهنآ  سابل  هک  تفگ  ناوت  یم  شـشوپ 
تحارص دش و  رکنم  ناوت  یمن  دنک  یم  ءانثتسا  ار  ندب  تنیز  زا  یتمـسق  هکنیا  رد  ار  هیآ  روهظ  هکنیا  هصالخ  دوش .  یمن  هدرمـش  تنیز 

ماقم رد  نوچ  تسا و  مزال  نابیرگ  ندیناشوپ  هک  دراد  تلالد  هیآ  تفگ :  دیاب  مود  هلمج  دروم  رد  تسین .  دیدرت  لباق  ادـبا  مه  تایاور 
عـضو رـس  ندیناشوپ  يارب  اساسا  يرـسور "  رامخ =  دیئامرف " !  تقد  درک .  یم  نایب  دوب  مزال  مه  هرهچ  ندـیناشوپ  رگا  تسا  دـح  نایب 

هب طوبرم  ندیناشوپ  يرسور  اب  هک  تسا  حضاو  دشاب و  هتـشاد  يرـسور  دیاب  نز  هک  دنامهف  یم  هیآ  رد  رمخ "  هملک "  رکذ  تسا .  هدش 
طقف هیآ  رد  نوچ  و  دراد .  نآ  نایب  هب  یگتسب  هن ؟  ای  دیناشوپ  يرسور  اب  دیاب  مه  ار  يرگید  تمـسق  ایآ  رـس  زا  ریغ  هکنیا  اما  تسا و  رس 

ینعم " و دـنک  لایخ  یـسک  تسا  نکمم  تسا . بجاو  رادـقم  نیمه  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  حرطم  نابیرگ  رب  يرـسور  فرط  ود  ندز 
ار هنیـس  نابیرگ و  يور  هک  يدح  ات  دننک  نازیوآ  هرهچ  ولج  زا  هدرپ  دـننام  ار  ياهیرـسور  هک  تسنیا  نهبویج "  یلع  نهرمخب  نبرـضیل 

بابلج هملک "  هن  هتفر  راک  هب  رامخ "  هملک "  الوا  اریز :  درک  لمح  ینعم  نیدب  ار  هیآ  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  هنافـسأتم  یلو  دـناشوپب . 
نازیوآ هدرپ  دننام  دیشک و  ولج  هزادنا  نآ  ناوت  یمن  ار  کچوک  يرسور  گرزب .  يرـسور  بابلج  تسا و  کچوک  يرـسور  رامخ  "  . 

نامز نآ  رد  الومعم  هک  اهوم -  ندرگ و  تشپ  رس و  لاح  نیع  رد  دناشوپب و  ار  هنیـس  نابیرگ و  ندرگ و  رود  هرهچ و  هک  يروط  هب  درک 
نآ رگا  تسا  یهیدـب  دـیهد .  ماجنا  یلمع  نینچ  دـیراد  هک  اهیرـسور  نامه  اـب  دـیامرف  یم  هیآ  اـیناث  دـنامب .  هدیـشوپ  تسا -  هدوب  دـنلب 
نآ دوب .  نکمم  ریغ  ناشیارب  نتفر  هار  دـندید و  یمن  هجو  چـیه  هب  ار  دوخ  ياپ  ولج  دـنتخیوآ  یم  هرهچ  يور  لکـش  نادـب  ار  اهیرـسور 

شیپ زا  اهیرسور  اموزل  هک  دوب  نیا  روظنم  رگا  دشاب .  دیفم  روظنم  نیا  يارب  هک  دوب  هدشن  هتخاس  يروت "  کبشم " و "  البق "  اهیرسور 
هار مه  دیناشوپب و  ار  هرهچ  مه  دیناوتب  هک  دوجوم  ياهیرـسور  نیا  زا  ریغ  دینک  هیهت  یئاهیرـسور  هک  دیـسر  یم  روتـسد  دوش  هتخیوآ  ور 

برع بدا  تغل و  نف  لها  زا  میتفگ و  البق  هکنانچ  تسین .  نتخیوآ  موهفم  دیفم  یلع "  هملک "  برـض " و  هدام "  بیکرت  اثلاث  دـیورب .
الثم داد .  رارق  یلئاح  دننام  یـش ء  نالف  يور  رب  ار  زیچ  نالف  هک  تسا  ینعم  نیا  دـیفم  طقف  یلع "  اب "  برـض "  بیکرت "  میدرک  لقن 
یلع نهرمخب  نبرـضیل  موهفم " و  اذـهیلع  میداد .  رارق  یلئاح  اـهنیا  ياهـشوگ  يور  رب  هک  تسنیا  مهناذآ "  یلع  انبرـضف  هلمج "  ینعم 

تسا و شـشوپ  دودح  نایب  دـیدحت و  ماقم  رد  یتقو  سپ  دـیهد .  رارق  یلئاح  نابیرگ  هنیـس و  يور  رب  اهیرـسور  اب  هک  تسنیا  نهبویج " 
لئاح دوش  یم  مولعم  دیهد  رارق  یلئاح  هرهچ  يور  رب  دیوگ  یمن  دیهد و  رارق  یلئاح  اه  هنیس  اهنابیرگ و  يور  رب  اهیرـسور  اب  دیامرف  یم 

زا لبق  ناملـسم  نانز  دـید  دـیاب  هک  تسنیا  درک  هفاضا  اـجنیا  دـیاب  هک  رگید  هتکن  کـی  تسین .  مزـال  بجاو و  هرهچ  يور  رب  نداد  رارق 
هب ششوپ  تایآ  لوزن  زا  لبق  ناملسم  نانز  هک  تسا  ملسم  خیرات  ظاحل  زا  دنا ؟  هدرب  یم  راک  هب  تیفیک  هچ  هب  ار  يرسور  هیآ  نیا  لوزن 

هدرک و در  اهـشوگ  تشپ  زا  ار  يرـسور  میدرک  لـقن  ـالبق  هکناـنچ  دـنا  هدـیناشوپ  یمن  ار  دوخ  هرهچ  برع  زورنآ  لومعم  تداـع  مکح 
وچمه رد  یتقو  تسا .  هدوب  نایامن  نابیرگ  ندرگ و  هرهچ  اه  هراوشوگ  اهـشوگ  هجیتن  رد  دنا و  هتخادنا  یم  دوخ  تشپ  هب  ار  نآ  فارطا 

هب پچ  تسار و  بناج  زا  ار  يرسور  فرط  ود  هک  تسنیا  روتـسد  نیا  يانعم  دننزب  نابیرگ  رب  ار  يرـسور  هک  دش  هداد  روتـسد  يا  هنیمز 
ندرگ و اه و  هراوشوگ  اهـشوگ و  هک  دوش  یم  بجوم  روتـسد  نیا  ندرب  راک  هب  دـننزب .  ناـبیرگ  رب  تسار  پچ و  روط  هب  هدروآ و  ولج 

هجوت نوچ  تسین و  يدیدرت  چیه  دنامهف  یم  ار  ینعم  نیمه  رظن  دروم  هیآ  هکنیا  رد  ام  رظن  هب  دـنامب .  زاب  هرهچ  دوش و  هدیـشوپ  نابیرگ 
هک میمهف  یم  عطق  روط  هب  تسین  زیاج  ناـیب  ماـقم  رد  لاـمها  نییلوصا  حالطـصا  هب  تسا و  شـشوپ  دودـح  ناـیب  ماـقم  رد  هیآ  هک  مینک 
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هظحالم تسا  حرطم  رظن  زاوج  مدع  زاوج و  هلأسم  ای  ششوپ  هلأسم  امیقتـسم  هک  يرایـسب  دراوم  رد   - 2 تسین .  بجاو  هرهچ  ندیناشوپ 
هب ور "  هلأسم "  تسا و  حرطم  وم "  هلأسم "  طقف  هدـش  لدـب  در و  نید  ناـیاوشیپ  دارفا و  ناـیم  هک  یئاـهلاؤس  باوج و  رد  هک  مینک  یم 
 : مینک یم  رکذ  ار  دراوم  نیا  زا  هنومن  دنچ  الیذ  ام  و  تسا .  هدش  ضرف  ملـسم  هنع و  غورفم  نیفک  هجو و  ینعی  تسین .  حرطم  هجو  چیه 

رعـش یلا  رظنی  نا  هل  لحی  لـجرلا  نع  هتلأـس  لاـق :  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نع  یطنزبلا  حیحـص  نز :  رهاوخ  هب  رظن  تمرح  دروم  رد  فلا - 
؟  اهنم هیلا  رظنلا  نم  یلامف  تلق :  معن  لاق :  ءاوس ؟  ۀـبیرغلا  هتأرما و  تخا  هل :  تلق  دـعاوقلا .  نم  نوکت  نا  ـالا  ـال  لاـقف :  هتأرما ؟  تخا 

دیوگ یم  تسا -  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ردقیلاع  باحصا  زا  هک  یطنزب -  رصن  یبا  نب  دمحا  همجرت :   ( . 1 اهعارذ (  اهرعش و  لاقف : 
دشاب هدروخلاس  نانز  زا  هکنیا  رگم  هن  دومرف  دنک ؟  هاگن  شنز  رهاوخ  يوم  هب  هک  تسا  زیاج  درم  يارب  ایآ  مدرک  لاؤس  اضر  ترضح  زا 
دومرف منک ؟  هاگن  تسا  زیاج  نم  يارب  ردـقچ  هدروخلاس )  دروم  رد  متفگ (  یلب .  دومرف  تسا ؟  یکی  هناـگیب  نز و  رهاوخ  سپ  متفگ  . 
نیرخآ رد  مه  تیاور و  لوا  لاؤس  رد  مه  هک  دـیئامرف  یم  هظحالم  ینک .  هاگن  یناوت  یم  وا  جـنرآ )  اـت  تشگنا  زا  عارذ (  وا و  يوم  هب 

ملسم نیفرط  دزن  هرهچ  ندوب  ینثتـسم  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب   " ور .  هن "  تسا  وم "  تسا "  هدش  رکذ  هچنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  باوج 
زیاج تروص  هب  هاگن  دـشاب و  زیاـج  عارذ  وم و  هب  هاـگن  هدروخلاـس  ناـنز  دروم  رد  ـالثم  هک  داد  لاـمتحا  دوش  یمن  زگره  و  تسا .  هدوب 

 - 25 ب هحفص .  دلج 3  لئاسو   - 1 تسا .  هدشن  رکذ  هرهچ  تسا  زیاج  نآ  هب  رظن  هک  يرادقم  زا  لاؤس  باوج  رد  هک  یلاح  رد  دـشابن 
هنم هأرملا  یطغت  نینس و ال  عبس  نبا  وه  هالـصلاب و  مالغلا  ذخؤی  لاق :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  یطنزبلا  حیحـص  اضیا  هچب :  رـسپ  دروم  رد 

هب دیاب  دیـسر  لاس  تفه  هب  هچب  رـسپ  یتقو  دومرف :  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دمحا  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح   ( . 1 ملتحی (  یتح  اـهرعش 
هب ندرک  راداو  ینعی  دـناشوپب .  وا  زا  ار  دوخ  يوم  تسین  مزال  نز  رب  تسا  هدـشن  غلاـب  هک  یتقو  اـت  یلو  دوش  هدرک  راداو  ندـناوخ  زاـمن 

حرطم وم "  ندـیناشوپ "  زین  اجنیا  رد  دـسرب .  غولب  دـح  هب  ات  درادـن  ار  درم  مکح  یگلاس  تفه  رد  الا  تسا و  تداـع  داـجیا  يارب  زاـمن 
هدش رکذ  لاثم  ناونع  هب  وم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا .  دایز  ثیدـح  بتک  رد  نومـضم  نیمه  هب  رگید  تایاور   " ور .  هن "  تسا 

بجاو تسا  نکمم  مه  هرهچ  ندیناشوپ  نیاربانب  تسا .  مزال  ندب  ندیناشوپ  میناد  یم  هک  یلاح  رد  هدشن  رکذ  ندـب  هکنیا  لیلد  هب  تسا 
رد هکنانچ  دـننک  رکذ  لاثم  ناونع  هب  ار  نآ  دوب  هتـسیاش  دوب  بجاو  هرهچ  ندـیناشوپ  رگا  هک  تسنیا  باوج  دـشاب .  هدـشن  رکذ  دـشاب و 
هک یتمسق  هک  تسنیا  شزمر  دننک و  یم  ریبعت  نتفرگ "  ور  هب "  ار  شـشوپ  هلأسم  تسا  هرهچ  ندیناشوپ  نتـسناد  مزال  ربانب  هک  ام  فرع 
هب رگید  ياهتمـسق  ندـیناشوپ  بوجو  دوش  ناـیب  نآ  ندـیناشوپ  یتقو  تسا و  هرهچ  ناـمه  دـشاب  فوشکم  تسا  نکمم  رتـشیب  لـمع  رد 
رد یکش  تسا و  هدوبن  التبا  دروم  المع  ندب  ياهتمسق  ریاس  ندیناشوپ  اما  دوش و  یم   29 هحفص .  دلج 3  لئاسو  هدیمهف 1 -  یلوا  قیرط 
 ( 1 " قاسلا (  رعـشلا و  كولمملا  يری  نا  سأـب  ـال  كولمم " :  دروم  رد  ج -  دوش .  عقاو  لاؤس  دروم  هک  هتـشادن  دوجو  نآ  زاوج  مدـع 

تـسا نکمم  هک  ناگجاوخ (  دروم  رد  رگید  تیاور  رد  دـنک .  هاگن  تسوا  کلام  هک  یمناخ  قاـس  وم و  هب  مـالغ  هک  تسا  زیاـج  ینعی 
نم رئارحلا  عانق  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاابا  تلأس  لاـق :  عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  تسا " :  هدـش  لاؤس  دنـشابن )  مه  كولمم 

عنقتی رارحالاف  تلق :  ال  لاق :  ارارحا ؟  اوناک  و  تلق :  نعنقتی .  مالـسلا و ال  هیلع  نسحلا  یبا  تانب  یلع  نولخدـی  اوناـک  لاـقف  نایـصخلا . 
زا دـیوگ :  یم  تسا -  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  باحـصا  رباـکا  زا  زین  وا  هک  عیزب -  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم   ( . 2 ـال (  لاـق :  مهنم ؟ 
رس ندیناشوپ  نانآ  رب  هک  تسا  ملـسم  نازینک  دروم  رد  دنـشوپب (؟  رـس  دیاب  ناگجاوخ  زا  هدازآ  نانز  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  اضر  ترـضح 
نب یـسوم  ماما  مردـپ  نارتخد  رب  ناگجاوخ  هن  دومرف :  خـساپ  رد  تسا . )  هداد  رارق  دازآ  ياهنز  صوصخم  ار  لاؤس  اذـل  تسین .  بجاو 

1 دندوبن .  دازآ  دومرف  هدرب ؟  ای  دندوب  دازآ  ناگجاوخ  نآ  ایآ  مدیسرپ  دنتشادن .  يرـسور  مه  اهنآ  دندش و  یم  دراو  مالـسلا  هیلع  رفعج 
ناشیا زا  ار  اهرس  دیاب  دنشاب  دازآ  رگا  مدیسرپ   29 هحفص .  دلج 3  لئاسو   - 2 531 هحفص .  دلج 5  یفاک  هحفص 29 و  دلج 3  لئاسو  - 
مرحم دنیوگ  یم  ءاهقف  رثکا  میدرک .  ثحب  تایآ  ریسفت  رد  هن ؟  ای  تسا  مرحم  نز  هب  هدرب  هجاوخ و  ایآ  هکنیا  رد  هن .  دومرف :  دنـشوپب ؟ 

یفاک و رد  دـنراد و  تاهج  ریاس  زا  هک  یفالتخا  همه  اب  دروم  نیا  رد  رگید  دایز  تایاور  و  تایاور -  نیا  تلالد  لاح  ره  رد  یلو  تسین 
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رد د -  تسین .  کیکشت  لباق  هتفر  یم  رامـش  هب  ملـسم  هنع و  غورفم  هرهچ  ءانثتـسا  هکنیا  رب  تسا -  روکذم  ثیدح  بتک  ریاس  لئاسو و 
ۀمذلا لها  ءاسنل  ۀمرح  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ینوکـسلا   ( " 1 همذ ( :  لها  نانز  دروم 
ءاملع دامتعا  لوبق و  دروم  دراد و  تیاور  دایز  قداص  ترضح  زا  تسا و  ننست  لها  زا  ینوکـس (  (. 2  ) نهیدیا نهروعش و  یلا  رظنی  نا 

 . دوشب رظن  همذ  لها  نانز  ياهتـسد  اـهوم و  هب  هک  تسین  مارح  دومرف :  ربمغیپ  دومرف :  هک  تسا  هدرک  لـقن  قداـص  ماـما  زا  تسا )  هعیش 
ینعی  - 1  ( . 3 ۀـمذلا (  لها  نم  ءاسنلا  سوؤر  یلا  رظنلاـب  سأـب  ـال  مالـسلا :  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نع  هیبا  نع  رفعج  نع  يرتخبلاوبا 

2 دننک .  یم  یگدنز  دادرارق  قبط  یمالسا  تلود  هانپ  رد  دنشاب و  یم  ینامسآ  میدق  نایدا  زا  یکی  وریپ  یلو  دنتسین  ناملـسم  هک  یمدرم 
رد تسا .  زیاج  همذ  لها  نانز  رس  هب  هاگن  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی   26 هحفص .  دلج 3  لئاسو   - 3 26 هحفص .  دلج 3  لئاسو  - 
دنا هدرک  هفاضا  ار  يدیق  ءاهقف  زا  یعمج  هکنیا  الا  دنـشاب .  یم  قفتم  نیدهتجم  ءاهقف و  تسا  زیاج  باتک  لها  نانز  هب  رظن  هک  هلأسم  نیا 

ینعی درک  ءافتکا  تسا  هدوب  لوادتم  همذ  لها  دوخ  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  هک  يرادـقم  هب  دـیاب  هک  تسنیا  نآ  و 
نیا اما  و  هبیر )  ذذلت و  نودب  مه  نآ  تسا (  زیاج  رادقم  نامه  هب  ندرک  هاگن  دـنا  هدـیناشوپ  یمن  اهنامز  نآ  رد  ار  رادـقم  هچ  دـید  دـیاب 

الوـمعم هک  اـهنآ  ندـب  زا  هزادـنا  ره  تسنیا :  نارگید  هدـیقع  یلو  تسین .  زیاـج  نآ  هب  هاـگن  دـنا  هدـش  هنهرب  اـهنامز  نیا  رد  هک  هزادـنا 
دروم رد  ه -  دنا .  هتشاذگ  یم  زاب  ار  نآ  زا  رتمک  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  دنچ  ره  درادن  یعنام  نآ  هب  رظن  دنشوپ  یمن  ماع  عم  رد  ناشدوخ 

لها بارعالا و  ۀماهت و  لها  ءاسن  سوؤر  یلا  رظنلاب  سأب  ال  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  تعمـس  بیهـص :  نب  دابع  نیـشن :  نابایب  نانز 
نانیـشن هیداب  هماهت  نانز  رـس  هب  ندرک  هاگن  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ینعی   ( . 1 نوهتنی (  ـال  اوهن  اذا  مهنـال  جولعلا  داوسلا و 

تسا هدش  ریبعت  داوس "  لها  ثیدح "  نتم  رد   - 2 26 هحفص .  دلج 3  لئاسو  داوسیب 1 -  ياهبرع  ریغ  اه  جلع  و   ( 2 هموح (  ياهیتاهد 
نامه مکح  رد  هک  تلع  هب  هک  دشاب  نیا  دوش  یم  هدیمان  داوس  هکنیا  تلع  دیاش  دنیوگ و  یم  ار  رهـش  فارطا  ياهرازتشک  ءارق و  داوس  . 

اوتف تیاور  نیا  نومـضم  هب  ءاهقف  زا  یعمج  درادن .  هدئاف  دـننک  یهن  هاگ  ره  ار  ناشیا  اریز  درادـن  یعنام  دنتـسه  برع  ياه  نیـشن  هیداب 
هک يرهـش  نانز  هدـع  نآ  دروم  رد  ار  مکح  نیا  ناشیا  هک  تسا  هدـش  لقن  يزاریـش  يداهلادـبع  دیـس  اـقآ  هللا  ۀـیآ  موحرم  زا  دـنا .  هداد 

یهن هک  تسا (  هدش  رکذ  ثیدح  رد  هک  یتلع  نیمه  هب  دنداد و  یم  میمعت  دوش  یمن  عقاو  دـیفم  ناشیا  ندرک  یهن  یتاهد  نانز  نوچمه 
نیمه هب  دنهد و  یم  اوتف  روطنیمه  انیع  زین  رـصاعم  دیلقت  گرزب  عجارم  ءاهقف و  زا  یـضعب  دنتـسج .  یم  دانتـسا  درادن )  رثا  ناشیا  ندرک 

مه یتاهد  نیشن و  هیداب  نانز  دروم  رد  یتح  دنهد  یمن  اوتف  نینچ  ءاهقف  رثکا  یلو   ( . 1 دننک (  یم  دانتسا  هدش  رکذ  ثیدح  رد  هک  تلع 
 . دننک عطق  دنراد  دوجو  نانز  نیا  هک  یئاهناکم  زا  ار  دوخ  دمآ  تفر و  تسین  بجاو  نادرم  رب  هک  دـننک  یم  افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  طقف 

تیاور و نیا  رد  ام  داهشتسا  لاح  ره  هب  هن .  دشاب  یمئاد  ءانثتـسا  کی  تروص  هب  هکنیا  اما  درادن  یعنام  داتفا  ناشرظن  دندرک و  رذگ  رگا 
رظن زا  اـهنآ  ندـیناشوپ  موزل  مدـع  هک  هدوب  تهج  نادـب  نیا  هدـشن و  لاؤس  نیفک  هجو و  زا  يدروـم  چـیه  رد  هک  تسا  نیدـب  نآ  رئاـظن 

 " ندیشوپ هک  دور  یمن  لامتحا  زگره  هک  میتفگ  البق  تسا و  هتفر  یمن  نآ  رد  يدیدرت  نیرتکچوک  تسا و  هدوب  ملـسم  یعطق و  نایوار 
 - 1 تسا .  هفوک  هموح  ياـهرازتشک  داوس  هملک  زا  دارم  تاـقوا  زا  يرایـسب  دـسر .  یم  رظن  هب  هایـس  رود  زا  عرز  تشک و  مزـال  ار  ور " 
 - 3 دنا .  هتـشاد  دیدرت  وم "  ندیـشوپ "  رد  دـنا و  هتخانـش  یم  هلأسم 3 . حاکنلا  باتک  مهن  پاـچ  نیحلاـصلا "  جاـهنم  هب "  دوش  عوجر 

ندیـشوپ موزل  مدع  هتبلا  یلو  دـنک .  یم  نایب  ندرک  هاگن  هبنج  زا  هچ  ندیـشوپ و  رظن  زا  هچ  ار  نیفک  هجو و  مکح  امیقتـسم  هک  یتایاور 
نیدبی هیآ " و ال  لیذ  رد  البق  ام  تسه .  نیفک  هجو و  ندیـشوپ  موزل  مدـع  رب  لیلد  رظن  زاوج  اما  تسین  رظن  زاوج  رب  لیلد  نیفک  هجو و 

نب هدعـسم  ربخ  فلا -  مینک :  یم  رکذ  ار  رگید  تیاور  دـنچ  نونکا  میدرک و  رکذ  ار  تایاور  نیا  زا  یـضعب  اـهنم "  رهظ  اـم  ـالا  نهتنیز 
زا هرارز  نـب  هدعـسم   ( . 1 نیفکلا (  هجوـلا و  مالـسلا :  هیلع  لاـق  اـهتنیز -  نم  هأرملا  رهظت  اـمع  لئـس  و  ارفعج -  تعمـس  لاـق :  هرارز - 

هرهچ و دومرف :  دش  لاؤس  دنک  راکـشآ  دناوت  یم  نز  هک  یتنیز  هرابرد  ترـضح  زا  یتقو  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
مهیف سیل  لاجرلا  عم  رفـسلا  یف  تومت  هأرملا  یف  لوقت  ام  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق :  رمع -  نب  لضفملا  ربخ  ب -  فک .  ود 

باجح زا 80هلأسم  هحفص 59 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یـش ء اهل  فشکی  سمت و ال  ممیتلا و ال  هیلع  هللا  بجوا  ام  اهنم  لسغی  لاق :  اهب ؟  عنـصی  ام  هأرملا  تومتف  هأرما  مهعم  مرحم و ال  وذ  اـهل 
1  ( . 2 اهیفک (  رهظ  لسغی  مث  اههجو  لسغی  مث  اهیفک  نطب  لسغی  لاق :  اهب ؟  عنصی  فیکف  تلق  اهرتسب  هناحبس  هللا  رما  یتلا  اهنساحم  نم 

رفس رد  هک  ینز  هرابرد  قداص  ماما  زا  درک  لاؤس  رمع  نب  لضفم  همجرت :   135 هحفص .  دلج 1  لئاسو   - 2 40 هحفص .  دانسالا  برق  - 
سمل ار  وا  ندب  دیابن  یلو  دـنهد  لسغ  دـیاب  ار  وا  ممیت  عضاوم  دومرف :  دـشابن .  وا  هارمه  دـهد  لسغ  ار  وا  هک  ینز  ای  مرحم  درم  دریمب و 
نطاب لوا  دومرف  مینک ؟  لمع  هنوگچ  مدیـسرپ  درک .  راکـشآ  تسا  هدومرف  بجاو  ار  نآ  ندیـشوپ  ادخ  هک  ار  وا  ياهیئابیز  دیابن  دننک و 

ءزج نیفک  هرهچ و  هک  دراد  حیرـصت  هک  دـیئامرف  یم  هظحـالم  ار .  شیاهتـسد  تشپ  دـعب  هرهچ و  سپـس  تسـش  دـیاب  ار  وا  تسد  فک 
لحت یتلا ال  هأرملا  نم  رظنی  نا  هل  حلصی  ام  لجرلا  نع  رفعج  نب  یلع  نع  ج -  تسین .  تسا  هدیدرگ  بجاو  شندیناشوپ  هک  یئاهتمـسق 

شردارب زا  تسا  يردـقلا  لیلج  رایـسب  درم  تسا و  مشـش  ماما  دـنزرف  رفعج  نب  یلع   ( . 1 راوسلا (  عضوم  فکلا و  هجوـلا و  لاـق :  هل ؟ 
رد ترـضح  دـنک ؟  هاگن  تسین  شمرحم  هک  ینز  هب  تسا  زیاج  رادـقم  هچ  درم  يارب  دـسرپ  یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخ  لاق :  يراصنالا  هللادـبع  نب  رباج  نع  رفعج  یبا  نع  د -  دنبتـسد .  ياج  فک و  هرهچ و  دومرف :  باوج 
کیلع ۀـمطاف :  تلاقف  مکیلع .  مالـسلا  لاق :  مث  هعفدـف  هیلع  هدـی  عضو  بابلا  یلا  انیهتنا  املف  هعم .  اـنا  مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  دـیری  هلآ 

هحفص دانسالا  برق  لوسر 1 -  ای  تلاقف :  یعم ؟  نم  انا و  لخدا  لاق :  هللا !  لوسر  ای  لخدأ  تلاق :  لخدأأ ؟  لاق :  هللا .  لوسر  ای  مالسلا 
و تلاقف :  مکیلع .  مالـسلا  لاق :  مث  تلعفف .  کسأر .  اهب  یعنقف  کتفحلم  لضف  يذخ  ۀمطاف !  ای  لاقف :  عانق  یلع  سیل  هللا !  199 102 . 

لخدـف رباج :  لاق  کعم .  نم  و  تلاق :  یعم ؟  نم  انا و  لاق :  هللا !  لوسر  ای  معن  تلاـق :  لـخدأأ ؟  لاـق :  هللا .  لوسر  اـی  مالـسلا  کـیلع 
 . عوجلا هللا !  لوسر  ای  تلاق :  رفصا ؟  کهجو  يرا  یل  ام  هللا :  لوسر  لاقف  هدارج  نطب  هنأک  رفـصا  ۀمطاف  هجو  اذا  تلخد و  هللا و  لوسر 

اههجو داع  یتح  اهـصاصق  نم  ردحنی  مدلا  یلا  ترظنف  رباج :  لاق  دمحم .  تنب  ۀـمطاف  عبـشا  ۀعیـضلا  عفاد  ۀـعوجلا و  عبـشم  مهللا  لاقف : 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  دیوگ  یم  رباج  تسنیا :  راصتخا  روط  هب  ثیدح  نومضم   ( . 1 مویلا (  کلذ  دعب  تعاج  امف  رمحا 

ربمغیپ داد .  هزاجا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تساوخ .  دورو  هزاجا  درک و  مالـس  ادـخ  لوسر  میدـمآ . مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناـخ  رد  هب  هلآ  و 
یفاضا ياهتمسق  اب  دومرف  مرادن .  رس  رب  يزیچ  ناج !  ردپ  تفگ  مالسلا  اهیلع  ارهز  موش ؟  دراو  تسا  نم  هارمه  هک  یسک  اب  دومرف  مرکا 

هرهچ میدش  دراو  یتقو  دیئامرفب !  میدینـش  خساپ  میوش ؟  لخاد  ایآ  هک  درک  مالعتـسا  اددجم  سپـس  ناشوپب .  ار  ترـس  تدوخ  شوپور 
باوج یتسه ؟  نینچ  ارچ  دیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دومن .  یم  خلم  مکـش  دننام  هک  دوب  درز  نانچنآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

یفاو هحفص 528 و  دلج 5  یفاک  زا 1 -  سپ  نادرگ .  ریـس  ارم  رتخد  ایادـخ  هک  دومرف  اـعد  مرکا  ربمغیپ   ( 2 تسا ( .  یگنـسرگ  زا  داد 
هنوگچ هک  دنتـساوخ  حیـضوت  ام  زا  یـضعب  باتک  نیا  لوا  پاچ  رـشن  زا  سپ   - 2 27 هحفص .  دـلج 3  لئاسو  هحفص 124 و  دلجم 12 

دش و نوگلگ  ارهز  هرهچ  مرکا  ربمغیپ  ياعد  هنـسرگ  لیلد  هچ  هب  ارچ و  دشاب ؟  درز  یگنـسرگ  زا  مرکا  ربمغیپ  رتخد  هرهچ  تسا  نکمم 
هرهچ ندیناشوپ  هکنیا  رب  ثیدح  نیا  تلالد  دنامن .  هنـسرگ  سپ  نآ  زا  ارهز  مدید و  یم  تروص  تسوپ  ریز  رد  ار  نوخ  ندـیود  یئوگ 

هیلع هللادبعابا  تلأس  لاق :  راسی  نب  لیضفلا  نع  ه -  دشاب .  یم  نشور  رایـسب  تسا  زیاج  هرهچ  هب  ندرک  رظن  هکنیا  رب  زین  تسین و  بجاو 
ۀـنیزلا و نم  رامخلا  نودام  معن و  لاق :  نهتلوعبل ؟  الا  نهتنیز  نیدـبی  و ال  هللا :  لاق  یتلا  ۀـنیزلا  نم  امه  هأرملا  نم  نیعارذـلا  نع  مالـسلا 

یکی دنشاب :  هتـشاد  هجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  دنتـشاذگ .  نایم  رد  ام  اب  ار  دوخ  لاؤس  هک  میرکـشتم  ناگدننک  شـسرپ  زا  دنا ؟  هدوب  نودام 
یم هبرض  هنیدم  رغال  داصتقا  رب  دوخب  دوخ  اهـشکمشک  اهگنج و  تشذگ .  یم  یتخـس  هب  ابلاغ  هنیدم  رد  ناناملـسم  زورنآ  یگدنز  هکنیا 
هاپـس اذـهل  دوب و  هداد  يور  یتخـس  یلاسکـشخ  داتفا  قافتا  كوبت  هوزغ  هک  یلاس  رد  هکنانچ  یلاسکـشخ  اب  دـش  یم  مأوت  یهاـگ  دز و 

دنتشادن تعامج  زامن  رد  تکرش  يارب  یفاک  هماج  هک  دندوب  یتخس  رد  نانچنآ  یهاگ  هفص  باحصا  دندیمان .  هرـسعلا  شیج  ار  كوبت 
ارنآ ادخ  لوسر  داتـسرف و  ردپ  شیپ  ارنآ  اروف  ارهز  داد .  ناشن  تهارک  دید  هتخیوآ  ارهز  شرتخد  هناخ  رد  يا  هدرپ  يزور  ادخ  لوسر  . 

یگنج مئانغ  يزابرـس و  قوقح  رب  هوالع  دوب  راـک  درم  یلع  هک  تسا  تسرد  هکنیا  رگید  هتکن  داد .  هفـص  باحـصا  هب  درک و  هکت  هکت 
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دوخ هک  دـندوبن  یناسک  ارهز  یلع و  یلو  درک  یم  يزور  لیـصحت  نارگید  ياهغاب  رد  يرودزم  اب  انایحا  تشاد و  يزرواـشک  ياـهراک 
له هکرابم "  هروس  دندرک .  یم  راثیا  نارگید  هب  دندروآ  یم  فک  هب  هچنآ  اهنآ  دشاب .  هنـسرگ  اهمکـش  اهنآ  فارطا  رد  دـنباوخب و  ریس 

ات دنتفرگ و  شود  هب  ار  مالسا  مچرپ  یئاسرف  تقاط  طئارـش  نانچ  رد  لوا  ردص  ناناملـسم  يرآ  دیدرگ .  لزان  يا  هنیمز  وچمه  رد  یتا " 
یم ناشسدقم  یناشیپ  رب  هک  تسا  يراختفا  دور  یمن  رامـش  هب  اهنآ  يارب  یـصقن  ربمایپ  نادناخ  یگنـسرگ  دندرب .  ناهج  طاقن  نیرترود 

هک تسا  یئاهتمـسق  زا  نز  ياهعارذ  ایآ  هک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ  یم  راسی  نب  لیـضف   ( . 1 نیراوسلا (  دـشخرد . 
دیاب الاب  هب  دنبتـسد  لـحم  زا  نینچمه  دوش  هدیـشوپ  دـیاب  دریگ  یم  رارق  يرـسور  ریز  هچنآ  یلب و  دومرف  دـناشوپب ؟  مراـحم  ریغ  زا  دـیاب 
هرهچ ندوشگ  میئوگب  هک  تسا  دعبتـسم  رایـسب  دنک .  یم  مارح  نز  رب  ار  هرهچ  ندیناشوپ  مارحا  باب  رد  هک  یتایاور   - 4 دوش .  هدیشوپ 

کسانم مرحم  صخش  یتقو  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  تسا .  بجاو  مارحا  لاح  رد  دوش و  یم  بوسحم  تامرحم  زا  مارحا  لاح  ریغ  رد 
دشاب مزال  درم  زا  هرهچ  ندیناشوپ  رگا  هک  تسا  نشور  تسا  درم  نز و  زا  یهوبنا  عامتجا  نایم  رد  الومعم  دروآ  یم  اجب  ار  جح  ای  هرمع 
هلیـسو هب  مارحا  لاح  رد  هک  دید  ار  ینز  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  تسا  هدش  دراو  یتیاور  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ  دوش .  دیق  دـیاب  یم 
یـضعب زا  دومرف .  رود  نز  نآ  هرهچ  زا  ار  نزبداب  دوخ  یتسدـبوچ  اـب  اصخـش  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا .  هدـیناشوپ  ار  دوخ  هرهچ  نزبداـب 

ریثأت زا  مرحم  هک  تسنیا  روظنم  تسا و  درم  يارب  رـس  ندوب  زاب  ياج  هب  مارحا  لاح  رد  نز  هرهچ  ندوب  زاب  هک  دوش  یم  هدـیمهف  تایاور 
ار باقن  دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دوب .  هدز  باقن  مارحا  لاح  رد  ینز  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  هکنانچ  دربب .  جنر  امرس  امرگ و 
دـلجم 12 یفاو  هحفص 25 و  دـلج 3  لئاسو  هحفص 521 و  دـلج 5  یفاک  رییغت 1 -  تا  هرهچ  گنر  یـشاب  هتـشاد  باـقن  رگا  اریز  رادرب 
ار رـس  دیاب  تسا  درم  رگا  مرحم  هکنیا  زا  روظنم  سپ  دـنک .  ضوع  ار  تتروص  تسوپ  گنر  باتفآ  دـیاب  ینعی  دـنک  یمن   121 هحفص . 

نوچ یلو  دوش  هتـساک  يردق  تسا  رادروخرب  یلومعم  لاح  رد  هک  یهافر  شیاسآ و  زا  هک  تسنیا  ار  هرهچ  تسا  نز  رگا  دـنک و  هنهرب 
ندرک هنهرب  هب  اهنت  دنک و  هنهرب  ار  رس  هک  هدومرفن  روتـسد  نز  هب  دشاب  یقاب  دوخ  لاح  هب  شـشوپ "  نوناق "  هتـساوخ  یم  سدقم  عراش 
هنهرب مه  نز  يارب  دوب  نکمم  دـنک  رظنفرـص   " شـشوپ ؟  نوناق "  زا  مارحا  لاح  رد  تساوخ  یم  عراش  رگا  تسا و  هدرک  ءاـفتکا  هرهچ 

ششوپ يارب  یئانثتسا  مارحا  دروم  رد  هک  تسنیا  عراش  روظنم  هک  تسا  هتفگن  یسک  زگره  ءاهقف  نیب  رد  و  درامـشب .  مزال  ار  رـس  ندرک 
لباق ریغ  دایز و  هداعلا  قوف  مالسا  خیرات  رد  ینـس و  هعیـش و  تایاور  رابخا و  رد  تسا  باب  نیا  رد  هک  ینئارق  تایاور و  دشاب . هدش  لئاق 

 . دوش یم  باتک  کی  دوخ  اهنآ  همه  لقن  دوب .  يا  هنومن  میدرک  رکذ  هچنآ  تسا .  راکنا 

فلاخم هلدا  متفه :  شخب 

هراشا

 : تسا هدش  هتسج  کسمت  ریز  لئالد  هب  الباقتم  نیفک  هجو و  ششوپ  بوجو  يارب 

نیملسم هریس   - 1

نینیدـتم هریـس  هک  دـش  رکنم  ناوـت  یمن  یلو  تسین  مزـال  نیفک  هجو و  شـشوپ  هک  تسنیا  تاـیاور  تاـیآ و  رهاـظ  هـک  تـسا  تـسرد 
روط هب  نونکات  مالسا  ردص  زا  نیملسم  هریس  اعقاو  رگا  دیـشوپ .  مشچ  نآ  زا  ناوتب  تلوهـس  هب  هک  تسین  يزیچ  هریـس  تسنیا .  فالخرب 

مرکا ربمغیپ  زا  ناناملسم  هک  هدوب  یسرد  نیا  هک  تسا  ینشور  لیلد  دنرامشب  مزال  ار  نیفک  هجو و  ششوپ  هک  دشاب  نیا  ریگیپ  رمتـسم و 
ربمغیپ هریس  دنک و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هریس  زا  فشک  نیملسم  هرمتسم  هریس  دنیوگ  یم  احالطصا  دنا .  هتخومآ  راهطا  همئا  و 

دنیوگ یم  یـشارت  شیر  دروم  رد  الثم  دـنیوج .  یم  کسمت  هریـس  هب  ماـکحا  تاـبثا  رد  ءاـهقف  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا .  تجح  هتبلا 
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نیب هک  شیر  ندیـشارتن  زا  هک  هدـش  هشقاـنم  اـجنیا  رد  هتبلا  دنـشارتن ( .  ار  شیر  هک  تسا  نیملـسم  هریـس  نآ  تمرح  لـیلد  نیرتـمکحم 
دوش یمن  طابنتسا  دشاب  بجاو  نتشاذگ  شیر  هکنیا  یلو  تسین .  مارح  نتشاذگ  شیر  هک  درک  جاتنتسا  ناوت  یم  تسا  لوادتم  نیملسم 
نیا باوج  رد  تسا .  هدش  کسمت  نیملـسم  هریـس  هب  زین  نیفک  هجو و  شـشوپ  هلأسم  رد  دـشاب . )  حابم  ای  بحتـسم و  تسا  نکمم  اریز 

دوبن و موسرم  برع  نیب  رد  ششوپ  هچ  رگا  هک  تسنیا  هتکن  نآ  میهد .  رارق  تقد  دروم  ار  یعامتجا  یخیرات و  هتکن  کی  دیاب  لالدتـسا 
دوهی رکف  زا  هک  یللم  دوهی و  نیب  رد  ناریا و  رد  تشاد .  جاور  لکش  نیرتدیدش  هب  برع  ریغ  للم  رد  یلو  دروآ  دوجو  هب  ار  نآ  مالـسا 

یم هدیشوپ  مه  نیفک  هجو و  اهتلم  نیا  نیب  رد  تشاد .  دوجو  تساوخ  یم  مالـسا  هچنآ  زا  رتدیدش  بتارم  هب  باجح  دندرک  یم  يوریپ 
نز ندرک  میاق "  حالطصا "  هب  نز و  ندرک  ناهنپ  زا  نخـس  دوبن  نز  هرهچ  نز و  تنیز  ندیـشوپ  زا  نخـس  اهتلم  زا  یـضعب  رد  هکلب  دش 
مه میرحت  یلو  درکن  بجاو  ار  نیفک  هجو و  ندـیناشوپ  هچرگ  مالـسا  دوب . هدـمآ  رد  یتخـس  تفـس و  تداع  تروص  هب  رکف  نیا  دوب و 
زا دـندش  ناملـسم  هک  برع  ریغ  ياهتلم  هجیتن  رد  دومنن و  بجاو  ار  نتـشاذگ  زاب  درکن و  ماـیق  هرهچ  ندـیناشوپ  هیلع  مالـسا  ینعی  درکن 
هک روطنامه  هکلب  تشادـن  تفلاخم  مارحا  دروم  رد  زج  هرهچ  ندیـشوپ  مسر  اب  مالـسا  دـندرک .  تیعبت  دوخ  نیرید  مسر  تداع و  نامه 

اذهیلع تسا .  مالسا  هجوت  دروم  ناکما  دح  ات  رتست  یقالخا  ناحجر  تسا .  یلیهست  تصخر  کی  نیفک  هجو و  ءانثتسا  میداد  رکذت  البق 
رد هباحص و  ربمغیپ و  نامز  رد  هریس  نینچ  هوالع  هب  دوش .  یمن  نیفک  هجو و  ندیشوپ  بوجو  رب  لیلد  دشاب  هتشاد  دوجو  يا  هریس  اضرف 

هریس اب  مالـسا  هیلوا  نورق  رد  نیملـسم  هریـس  هک  تسنیا  دیآ  یم  تسد  هب  خیرات  يایاوز  زا  هچنآ  تسا .  هتـشادن  دوجو  راهطا  همئا  نامز 
مور يروطارپما  تاداع  موسر و  زا  رثأت  زا  سپ  صخالاب  رگید و  ياهتلم  اب  برع  تلم  طـالتخا  زا  سپ  اـصوصخم  يدـعب  نورق  رد  اـهنآ 
نوتم زا  هک  یبرغ  ناخروم  زا  يرایـسب  يارب  هک  اجنآ  اـت  تسا  هدوب  تواـفتم  رایـسب  رگید  فرط  زا  یناریا  موسر  فرط و  کـی  زا  یقرش 
يایند جراخ  زا  اهنیا  همه  تسا و  هدادن  ششوپ  هرابرد  يروتسد  مالسا  اساسا  هک  هدمآ  شیپ  مهوت  نیا  دنرادن  یحیحـص  عالطا  یمالـسا 
رکذـت البق  هک  روطنامه  هتبلا  و  میدرک .  لقن  ار  ناشنانخـس  باـتک  نیا  لوا  شخب  رد  اـم  تسا و  هدرک  تیارـس  نیملـسم  ناـیم  هب  مالـسا 

سپ تسا .  هتفرگ  رظن  رد  مه  ار  یصاخ  هفـسلف  دراد و  شـشوپ  هرابرد  دیکا  ياهروتـسد  مالـسا  تسین .  شیب  يا  هوای  نخـس  نیا  میداد 
هکنآ رگم  دوبن  لیلد  تشاد  یم  دوجو  نیملـسم  نایم  رد  يا  هریـس  نینچ  اضرف  اـیناث  تسا و  هتـشادن  دوجو  يا  هرمتـسم  هریـس  نینچ  ـالوا 

هک دـش  مولعم  هتـشذگ  تایاور  زا  یـضعب  زا  هکلب  تسین  تباث  مه  نآ  هتبلا  هک  هدوب  لاونم  نیمه  رب  مه  نیموصعم  دوخ  لمع  دوش  تباث 
یقیمع یخیرات  عبتت  کی  نیملسم  هریـس  هب  کسمت  درادن .  تقفاوم  تسا  هدش  جئار  یمالـسا  ریخا  نورق  رد  هچنآ  اب  زین  نیموصعم  لمع 
خیرات تسین  ادص  ورس  رپ  هثداح  کی  اب  مأوت  نوچ  هک  دوش  یم  ادیپ  اهتلم  راتفر  رد  المع  مارآ  یجیردت و  تارییغت  نارازه  دهاوخ .  یم 

لباق هک  هدش  ادیپ  تارییغت  ردقنآ  نورق  لوط  رد  هنادرم  سابل  ياه  دم "  حالطصا "  هب  عاونا  دروم  رد  دنک .  یم  توکـس  اهنآ  طبـض  زا 
زا يوحن  هب  نانز  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  راصعا  همه  رد  امومع  مدرم  لمع  ینعی " :   " ریکن .  ریغ  نم  کلذ  ودب  هنم  لصحی  . تسین ءاصحا 

مینک لوبق  هک  ضرف  رب  ایناث   " تسا .  هدرمش  یمن  رکنم  ار  لمع  نیا  یـسک  تسا و  هدوب  نایامن  اهنآ  هرهچ  هک  دنا  هدمآ  یم  نوریب  هناخ 
نامرف لوبق  زج  يا  هشیر  هک  دوش  یم  لیلد  یتقو  هریس  اریز  دوش  یمن  لیلد  زاب  تسا  نیفک  هجو و  فشک  زا  يریگولج  رب  نیملـسم  هریس 

دشاب دارفا  یگنادرم  تریغ و  سح  هریس  نیا  هشیر  هک  دور  یم  لامتحا  اجنیا  رد  یلو  دوشب  ربمغیپ  نامرف  رب  لیلد  ات  دشابن  راک  رد  ربمغیپ 
هک دور  یم  مه  لاـمتحا  تسا .  مدرم  یگنادرم  تریغ و  سح  هریـس  نیا  هشیر  هک  تسا  نیمه  مه  رهاـظ  ربمغیپ و  روتـسد  زا  تعاـطا  هن 

 "  . نتشاذگ زاب  زا  تسا  لضفا  ندیناشوپ  زاوج  ضرف  هب  هک  تسین  یکش  اریز  دشاب  ششوپ  تیلضفا  هریس  هشیر 

كالم  - 2

ریاس دـنک  یم  باجیا  هک  يا  هفـسلف  نآ  ینعی  كالم "  هک "  تسنیا  هدـش  هماقا  تسد  ود  هرهچ و  ندـیناشوپ  موزل  رب  هک  يرگید  لـیلد 
هبنج زج  ندب  ياهتمسق  ریاس  ندیشوپ  هفسلف  رگم  دشاب .  هدیشوپ  زین  تسد  ود  هرهچ و  هک  دنک  یم  باجیا  دشاب  هدیشوپ  ندب  ياهتمـسق 
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نیارباـنب تسا .  رتشیب  هکلب  تسین  ندـب  ياهتمـسق  زا  رگید  یـضعب  زا  مک  نآ  ندوب  زیگنا  هنتف  هرهچ و  یئاـبیز  تساـهنآ ! ؟  يزیگنا  هنتف 
نز ياهیئابیز  زکرم  هک  ور "  ندـیناشوپ "  یلو  دـشاب  بجاو  شیزیگنا  هنتف  یئابیز و  رطاـخ  هب  وم "  ندـیناشوپ "  ـالثم  هک  تسین  لوقعم 
هدش نغدق  تسا  ینمادکاپ  فافع و  ندز  مه  رب  تاوهـش و  کیرحت  بجوم  هک  يزیچ  ره  مالـسا  سدـقم  نید  رد  دـشابن .  بجاو  تسا 

میئوگ یم  لالدتسا  نیا  باوج  رد  دشاب ؟  هدشن  هدرمش  مزال  هرهچ  اصوصخم  تسد  ود  هرهچ و  ششوپ  یئانبم  نینچ  اب  تسا  نکمم  ایآ 
هکلب درادن  دوجو  نآ  رد  ششوپ  یلصا  هفـسلف  كالم و  هک  تسین  تهج  نیا  زا  نیفک  هجو و  شـشوپ  ندوبن  بجاو  هک  تسین  یکـش  : 
دروم نیا  رد  هک  دنک  یم  باجیا  يرگید  كالم  هک  تسنیا  تهج  زا  میدومن  لقن  زین  نیرسفم  يامدق  زا  میدرک و  هراشا  البق  هکنانچمه 
بلس جلف و  جرح و  بجوم  دوش  داهنشیپ  بوجو  روط  هب  رگا  نیفک  هجو و  شـشوپ  هک  تسنیا  رگید  كالم  نآ  دیآ .  دوجو  هب  ءانثتـسا 

تسا و نز  تیـسوبحم  مدـع  تیـسوبحم و  زرم  نیفک  هجو و  شـشوپ  میتفگ  مه  البق  هکناـنچ  ددرگ .  یم  نز  زا  يداـع  تیلاـعف  ناـکما 
دیاب دوش  نشور  رتهب  ثحب  نیا  هکنیا  يارب  دوش .  یم  ضوع  الماک  تمـسق  نیا  ندرک  فذح  ندرک و  هفاضا  اب  نآ  رثا  باجح و  موهفم 

یئاضتقا حابم ال  یئاضتقا و  حابم  تسا :  مسق  ود  رب  حابم  دنیوگ  یم  نییلوصا  میهد :  حیضوت  ار  هقف  لوصا  ملع  هب  طوبرم  حالطصا  کی 
هب مکح  دوش  ببس  هک  تسا  يا  هدسفم  ياراد  هن  دنک و  بجاو  ار  نآ  عراش  دوش  ثعاب  هک  تسا  یتحلصم  ياراد  هن  اهراک  زا  یـضعب  : 

ار اهنآ  تهج  نیمه  هب  دـنوش و  یم  هدرمـش  حاـبم  دـنرادن  تمرح  اـی  بوجو  يارب  یکـالم  هکنیا  تلع  هب  اـهراک  نیا  دـهد .  نآ  میرحت 
رگید كالم  نآ  زا  هدرک و  هحابا  هب  مکح  تسا  هدرک  یم  باجیا  دشاب .  عون  نیا  زا  تاحابم  رثکا  دیاش  دنمان .  یم  یئاضتقا  ياهحابم ال 

دهاوخب رگا  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  ننقم  تسا .  لـیبق  نیا  زا  هدـش  هداد  رارق  حاـبم  جرح  رطاـخ  هب  هک  یئاـهحابم  تسا .  هدیـشوپ  مشچ 
قالط هلأسم  لاثم  نیرتهب  تسا .  هدیـشوپ  مشچ  نآ  میرحت  زا  اذـل  دوش  یم  راوشد  اهنآ  رب  یگدـنز  دـنک  عنم  اهراک  زا  یخرب  زا  ار  مدرم 

 " لـالحلا ضعبا  حاـبم و "  نیرت  تشز  ارنآ  هک  يدـح  اـت  تسا  ضوـغبم  دنـسپان و  یلمع  مالـسا  رظن  زا  قـالط  هک  تسین  کـش  تسا . 
اجنیا رد  دـهدب .  قالط  ار  شنز  هک  تسا  هداد  رایتخا  درم  هب  هدرکن .  قالط  میرحت  هب  مکح  سدـقم  عراش  لاح  نیع  رد  تسا .  هدـناوخ 

رگا و  تسا ؟  هداد  رارق  لالح  ار  نآ  ارچ  سپ  تسا  روفنم  ضوغبم و  مالـسا  عراـش  رظن  رد  لـمع  نیا  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا 
بویاوبا دـنا :  هدرک  تیاور  نیثدـحم  هچ ؟  ینعی  لالحلا "  ضغبا  اـساسا "  و  تسیچ ؟  نآ  هراـبرد  شهوکن  همهنیا  سپ  تسین  ضوغبم 

 " بوحل بویا  ما  قالط  نا  دومرف " :  دینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دهد .  قالط  ار  بویا  ما  شنز  تساوخ  یم  يراصنا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  داد  یم  قالط  ار  شنز  بویاوبا  رگا  لاح  نیع  رد  تسا .  گرزب  یهانگ  بویا  ما  نداد  قالط  ینعی  ( 1)
یلو دشاب  دنـسپان  ضوغبم و  مارح  کی  ردـق  هب  يزیچ  تسا  نکمم  ایآ  تسیچ ؟  بلطم  نیا  زمر  تسا .  لطاب  قالط  نیا  هک  دومرف  یمن 

یتحلصم رطاخ  هب  یلو  دشاب  ضوغبم  اهمارح  زا  يرایـسب  زا  شیب  مارح و  کی  ردق  هب  يزیچ  تسا  نکمم  یلب  دشاب ؟  حابم  لاح  نیع  رد 
دیاب درم  دـیابن .  دراذـگب و  مازلا  رابجا و  رب  ار  جاودزا  ءانب  دـهاوخ  یمن  مالـسا  هک  تسنیا  قالط  باـب  رد  هلأـسم  نیا  زمر  دوشن .  میرحت 
قشع تسا .  تبحم  یگداوناخ  نوناک  ساسا و  ینعی  دنامب .  هناخ  رد  بوبحم  کی  لکـش  رد  دیاب  نز  دشاب و  نز  هب  دنم  هقالع  یماح و 
دوجو رهوش  نز و  نیب  هقالع  یتقو  دنابـسچب .  شرهوش  هب  روز  هب  ار  نز  دـهاوخب  نوناق  هک  تسین  حیحـص  تسین .  رادرب  رابجا  هقـالع  و 

یگداوناخ هقلع  هتـشررس  اریز  دشاب  درم  هیحان  زا  رفنت  رگا  اصوصخم  تسا .  هتفر  نایم  زا  یگداوناخ  نوناک  يانبریز  اعبط  دـشاب  هتـشادن 
هب نز  دوش .  یم  دنم  هقالع  دنرادب  تسود  ار  وا  دهاوخ  یم  هک  شدوخ  تعیبط  قبط  نز  دشاب  دنم  هقالع  درم  رگا  تسا و  درم  بناج  رد 

درادـب تسود  ار  وا  هک  دراد  یم  تسود  ار  يدرم  نآ  نز  ینعی  دـهد .  یم  تیمها  ندوب  بوـبحم  هب  دـهد  یمن  تیمها  نتـشاد  بوـبحم 
هقلع دیلک   144 هحفـص .  دـلج 3  لئاسو  هحفص 55 و  دـلج 6  یفاک  اذـهل 1 -  دـشاب .  درم  نآ  بوـبحم  وا  هک  تـسوا  بوـبحم  يدرم 

هک ار  ینوناک  نینچ  تسا .  لـحنم  یعیبط  روط  هب  یگداوناـخ  نوناـک  تفر  نیب  زا  درم  هقـالع  هکنیمه  تسا و  درم  تسد  رد  یگداوناـخ 
هک تسین  رگراک  ای  رکون  دننام  نز  درک .  يرادهگن  ینوناق  رابجا  روز و  اب  دوش  یمن  دـشاب  راوتـسا  تیمیمـص  هقالع و  تبحم و  رب  دـیاب 
یب يدرـسلد و  هک  تسا  هدیـشیدنا  يریبادت  مالـسا  دنک .  يرادـهگن  راک  بحاص  مغر  یلع  شراک  لحم  رد  ار  وا  دـناوتب  يرابجا  نوناق 
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یئاضران و تابجوم  رگا  اما  دخرچب  شرسمه  دوجو  عمش  رود  هب  راو  هناورپ  تبغر  قوش و  يور  زا  درم  دیاین و  شیپ  نیجوز  نیب  يرهم 
اریز دوش  یمن  مه  نآ  عنام  یلو  دـناد  یم  تشز  رایـسب  ار  راک  نیا  مالـسا  دـهدب  قالط  ار  شرـسمه  تساوخ  درم  دـش و  مهارف  یئادـج 
هاوخ تسا  لیبق  نیمه  زا  باجح  باـب  ياهانثتـسا  بلاـغ  تسا .  یئاـضتقا  ياـهحابم  زا  ینـشور  هنومن  کـی  نیا  تسین .  يا  هراـچ  رگید 

نز ردـق  ره  رهوش )  ریغ  مراحم (  دروم  رد  اذـهل  تسا .  شـشوپ  رادـقم  ظاحل  زا  هک  یئاهانثتـسا  ای  تسا  مراحم  باب  رد  هک  یئاهانثتـسا 
هبذاج یلو  تسا  رفص  ابیرقت  ردارب  ومع و  دنزرف و  ردپ و  لیبق  زا  لوا  هجرد  مراحم  دروم  رد  توهش  جییهت  تسا .  رتهب  دشاب  رت  هدیـشوپ 
ریثأت یب  رهوش  رـسپ  رهوش و  ردـپ  لیبق  زا  یببـس  مراحم  رد  اصوصخم  يدـعب  تاجرد  مراحم  رد  دـشاب  اـبیز  ناوج و  رگا  اـصوصخم  نز 
دینک رکف  تسا .  ریذپان  بانتجا  مراحم  نیب  هک  تسا  يدایز  ياهترشاعم  طالتخا و  ترورـض  يارب  دراوم  نیا  رد  عراش  تصخر  تسین . 
اعبط ردارب  یتح  ومع و  ردپ و  دروم  رد  دش ؟  دهاوخ  راوشد  یگداوناخ  یگدنز  ردقچ  دشاب  مزال  ردپ  ردارب و  هب  تبسن  نز  ششوپ  رگا 
رگا تسا .  جرح  رـسع و  نامه  كـالم  هدـمع  رهوش  رـسپ  دروم  رد  یلو  یئانثتـسا  فرحنم و  دارفا  رد  رگم  درادـن  دوجو  یـسنج  تبغر 

كرت ندوب  حابم  نیاربانب  تسین .  دوخ  ردام  هب  تبـسن  دنزرف  دننام  ردپ  نز  هب  تبـسن  رـسپ  نیا  زگره  دراد  یناوج  رـسپ  ابیز و  نز  يدرم 
رون هروس  هیآ 59  زا  تسا  جرح  رـسع و  كالم  هک  ار  هتکن  نیا  اـم  تسا و  جرح  رـسع و  كـالم  هب  زین  مراـحم  یـضعب  ربارب  رد  شـشوپ 

نیمه لیذ  رد  زین  فاشک  بحاص  لیبق  زا  نیرـسفم  زا  یـضعب   " ضعب .  یلع  مکـضعب  مکیلع  نوفاوط  دیامرف " : یم  هک  میدرک  هدافتـسا 
دوجو میرحت  كالم  هکنیا  هن  تسا  جرح  هیحان  زا  اهانثتـسا  نیا  نوچ  میا  هتفگ  ررکم  هک  روطناـمه  دـنا .  هدرک  هراـشا  هتکن  نیدـب  هلمج 
ناسنا هک  يرگید  زیچ  ره  رظن و  كرت  شـشوپ  درم  نز و  یئادج  ینعی  تسا  رتهب  دوش  تیاعر  رتشیب  رتست  ردق  ره  نیاربانب  دشاب  هتـشادن 

ای سالک  رد  دـسرپب  یـسک  رگا  ددرگ .  تاعارم  دـیاب  تسا  نکمم  هک  یمادام  دراد و  ناحجر  دـنک  یم  رود  یـسنج  لئاسم  میرح  زا  ار 
هکنیا ای  تسا  رتهب  دننیـشنب  نایم  رد  کی  رگا  ایآ  دنتـسه  هدیـشوپ  یفاک  ردق  هب  نانز  دـننک و  یم  تکرـش  ود  ره  درم  نز و  هک  یـسلجم 

ترورض و لصا  یلک  روط  هب  تسا .  رتهب  دننیشنب  ادج  هتبلا  هک  تسنیا  باوج  دننیشنب ؟  رگید  تمـسق  رد  اهدرم  تمـسق و  کی  رد  اهنز 
دـنرادرب و نایم  زا  ار  میرح  یبنجا  نانز  نادرم و  هک  دـهد  تسد  هب  يا  هناـهب  یعرـش  صیخرت  نیا  دـیابن  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  ار  جاـیتحا 

ياه هیـصوت  اهطایتحا و  تسین .  یـسنج  هزیرغ  تیـساسح  یـشکرس و  هب  يا  هزیرغ  چیه  دـننک .  شومارف  ار  درم  نز و  ياهدروخرب  رطخ 
یسانشناور و تسا . یناور  لصا  نیا  رب  ینبم  دنکن  داجیا  جلف  جرح و  هک  يدودح  ات  یبنجا  نادرم  نانز و  نتشادهگن  رود  رب  ینبم  مالسا 
رد اههاگن  یقالت  کی  دروخرب  کی  یهاگ  هک  دننک  یم  تیاکح  اهناتـساد  خیراوت و  دنک و  یم  دییأت  ار  رظن  نیا  دصرد  دص  يواکناور 
درک هیکت  ناوت  یم  اههانگ  همه  تابجوم  لباقم  رد  نامیا  اوقت و  يورین  هب  تسا .  هدرک  یـشالتم  ار  يا  هداوناخ  ساسا  هظحل  کی  فرظ 
نماض کی  تسا  یقالخا  ياهورین  نیرتیوق  هکنیا  اب  ار  نامیا  اوقت و  يورین  زگره  مالسا  یـسنج .  هزیرغ  هب  طوبرم  ناهانگ  دروم  رد  رگم 

اب هک  دوخ  فورعم  لزغ  رد  زاریـش  ظفاح  هدورـس  فیطل  یلاع و  ردق  هچ  تسا .  هتـسنادن  هزیرغ  نیا  سئاسد  تاکیرحت و  ربارب  رد  یفاک 
يوزاب توق  دـیوگ :  یم  هک  اجنآ  دـنریگ  يراک  یپ  ناراد  هعموص  همه  ات  دـنریگ  يرایع  هک  ایآ  دوب  ار  اهدـقن  دوش :  یم  زاغآ  تیب  نیا 

تسا یفاک  اوقت  زا  يراصح  حتف  يارب  يراوس  نابوخ  لیخ  رد  يرآ  دنریگ  يراوس  هب  يراصح  لیخ  نیا  رد  هک  شورفم  نابوخ  هب  زیهرپ 
.

تیاور  - 3

رد یناث  دیهـش  هدـش و  لقن  ثیدـح  بتک  رد  هک  تسا  یتیاور  دـنا  هدرمـش  مزال  ار  نیفک  هجو و  شـشوپ  هک  یناسک  هلدا  زا  موس  لـیلد 
لوسر تمدخ  يا  هلأسم  ندیسرپ  يارب  ینز  عادولا  ۀجح  رد  تسنیا :  تیاور  نومضم  تسا .  هدرک  دقن  سپس  لالدتسا و  نآ  هب  کلاسم 
لوسر دش .  لدب  در و  لضف  نز و  نآ  نیب  یئاههاگن  دوب .  راوس  ادخ  لوسر  رـس  تشپ  سابع  نب  لضف  دمآ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
تـسا لضف  هب  شهجوت  همه  دشاب  هلأسم  باوج  هب  شهجوت  هکنیا  ياج  هب  ناوج  نز  دنا و  هدش  هریخ  مه  هب  ودـنآ  هک  دـش  هجوتم  مرکا 
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ناطیش مسرت  یم  ناوج  يدرم  ناوج و  ینز  دومرف  دیناخرچ و  ار  لضف  تروص  دوخ  تسد  اب  مرکا  لوسر  دوب .  ابیز  سرون و  یناوج  هک 
هرهچ ندیشوپ  بوجو  مدع  رب  لیلد  تیاور  نیا  دیوگ :  یم  لالدتسا  نیا  خساپ  رد  هیلع  هللا  ناوضر  دیهـش   ( . 1 دهنب (  اپ  ناشیا  نایم  رد 
نینچ ار  دیهـش  نخـس  اـم  رظن .  تمرح  رب  هرهچ و  ندیـشوپ  بوـجو  رب  لـیلد  هن  تسا  هیبـنجا  هرهچ  هب  رظن  زاوـج  رب  لـیلد  یتـح  تسا و 
نایرج نیدـب  یهتنم  هک  دوب  هدومرفن  یهن  شا  هرهچ  نتـشاذگ  زاب  زا  ار  نز  مرکا  ربمغیپ  ثیدـح  نیا  دافم  قبط  ـالوا  میهد :  یم  حیـضوت 

هرهچ هب  هنادـنمزآ  نز  نآ  دـش  هجوتم  هک  درک  یم  هاگن  نز  هرهچ  هب  نز  نآ  هلأـسم  هب  نداد  خـساپ  نمـض  مرکا  لوسر  دوخ  اـیناث  دـش . 
يراخب حیحص  هدوب 1 -  دولآ  توهـش  رگیدکی  هب  ودـنآ  هاگن  هک  دـنک  یم  تیاکح  هصق  نیا  نئارق  اثلاث  تسا .  هدـش  هریخ  لضف  يابیز 

تـشپ هب  ار  دوخ  تسد  مرکا  لوسر  هک  دوب  تهج  نیدـب  تسا .  مارح  اههاگن  لدابت  هنوگنیا  هک  تسین  کش  تسا .   63 هحفص .  دلج 8 
ار نز  زین  نایرج  نیا  زا  دعب  اعبار  وا .  هب  نز  نآ  دـنکن و  هاگن  نز  نآ  هب  وا  رگید  هک  دـینادرگرب  رگید  فرط  هب  ار  لضف  هرهچ  درب و  رس 
زا سپ  حاکن  هلاسر  رد  زین  يراصنا  خیـش  دـش .  رگیدـکی  هب  ودـنآ  دولآ  توهـش  ياههاگن  عنام  ـالمع  هکلب  درکن  هرهچ  ندیـشوپ  هب  رما 

اهنآ ياعدم  فالخرب  ثیدح  نیا  دیامرف :  یم  دنک  یم  لقن  رظن  تمرح  هرهچ و  ندیـشوپ  موزل  نارادفرط  فرط  زا  ار  ثیدح  نیا  هکنآ 
 . دراد تلالد  رتشیب 

يراگتساوخ  - 4

تسا هدش  هداد  هزاجا  دراد  جاودزا  دصق  هک  یسک  دروم  رد  هک  تسنیا  دنا  هتـسناد  مزال  ار  هرهچ  شـشوپ  هک  یناسک  هلدا  زا  رگید  یکی 
زیاـج ندرک  رظن  درادـن  جاودزا  دـصق  هک  یـسک  يارب  هک  تسنیا  مکح  نیا  موـهفم  دـنک .  هاـگن  تسوا  رظن  دروـم  هک  ینز  هرهچ  هب  هک 
هأرما جوزت  هنا  هربخاف  لجر  هاتأف  یبنلا  دنع  تنک  هریره :  یبا  نع  فلا -  مینک :  یم  رکذ  ار  باب  نیا  تایاور  زا  یضعب  ام  نونکا  تسین .

ائیش راصنالا  نیعا  یف  ناف  اهیلا  رظناف  بهذاف  لاق :  ال .  لاق :  اهیلا ؟  ترظنأ  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  لاقف  راصنالا .  نم 
راصنا زا  ینز  اب  تفگ   216 142 هحفص .  دلج 4  ملسم  حیحص  دمآ و 1 -  يدرم  هک  مدوب  ادخ  لوسر  دزن  دـیوگ :  یم  هریرهوبا   ( . 1 ) 

مشچ اریز  نیبب  ار  وا  ورب  دومرف  هن .  تفگ  يا ؟  هدید  ار  نز  نآ  ایآ  دومرف :  يو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ما .  هدرک  جاودزا 
مودـی نا  يرحا  هناف  اهیلا  رظنا  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  هأرما  بطخ  هنا  ۀبعـش  نب  هریغملا  نع  ب -  دراد .  یبیع  الومعم  راـصنا 

رگا اریز  نیبب  ورب  دومرف :  ودب  دش  علطم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  درک .  يراگتساوخ  ینز  زا  هبعش  نب  هریغم   (. 1 امکنیب ( 
نا ساب  ال  تسا :  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ج -  تسا .  رتهب  امش  جاودزا  ماود  يارب  راک  نیا  ینک  جاودزا  دعب  ینیبب و 

لحم هرهچ و  هب  هک  تسین  یکاب  دنک  جاودزا  ینز  اب  دهاوخب  صخش  یتقو  ینعی   ( . 2 اهجوزتی (  نا  دارا  اذا  اهمصاعم  اههجو و  یلا  رظنی 
نیا باوج  تسین .  زیاج  ندرک  هاـگن  دـشابن  راـک  رد  جاودزا  دـصق  رگا  هک  تسنیا  ثیدـح  نیا  فلاـخم  موهفم  دـنک .  هاـگن  اهدنبتـسد 

هدـید هب  راگتـساوخ  دـنک .  یم  قرف  راگتـساوخ  ریغ  هاگن  اب  راگتـساوخ  هاـگن  ـالوا  هک :  تسنیا  دـنا  هتفگ  ءاـهقف  هک  روطناـمه  لالدتـسا 
هاگن دنیوگ  یم  ءاهقف  اذهل  تسین .  ذذلت  زا  یلاخ  الومعم  دراد و  یلالقتسا  رظن  حالطصا  هب  دنک و  یم  هاگن  يرادیرخ  يارب  يرادیرخ و 

 . هحفص يذمرت  عماج  یلو 1 -  ذذلت .  هن  دشاب  قیقحت  دیاب  وا  فده  هتبلا  درادن .  یعنام  دوش  یم  لصاح  ذذلت  هکنیدب  ملع  اب  راگتـساوخ 
دهاوخن ذذلت  روظنم  هب  رگا  راگتـساوخ  ریغ  هحفص 365 . دلج 5  یفاک  هحفص 11 و  دلج 3  لئاسو  دلجم 12 ص 58 و  یفاو   - 2 175
هـصالخ میدرک و  ناـیب  رون  هروس  هیآ 31  ریـسفت  رد  ار  رظن  عون  ود  نیا  نیب  قرف  اـم  یلالقتـسا .  هن  دوـب  دـهاوخ  یلآ  شرظن  دـنک  هاـگن 

رظن هک  درادن  تافانم  نیا  دنک و  زادنارو  ار  نز  يرادیرخ  ياههاگن  هریخ و  نامشچ  اب  دیابن  درادن  يراگتساوخ  دصق  هک  یسک  تسنیا : 
تـسا يراگتـساوخ  همدقم  هک  یهاگن  دروم  رد  ایناث  و  دشاب .  زیاج  تسا  هبطاخم  همزال  هک  يا  هزادـنا  هب  ینعی  یلآ  روط  هب  نز  هرهچ  هب 

قلطم هب  تبـسن  هکلب  درادـن  تسد  ود  هرهچ و  هب  صاـصتخا  رظن  زاوج  دـنهد  یم  اوـتف  مه  ءاـهقف  دراد و  تلـالد  رگید  تاـیاور  هکناـنچ 
 : مالـسلا هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق :  نانـس :  نب  هللادـبع   - 1 مینک :  یم  رکذ  ار  تیاور  ود  هنومن  باـب  زا  تسا  زیاـج  زین  نز  ياـهیئابیز 
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زا دیوگ :  یم  نانـس  نب  هللادبع   ( . 1 نمثلا (  یلغاب  اهیرتشی  نا  دـیری  امنا  معن  لاقف :  اهرعـش ؟  یلا  رظنیف  هأرملا /  جوزتی  نا  دـیری  لجرلا 
يرآ دومرف :  دنک ؟  هاگن  وا  يوم  هب  تسا  زیاج  ایآ  دـنک  جاودزا  ینز  اب  دراد  هدارا  صخـش  یتقو  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

حـضاو تسا .  رتاهبنارگ  زیچ  ره  زا  دراذگ  یم  هیام  یئوشانز  یگدـنز  رد  ناسنا  هچنآ  ینعی  تسوا .  رادـیرخ  تمیق  نیرتاهبنارگ  هب  اریز 
 - هحفص 12 دـلج 3  لئاسو  تسنیا 1 -  دوـصقم  هکلب  تسین  تمیق  نیرتاـهبنارگ  هیرهم  لوـپ  شزرا  اریز  تسین  هـیرهم  دارم  هـک  تـسا 
هیلع هللادـبع  یبا  نع  لجر  نع   - 2 درب .  رـسب  وا  اب  ار  شیوخ  رمع  دـنک و  یگدـنز  وا  اب  دـهاوخ  یم  هک   435 هحفص .  دلج 7  بیذهت 

1 اذذلتم (  نکی  مل  اذا  کلذب  سأب  ال  لاق :  اهنساحم ؟  اهرعـش و  یلا  رظنیف  اهجیوزت  دیری  هأرملا  یلا  لجرلا  رظنی  هل / :  تلق  لاق :  مالـسلا 
هاگن شرظن  دروم  نز  ياهیئابیز  وم و  هب  دراد  قح  دراد  جاودزا  دصق  هک  يدرم  ایآ  دـسرپ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يدرم  ( . 

هرهچ و هب  صاصتخا  راگتساوخ  يارب  رظن  زاوج  دش  مولعم  سپ  دشابن .  ذاذتلا  شدوصقم  هکنیا  رب  طورشم  درادن  یلاکشا  دومرف :  دنک ؟ 
دنک یم  تلالد  هک  یتایاور  اضرف  درم .  يارب  رظن  زاوج  رد  هن  تسا  نیفک  هجو و  ندیـشوپ  موزل  رد  العف  ام  ثحب  اثلاث  درادـن .  تسد  ود 
زیاـج نز  هرهچ  رب  راگتـساوخ  ریغ  رظن  هک  دـشاب  هتـشاد  یفلاـخم  موهفم  تسا  زیاـج  شرظن  دروم  نز  هرهچ  هب  رظن  راگتـساوخ  يارب  هک 

 . ار نیفک  هجو و  نز  ندیشوپ  بوجو  رب  هن  تسا  هناگیب  نز  هرهچ  رب  درم  رظن  زاوج  مدع  رب  لیلد  تسین 

 " بابلج هیآ "   - 5

نینمؤملا ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  دیامرف " :  یم  هک  تسا  بابلج  هیآ  تسج  کسمت  نآ  هب  ناوت  یم  هک  رگید  لیلد 
تنارتخد و 11 و  هحفص .  دلج 3  لئاسو  هحفص 365 -  دلج 5  یفاک  تنارـسمه 1 -  هب  ربمایپ !  يا  نهبیبالج " . . .  نم  نهیلع  نیندـی 

کیدزن هلمج "  هک  تسنیا  رب  ینبم  لالدتسا  نیا  دنزاس . . .  کیدزن  دوخ  هب  ار  شیوخ  اهیرسور )  ياهبابلج (  هک  وگب  نینمؤم  نارـسمه 
دنناـم نارـسفم  زا  يرایـسب  هکناـنچمه  دـنناشوپب .  ار  شیوخ  هرهچ  اهیرـسور  اـب  هکنیا  زا  دـشاب  هیاـنک  ار "  شیوـخ  ياهیرـسور  دـنزاس 

میرح ناونع "  تحت  هتـشذگ  ياهلـصف  زا  یکی  رد  ام  یلو  دـنا .  هدرک  ریـسفت  نینچنیا  یفاص "  رد "  ضیف  فاشک " و  رد "  يرـشخمز 
نالا نم  هک  اجنآ  ات  میدرک .  دییأت  ار  نازیملا  ریسفت  دننام  رگید  نیرسفم  یخرب  رظن  درادن  یئانبم  چیه  ریـسفت  نیا  میدرک  تباث  فافع " 

 . تسا هتسجن  دانتسا  رتس  بوجو  هلدا  زا  یکی  ناونع  هب  هیآ  نیا  هب  یهیقف  چیه  مراد  رطاخ  هب 

عماجم رد  نز  تکرش 

هب مالـسا  هکنیا  یکی  دش .  ریگتـسد  الماک  بلطم  ود  میتفگ  هچنآ  عومجم  زا  میدرک .  رکذ  دوب  مزال  هک  اجنآ  ات  ار  فلاخم  قفاوم و  هلدا 
هب هچ  سمل و  تروص  هب  هچ  رظن و  تروـص  هب  هچ  درم  نز و  یـسنج  طـباور  ندوـب  ینوناـق  موزل  یکاـپ و  هداـعلا  قوـف  شزرا  تیمها و 

دراو نآ  رب  يا  هشدخ  یناونع  مان و  چیه  اب  دوش  یمن  یضار  هجو  چیه  هب  دراد  لماک  هجوت  یگباوخمه  تروص  هب  هچ  ندینش و  تروص 
هب دـهاوخ  یمن  دور  یم  شمـشچ  هب  شدود  هکنیا  نیع  رد  تسا و  هتفرگ  هدـیدان  ار  یناسنا  هداعلا  قوف  شزرا  نیا  زورما  يایند  اـما  دوش 
هب تسا .  هدرک  دـساف  تخـس  ار  ناناوج  حور  یـسنج "  طباور  يدازآ  رتحیرـص " :  نز و  يدازآ  مان  هب  زورما  ناهج  دروایب .  دوخ  يور 

اهورین و تشاد  دوجو  میدق  رد  هچنآ  ریغ  رگید  تروص  هب  رگید و  لکـش  هب  دنک  کمک  اهدادعتـسا  نتفکـش  هب  يدازآ  نیا  هکنیا  ياج 
اهایرد رانک  اهامنیـس  هب  تسا ؟  هدروآ  ور  اجک  هب  اما  هدمآ  نوریب  هناخ  جنک  زا  نز  دهد .  یم  تسا و  هداد  رده  ار  یناسنا  ياهدادعتـسا 

دشاب هدرک  دابآ  ار  رگید  ياج  ای  هسردم  هکنیا  نودب  هدرک  بارخ  ار  هناخ  يدازآ  مان  هب  زورما  نز  ینیشن !  بش  سلاجم  اهنابایخ  هیشاح 
ناناوج لیـصحت  نامدـنار  زا  یناـسنا  دویق  ندـنکفا  رود  يراـب و  دـنب و  یب  نیا  رثا  رد  تسا .  هدرک  بارخ  زین  ار  اـجنآ  منکن  طـلغ  رگا  . 

ناراد هناخراک  بیج  هتفرگ  قنور  اهامنیس  رازاب  هدش  ناوارف  یقشع  ياهتیانج  دنا  هدش  يرارف  هسردم  لیـصحت و  زا  ناناوج  هدش  هتـساک 
رگا تسا .  هدش  یعامتجا  ناحلصم  نارکفتم و  نادنمشناد و  ربارب  دص  اهیلوک  اه و  هصاقر  اهصاقر و  شزرا  هدش  رپ  یشیارآ  مزاول  دلوم 
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درانرب روسفرپ  ریظن  يدنمـشناد  هک  هاگنآ  اب  دوش  یم  روشک  دراو  يا  هصاقر  هک  هاگنآ  تسین  نینچ  اـی  تسه  نینچ  دـینادب  دـیهاوخ  یم 
3 خیرات 48 /  رد   - 1  ( . 1 دینیبب (  دروم  ود  ره  رد  ار  ناناوج  لمعلا  سکع  دینک و  هسیاقم  دوش  یم  دراو  بلق  دنویپ  فورعم  صصختم 
 . دندش نارهت  دراو  دنرهوش  نز و  ناشدوخ  رظن  زا  اما  دنتسین  رهوش  نز و  نوناق  رظن  زا  ناشدوخ  لوق  هب  هک  یئایلاتیا -  هشیپرنه  ود   29 / 

یناریا نارتخد  نارـسپ و  دـندرک .  سکعنم  اه  همانزور  دـندروآ و  لـمع  هب  ناـنآ  زا  يا  هقباـس  یب  لابقتـسا  رتخد  رـسپ و  زا  معا  ناـناوج 
یم رفنتم  شحوتم و  ار  هدننیب  دایرف  لاح  رد  ناشـسکع  ندید  هک  دندوب  هدیـشک  تاساسحا  زاربا  ناونع  هب  یکانتـشحو  ياهدایرف  نانچنآ 

تاـعالطا راـگنربخ  اـب  یهاـتوک  يوگتفگ  رد  یئاـیلاتیا )  هشیپرنه  ود   " رواـپانیمور (  وناـبلآ و  تشون " :  دـعب  زور  رد  تاـعالطا  درک . 
یم ام  هب  لته  رد  ام  تماقا  تعاس  رد  هک  يددعتم  ياهنفلت  لته و  يدورو  رد  ربارب  رد  ینارهت  نارسپ  نارتخد و  ریظن  یب  عامتجا  دنتفگ : 
میا هدرک  رفـس  نونکاـت  اـم  هک  یئاـکیرما  یئاـپورا و  ياـهروشک  زا  کـیچیه  رد  تسا .  هدرک  جـلف  ار  هـنازور  يداـع و  راـک  اـعقاو  وـش 

 "  . دبای شیازفا  يزور  دنچ  نارهت  رد  ام  يا  هتفه  ود  تماقا  دوب  میهاوخ  لاحشوخ  یلیخ  میا .  هتشادن  دنم  هقالع  دح  نیدب  ات  ینارادفرط 
یئادـخ كاپ  نیئآ  نیا  شور  هک  روطنامه  دراد -  فافع  راصح  ندـش  هتـسکش  رطخ  هب  هک  یهجوت  همه  اـب  مالـسا  هکنیا :  رگید  بلطم 

ياه هبنج  زا  دـناوخ -  یم  طسو "  تما  ار "  شتما  تسا و  رود  هب  یطیرفت  طارفا و  ره  زا  تسا و  لداعتم  لدـتعم و  نیئآ  کی  هک  تسا 
اهنآ تکرش  دراوم  یـضعب  رد  دنک .  یمن  یهن  عامتجا  رد  تکرـش  زا  دوشن  داسف  هب  رجنم  هک  يدودح  ات  ار  نانز  دوش .  یمن  لفاغ  رگید 

صیخرت هب  دراوم  یـضعب  رد  و  درادن .  تعنامم  قح  رهوش  یتح  تسا و  بجاو  ایواستم  درم  نز و  رب  هک  جـح  دـننام  دـنک  یم  بجاو  ار 
هبنج دوش و  عـقاو  هلمح  دروـم  نیملـسم  هزوـح  رهـش و  هک  یتـقو  رگم  تسین  بجاو  ناـنز  رب  داـهج  میناد  یم  هکناـنچ  دـنک .  یم  اـفتکا 
نیا ریغ  رد  یلو   ( 1 دوش (  یم  بجاو  زین  نانز  رب  دـنهد  یم  اوتف  ءاهقف  هک  روطنامه  تروص  نیا  رد  دریگب .  دوخ  هب  یعافد  دـصرددص 

نیحورجم نازابرـس و  هب  کمک  يارب  اهگنج  رد  هک  داد  یم  هزاـجا  ناـنز  زا  یخرب  هب  ادـخ  لوسر  لاـح  نیع  رد  تسین .  بجاو  تروص 
رگم دننک  تکرـش  هعمج  زامن  رد  هک  تسین  بجاو  نانز  رب   ( . 2 تسه (  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  خیرات  رد  يدایز  يایاضق  دننک .  تکرش 

کلاسم هب  دوش  عوجر   - 1 دوب ؟  دهاوخ  زیچ  هچ  سپ  تسین  هدنیآ  ياهلـسن  یتخبدب  هناشن  طاطحنا و  لیلد  یقالخا و  طوقـس  اهنیا  رگا 
هحفص 197 دلج 5  ملسم  حیحص  هب  دوش  عوجر  اضیا  مالسا .  ردص  خیراوت  ریـس و  يزاغم و  بتک  هب  دوش  عوجر   - 2 داهج .  باتک  لوا 

تکرش تسا  بجاو  روضح  زا  دعب  دنناسر .  مه  هب  روضح  هکنآ   247 هحفص .  يذمرت  عماج  هحفص 17 و  دلج 2  دوادوبا  ننس  196 و  - 
نانز يارب  دنشاب .  یمن  عونمم  نداد  تکرش  زا  یلو  دننک  تکرـش  نیدیع  زامن  رد  هک  تسین  بجاو  نانز  رب   ( . 1 دننکن (  كرت  دننک و 

 . درب یم  رفـس  هب  دوخ  اب  هعرق -  دـیق  اب  ار -  دوخ  نانز  مرکا  ربمغیپ   ( . 2 تسا (  هورکم  عماجم  نیا  رد  تکرـش  لامج  تئیه و  بحاص 
یبآ فرظ  داد  روتـسد  درکن  هحفاـصم  اـهنآ  اـب  یلو  تفرگ  تعیب  ناـنز  زا  مرکا  ربمغیپ   ( . 3 دندرک (  یم  نینچ  زین  باحـصا  زا  یـضعب 
تفگ هشیاـع   ( . 4 درمـش (  تعیب  ار  نیمه  دـنرب  ورف  بآ  رد  شیوخ  تسد  ناـنز  داد  روتـسد  درب و  ورف  نآ  رد  ار  دوـخ  تسد  دـندروآ 

 . درمشن مه  مزال  ارنآ  هکنیاوگ  درکن  عنم  هزانج  عییشت  زا  ار  نانز  درکن . سمل  ار  هناگیب  نز  کی  تسد  رمع  همه  رد  ربمغیپ  تسد  زگره 
دنا هدناوخ  زامن  انایحا  دنا و  هدرک  تکرش  یصاخ  دراوم  رد  لاح  نیع  رد  دننکن .  تکرش  هزانج  عییـشت  رد  نانز  داد  حیجرت  ادخ  لوسر 

 - ناناملـسم 1 نانز  اهیلع و  هللا  مالـس  هیـضرم  يارهز  درک  تافو  مرکا  لوسر  گرزب  رتخد  بنیز  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  ام  تاـیاور  رد  . 
هتشون ار  بلطم  نیا  نیخروم  همه   43 هحفص .  دلج 7  يراخب  حیحص   - 3 474 هحفص .  دلج 1  لئاسو   - 2 456 هحفص .  دلج 1  لئاسو 
هنحتمم هروس  زا  هیآ 12  لیذ  نیرسفم  هکم و  حتف  عیاقو  نمض  نیخروم  تسا .  نیرـسفم  نیخروم و  قافتا  دروم  زین  نایرج  نیا   - 4 دنا . 

رد تکرش  ناوج  نانز  يارب  هعیش  تایاور  رظن  زا   ( . 1 دندناوخ (  زامن  يو  رب  دندمآ و   526 هحفص .  دلج 5  یفاک  اضیا  دنا .  هدرک  رکذ 
هزانج عییـشت  رد  هک  درک  هیـصوت  ار  ام  مرکا  لوسر  تفگ  هک  دـنا  هدرک  لقن  هیطع  ما  زا  ننـست  لـها  ءاـملع  تسا .  هورکم  هزاـنج  عییـشت 
لوسر دزن  نانآ  یگدنیامن  هب  دش  رومأم  هنیدم  ناملسم  نانز  فرط  زا  يراصنا  دیزی  رتخد  ءامـسا   ( 2 دومرفن ( .  عنم  یلو  مینکن  تکرش 

نایم رد  ادخ  لوسر  هک  دـش  دراو  یتقو  ءامـسا  دریگب .  باوج  دـنک و  غالبا  ادـخ  لوسر  هب  ار  هنیدـم  نانز  زیمآ  هیالگ  مایپ  دورب و  ادـخ 
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رب مه  ارت  لجوزع  دنوادخ  میئوگ  یم  نانز  ام   ( . 3 وت (  يوس  هب  منانز  هدنیامن  نم  تنابرق .  مردام  ردپ و  تفگ " :  دوب .  باحصا  عمج 
ياه هناخ  رد  نانز  ام  میدروآ .  نامیا  وت  يادـخ  وت و  هب  زین  نانز  اـم  یتسین .  نادرم  ربماـیپ  اـهنت  وت  ناـنز .  رب  مه  دومرف و  ثوعبم  نادرم 
مینیب یم  فرط  نآ  زا  اما  مینارورپ .  یم  شیوخ  محر  رد  ار  امـش  نادـنزرف  میروآ  یم  رب  ار  نادرم  امـش  یـسنج  تجاـح  هتـسشن  شیوخ 

هعمج و قیفوت  هک  دـننادرم  میمورحم .  ام  هتفای و  صاصتخا  نادرم  هب  شزرا  اب  رجا و  رپ  دـنمجرا و  گرزب و  ياهراک  سدـقم و  فئاظو 
رد داهج  قیفوت  رتالاب  همه  زا  دنهد و  یم  ماجنا  ررکم  جح  دننک  یم  تکرش  هزانج  عییشت  رد  دنور  یم  نارامیب  تدایع  هب  دنراد  تعامج 

هماج يارب  مینک  یم  يرادهگن  ار  امش  لاوما  هک  میتسه  نانز  ام  دور  یم  داهج  ای  جح  هب  درم  کی  یتقو  هک  یتروص  رد  دنراد .  ادخ  هار 
دلج 2 دوادوبا  ننس  هحفص 94 و  دلج 2  يراخب  حیحص  هحفص 47 و  دلج 3  ملسم  حیحص   - 2 156 هحفص .  دلج 1  لئاسو  ياه 1 - 

اهتمحز رد  ام  هک  تسا  هنوگچ  مینک .  یم  تیبرت  ار  امـش  نادـنزرف  مینک  یم  یـسیرخن  امـش  کیلا .  ءاسنلا  هدـفاو  اـنا   - 3 180 هحفص . 
" ؟  میمورحم اهنآ  همه  زا  میرادـن و  تکرـش  شاداپ  رجا و  رپ  ياهراک  سدـقم و  گرزب و  فئاـظو  رد  اـما  میتسه  نادرم  امـش  کـیرش 
دیا هدینش  نید  روما  رد  یئاسر  نیدب  یقطنم  یبوخ و  نیا  هب  ینخس  ینز  زا  نونکات  ایآ  دومرف " :  درک و  باحصا  هب  یهاگن  مرکا  لوسر 
درک ور  درکن .  انتعا  درم  نیا  باوج  هب  ادخ  لوسر   " دشاب .  نز  نیا  دوخ  زا  نخـس  نیا  منک  یمن  لایخ  تفگ " :  باحـصا  زا  یکی  "  ؟ 
درم هک  ره  هک  یتشادـنپ  نک .  یلاح  زین  دـنا  هداتـسرف  ارت  هک  یناـنز  هب  نک و  مهف  تسرد  میوگ  یم  هچنآ  نز  يا  دومرف " :  ءامـسا و  هب 

بوخ رگا  نز  تسین .  نینچ  ریخ  دنمورحم ؟  نانز  دبای و  یم  ار  تلیضف  شاداپ و  رجا و  قیفوت  يدرمـش  رب  هک  اهراک  نیا  هطـساو  هب  دش 
اب تسا  لداعم  شقیفوت  تلیـضف و  شاداپ و  رجا و  دوش  هدولآ  ترودک  رابغ  اب  هناخ  كاپ  طیحم  دراذگن  دـنک  يرادرهوش  يراد و  هناخ 
هن تساخ  یم  رب  ناشنامیا  قمع  زا  شرکفمه  نانز  وا و  ياضاقت  دوب و  نامیا  اب  ینز  ءامسا   " دنهد .  یم  ماجنا  نادرم  هک  اهراک  نآ  همه 

هدش راذـگاو  نانآ  هدـهع  هب  هک  یفئاظو  ادابم  دـندوب  نیا  نارگن  شنارکفمه  وا و  مینیب .  یم  زورما  ابلاغ  هک  هدـش  هتخیگنارب  تاوهـش  زا 
تاواسم ياضاقت  شنارکفمه  وا و  دشاب .  هتفای  صاصتخا  نادرم  هب  راد  تمیق  ردق و  سدقم و  فئاظو  همه  دشاب و  هتشادن  یتمیق  ردق و 

درک یمن  روطخ  مه  نانآ  هلیخم  رد  هک  يزیچ  سدـقم .  هفیظو  ماجنا  تلیـضف و  يوگ  ندوبر  رد  هچ ؟  رد  اما  دنتـشاد .  ار  نادرم  نانز و 
یلاحـشوخ زا  شا  هرهچ  دینـش  ار  باوج  نآ  هک  یتقو  اذـهل  دـنزادنیب .  هار  لاجنج  دـنهن و  قوقح "  مان "  ار  يدرف  تاوهـش  هک  دوب  نیا 

تایاور ثیدـح  بتک  رد  دراوم  هنوگنیا  رد  نانز  تکرـش  باب  رد   ( . 1 تشگرب (  شنارکفمه  يوس  هب  یلاحـشوخ  اب  دـش و  هتخورفارب 
يرحبتم ثدحم  دوخ  هک  لئاسو "  بحاص "  اما  دوش .  یم  هدافتسا  دیدش  تیعونمم  اهنآ  زا  یـضعب  زا  تسا .  هدش  دراو  یـضیقن  دض و 

يارب هک  تساور  ناـنز  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  عومجم  زا  دـیوگ " :  یم  مالـسا  تاـیاور  راـثآ و  عومجم  هب  هجوـت  اـب  تسا 
مالسلا و اهیلع  همطاف  هکنانچمه  دننک  تکرش  عماجم  نیا  رد  دنور و  نوریب  هزانج  عییشت  ای   ( 2 مدرم (  قوقح  ماجنا  يارب  ای  ازع  سلاجم 
رب لمح  ار  عنم  تایاور  هک  دـنک  یم  مکح  تایاور  نیب  عمج  سپ  دـنا .  هدرک  یم  تکرـش  دراوم  نیا  لثم  رد  راهطا  همئا  ناـنز  نینچمه 
 . دـنهد ماجنا  ار  شیوخ  راک  دـنور و  نوریب  دـنراد  هک  یتجاح  رطاخ  هب  هک  داد  یم  هزاـجا  ار  ناـنز  مرکا  ربمغیپ   ( . 3 " منک (  تـهارک 

بش هکنیا  اب  دمآ .  نوریب  يراک  رطاخ  هب  هناخ  زا  ادخ  لوسر  هزاجا  اب  بش  کی  دوب .  الاب  دنلب  ینز  ادخ  لوسر  رسمه  هعمز  رتخد  هدوس 
398 هحفص 399 . -  دلج 5  هباغلا  دسا  بصعت 1 -  تهج  نیا  رد  رمع  تخانـش .  شیئالاب  دـنلب  رطاخ  هب  ار  هدوس  باـطخلا  نب  رمع  دوب 
زا یفاک  زا  یتیاور  هحفص 118  یناپمک  پاچ  دـلج 11  راونالاراحب  رد   - 2 تسا .  هدش  لقن  زین  ریـسفت  ثیدح و  بتک  رد  ناتـساد  نیا 

 " ۀـنیدملا لها  قوقح  نایـضقت  هورف  ما  یما و  ثعبی  یبا  ناک  نومـضم " :  نیا  هب  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
هحفص دلج 1  لئاسو   - 3 دنهد .  ماجنا  ار  هنیدم  ناگدنامرد  تاجاح  هک  داتـسرف  یم  ار  شدوخ  ردام  نم و  ردام  قداص  ماما  مردپ  ینعی 

لایخ وت  تفگ :  هدوس  هب  ینشخ  نحل  اب  رمع  دنور .  نوریب  شنانز  دهدن  هزاجا  درک  یم  هیصوت  ربمغیپ  هب  هراومه  تشاد و  يدیدش   72 . 
درک و تعجارم  اـجنامه  زا  هدوس  نکب .  يرتشیب  تقد  دوخ  ندـمآ  نوریب  رد  نیا  زا  سپ  میتخانـش .  ریخ  میتخانـشن ! ؟  ارت  اـم  هک  يدرک 
هک دیشکن  یلوط  دوب .  شتسد  رد  یناوختـسا  دوب و  ندروخ  ماش  لوغـشم  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دناسر  ادخ  لوسر  ضرع  هب  ار  ارجام 
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ینعی  " نکجئاوحل .  نجرخت  نا  نکل  نذا  دـق  هنا  دومرف " :  يداع  تلاح  هب  تشگزاب  زا  سپ  دـش .  ضراـع  ترـضحنآ  رب  یحو  تلاـح 
نایم رد  دـیآ  یم  رب  یثیدـح  ياهلقن  خـیراوت و  زا  اعومجم  هکنانچنآ   ( . 1 دیور (  نوریب  دیراد  یتجاح  رگا  هک  امـش  هب  دـش  هداد  هزاجا 

هداـعلا قوف  ناـنز  دروم  رد  تسوا -  زارط  زا  نشخ  کـشخ و  یئاـهتعیبط  ياـضتقم  هکناـنچمه  باـطخلا -  نب  رمع  ادـخ  لوسر  هباـحص 
رمع زا  هحفص 155  دلج 3  هحفص 90 و  دـلج 2  نییبتلا "  نایبلا و  رد "  ظحاج  تسا .  هدوب  اهنآ  یلک  ینیـشن  هناـخ  رادـفرط  ریگتخس و 

 " یلب اریز "  دـیئوگب .  هن "  اهنز "  هب  رتشیب  ینعی  ۀـلأسملا  یلع  نهبرـضیل  معن "  ناف "  لوق " ال "  نم  نهل  اورثکا  هک " :  دـنک  یم  لـقن 
نانز هک  دوب  دنم  هقالع  یلیخ  رمع  دـسیون " :  یم  بازحا  هروس  هیآ 53  لیذ  فاشک  ریـسفت  رد   " دنک .  یم  رت  يرج  شهاوخ  رد  ارنانآ 

هحفص 6 و دلج 7  ملسم  حیحص  ربمغیپ 1 -  نانز  هب  تشاذگ .  یم  نایم  هب  ار  بلطم  نیا  دایز  دنورن  نوریب  دنـشاب و  هدرپ  رد  ادخ  لوسر 
نانآ رب  زور  کی  دید .  یمن  ار  امـش  یمـشچ  دوب  نم  اب  رایتخا  رگا  تفگ :  یم   66 هحفص .  دلج 8  هحفص 49 و  دلج 7  يراخب  حیحص 
بنیز دیوش .  رد  هدرپ  هب  تسا  رتهب  دراد .  قرف  نادرم  ریاس  اب  امش  رهوش  هکنانچمه  دیراد  قرف  نانز  ریاس  اب  امـش  رخآ  تفگ  تشذگ و 

یم نیعم  فیلکت  يزرو و  یم  تریغ  ام  هب  تبـسن  وت  هاگنآ  دوش و  یم  لزان  ام  هناخ  رد  یحو  باطخ !  رـسپ  تفگ :  ادـخ  لوسر  رـسمه 
هزانج عییـشت  رد  ادخ  لوسر  دسیون " :  یم  هرامـش 1587  ثیدح  تیملا "  یلع  ءاکبلا  یف  ءاجام  باب  هجام "  نبا  ننـس  رد  " ! ؟  ینک . 
مـشچ رمع !  يا  نک  شلو  دومرف :  ادـخ  لوسر  دز .  بیهن  نز  نآ  رب  رمع  دوب .  هدرک  تکرـش  یفوـتم  ناـسک  زا  ینز  درک .  تکرـش  يا 

 : " هک دنا  هدرک  لقن  یتح  دوش .  یم  تفای  دایز  رمع  یگدنز  خیرات  رد  اهنایرج  هنوگنیا  زا   " تسا .  بیرق  دهع  رادـغاد و  لد  نایرگ و 
تکرش تشاد  رارـصا  وا  اما  دنک  تکرـش  وا  تساوخ  یمن  رمع  دوب .  شکمـشک  رد  دجـسم  هب  نتفر  يارب  وا  اب  امئاد  رمع  رـسمه  هکتاع 

لباقم رد  هک  یتقو  تساوخ  یم  شلد  دـنک  حیرـص  یهن  تساوخ  یمن  مه  رمع  دـنک  درمت  ار  شرهوش  یهن  تساوخ  یمن  هکتاع  دـنک . 
یمن بل  زا  بل  درک و  یم  توکـس  هکتاع  تساوخرد  لباقم  رد  هک  دوب  نیا  دورن .  دجـسم  هب  هکتاع  دـنک  یم  توکـس  هکتاع  ياـضاقت 

نبا زا  يراخب  حیحـص  رد   ( . 1 " تفر (  یم  تفر و  مهاوخ  ینکن  یهن  احیرـص  هک  یمادام  مسق  ادـخ  هب  تفگ  یم  هکتاع  اما  دـینابنج . 
هرابرد نآرق  رد  هک  نز  ود  نآ  مسرپب  رمع  زا  مروآ و  گـنچ  هب  یبساـنم  تصرف  مدوب  لـیام  تخـس  تفگ " :  هک  دـنک  یم  لـقن  ساـبع 

باجحلا زور 1 -  کی  مدش .  وا  هارمه  جح  رفـس  رد  هکنآ  ات  دننایک ؟   ( 2 " امکبولق (  تغـص  دقف  هللا  یلا  ابوتت  نا  تسا " :  هدمآ  نانآ 
فرحنم امش  ياهلد  اریز  تسا )  مزال  اجب و  دینک (  هبوت  رگا  ینعی  هیآ 4 :  میرحت  هروس   - 2 کلام .  أطوم  زا  لقن  هحفص 318  يدودوم 

هراشا اهنآ  هب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نز  ود  نآ  نینمؤملاریما !  ای  متفگ  متخیر  یم  شتسد  يور  وضو  بآ  هکنیا  نمض  دمآ  شیپ  یتصرف 
اهنآ ینک .  یم  یـشسرپ  نینچ  هک  وت  زا  تسا  بجع  تفگ :  دنمادک ؟  امکبولق "  تغـص  دقف  هللا  یلا  ابوتت  نا  دیامرف " :  یم  دـنک و  یم 

اب هک  هنیدـم  رهـش  يالاب  تمـسق  رد  راصنا  زا  یکی  نم و  داد :  لیـصفت  نینچنیا  ار  ناتـساد  رمع  دوخ  هاگنآ  دنـشاب .  یم  هصفح  هشیاع و 
هب اـم  زا  مادـک  ره  ناـیم  رد  زور  کـی  تبون  هب  میدوب  هتـشاذگ  رارق  مه  اـب  وا  نم و  میتشاد .  لزنم  تشاد  هلـصاف  هنیدـم  زکرم  دجـسم و 

ناـنز رب  میدوـب  هکم  رد  اـت  شیرق  مدرم  اـم  میناـسرب .  يرگید  عـالطا  هب  دوـب  هداد  خر  يا  هزاـت  زیچ  رگا  میورب و  هنیدـم  زکرم  دجـسم و 
رثا ام  نانز  رد  هنیدم  نانز  قالخا  اجیردت  دنتشاد .  طلـست  ناشیا  رب  نانآ  نانز  دندوب  سکعرب  هنیدم  مدرم  اما   ( 1 میدوب (  طلسم  شیوخ 
ربخ تفگ :  یهد ! ؟  یم  سپ  ارم  باوج  متفگ :  داد .  سپ  ارم  باوج  راظتنا  فالخرب  وا  متفرگ .  مشخ  مرـسمه  هب  نم  زور  کـی  درک . 

زا دنک .  یم  رهق  ربمغیپ  اب  مامت  زور  کی  نانآ  زا  یکی  هاگ  دـننک و  یم  ود  کی و  وا  اب  تسا و  زاب  وا  اب  ناشیور  ربمغیپ  نانز  هک  يرادـن 
مدمآ مدیشوپ و  سابل  اروف  تسا .  هدش  تخبدب  دنک  نینچ  ربمغیپ  اب  هک  یسک  مسق  ادخ  هب  متفگ  مدش  تحاران  تخس  نخس  نیا  ندینش 

نانآ تفگ و  نانآ  هب  يرـس  بلطم  کی  ادـخ  لوسر  هک  تسا  مرکا  لوسر  ناـنز  زا  رفن  ود  هب  طوبرم  هیآ  نیا  تسا .  هدـش  رب  رهـش و  هب 
و دیوگ " :  یم  رمع  دـنک :  یم  لقن  هحفص 190  دلج 4  ملسم  حیحـص  هک  يرگید  تیاور  رد   - 1 دندرک .  شاف  دـندش و  اطخ  بکترم 

يارب تیلهاج  رد  ام  ادخ  هب  ینعی  مسق " . . .  ام  نهل  مسق  لزنا و  ام  نهیف  یلاعت  هللا  لزنا  یتح  ارما  ءاسنلل  دـعن  ام  ۀـیلهاجلا  یف  انک  نا  هللا 
هـصفح مرتخد  دـش .  لئاق  ناشیارب  یئاه  هرهب  قوقح و  درک و  لزان  یتایآ  نانآ  هرابرد  نآرق )  رد  دـنوادخ (  ات  میدوبن  لئاق  ینأش  ناـنز 
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هچ يدش .  هراچیب  مکرتخد !  متفگ :  یلب .  تفگ :  دینک .  یم  تحاران  ار  ربمغیپ  مامت  زور  کی  یهاگ  امـش  ما  هدینـش  متفگ  مدـش  دراو 
وا زا  هن  نک و  يدنت  ربمغیپ  اب  هن  نیا  زا  دـعب  ونـشب :  نم  زا  مکرتخد !  دریگن ؟  مشخ  وت  رب  شربمایپ  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  يراد  ینانیمطا 

مایا نآ  رد  تشذگ .  هیضق  شابن .  تحاران  تسا  رتابیز  وت  زا  هشیاع )  تبیقر (  ینیب  یم  رگا  وگب  مدوخ  هب  یهاوخ  یم  هچ  ره  نک .  رهق 
نم دوب و  يراصنا  قیفر  تبون  هک  زور  کی  دنتسه .  ام  هب  هلمح  هدامآ  نانآ  میدوب  هدینـش  میدوب :  ماش  بناج  زا  اهیناسغ  هلمح  نارگن  ام 

نوریب مدمآ  مدش .  ساره  رد  تخس  نم  تسا ؟  هناخ  رد  وا  دیوگ :  یم  دبوک و  یم  مکحم  ارم  هناخ  رد  مدید  ماگنه  بش  مدوب  هناخ  رد 
ناـنز ربماـیپ  تفگ :  هدـش ؟  هچ  متفگ :  رتـگرزب .  نآ  زا  هن  تفگ :  دـندرک ؟  هلمح  اـهیناسغ  مـتفگ :  هداد .  خر  یگرزب  هثداـح  تـفگ  . 
سابل دوز  حبـص  متفگ . مه  هصفح  دوخ  هب  مدرک و  یم  ینیب  شیپ  ـالبق  هصفح .  دـش  هراـچیب  متفگ  تسا ! هتفگ  كرت  اـجکی  ار  شیوخ 

قلعت شدوخ  هب  هک  یصوصخم  قاتا  هب  زامن  زا  دعب  ربمایپ  مدناوخ .  تعامج  زامن  ربمایپ  اب  متفر و  دجـسم  هب  حبـص  زامن  يارب  مدیـشوپ و 
ربمایپ ردـق  نیا  متفگن  وت  هب  ییرگ ؟  یم  ارچ  متفگ  تسیرگ .  یم  متفر .  هصفح  غارـس  هب  نم  درک .  يریگ  هراـنک  همه  زا  تفر و  تشاد 

هب مدـمآ  تسا .  هدرک  يریگ  هراـنک  همه  زا  مناد  یم  ردـق  نیمه  مناد .  یمن  تفگ :  داد ؟  قـالط  ار  امـش  اـیآ  بوخ  دـیهدن ! ؟  رازآ  ار 
هب متفر  مدوب  تحاران  یلیخ  نوچ  متـسشن .  اهنآ  اب  يردـق  دـنیرگ .  یم  هدـش  عمج  ربنم  درگ  یهورگ  مدـید  ربمایپ  ربنم  کـیدزن  دجـسم 
اما متفگ  تفگ :  تشگرب و  تفر و  دـهاوخ .  یم  دورو  هزاـجا  رمع  وگب :  ربـمغیپ  هب  متفگ  دوب .  رد  مد  هایـس  کـی  ربـمغیپ .  قاـتا  فرط 

مدمآ هبترم  ود  مریگب .  مارآ  متسناوتن  متسشن .  یتدم  دندوب .  هتفرگ  ار  ربنم  درگ  هک  یمدرم  نایم  متفر  متـشگرب و  درک .  توکـس  ربمغیپ 
يارب درک .  توکـس  ربـمغیپ  اـما  متـساوخ  هزاـجا  تیارب  ربـمغیپ  زا  تفگ :  تشگرب و  تفر و  ریگب .  هزاـجا  رمع  يارب  متفگ  ناـبرد  هب  و 

موس تبون  مریگب .  مارآ  متـسناوتن  مه  زاب  دـندوب .  تحاران  ربمغیپ  یتحاران  زا  دـندوب و  عمج  ربنم  درگ  هک  یمدرم  نایم  متفر  راـب  نیموس 
تعجارم هناسویأم  درک .  توکس  ربمغیپ  مه  زاب  تفگ  تشگرب و  تفر و  مالغ  متساوخ .  دورو  هزاجا  هایـس  نابرد  نآ  هلیـسو  هب  مدمآ و 

ربمغیپ مدید  مدش  دراو  هک  یتقو  داد .  هزاجا  ربمغیپ  هک  ایب  تفگ :  دناوخ .  یم  ارم  هک  مدینش  ار  هایـس  نابرد  نامه  دایرف  ناهگان  مدرک . 
مداتسیا مدرک .  مالس  تسا .  هتشاذگ  رثا  شمسج  رب  اه  هزیرگنس  هدرک  هیکت  امرخ  فیل  زا  اکتم  کی  رب  هدیباوخ و  ولهپ  هب  اهنش  يور  رب 
هداتسیا هک  روطنامه  ربکا .  هللا  متفگ :  هن .  تفگ :  تسا ؟  تسار  يا  هداد  قالط  ار  شیوخ  نارـسمه  دنیوگ  یم  هللا !  لوسر  ای  متفگ :  و 

رب میدوب  هکم  رد  ات  شیرق  مدرم  ام  هللا !  لوسر  ای  متفگ :  منک .  زاب  ار  یخوش  رس  دوب  نیا  مدوصقم  نتفگ و  نخس  هب  مدرک  عورـش  مدوب 
هلمج نیا  ندینـش  زا  ربمایپ  دنتـشاد .  طلـست  ناشنادرم  رب  رهـش  نیا  ناـنز  دـب  تخب  زا  رهـش و  نیا  هب  میدـمآ  میدوب  طلـسم  شیوخ  ناـنز 

تـسا رتبوبحم  رتگنـشق و  وت  زا  هشیاع  رگا  هک  مدوب  هتفگ  هصفح  مرتخد  هب  ـالبق  نم  متفگ :  مداد و  همادا  مدوخ  نخـس  هب  درک .  یمـسبت 
یمن مشچ  هب  اجنآ  رد  يزیچ  چـیه  مدرک  هاـگن  فارطا  هب  متـسشن  درک  مسبت  مدـید  نوچ  درک .  مسبت  ربمغیپ  رگید  راـب  شاـبن .  تحاراـن 
قرغ مور  سراف و  هکنانچنآ  دیامرف  تیانع  هعسوت  وت  تما  هب  دنوادخ  نک  اعد  هللا !  لوسر  ای  متفگ :  دنفـسوگ .  تسوپ  ات  هس  زج  دروخ 

ادخ زا  ایند  نیمه  رد  ار  شیوخ  ياهتمعن  اهنآ  تسین .  ادخ  فطل  لیلد  اهنیا  دومرف :  تسـشن  اروف  دوب  هدرک  هیکت  هک  ربمغیپ  دنتمعن .  رد 
تـسج يرود  شیوخ  ناـنز  زا  هاـم  کـی  ربمغیپ  سپ  نیا  زا  نک .  ترفغم  بلط  نم  يارب  منامیـشپ .  مدوخ  هتفگ  زا  متفگ :  دـنا .  هتفرگ 

هدش زارد  نابز  ربمغیپ  نانز  نوچ  هک  تشادنپ  یم  رمع  هک  تهج  نادب  هن  دوب .  هدرک  راکشآ  هشیاع  دزن  هصفح  ار  يزار  هک  تهج  نادب 
 . تشگرب شیوخ  نانز  دزن .  ربمغیپ  هام  کی  زا  دـعب  درک .  یم  توکـس  اهنآ  لباقم  رد  ربمغیپ  دـندرک و  یم  تحاران  ار  ربمغیپ  دـندوب و 
اب یـشوخ  تیاهن  رد  ار  اهنآ  ربمغیپ  دنتـسه  یـضاران  يرـسمه  همادا  زا  ادـخ  لوسر  نارـسمه  زا  مادـک  ره  هک  دوب  هدـش  لزاـن  رییخت  هیآ 
اب دنلیام  مادـک  ره  دـننک و  جاودزا  دـنهاوخ  یم  سک  ره  اب  دـنورب و  دـنهاوخ  یم  اج  ره  دراذـگب  دازآ  ناشراک  رد  یلام  ناوارف  کمک 

مینک و یم  باختنا  ار  ربمغیپ  ادخ و  ام  دنتفگ :  تیاضر  لامک  رد  اهنآ  همه  دنهد .  همادا  ربمغیپ  اب  یگدنز  هب  دنزاسب  هناریقف  عضو  نیمه 
میتفگ هک  روطنامه  اه .  طیرفت  طارفا و  نایم  رد  مالـسا  شور  تسنیا  يرآ   ( . 1 " میهد (  یمن  تسد  زا  ار  ادخ  لوسر  يرـسمه  راختفا 
یبنجا نادرم  نانز و  ياهدروخرب  رد  ار  تبقارم  تیاهن  تسا .  هاگآ  الماک  یـسنج  دازآ  حالطـصا  هب  طباور  زا  یـشان  تارطخ  هب  مالـسا 
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هزاجا ناـنز  هب  هکنیا  نیع  رد  مالـسا  تسا .  نادرم  زا  ناـنز  نتـشادهگن  رود  رادـفرط  دوشن  جـلف  جرح و  هب  رجنم  هک  يدودـح  اـت  دراد . 
نامز رد  مرکا  ربمغیپ  دنیوگ  یم  دشاب .  ادج  رگیدکی  زا  اهلحم  دشابن  طلتخم  تروص  هب  دهد  یم  روتسد  دهد  یم  ار  دجاسم  رد  تکرش 

 : دومرف درک و  اهرد  زا  یکی  هب  هراشا  يزور  دشاب .  ازجم  نادرم  يدورو  رد  زا  دجـسم  هب  نانز  يدورو  رد  هک  درک  هراشا  شیوخ  تایح 
نآ زا  نادرم  هک  درک  یهن  احیرـص  رمع  اهدـعب  میهدـب .  صاصتخا  ناوناب  هب  ار  رد  نیا  تسا  بوخ  ینعی  ءاسنلل "  بابلا  اذـه  انکرت  ول  " 

دوادوبا ننس   - 2 192 تاحفص 194 . -  دلج 4  ملسم  حیحص  36 و  تاحفص 38 -  دلج 7  يراخب  حیحـص   - 1  ( . 2 دنوش (  دراو  رد 
اهدرم دعب  دنورب  نوریب  اهنز  لوا  دوش  یم  مامت  زامن  هک  ماگنه  بش  هک  داد  روتـسد  مرکا  ربمغیپ  دنیوگ :  یم  زین  109 و  هحفص .  دلج 1 

 . دزیخ یم  رب  اـهطالتخا  نیمه  زا  اـه  هنتف  اریز  دـنور .  نوریب  دجـسم  زا  طـالتخا  لاـح  رد  درم  نز و  هک  تشاد  یمن  شوخ  ادـخ  لوـسر 
 ( . 1 دنورب (  نابایخ  ای  هچوک  رانک  زا  نانز  طسو و  زا  نادرم  داد  یم  روتـسد  دـهدن  خر  یکاکطـصا  دروخرب و  هکنیا  يارب  ادـخ  لوسر 

تسنیا رتهب  دومرف  درک و  باطخ  اهنز  هب  دندمآ .  نوریب  دجـسم  زا  مهاب  نانز  نادرم و  دید  دوب .  دجـسم  نوریب  رد  ادخ  لوسر  زور  کی 
نانز نادرم و  طالتخا  هک  دنهد  یم  اوتف  تبـسانم  نیمه  هب  ءاهقف   ( . 2 طسو (  زا  اهنآ  دیورب و  رانک  زا  امـش  دنورب .  اهنآ  دینک  ربص  امش 
هرکی دیوگ " :  یم  هلأسم 49  لوا  لصف  یقثولا  هورع  رد  هرس )  سدق  يدزی (  یئابطابط  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  موحرم  تسا .  هورکم 

لدرامیب یـسک  رگا  یتسار   " نانز .  ریپ  دروم  رد  رگم  تسا  هورکم  نانز  نادرم و  ندـش  طلتخم  ینعی  زئاجعلل  الا  ءاسنلاب  لاجرلا  طالتخا 
هب یـسنج  طباور  یکاپ  يارب  ار  تبقارم  تیاهن  هکنیا  نیع  رد  مالـسا  تسا .  یلداعتم  لدتعم و  هار  مالـسا  هار  هک  دنک  یم  قیدصت  دـشابن 

همانرب نیا  رگا  هک  تسا  هدرک  يراک  هکلب  تسا  هدرواین  دوجو  هب  نز  یناسنا  ياهدادعتسا  زورب  يارب  یعنام  هنوگچیه  تسا  هدروآ  لمع 
دلج 2 دوادوبا  ننس   - 2 518 هحفص .  دلج 5  یفاک  طباور 1 -  مه  دنام و  یم  ملاس  اه  هیحور  مه  دوش  ارجا  یطیرفت  طارفا و  ره  زا  رود 

 . دوش یم  رت  هدامآ  نز  درم و  حیحص  تیلاعف  يارب  عامتجا  طیحم  مه  ددرگ و  یم  رت  يدج  رت و  یمیمص  اه  هداوناخ   658 هحفص . 

یقالخا ياه  هیصوت 

دیهد رارق  هناخ  راصح  رد  ار  نانز  سپ  درم  هب  نز  هجوت  تسا و  نیمز  هب  درم  هجوت  هک  هدش  لقن  نومضم  نیدب  تایاور  یخرب  یفاک  رد 
تایاور هدـع  کی  یلو  دـیهد .  رارق  جاودزا  راصح  رد  ار  اهنآ  رتدوز  هچ  ره  هک  تسنیا  دوصقم  هک  تسا  دـقتعم  یفاـک  بحاـص  دوخ  . 

هاگآ نانز  اب  نادرم  ياهـسامت  تارطخ  زا  هک  درمـش  نانز  هب  تبـسن  نادرم  هب  یقالخا  هیـصوت  ار  اهنآ  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  رگید 
یلع نینمؤملاریما  فلا -  مینک :  یم  رکذ  ار  اهنآ  هدمع  تمسق  ام  تسا .  هدرک  لمح  بابحتسا  رب  ار  تایاور  نیا  لئاسو  بحاص  دنشاب . 
یقبا باجحلا  هدش  ناف  نهایا  کباجحب  نهراصبا  نم  نهیلع  ففکا  و  دیامرف " :  یم  هیصوت  نینچ  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع 

یم ات  ینعی   ( . 1 " لعفاف (  كریغ  نفرعی  نا ال  تعطتـسا  نا  نهیلع و  هب  قثوی  نم ال  نهیلع  کلاخدا  نم  دـشاب  نهجورخ  سیل  نهیلع و 
نوریب هک  روطنامه  دنک .  یمن  ظفح  ار  نز  هناخ  زا  رتهب  زیچ  چیه  دـشاب .  هتـشادن  ترـشاعم  هناگیب  نادرم  اب  وت  نز  هک  نک  يراک  یناوت 

هناخ جراخ  رد  هناگیب  نادرم  اب  ترـشاعم  هناخ و  زا  نانآ  نسح  ماما  هب  نینمؤملاریما  فورعم  تیـصو  همان 31 )  هغالبلا (  جـهن  نتفر 1 - 
كانرطخ رضم و  زین  هناخ  لخاد  رد  ترشاعم  هزاجا  هناخ و  لخاد  رد  وا  رب  ار  هناگیب  درم  وت  ندرک  دراو  تسا  كانرطخ  رضم و  ناشیارب 

هلمج نیا  مالسا  ءاملع  تسا .  یقالخا  هیـصوت  کی  نیا   " نک .  نینچ  دنـسانشن  ار  يرگید  درم  وت  زج  هک  ینک  يراک  یناوتب  رگا  تسا . 
هیـصوت زا "  شیب  دش  یم  طابنتـسا  هچنآ  کش  نودب  یتاریبعت  نینچ  میدوب و  ام  رگا  دـنا .  هدرک  یقلت  یقالخا  هیـصوت  کی  لکـش  هب  ار 

هدرک ریبعت  هناخ  رد  نز  سبح  هب  نآ  زا  ام  هک  تسا  نامه  دش  یم  طابنتسا  هچنآ  دوب  نیفک  هجو و  رتس  موزل  زا  شیب  هکلب  دوب  یقالخا " 
فالخرب نیموصعم  هریـس  تایاور و  تایآ و  زا  رگید  یعطق  هلدا  دـنا  هدادـن  اوتف  اـه  هلمج  نینچ  نومـضم  هب  اـهقف  هکنیا  تلع  یلو  میا . 

هیـصوت هب  لمح  اـه  هلمج  نیا  اذـهل  تسا .  باحـصا  هنع "  ضرعم  اـه "  هلمج  نیا  رهاـظ  حالطـصا  هب  تسا و  تاریبعت  نیا  رهاـظ  داـفم 
اه هلمج  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  طابنتـسا  اه  هلمج  نیا  لاثما  زا  اهقف  هچنآ  یهقف .  هن  دراد  یقالخا  شزرا  تسا و  هدـش  یقـالخا 
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تخـس یبنجا  درم  نز و  هطبار  دـنک . یم  نایب  ار  یتقیقح  هک  تسین  کش  تسا و  سنج  ود  طباور  رد  یناور  یحور و  یتقیقح  هب  داشرا 
ات هک  تسنیا  دنک  یم  هیـصوت  یقالخا  رما  کی  تروص  هب  لقاال  مالـسا  هچنآ  دـنزغل .  یم  نآ  رب  نالیپ  هک  تسا  یلیگ  تسا .  كانرطخ 

نانز هک  دراد  یموزل  هچ  دنیب .  یم  دوخ  مشچ  هب  ار  طلتخم  عامتجا  ياهنایز  زورما  هعماج  دـشاب .  طلتخم  ریغ  یندـم  عامتجا  نکمم  دـح 
تیلاعف و رد  یـصقن  دنهد  ماجنا  هناگادـج  فص  ود  رد  رگا  ایآ  دـنهد .  ماجنا  نادرم  شود "  هب  شود  حالطـصا "  هب  ار  دوخ  ياهتیلاعف 

ياج هب  ار  کی  ره  دراد و  یم  زاب  راک  زا  ار  شودـمه  ود  ره  هک  تسنیا  اـه  شود  هب  شود  نیا  رثا  دـهد ؟  یم  خر  ناـنآ  راـک  نامدـنار 
زا تسا  یثیدـح  ب -  ددرگ .  یم  یهتنم  یـشوغامه  هب  اهیـشودمه  نیا  ابلاغ  هک  اـجنآ  اـت  دـنک  یم  شودـمه "  هجوتم "  راـک  هب  هجوت 

ثیدح هصالخ  دشاب .  هتشاد  یحیحـص  هیجوت  دناوت  یم  اما  دننک  یمن  دانتـسا  ثیدح  نیدب  ءاهقف  دنچ  ره  مالـسلا .  اهیلع  ارهز  ترـضح 
یلع نب  نسح  دیوگب .  خساپ  تسناوتن  یسک  تسا ؟  رتهب  زیچ  ره  زا  نز  يارب  زیچ  هچ  دندیـسرپ :  مدرم  زا  ادخ  لوسر  يزور  تسنیا " : 
يارب رتهب  زیچ  همه  زا  دومرف :  ارهز  درک .  لقن  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  شردام  يارب  ار  هصق  دوب .  رضاح  سلجم  رد  كدوک و  مالـسلا  هیلع 

رود تیحجرا  تسا و  یقالخا  هیـصوت  زین  ثیدـح  نیا   ( . 1 " دـنیبن (  ار  وا  مه  يا  هناـگیب  درم  دـنیبن و  ار  يا  هناـگیب  درم  هک  تسنیا  نز 
 . تسا هقیضم  جرح و  زا  يریگولج  رطاخ  هب  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  ياهـصیخرت  مامت  میا  هتفگ  البق  ام  دنک .  یم  نایب  ار  درم  نز و  ندوب 
هب مرکا  لوسر  ج -  تسا .  یقاب  دوخ  ياج  رس  ناکما  دودح  رد  ودنآ  نایم  میرح  دوجو  درم  نز و  ندوب  رود  شـشوپ  یقالخا  تیحجرا 

هحفص 9 دلج 3  لئاسو  وت 1 -  تفم  هاگن  نیلوا  ینعی   ( 2 " کل (  کیلع ال  ۀیناثلا  کل و  هرظن  لوا  یلع  ای  دومرف " :  مالـسلا  هیلع  یلع 
تنایز هب  مود  هاگن  اما  تسا  هدمآ  ترابع  نیدب  هحفص 496  دلج 1  دوادوبا  ننس  رد   24 هحفص .  دلج 3  لئاسو   2 ۀمغلا .  فشک  زا  لقن 
تـسا رظن  فالتخا  تسه  هاگن  رد  اعبط  هک  يرثا  نایب  ماقم  رد  ای  تسا  مکح  نایب  ماقم  رد  ثیدح  نیا  هکنیا  رد  تدوس .  هب  هن  دشاب  یم 

لوا هاگن  هک  تسنیا  ثیدـح  دافم  تسا .  رظن  مکح  ضرعتم  ثیدـح  نیا  دـنا  هتفگ  یلح  همالع  عیارـش و  بحاـص  ققحم  دـننام  یخرب  . 
تسا زیاج  رظن  نآ  زا  لوا  هاگن  تسا .  مارح  اقلطم  يدمع  هاگن  هک  تسنیا  دوصقم  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  مارح .  مود  هاگن  تسا و  زیاج 

زا تسا و  مارح  اـعطق  هک  تسا  يذذـلت  یناوهـش و  رظن  كرت  هیـصوت  ماـقم  رد  ثیدـح  نیا  هک  تسنیا  تقیقح  یلو  تسین .  يدـمع  هک 
یم دیآ  یم  ششوخ  انایحا  دتفا و  یم  ینز  هب  شمـشچ  ناسنا  هک  دیوگب  ار  بلطم  نیا  دهاوخ  یم  ثیدح  نیا  تسا .  جراخ  ثحب  لحم 

تـسا ذذلت  دصق  هب  نوچ  مود  تبون  اما  درادن  یعنام  تسا  يدـمع  ریغ  ذذـلت  نوچ  لوا  تبون  دربب .  تذـل  دـنک و  هاگن  مود  راب  دـهاوخ 
ندرک هاگن  ینعی   ( . 1 " ۀلیوط (  هرسح  تثروا  هرظن  مک  مومسم و  سیلبا  ماهـس  نم  مهـس  رظنلا  دومرف " :  قداص  ماما  د -  تسین .  زیاج 

رد دـنا .  هدروآ  دوخ  لابند  هب  ینـالوط  ياهفـسأت  اهترـسح و  اهدـعب  هک  یئاـههاگن  دنرایـسب  هچ  ناطیـش .  هیحاـن  زا  دولآرهز  تسا  يریت 
 . هرخالا کل  تسیل  یلوالا و  کل  ناف  هرظنلاب  هرظنلا  عبتت  یلع ال  اـی  تسا :  ینعی   ( 2 " رظنلا (  نینیعلا  انز  تسا " :  هدمآ  رگید  ثیدـح 

دلج یفاک   - 2 24 هحفص .  دلج 3  لئاسو   - 1 تسا .  هدمآ  نومضم  نیمه  هب  بیرق  هدش  لقن  لئاسو  رد  هک  زین  هعیش  تایاور  یضعب  رد 
نکمم تسا و  دولآ  توهش  ياههاگن  هب  رظان  زین  ثیدح  ود  نیا  تسا .  هاگن  مشچ  ود  يانز   24 هحفص .  دلج 3  لئاسو  هحفص 559 و   5

 . طایتحا هب  دشاب  یقالخا  هیصوت  تسا 

طالتخا هن  سبح و  هن 

دننک یم  مهتم  نادـب  ار  مالـسا  مالـسا  نافلاخم  هک  تسا  يزیچ  نآ  هن  دـیوگ  یم  مالـسا  هچنآ  تشگ  مولعم  دـش  نایب  اـعومجم  هچنآ  زا 
نز و طالتخا  ینعی  دـنیب  یم  ار  نآ  موش  بقاوع  تسا و  هتفریذـپ  ارنآ  دـیدج  يایند  هک  تسا  یماظن  هن  هناـخ و  رد  نز  تیـسوبحم  ینعی 

نیتأی یتاللا  و  دـش .  ررقم  راکدـب  نانز  يارب  مالـسا  رد  تقوم  روط  هب  هک  دوب  تازاجم  یعون  هناخ  رد  نز  یلک  سبح  عماـجم .  رد  درم 
1 الیبس (  نهل  هللا  لعجی  وا  توملا  نهافوتی  یتح  تویبلا  یف  نهوکسماف  اودهش  ناف  مکنم  ۀعبرا  نهیلع  اودهـشتساف  مکئاسن  نم  ۀشحافلا 
رد لیـصفت  هب  هک  یبیترت  هب  دنداد (  تداهـش  دهاش  راهچ  رگا  دیریگب .  نانآ  رب  دهاش  راهچ  دنوش  یم  انز  بکترم  هک  امـش  زا  ینانز  ( . 
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نیعم 1 ناشیا  رب  يرگید  هار  ادخ  ای  دـسر  نایاپ  هب  ناشرمع  ات  دـینک  سبح  هناخ  رد  ار  نانآ  تسا )  نآ  يدـصتم  هقف  هدـش و  نایب  تنس 
مکح هدنیآ  رد  تسا و  تقوم  مکح  نیا  هک  تسنیدب  هراشا  رگید  هار  زا  دوصقم  دنیوگ :  یم  نارـسفم  دـنک .   240 15 هیآ .  ءاسن  هروس 

ارنآ هراـشا  اـب  هیآ  نیا  هک  تسا  ناـمه  تسا  هدرک  ناـیب  ار  هیناز  یناز و  مکح  هک  رون  هروـس  زا  هیآ 2  دمآ .  دـهاوخ  نانآ  يارب  يرگید 
 : دیوگ یم  مالسا  میرح .  ظفح  اب  ول  عماجم و  رد  نز  تکرش  اب  هن  تسا  فلاخم  طالتخا  اب  مالسا  هک  تسنیا  دوصقم  تسا .  هداد  هدعو 

عماجم سلاجم و  رد  تکرش  زا  نانز  هک  تسا  هدوب  نیمه  ادخ  لوسر  نامز  زا  نیملسم  يراج  تنـس  میرح .  هکلب  طالتخا  هن  سبح و  هن 
هدوبن طلتخم  درم  اب  نز  ربعم  هچوک و  رد  یتح  عماجم  دجاسم و  رد  تسا .  هدش  تیاعر  میرح "  لصا "  هراومه  یلو  دنا  هدـش  یمن  عنم 

فالخرب تسا  هداعلا  قوف  ماحدزا  لحم  ام  نامز  رد  هک  هفرـشم  دـهاشم  یخرب  دـننام  عماجم  یخرب  رد  درم  نز و  طلتخم  تکرـش  تسا . 
 . تسا مالسا  سدقم  عراش  یضرم 

اهاوتف

باتک و كرادـم  قبط  نادرم  نانز و  طباور  عومجم  رد  مالـسا  لدـتعم  قیقد و  شور  مه  رظن و  شـشوپ و  فلاخم  قفاوم و  هلدا  اجنیا  اـت 
ذذلت يور  زا  هک  ار  یهاگن  ندوب  زیاج  مه  دزاس و  یم  للدم  ار  نیفک  هجو و  رتس  بوجو  مدع  روبزم  هلدا  دش  مولعم  دش و  نشور  تنس 

زا مالـسا  ياملع  دـنادب  دـهاوخ  یم  سک  ره  تسیچ ؟  اهاوتف  مینیبب  دـیاب  نونکا  دـنک .  یم  تیوقت  دـشابن  راک  رد  مه  يا  هبیر  دـشابن و 
ایناث و  تسیچ ؟  نیفک  هجو و  شـشوپ  هرابرد  مالـسا  ياهقف  رظن  ـالوا  دـنا ؟  هداد  اوتف  هنوگچ  مهم  هلأـسم  ود  نیا  رد  نونکاـت  لوا  ردـص 
ینـس هعیـش و  زا  معا  یمالـسا  ياملع  مامت  نایم  رد  ارهاـظ  تسین  مزـال  نیفک  هجو و  ندیـشوپ  هکنیا  رد  دـنراد ؟  يرظن  هچ  رظن  هراـبرد 

هک تسین  مولعم  مهنآ  دراد .  فلاخم  رظن  ماشه  نب  نمحرلادـبع  نب  رکبوبا  مان  هب  ننـست  لها  ياملع  زا  رفن  کی  طـقف  تسین .  یفـالتخا 
ای چم و  ات  اهتسد  هرابرد  ءاملع  زا  یـضعب  انایحا  تسین  یفالتخا  هنوگچیه  هرهچ  هرابرد  مرحم .  ان  دروم  رد  ای  تسا  زامن  دروم  رد  شرظن 

ادـیپ نینچنیا  يا  هلأسم  رتمک  دـیاش  یهقف  لئاسم  نایم  رد  تسین ؟  ای  تسه  ءانثتـسا  ءزج  ایآ  هک  دـنا  هدرک  فالتخا  قاس  ات  اـهاپ  هراـبرد 
رکذ دیاب  بلطم  ود  مینک  لاوقا  لقن  هکنآ  زا  شیپ  دشاب .  هدوب  ینس  هعیش و  زا  معا  مالـسا  ياملع  نایم  رظن  قافتا  دروم  هنوگنیا  هک  دوش 
مامت نز  هک  تسا  بجاو  زامن  رد  هکنیا  باب  زا  زامن  باب  رد  یکی  دـننک .  یم  حرط  اج  ود  رد  ءاهقف  ار  شـشوپ  هلأسم  هکنیا  یکی  دوش : 

هجو و ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  دشاب .  هتـشادن  دوجو  ای  و  دشاب .  هتـشاد  دوجو  یمرحم  ان  هاوخ  دناشوپب  ار  شیوخ  ندـب 
نز هب  دراد  قح  يدودح  هچ  ات  راگتـساوخ  هکنیا  زا  ثحب  تبـسانم  هب  حاکن  باب  رد  رگید  هن ؟  ای  دشاب  هدیـشوپ  دـیاب  زامن  رد  مه  نیفک 
زا اذهیلع  دوش .  یم  رظن  زاوج  مدع  زاوج و  هرابرد  ای  شـشوپ و  هرابرد  یلک  ثحب  کی  الومعم  زین  اجنیا  رد  دـنک .  هاگن  دوخ  رظن  دروم 

كاپ هکنیا  لیبق  زا  دراد  یطئارش  هتبلا  هک  دوش  هدرب  راک  هب  دیاب  زامن  رد  هک  یششوپ  ینعی  یتالص  رتس  میراد :  رتس "  عون "  ود  هقف  رظن 
ادـعب درادـن .  ار  زامن  صاخ  طئارـش  دوش و  تیاـعر  دـیاب  هناـگیب  نادرم  لـباقم  رد  هک  یتالـص  ریغ  رتس  و  هریغ .  دـشابن و  یبصغ  دـشاب 

 . دـنرادن توافت  مه  اب  شـشوپ  دودـح  رادـقم و  رظن  زا  یتالـص  ریغ  یتالـص و  رتس  هکنیا  رد  تسین  یفـالتخا  ارهاـظ  هک  تفگ  میهاوخ 
رظن رد  ریبعت  نیا  تسا  نکمم  تسا .  تروع "  تسد "  ود  هرهچ و  زج  نز  ندب  دنیوگ :  یم  دـنراد  یحالطـصا  ءاهقف  هکنیا  مود  بلطم 

نز ندب  یمالـسا  هقف  رظن  زا  ایآ  حبقتـسم .  تشز و  زیچ  کی  ینعی  تروع "  دنیوگب " :  هک  تهج  نیا  يور  دنک  هولج  هدننز  اه  یـضعب 
 . تسین حـیبق  تشز و  زیچ  کی  ینعم  هب  تروع "  هملک "  هک  تسنیا  خـساپ  تسا ! ؟  حبقتـسم  تشز و  زیچ  کـی  تسد  ود  هرهچ و  زج 

هنوگچیه هک  دوش  یم  هدرب  راـک  هب  يدراوم  رد  تروع "  هملک "  ـالباقتم  دوش و  یمن  هتفگ  تروع "  یحیبـق "  تشز و  رما  ره  هب  اذـهل 
یم دنک  یم  اه  نامیالا  فیعض  یخرب  یئوج  هناهب  هب  هراشا  هک  بازحا  هوزغ  ناتساد  رد  میرک  نآرق  رد  الثم  درادن .  یتشز  حبق و  موهفم 

زا نانآ  زا  هتـسد  کی  ینعی   ( 1 " ارارف (  الا  نودـیری  نا  هروعب  یه  ام  هروع و  انتویب  نا  نولوقی  یبنلا و  مهنم  قیرف  نذأتـسی  و  دـیامرف " : 
ظافح یب  ناشیاه  هناخ  هکنآ  لاح  درادـن و  یفاک  راصح  تسا  ظافح  یب  ناماه  هناخ  دـنیوگ  یم  دـنهاوخ و  یم  تعجارم  هزاـجا  ربمغیپ 
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تسا یهیدب  تسا و  هتفر  راک  هب  نآ  ندوب  ظافح  یب  رابتعا  هب  هناخ  دروم  رد  تروع "  هملک "  اجنیا  رد  دنرادن .  يدصق  رارف  زج  تسین 
حبص زامن  زا  لبق  تولخ :  تقو  هس  دش  ریـسفت  البق  هک  رون  هروس  هیآ 59  رد  درادن .  دوجو  اجنیا  رد  یتشز  حـبق و  موهفم  هنوگچیه  هک 

هدناوخ تروع "  هس  مان "  هب  دـنرادن  یظافح  دـنروآ و  یم  نوریب  نت  زا  ار  اهـسابل  تقونیا  رد  دارفا  هکنیا  رابتعا  هب  ءاشع  زا  دـعب  زورمین 
ریغ نایم  رد  ریظن و  یب  نارـسفم  نایم  رد  اهتغل  یناعم  نتفاکـش  ظاحل  زا  هک  نایبلا  عمجم  بحاـص   14 هیآ .  بازحا  هروس   1 تسا .  هدش 
یف هنم  فوختی  یش ء  لک  هروعلا  و  دیوگ " :  یم  دنک  یم  ینعم  ار  تغل  هک  اجنآ  بازحا  هروس  هیآ 14  لیذ  رد  تسا  ریظن  مک  نارسفم 
یم هتفگ  تسا  ینارگن  دروم  هک  ریذـپ  بیـسآ  زیچ  ره  هب  تروع  ینعی  هزیرح "  نکت  مل  اذا  هروـعم  راد  روـعم و  ناـکم  و  برح .  وا  رغث 

ریذپ بیـسآ  درادن و  ماکحتـسا  هک  يا  هناخ  ینعی  روعم  هناخ  روعم و  ناکم  گنج .  هب  طوبرم  رما  کی  ای  يدحرـس و  طاقن  لیبق  زا  دوش 
دننام هک  دوش  یم  هتفگ  تروع "  تهج "  نآ  زا  نز  هب  دشاب .  یمن  ریقحت  یعون  رب  لمتـشم  یهقف  ریبعت  نیا  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا . 

رد همالع  ءاهقف .  لاوقا  لقن  رس  رب  میورب  نونکا  دریگ .  رارق  شـشوپ  راصح  رد  دیاب  دشاب و  یم  ریذپ  بیـسآ  تسا و  راصح  یب  يا  هناخ 
نب رکبوبا  زج  اهرهش  عیمج  رد  ءاملع  عیمج  عامجا  هب  هرهچ  زج  تسا  تروع  نز  ندب  عیمج  دیامرف " :  یم  هالصلا  باتک  ءاهقفلا  هرکذت 

ود هعیـش )  ام (  ءاملع  رظن  زا  تسا .  دودرم  عامجا  مکح  هب  وا  نخـس  تسا و  هتـسناد  تروع  ار  نز  ندـب  مامت  هک  ماشه  نب  نمحرلادـبع 
مه هعیـش  ءاملع  اب  تهج  نیا  رد  يروث  نایفـس  یعازوا و  یعفاش و  سنا و  نب  کلام  تسین .  تروع  تسا و  هرهچ  دننام  زین  چم  ات  تسد 

 . تسا هدرمش  ءانثتسا  ءزج  امأوت  ار  نیفک  هجو و  اهنم "  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدبی  و ال  ادخ " :  نخس  ریسفت  رد  سابع  نبا  اریز  دنا  هدیقع 
نخس دعب  همالع   " اهنآ .  نخس  در  رد  تسا  یفاک  سابع  نبا  نخس  و  دوش .  هدیشوپ  دیاب  نیفک  يرهاظ  دواد  لبنح و  دمحا  هدیقع  هب  اما 

هب یتالـص  رتس  باب  رد  مالـسا  ءاهقف  دوش  یم  هظحالم  هکنانچ  هن ؟  ای  دنامب  هدیـشوپ  دیاب  ایآ  هک  دـهد  یم  همادا  نیمدـق  هرابرد  ار  دوخ 
مرحم ان  لباقم  رد  هک  تسا  نامه  دوش  هدیـشوپ  تسا  مزال  زامن  رد  هچنآ  اریز  تسین  زامن  هب  طوبرم  هک  دننک  یم  کسمت  رون  هروس  هیآ 
تـسا مزال  دوش  هدیـشوپ  دیاب  مرحم  ان  لباقم  رد  هچنآ  رب  دـئاز  زامن  رد  ایآ  هک  تسنیا  رد  دـشاب  یثحب  رگا  دـیاش  و  دوش .  هدیـشوپ  دـیاب 

 . تسین یثحب  دوش  هدیشوپ  تسین  مزال  مه  مرحم  ان  لباقم  رد  دوش  هدیـشوپ  تسین  مزال  زامن  رد  هچنآ  هکنیا  رد  اما  هن ؟  ای  دوش  هدیـشوپ 
نز ندب  هک  تسنیا  رب  ءاملع  رثکا  هدیقع  دیوگ " :  یم   ( 1 دهتجملا (  ۀیادب  باتک  رد  یسلدنا  فورعم  فوسلیف  بیبط و  هیقف و  دشر  نبا 
نب نمحرلادبع  نب  رکبوبا  و  دوش .  یمن  هدرمـش  تروع  زین  نیمدق  هک  تسا  دـقتعم  هفینحوبا  تسا .  تروع  چـم  ات  تسد  ود  هرهچ و  زج 
داوج خیـش  فیلأت   ( 2 " ۀـسمخلا (  بهاذـملا  یلع  هقفلا  باتک "  رد   " تسا .  تروع  ءانثتـسا  الب  نز  ندـب  مامت  هک  تسا  دـقتعم  ماـشه 

لاح رد  دشوپب  دیاب  زامن  جراخ  رد  ار  هچنآ  تسا  مزال  درم  نز و  زا  کی  ره  رب  هک  دنراد  رظن  قافتا  مالـسا  ياملع  دـیوگ " :  یم  ۀـینغم 
هدیـشوپ تسا  مزال  دوش  هدیـشوپ  دیاب  زامن  جراخ  رد  هچنآ  رب  دئاز  يرادـقم  زامن  رد  ایآ  هک  تسنیا  رد  فالتخا  دـشوپب .  دـیاب  مه  زامن 

لوا دلج   - 1 تسا -  مزال  زامن  رد  اهنآ  زا  يرادـقم  ای  نیفک  هجو و  ندیـشوپ  ایآ  هک  تسنیا  تسا  ثحب  دروم  نز  رد  هچنآ  هن ؟  ای  دوش 
تسا ثحب  دروم  درم  رد  هچنآ  و  تسین ؟  مزال  ای  تسین -  مزال  زامن  جراخ  رد  هکنآ  اب  دوش -  هدیـشوپ   113 هحفص .   - 2 111 هحفص . 
هیماما هعیـش  ياملع  هدیقع  هب  دیوگ " :  یم  نینچ  هاگنآ  دوش " ؟  هدیـشوپ  زامن  رد  تسا  مزال  وناز  فان و  نیب  ام  رب  هدایز  ایآ  هک  تسنیا 

هب هنیمز  نیا  رد  ءاملع  نانخـس  لقن   . . . " دشوپب .  مرحم  ان  زا  دـیاب  زامن  ریغ  رد  هک  دـشوپب  تسا  بجاو  ردـق  نامه  زامن  لاح  رد  نز  رب 
هلأسم ءاهقف  الومعم  دش .  هتفگ  هک  دنا  هداد  رظن  هنوگ  نیمه  هب  دنا  هدرک  ثحب  رگا  دوخ  ياهباتک  رد  هتـشذگ  ياملع  دـماجنا .  یم  لوط 

دنا هتشادنپ  رصاعم  ءاهقف  ناگرزب  زا  یضعب  هک  تسنیا  بیجع  دنا .  هدش  ضرعتم  حاکن  باب  رد  ار  رظن  هلأسم  هالص و  باب  رد  ار  ششوپ 
اب رظن  زاوج  هلأسم  رد  هرکذـت  رد  همـالع  تسا .  هابتـشا  نیا  و   ( 1 تسا (  بجاو  هرهچ  ندیـشوپ  هک  تسنیا  هرکذت  رد  همالع  هدـیقع  هک 

باتک ءاهقفلا  هرکذـت  رد  همالع  رظن :  زاوج  مدـع  زاوج و  هلأسم  اما  شـشوپ .  هلأسم  رد  هن  تفگ  میهاوخ  هکنانچ  دراد  فالتخا  نارگید 
تجاح و ای  دراد )  يراگتـساوخ  دـصق  هک  یـسک  دـننام  تسا (  ترورـض  تجاح و  هطـساو  هب  ای  نز  هب  درم  رظن  دـیوگ " :  یم  حاکنلا 

شـشوپ موزل  مدع  هلدا  هکنآ  زا  سپ  میکح  هللا  ۀیآ   190 هحفص 192 -  دلج 5  هورعلا  کسمتسم  رد  رگا 1 -  تسین .  راک  رد  یترورض 
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رهاوج بحاص  ارهاظ  رهاوجلا " . . .  یف  هاوق  عنملا و  نم  هرکذـتلا  نع  ام  فعـض  رهظی  کلذ  نم  و  دـنیامرف " :  یم  دـننک  یم  تیوقت  ار 
رد ترورـض  تجاح و  تسین .  حیحـص  اعطق  هرکذـت  رد  همالع  هب  تبـسن  نیا  لاح  ره  هب  رتس .  بوجو  هن  تسا  رظن  هلأـسم  هب  شرظن  زین 

رگا تسین و  زیاـج  زین  اـهنآ  هب  رظن  تسا  راـک  رد  هنتف  فوـخ  رگا  نیفک :  هجو و  اـما  تسین .  زیاـج  نیفک  هجو و  ریغ  هب  رظن  تسین  راـک 
هدیقع هب  یلو  دنراد  ار  هدیقع  نیمه  زین  هیعفاش  رثکا  تسا .  هورکم  یلو  درادـن  یعنام  یـسوط  خیـش  هدـیقع  هب  تسین  راک  رد  هنتف  فوخ 
هدیقع هب  دیوگ " :  یم  دنک  یم  لقن  ار  هیعفاش  زا  هدع  نیا  هلدا  هکنآ  زا  سپ  همالع   " تسا .  مارح  نیفک  هجو و  هب  رظن  هیعفاش  زا  یضعب 

زیاج شرارکت  تسا و  زیاج  راب  کـی  تسد  ود  هرهچ و  هب  رظن  دـیوگ :  یم  عیارـش  رد  ققحم   " تسا .  مارح  نیفک  هجو و  رب  رظن  زین  نم 
لوق هس  نیفک  هجو و  رب  رظن  باب  رد  اعومجم  دنا .  هدرک  باختنا  ار  هدیقع  نیمه  شیاهباتک  یـضعب  رد  همالع  هعمل و  رد  دیهـش  تسین . 

 . دنا هدرک  باختنا  ار  هدیقع  نیا  رهاوج  بحاص  هلمجنآ  زا  رگید و  دودعم  رفن  دنچ  هرکذت و  رد  همالع  اقلطم .  تیعونمم  فلا -  تسا : 
نیا عبات  شبتک  زا  رگید  یـضعب  رد  همالع  هعمل و  رد  لوا  دیهـش  عیارـش و  رد  ققحم  رظن .  رارکت  تیعونمم  تبون و  کی  رظن  زاوج  ب - 
دییأت ار  رظن  نیا  کلاسم  رد  یناث  دیهش  دنتسم و  رد  یقارن  يراصنا  خیش  قئادح  بحاص  ینیلک  یـسوط  خیـش  اقلطم .  زاوج  ج -  دنرظن . 

در تسا  هدش  عقاو  همالع  دنسپ  دروم  دنا و  هدرک  کسمت  نادب  هیعفاش  هک  يا  هلدا  دییأت و  ار  لوق  نیا  کلاسم  رد  یناث  دیهش  دننک .  یم 
مالـسا ياملع  يامدق  هدیقع  اجنیا  ات  تسا .  تمالـس  طایتحا و  قیرط  میرحت  هب  لوق  هک  تسین  کش  دیوگ :  یم  رخآ  رد  یلو  دنک .  یم 
یقثولا هورع  رد  يدزی  یئابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  موحرم  رخأتم :  ياملع  اما  میدرک .  رکذ  رظن  هرابرد  مه  شـشوپ و  هرابرد  ار 

1 " دشوپب (  مراحم  ریغ  زا  نیفک  هجو و  زج  ار  شیوخ  ندب  مامت  تسا  بجاو  نز  رب  دـیوگ " :  یم  زامن  ریغ  رد  شـشوپ  هلأسم  هب  عجار 
هجو یتعامج  یبنجا .  درم  هب  رظن  تسین  زیاج  نز  رب  هکنانچمه  یبنجا  نز  هب  رظن  تسین  زیاج  درم  رب  دـیوگ " :  یم  رظن  هلأسم  هرابرد  ( . 
زیاج راب  کی  زا  شیب  تسا و  زیاج  راب  کی  رظن  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  تسا .  زیاج  اهنآ  رب  رظن  اقلطم  دنا  هتفگ  هدرک  ءانثتسا  ار  نیفک  و 
ياه هلاسر  رد  حیرـص  رظن  راهظا  زا  هلأسم  ود  نیا  رد  ابلاغ  رـصاعم  رخأتم و  ياـهقف  اـما   ( . 2 " اـقلطم (  تسا  تیعونمم  طوـحا  تسین . 

رد هتاکرب  تماد  میکح  هللا  ۀیآ  ترضح  رصاعم  رخأتم و  ياملع  نایم  رد  دنیوپ .  یم  یطایتحا  قیرط  الومعم  دنا و  هدرک  يراددوخ  هیلمع 
یم ناشیا  دننک .  یم  ءانثتسا  احیرص  ار  نیفک  هجو و  دنراد و  حیرـص  ياوتف  موس  هلأسم  حاکنلا  باتک  مهن  پاچ  نیحلاصلا  جاهنم  هلاسر 

و ذذلت -  مدع  طرـش  هب  همذ -  لها  نانز  هب  رظن  تسا  زیاج  نینچمه  دراد .  ار  وا  جـیوزت  دـصق  هک  یـسک  هب  رظن  تسا  زیاج  دـنیامرف " : 
رتاس لصف  هالصلا  باتک  یقثولا  هورع  هب 1 -  هک  ینانز  نینچمه  و  ذذلت -  مدع  طرش  هب  درادن -  رثا  اهنآ  یهن  هک  اورپ  یب  نانز  نینچمه 

چم اـت  تسد  ود  هرهچ و  رب  رگم  تسا  مارح  اـهنیا  ریغ  هب  رظن  و  دنـشاب .  یم  مرحم  یهجو   31 هلأسم .  حاکنلا  باـتک  یقثولا  هورع   - 2 . 
 "  . ذذلت مدع  طرش  هب  مهنآ 

طایتحا سح 

دناد یم  دوخ  نادـجو  رد  یـسک  ره  تسا .  شـشوپ  موزل  مدـع  رظن و  زاوج  هب  ياوتف  زا  زیهرپ  تابجوم  زا  یکی  طایتحا  سح  نامگ  یب 
مشچ سوه  درم  رد  یئامندوخ و  یئارآدوخ و  جربت و  هب  دیدش  هقالع  نز  رد  دراد :  دوجو  نز  رد  یکی  درم و  رد  یکی  هصیصخ  ود  هک 
تهج نیا  زا  هکلب  تسا  تماق  لادتعا  تهج  زا  هن  دنا  هدرک  هیبشت  ورـس  هب  ار  نز  ءارعـش  هکنیا  قیفوت :  هلجم  لوق  هب  يزاب .  رظن  ینارچ و 

رد تسین .  شکاب  امرس  بیسآ  زا  دیآ و  یم  نوریب  نایرع  هنهرب و  ناتسبات  ناتسمز و  درادن  ناتـسمز  ناتـسبات و  ورـس  دننام  نز  هک  تسا 
تسین نیا  زا  رت  بیجع  یناسنا  لامعا  نایم  رد  دسیون " :  یم  تنارود  لیو  نادرم  ینارچ  مشچ  هصیصخ  نانز و  یئامندوخ  تفـص  دروم 

رترادیاپ يرما  یناسنا  راتفر  رد  دنشاب .  ندوب  بوبحم  ندش و  قوشعم  هدامآ  روگ  مد  ات  نانز  دنتفیب و  نانز  لابند  هب  رـس  هناریپ  نادرم  هک 
ندـناوخ هب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا  شیوخ  راکـش  بقارم  هنوگچ  راـکم  روناـج  نیا  نیبب  تسین .  ناـنز  هب  نادرم  هاـگن  زا  رت  تباـث  و 

رظن رد  ار  شروصت  لایخ و  تسوا .  ینادواج  دیـص  هرابرد  هنوگچ  هک  نیبب  رادارف و  شراتفگ  هب  شوگ  تسا .  هتـشاد  لوغـشم  هماـنزور 
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تسیچ و رد  قیمع  لـیم  نیا  ياـه  هشیر  دریگ ؟  یم  تروص  هنوگچ  رما  نیا  ارچ ؟  دـخرچ .  یم  عمـش  رود  هب  راو  هناورپ  هنوگچ  هک  رآ 
رود رظن  زا  ناوت  یمن  میتـفگ  هک  ار  تقیقح  نیا  يرآ  دـسر " ؟  یم  دوخ  یلعف  نوـنج  هوکـش و  هلحرم  هب  اـت  دـیامیپ  یم  ار  یلحارم  هچ 
 . تسا یلزنم  عامتجا  نیناوق  ياه  هیاپ  زا  مالسا و  ملسم  لوصا  زا  یکی  عطق  روط  هب  اوقت  فافع و  لصا  هک  میناد  یم  یفرط  زا  تشاد و 

؟  راهظا ای  نامتک 

هدـهاشم اب  ریخا  رـصع  رد  اوتف  نابحاص  هکنیا  یکی  تسا :  هدـمآ  دوجو  هب  فلاخم  ناـیرج  ود  ـالمع  هلأـسم  نیا  رد  باـسح  نیمه  يور 
هجو و رب  رظن  تمرح  مدع  نیفک و  هجو و  رتس  بوجو  مدع  هب  اوتف  هک  دنسرت  یم  دوخ  نادجو  قمع  رد  تخـس  دوجوم  لاوحا  عاضوا و 
ار رگید  یـضعب  هک  تسنیا  مود  نایرج  دـنهد .  یم  تاجن  ار  دوخ  طوحالا "  کی "  اـب  دـنیوپ و  یم  تمالـس  قیرط  اذـهل  دـنهدب  نیفک 

دندرگ یم  هناهب  لابند  مدرم  هک  نامز  رـصع و  تاظحالم  اب  یلو  تسا  نیمه  بلطم  عقاو  تقیقح و  رظن  زا  دنچ  ره  هک  هدـش  نیا  هدـیقع 
تسا تسرد  دوشن .  هناهب  بجوم  هک  درک  نامتک  ار  تایعقاو  زا  یتمسق  دیاب  دنزیرب  رود  تروص  ره  هب  لکش و  ره  هب  ار  فافع  دویق  هک 

هرهچ و اـهنت  هن  بلطم  نیا  ندینـش  اـب  اریز  تفگ  مدرم  هب  ار  نیا  دـیابن  یلو  تسا  هدرکن  بجاو  ار  تسد  ود  هرهچ و  شـشوپ  مالـسا  هک 
نایم هب  اپ  يراک  هظفاحم  نامتک " و  هفسلف  هک "  تساجنیا  دیشوپ .  دنهاوخن  مه  ار  وناز  يالاب  ات  اهاپ  هنیس و  رس و  دنشوپ  یمن  ار  اهتسد 

زین نآ  شورف  دیرخ و  ویدار و  رابخا  عامتـسا  باب  رد  ار  هدیقع  نیا  ریظن  يا  هدع  درادن  هلأسم  نیا  هب  صاصتخا  نامتک  هفـسلف  دـهن .  یم 
باتک نیا  زا  هکنیا  نمض  ملاع  درم  نیا  تشون .  نم  هب  يا  همان  ناتسزوخ  ياملع  زا  یکی  ناتسار  ناتـساد  باتک  راشتنا  زا  سپ  دنتـشاد . 
تـسا هتفای  تسرد  هدرک  قیبطت  لصا  اـب  ار  اهناتـساد  همه  هک  دوب  هدرک  فارتعا  دوب و  هداد  صیخـشت  دـنمدوس  رایـسب  ارنآ  هدرک  لـیلجت 
نایرج هب  طوبرم  هک  راک  میسقت  ناتساد  یکی  دوش :  یم  عقاو  هدافتسا  ءوس  دروم  اریز  مرادرب  ار  اهناتـساد  زا  ات  ود  هک  دوب  هدرک  داهنـشیپ 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسا .  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  ریما  ترضح  نایم  ار  هناخ  ياهراک  ادخ  لوسر  ندرک  میسقت 
زا یضعب  ریما  ترضح  ندوبن  رد  ارهز  ترـضح  دنک و  یم  راذگاو  ارهز  هب  ار  یلخاد  ياهراک  یلع و  هب  ار  نوریب  ياهراک  ملـس  هلآ و  و 

تمذم رد  ادخ  لوسر  دراد  يا  هلمج  هک  شورف "  هدرب  یتح  ناتـساد "  رگید  یکی  دریگ .  یم  هدـهع  هب  ار  ترـضحنآ  یجراخ  ياهراک 
اریز مرادرب  باـتک  نآ  زا  دراد  ساـسا  لـصا و  هکنیا  نیع  رد  ار  ناتـساد  ود  نیا  دوـب  هدرک  هیـصوت  نم  هب  ملاـع  درم  نـیا  یـشورف .  هدرب 

هدافتـسا ءوس  دروم  مود  ناتـساد  دورب و  نوریب  لزنم  زا  دـناوت  یم  نز  دـندقتعم  هک  دوش  یم  یناـسک  هدافتـسا  ءوس  بجوم  یلوا  ناتـساد 
دیابن دوشب  تقیقح  نآ  زا  مدرم  فارحنا  ببـس  یتقیقح  نتفگ  رگا  انایحا  هک  متـسین  یلک  لصا  نیا  رکنم  نم  دوش .  یم  یگدرب  نافلاخم 

 . تسا مارح  قیاقح  نامتک  هتبلا  دوشب .  تقیقح  زا  ندـش  رود  هلیـسو  هکنیا  يارب  هن  تسا  تقیقح  هب  مدرم  داشرا  يارب  نتفگ  اریز  تفگ 
مهنعلی هللا و  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  سانلل  هانیب  ام  دعب  نم  يدهلا  تانیبلا و  نم  انلزنا  ام  نومتکی  نیذلا  نا  دیامرف " :  یم  میرک  نآرق 

ره ادخ و  دننک  یم  نامتک  میا  هدرک  نایب  هتفگ و  ام  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  بناج  زا  هدمآ  دورف  قیاقح  هک  یناسک  ینعی "   ( 1 " نونعاللا ( 
اب عوضوم  نیا  هزادنا  هب  یعوضوم  رتمک  رد  میرک  نآرق  تسا .  دـیدش  هداعلا  قوف  هیآ  نحل   " دـنک .  یم  تنعل  ار  نانآ  يا  هدـننک  تنعل 

دوخ عفانم  رطاـخ  هب  ار  قیاـقح  مدرم  هک  تسنیا  دوصقم  مدـقتعم  نم  لاـح  نیع  رد  تسا .  هتفگ  نخـس  یکانمـشخ  دـیدش و  نحل  نینچ 
 ( هدافتـسا ءوس  زا  رارف  يارب  ینیعم  تقوم و  دودـحم و  طئارـش  رد  هتبلا  و  تقیقح (  دوـخ  رطاـخ  هب  ار  تقیقح  هکنیا  یلو  دـننکن  ناـمتک 
رد اـنایحا  ینعی  تسین  بجاو  هشیمه  نتفگ  تسار  اـما  تسا  مارح  نتفگ  غورد  رگید  تراـبع  هب  تسین .  هیآ  نیا  لومـشم  مـینکن  راـهظا 

عفانم ظفح  يانبم  رب  هن  دشاب  قیاقح  یعقاو  حلاصم  يانبم  رب  رگا  اه  یـشیدنا  تحلـصم  هنوگنیا  مدقتعم  نم  درک .  توکـس  دیاب  يدراوم 
 . هیآ هرقب  هروـس  اوتف 1 -  لیبق  زا  یئاه  یشیدنا  تحلـصم  هک  تسنیا  رد  نخـس  اما  درادن .  یعنام  تاقبط  فانـصا و  صاخـشا و  دارفا و 

هنالقاع حیحـص و  یـشیدنا  تحلـصم  کی  ایآ  تسد  ود  هرهچ و  ندیـشوپ  بوجو  مدع  هب  ای  ویدار  شورف  دیرخ و  زاوج  هب  ندادـن   159
نتفگ اب  دنشوپ و  یم  ار  دوخ  تسد  ود  هرهچ و  نانز  زا  يا  هقبط  هک  تسنیا  رما  نایرج  اعقاو  ایآ  ریخ ؟  ای  دهد  یم  حیحص  هجیتن  تسا و 
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اهنز اهدرم و  زا  يرایـسب  ینعی  تسا .  سکعرب  رما  نایرج  ای  درک ؟  دـنهاوخ  ناـیرع  ار  ندـب  ماـمت  سپـس  اهتـسد و  هرهچ و  تقیقح  نیا 
بآ تسا "  هتشذگ  راک  دش  هدوشگ  هرهچ  هک  یتقو  دشابن و  هدوشگ  نز  هرهچ  هک  تسنیا  راک  ساسا  یبهذم  رظن  زا  هک  دننک  یم  لایخ 

دننیب و یم  عافد  لباق  ریغ  قطنم  رظن  زا  یلمع و  ریغ  ار  هرهچ  ندیـشوپ  رگید  فرط  زا  ین " و  دـص  هچ  ین و  کی  هچ  تشذگرـس  زا  هک 
یعامتجا ناسانشراک  زا  یضعب  هدیقع  دنوش .  یم  تخل  اپ  ات  رس  زا  ورنیا  زا  دننک .  رکذ  نآ  يارب  دنناوت  یمن  مه  یلالدتسا  هفسلف و  چیه 

قیاقح هک  هدوب  نیا  تلع  تسا .  هتـشاد  باـجح  هراـبرد  عاـمتجا  هک  تسا  یطلغ  ياـهمهوت  يرابودـنب  یب  طارفا و  نیا  تلع  هک  تسنیا 
زا اجنیا  دش .  یمن  هدیـشک  تسا  هدیـشک  هک  اهاجنیا  هب  راک  دـش  یم  هتفگ  تسا  هتفگ  دوخ  مالـسا  هک  روطنامه  رگا  تسا .  هدـشن  هتفگ 

تارجح هروس  رد  میرک  نآرق   " تسین .  حیحـص  رتمرگ  شآ  زا  هساک  دوب " "  دیابن  رت  کیلوتاک  پاپ  زا  تفگ " :  دیاب  هک  تساهاجنآ 
1 و هیآ .  تارجح  هروـس  ادـخ 1 -  زا  نینمؤم !  يا  ینعی   ( . 1 " هلوسر (  هللا و  يدی  نیب  اومدـقت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  دـیامرف " :  یم 
ادخ و هک  میناسر  یئاج  هب  ار  یبأم  سدقم  يرادنید و  راک  هک  تسنیا  ربمغیپ  ادـخ و  زا  نداتفا  ولج  زا  دوصقم  دـیتفین .  ولج  ادـخ  لوسر 

الف ادودـح  ددـح  هللا  نا  دـیامرف " :  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مینک .  تکرح  رتولج  مه  ربمغیپ  زا  میهاوخب  دـنا و  هتفگن  لوسر 
رارق یئاهزرم  دودح و  دنوادخ  ینعی   " اهوفلکتت .  الف  انایـسن  اهنع  تکـسی  مل  ءایـشا  نع  تکـس  اهوکرتت و  الف  ضئارف  ضرف  اهودتعت و 

هرابرد دینکن و  كرت  ار  اهنآ  هداد  رارق  یضئارف  تابجاو و  و  دینکن )  ضقن  ار  اهنآ  هداد  رارق  یتامرحم  دینکن (  زواجت  اهنآ  زا  تسا  هداد 
تسا هتساوخ  هکلب  تسا  هدوبن  یـشومارف  يور  زا  توکـس  نیا  بجاو )  هن  هدرک و  مارح  ار  اهنآ  هن  تسا (  هدرک  توکـس  اهزیچ  یـضعب 

نید و مان  هب  دوخ  يارب  دوخ  شیپ  زا  دیزادنین و  تقـشم  فلکت و  هب  اه  هنیمز  نآ  رد  ار  دوخ  امـش  سپ  دیـشاب .  دازآ  دراوم  نآ  رد  امش 
نا دیامرف " :  یم  تسا  هدرک  لقن  ریغصلا  عماج  رد  هک  یثیدح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دینکن .  تسرد  فیلکت  ادخ 

مدرم تسا  هدرک  یهن  ار  هچنآ  دراد  یم  شوخاـن  هک  روطناـمه  دـنوادخ  ینعی  هتیـصعم "  یتؤی  نا  هرکی  اـمک  هصخر  یتؤی  نا  بحی  هللا 
هک ار  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  دـننک  یقلت  عنامالب  روطنامه  ارنآ  مدرم  هدرمـش  عنامالب  تسا و  هداد  هزاجا  ار  هچنآ  دراد  تسود  دـنهد  ماجنا 
امک هصخرب  ذخؤی  نا  بحی  هللا  نا  تسا " :  هدـش  لقن  زین  ترابع  نیدـب  ثیدـح  نیا  دنرامـشن . . .  عونمم  تسا  هدرکن  عونمم  دـنوادخ 

دنرامـش حابم  ارنآ  مدرم  هدومرف  تصخر  تسا و  هداد  رارق  حابم  هک  ار  يزیچ  ره  دراد  تسود  دنوادخ  ینعی   " همئازعب .  ذخؤی  نا  بحی 
رد هک  ما  هتفگ  ررکم  دـشاب .  هابتـشا  نم  رظن  تسا  نکمم  دـنروآ .  رامـش  هب  اوراـن  تسا  هدرک  یهن  ار  هـچ  ره  دراد  تـسود  هکناـنچمه 

تحلـصم مان  هب  هچنآ  رظن  زا  یلو  دنک .  لمع  دهاوخب و  ار  دوخ  دـیلقت  عجرم  ياوتف  دـیاب  سک  ره  تسا  یعرف  هلأسم  هک  لئاسم  هنوگنیا 
یـشیدنا تلحـصم  نیا  فالخرب  نم  هدیقع  دشاب .  تقیقح  دنچ  ره  دوش  هتفگ  تسین  تحلـصم  دـنیوگ  یم  هک  دوش  یم  ناونع  یـشیدنا 

نانز رـس  زا  ار  لایخ  نیا  دـیاب  هک  تسین  نیا  زج  دـنک  یم  باـجیا  تحلـصم  هچنآ  مناد .  یم  تقیقح  نتفگ  رد  ار  تحلـصم  نم  تسا . 
 . تسا یلمع  یقطنم و  الماک  یمالسا  باجح  هک  مینک  تباث  تسا  یلمع  ریغ  رضاح  رـصع  رد  باجح  دنیوگ  یم  هک  مینک  جراخ  زورما 

طلتخم ياهتیلاعف  اب  میروآ و  دوجو  هب  نانز  يارب  یصاصتخا  ياهدحاو  یتشادهب  یعامتجا  یگنهرف  ياهتیلاعف  رد  هک  مینک  ششوک  ایناث 
ار دوخ  یعقاو  تیـصخش  نانز  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  مینک .  هزرابم  تسا  نایئاپورا  زا  يا  هناقمحا  دیلقت  هک  طلتخم  ياهدـحاو  و 

 . تفرگ دنهاوخن  رارق  نادرم  توهش  ءافطا  هلیسو  انایحا  هچیزاب و  رازبا و  تاواسم  يدازآ و  مان  هب  تفای و  دنهاوخ  زاب 

رگید هلأسم  ود 

تسا و نز  يادص  ندینـش  هلأسم  یکی  مینک :  یـسررب  زین  ار  اهنآ  تسین  دب  هک  هدـنام  یقاب  درم  نز و  ترـشاعم  باب  رد  رگید  هلأسم  ود 
دـشابن راک  رد  هبیر  ذذلت و  هک  یتروص  رد  نز  يادص  ندینـش  هک  تسا  ملـسم  ارهاظ  لوا  هلأسم  رد  تسا .  وا  اب  نداد  تسد  هلأسم  رگید 

سأب ال  دـیامرف " :  یم  هلأسم 39  لوا  لصف  حاکن  باب  یقثولا  هورع  رد  يدزی  یئابطابط  مظاک  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  موحرم  تسا .  زیاج 
هرورـضلا و ماقم  ریغ  یف  كرتلا  طوحالا  ناک  نا  ریـصبلا و  یمعالا و  نیب  قرف  ریغ  نم  ۀبیر  ذذلت و ال  نکی  مل  ام  ۀیبنجالا  توص  عامـسب 
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 "  . ضرم هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  یلاعت " : لاق  هقیقرت .  هنیـسحتب و  عماسلل  جییهت  هیف  يذلا  توصلا  عامـسا  اهیلع  مرحی 
رتهب نآ  كرت  تسین  یترورـض  هک  یمادام  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  زیاـج  دـیابن  هبیر  ذذـلت و  هک  یتروص  رد  نز  يادـص  ندینـش  ینعی : 
لاعتم يادخ  هکنانچ  دشاب  زیمآ  کیرحت  هک  يروط  هب  دزاس  وکین  دـنک و  كزان  ار  دوخ  توص  دـهاوخب  هک  تسا  مارح  نز  رب  و  تسا . 

بجوم هک  دینکن  جیهم  كزان و  ار  ادص  ندز  فرح  رد  دـیامرف :  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نانز  هب  باطخ  نآرق  رد 
ندوب و يرورض  نیملـسم و  نیب  یعطق  هریـس  نآ  لیلد  تسا و  تاملـسم  ءزج  نز  يادص  عامتـسا  زاوج  هلأسم   " ددرگ .  نالدرامیب  عمط 

نآ رد  هک  یندز  فرح  هک  تسنیا  روکذـم  هیآ  موهفم  نیا  رب  هوـالع  تسا .  راـهطا  همئا  ادـخ و  لوسر  یخیراـت  یعطق  هریـس  اـصوصخم 
هک تسا  لوا  دیهش  اهنت  تسا .  یبنجا  درم  نز و  ندش  نخسمه  زاوج  رب  لیلد  هیآ  نیا  دوخ  ینعی  تسا .  زیاج  دورن  راک  هب  زان  همشرک و 

تسا و هداد  خر  خاسن  زا  یئاطخ  هک  دنا  هداد  لامتحا  رصاعم  ءاهقف  زا  یضعب  هیبنجالا " و  توص  عامـس  مرحی  و  دیامرف " :  یم  هعمل  رد 
نداد تسد  دشابن  مه  هبیر  ذذلت و  هک  یتروص  رد  یتح  هک  تسین  یکش  مود  هلأسم  دروم  رد  دنا .  هتشون  مرحی "  ار "  مرحی "  الثم " ال 
ءاهقف ياواتف  رد  مه  تاـیاور و  رد  مه  هلأـسم  نیا  رد  شکتـسد .  دـننام  دـشاب  لـئاح  يا  هماـج  هکنیا  رگم  تسین  زیاـج  یبنجا  درم  نز و 
راشف ار  تسد  دیاب  هک  هدش  هفاضا  دشابن  لئاح  نودب  هحفاصم  هک  هدش  دیق  هکنیا  رب  هوالع  تایاور  زا  یـضعب  رد  دشاب .  یم  هملک  قافتا 

 " بوثلا ءارو  نم  اهب  سأب  معن ال  ۀیبنجالا .  ۀـحفاصم  زوجی  ال  دـیامرف " :  یم  شیپ  هلأسم  زا  دـعب  یقثولا  هورع  رد  دیـس  موحرم  دـنهدن . 
نز اب  نداد  تسد  ندوب  زیاج  هک  تسا  یهیدـب  درادـن .  یعنام  دـشاب  لئاح  يا  هماج  رگا  یلو  تسین  زیاج  هناگیب  نز  اب  نداد  تسد  ینعی 

دشاب راک  رد  هبیر  ذذلت و  رگا  اما  دشابن  راک  رد  يا  هبیر  ذذلت و  هک  تسنیا  هب  طورـشم  شکتـسد  ای  هماج  ندوب  لئاح  تروص  رد  هناگیب 
 . تسا مارح  اعطق  دنا  هدرک  يروآدای  هورع  هیشاح  رد  رگید  ياهقف  زا  یضعب  هک  روطنامه 

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 
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