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ش  ، نز مایپ  هلاقم :  اشنم  ناشفارد  نیـسحدمحم  / باجح ياهدـمایپ  راثآ و  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  نیـسحدمحم  ناـشفارد ، هسانـشرس : 
یگنهرف مجاهت  رگفیـصوت :  یمالـسا  گنهرف  رگفیـصوت :  باـجح  رگفیـصوت :   143 ص 134 -  دادرم 1386 :  و  ریت   ، 185  ، 184

یسانش هعماج  رگفیصوت :  یقالخا 1 ] لیاذر  رگفیصوت :  نانز  رگفیصوت :  یشزومآ  تفا  رگفیصوت : 

دشخب یم  تمرح  نز  هب  باجح 

نیا هب  خـساپ  تسا . هدوب  هجوت  دروم  زابرید  زا  هک  تسا  یـساسا  مهم و  رایـسب  ثحابم  زا  رگیدـکی  ربارب  رد  اـه  ناـسنا  ندـب  یگدیـشوپ 
نز و یعامتجا  طباور  میظنت  هزوح  رد  هدـننک  نییعت  مهم و  لئاسم  زا  ریخ ، ای  تسا  ناـسنا  ترطف  تعیبط و  فـالخ  یگنهرب  هک  شـسرپ 

زاین عوضوم  هب  دشک ، یم  ریوصت  هب  ار  اوح  شرـسمه  مدآ و  ترـضح  شنیرفآ  ناتـساد  هک  هاگ  نآ  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا . درم 
یم ناسنا  ناج  قمع  زا  یشان  ار  یگدیشوپ  هب  لیامت  نآرق  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدرک  هراشا  یگدیـشوپ  هب  تبـسن  اوح  مدآ و  ینورد 
نآ يراددوخ  رب  دنوادخ  دیکأت  و  ( 19 فارعا ،  ) تشهب رد  شرسمه  مدآ و  ترـضح  نتفرگ  ياج  هلئـسم  نایب  زا  سپ  میرک  نآرق  دناد .

یتشز ات  درک  هسوسو  ار  ود  نآ  ناطیش  دهد : یم  حرش  نینچ  ار  ناطیش  بیرف  هسوسو و  يارجام  هعونمم ، تخرد  هب  ندش  کیدزن  زا  ود 
( ناشیاه تروع   ) ناشیاه مادنا  ماگنه  نیا  رد  دندیـشچ و  هعونمم  تخرد  هویم  زا  بیرف  نیا  ببـس  هب  زین  ود  نآ  دوش و  راکـشآ  ناشیاه 
هب باطخ  دنوادخ  همادا ، رد  ( 22 فارعا - . ) دنناشوپب ار  دوخ  تشهب  ناتخرد )  ) ياه گرب  اب  ات  دندش  نآ  رب  نانآ  دش و  راکـشآ  اهنآ  رب 

تنیز دـناشوپ و  یم  ار  امـش  ياـه  یتـشز  هک  میداتـسرف  ورف  ساـبل  امـش  يارب  یتـسار  هب  مدآ  نادـنزرف  يا  : » دـیوگ یم  اـه  ناـسنا  هـمه 
میلاعت رد  هراومه  هک  تسا  یقالخا  لیاضف  زا  رگید  یکی  تفع »  » اـی فاـفع » ( » فارعا 26 . «) تسا رتهب  يراگزیهرپ  سابل  اما  تساـمش ،

. تسا هدـش  هدرمـش  تداـبع  نیرتـهب  فاـفع  يددـعتم  تاـیاور  رد  تسا . هدـش  نادـب  یـصاخ  هجوت  هتـشاد و  ییـالاو  هاـگیاج  یمالـسا 
هار رد  دیهش  ماقم  اب  ار  فیفع  تلزنم  ماقم و  هدناوخ و  یکین  ریخ و  ره  ءاشنمرس  تلـصخ و  يوخ و  نیرتهب  ار  نآ  (ع ) یلع نینموملاریما 

يرهاظ شـشوپ  تقیقحرد  ینعی  تسا ؛ ینوریب  رهاظ و  رما  کی  باجح » « » باجح فاـفع و   » یموهفم زیاـمت  تسا . هدرک  هسیاـقم  ادـخ 
رد نآ  راثآ  دراد و  یمزاب  مارح  هانگ و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ینورد  تلاح  کی  فافع »  » اـما دـنیوگ . یم  باـجحار  ناـنز  هژیو  هب  دارفا ،

یناسفن و تلاح  کی  فافع  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  فافع  باجح و  يانعم  هسیاـقم  زا  دـنک . یم  ادـیپ  دومن  ناـسنا  رادرک  راـتفگ و 
رد تفع  تنیز ، رد  تفع  نتفر ، هار  رد  تفع  راـتفگ ، رد  تـفع  هاـگن ، رد  تـفع  هـلمجزا  دراد  نوگاـنوگ  ياـهدومن  هـک  تـسا  ینورد 

هزومآ رد  فافع  تسا  شـشوپ  عون  رد  فافع »  » دومن ناـمه  تقیقح  رد  باـجح  يداـم و ... دـعب  رد  تفع  ندروخ ، رد  تفع  شـشوپ ،
یم دای  یناسنا  تاوهش  زیارغ و  لیدعت  يورین  نیرت  يوق  ناونع  هب  نآ  زا  هراومه  تسا و  رادروخرب  ییالاو  رایسب  هاگیاج  زا  یمالسا  ياه 
نیا لامعتسا  تسا . هتفرگ  لکش  یبهذم  قالخا  میلاعت  ساسارب  هدش و  یم  ردابتم  نهذ  هب  فافع »  » هژاو موهفم  زا  نونکات  هک  هچنآ  دوش 

فافع موهفم  انعم و  تسناد  دیاب  تسا . ءزج  رد  لک  لامعتـسا  لیبق  زا  لامعتـسا  قیرط  نیا  هک  دـشاب  یم  باجح »  » صاخ يانعم  رد  هژاو 
مارح زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يرطف  یناـسفن و  یتلاـح  فاـفع  تسا ، باـجح  شـشوپ و  ياـنعم  رد  نآ  رـصح  زا  رت  هدرتسگ  رتارف و  رایـسب 

ره رد  تسا . ینوریب  يرهاظ و  يرما  باجح  هک  یلاحرد  دراد ؛ ینوگانوگ  ياهدومن  درادن و  یصاخ  تیـسنج  هب  صاصتخا  دراد  یمزاب 
لامک و هب  ار  یمدآ  دنک و  افیا  یناسنا  لادتعا  ریـسم  ظفح  رد  ار  شقن  نیرت  هدننک  نییعت  دناوت  یم  فافع  تیاعر  هک  تسناد  دـیاب  لاح 
، ناملـسم نز  نز : هب  ندیـشخب  تمرح  فاـفع ¤  باـجح و  یعاـمتجا  يدرف و  تارثا  نیرتـمهم  دـنادرگ . لـیان  شیوخ  یقیقح  تداـعس 
یناوهش و ياه  هاگن  زا  يو  نتشاد  هگن  ظوفحم  نز و  هب  ندراذگ  مارتحا  یعون  هب  ششوپ  ظفح  تسا ، هعماج  رد  تفع  تمرح و  مسجت 
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نآ دنکـش ، یم  ار  نز  میرح  شا  هدولآ  هاـگن  اـب  هدومن و  عمط  وا  هب  یلدراـمیب  ره  دـیامنن  تیاـعر  ار  دودـح  نز ، هچناـنچ  تسا  یناویح 
هجیتنرد هدش و  هداد  قوس  تاوهش  فرط  هب  هانگ  هب  هدولآ  ياهدید  ریثأت  تحت  دنک ، تیبرت  ملاس  لسن  دنامب و  ملاس  دیاب  هک  یتیـصخش 

باقرغ هب  هدرک و  طوقـس  شیناسنا  شنم  زا  دـیآ و  یم  راتفرگ  نازابـسوه ، نالدرامیب و  لاـگنچ  رد  هدرک  شومارف  ار  شا  یعقاو  تیوه 
تـسا ینز  نانز ، نیرتهب  دومرف : هک  تسا  نز  يالاو  هاگیاج  رب  ظفحت  موزل  رگناشن  (س ) ارهز همطاف  راـبرهوگ  مـالک  دور . یم  تیناویح 

تـالیامت اـه و  ینتـساوخ  زا  ییاـیرد  یمدآ  سفن  هعماـج : دارفا  رد  یناور  شمارآ  داـجیا  دـنیبن ¤ . ار  وا  مه  يدرم  دـنیبن و  ار  يدرم  هک 
هب وا  ندیـسر  ایرد ، نیا  دـم  رزج و  ندـش  مارآ  هار  اـهنت  دوش و  یم  یناـفوت  اـیرد ، دـننامه  دـنک  ادـیپ  تبغر  يزیچ  هب  هک  یناـمز  تسا .

تینما دجوم  هدننک و  نامرد  يوراد  باجح  ییاسرف ، تقاط  درد  کلهم و  تیعقوم  نینچ  زا  يریگولج  يارب  اذل  تسا . شیوخ  هتـساوخ 
تیفیک عون و  اب  هعماج  درم و  حور  تمالـس  رد  دـیوگ : یم  ییاکیرمآ  ناملـسم  هزات  يوناـب  کـی  هک  روطناـمه  تسا . یحور  يافـص  و 

نانز ششوپ  باجح و  هلئسم  هب  هژیو  تافتلا  اب  مالسا  راک : يورین  يافیتسا  ظفح و  دراد ¤ . راکنا  لباقریغ  میقتسم و  هطبار  نانز ، ششوپ 
یحور و دـنمتردق  يورین  ظفح  تهج  هار  هدـش و  كاپ  یـسنج ، راجنهان  ياه  تذـل  زا  عامتجا  طـیحم  هک  دـهاوخ  یم  راـک  طـیحم  رد 

راک طیحم  زا  یسنج  ياه  تذل  نداد  قوس  ثعاب  یباجحدب  یباجح و  یب  لباقم ، رد  دیاشگب . راک  لحم  رد  يونعم  يروضح  اب  یمـسج 
نانز مازتلا  میرک  نآرق  ددرگ . یم  نانآ  یعامتجا  تینما  ندز  مهرب  هعماج و  دارفا  راک  يورین  فیعـضت  هجیتن ، رد  عامتجا و  هب  هداوناخ  و 

حالف و سفن  ندـش  هزیکاپ  بجوم  ار  یمازتلا  نینچ  هکنانچ  تسا  هدرک  ناـیب  ناـنآ  ریخ  تداعـس و  بجوم  ار  یمالـسا  شـشوپ  هب  نمؤم 
، یباجحدب ینعی  یمالسا ، ششوپ  باجحدض و  نیاربانب  دناد . یم  اه  بلق  یگزیکاپ  تراهط و  تداعـس و  ریخ و  ناناملـسم ، يراگتـسر 
یتسین و هطرو  هب  دزاس و  یم  رود  يراگتسر  حالص و  ریخ  زا  ار  ناملسم  نز  هعماج و  یباجح ، یب  تسا  حالـص  حالف و  ریخ ، نیا  دسفم 

هدیدپ يرگداسف  يزیگنا و  هنتف  فلتخم ، ياه  لکش  هب  دوخ  تایح  خیرات  لوط  رد  يرـشب  عماوج  زا  کی  ره  دهد . یم  قوس  تیمورحم 
هک تسا  يدـح  هب  هبرجت  نیا  حوـضو  تسا . هدرک  كرد  ار  یمیهاربا  ناـیدا  هیـصوت  تیناـقح  شیب  مک و  هدرک و  هبرجت  ار  یباـجح  یب 

هژیو هب  دراذگ . یمن  یقاب  باجح  یب  يزیگنا  هدسفم  رب  ینبم  ینامـسآ  بتک  ریاس  ینآرق و  ياه  هیـصوت  تیناقح  زا  شـسرپ  يارب  ییاج 
رب ًالماک  تسا ، تذـل  تلاصا  يرگ و  هحاـبا  گـنهرف  جـیورت  تردـق و  تورث و  تشاـبنا  رکف  رد  طـقف  هک  يرگادوس  نردـم  ياـیند  رد 
ای درف  ره  تسد  رد  غیت  نیرت  هدـنرب  یگنهرب  گـنهرف  جاور  تسانـشآ . یباجحدـب  یباـجح و  یب  یفارحنا  یبیرخت و  راـثآ  اـهدرکراک و 

راکنا ار  یباجح  یب  يروآداسف  يزیگنا و  هنتف  هک  تسین  ییارگ  لالخا  مغریلع  هک  دوش  یمن  تفای  یسک  زگره  تسا . وج  هدسفم  هورگ 
رد نداتفا  زا  طاطحنا ، یهابت و  هاگترپ  هبل  زا  ار  هعماج  درف و  باجح  تسا . باـجح  هفـسلف  یعون  هب  باـجح  ندوبریخ  عومجم  رد  دـنک .

رداچ لکش  رد  هژیو  هب  ششوپ  باجح و  زا  هدافتـسا  ناوناب : یتسرپدم  ياضاقت  شهاک  دهد ¤ . یم  تاجن  هتخاس و  رود  یتسین  هنودرگ 
شهاک رد  تبثم  ریثات  زین  يداصتقا  دـعب  رد  دـناوت  یم  لزنم ، نوریب  رد  ناوناب  شـشوپ  رد  یتسدـکی  داـجیا  یگداـس و  لـیلد  هب  یکـشم 
رهاظم ًاضعب  هنافـساتم  ددرگن . اهاضاقت  نیا  شوخ  تسد  یکـشم  رداچ  دوخ  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  دشاب  هتـشاد  ناوناب  یتسرپدـم  ياضاقت 

نیتم و یکـشم  ياهرداچ  زا  هدافتـسا  ياج  هب  ناوناب  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ . یم  هدـهاشم  زین  یکـشم  ياـهرداچ  رد  یتسرپدـم 
درادـن یبسانت  شـشوپ  باجح و  هفـسلف  فدـه و  اب  هک  کبـس  فلج و  ياه  حرط  ياراد  كزان و  يروت ، یکـشم ، ياهرداچ  هب  راـقواب 

تسرد و ریسم  رد  دیاب  هک  تسا  هتفهن  نز ، تشرس  رد  یحلاصم  هب  يرگ  هولج  ییامندوخ و  هب  لیم  سفن : اب  هزرابم  دنروآ ¤ . یم  يور 
تارمث دوـش ، هتفرگ  راـک  هب  یتـسرد  هب  اـه  لـیم  نوـچمه  رگا  نز  دوـجو  رد  شیارگ  نیا  ناـمگ  یب  دوـش . هتفرگ  راـک  هـب  ـالاو  فدـه 

نیا رگا  اما  تسا . هدـشن  هداهن  تعیدو  هب  ناسنا  ناـج  رد  تهج  نودـب  ینورد  شیارگ  چـیه  هک  ارچ  دـش . دـهاوخ  دـنمدوس  شیگدـنز ،
رد دوب و  دـهاوخ  نیرفآداسف  ًاـعطق  دـشاب ، هتـشاد  دومن  اـج  همه  رد  هراومه و  يرگ  هولج  یئاـمندوخ و  دـشاب و  هتـشادن  يزرم  شیارگ ،
هب یفیطل  هراشا  تسناد . لیم  نیا  لیدـعت  لماع  نیرتمهم  ناوت  یم  ار  شـشوپ  درک ، دـهاوخ  ریثات  هعماج  رد  يراجنهان  ياه  هنیمز  داـجیا 
هب دیاب  اما  تسا  هیامرـس  نز ، يارب  ییابیز   6 تسا . فافع  ییابیز ، تاکز  فافعلا » لامجلا ، تاـکز   » تسا (ع ) یلع مـالک  رد  بلطم  نیا 
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ار هزیرغ  نیا  رهوش  هلمج  زا  مراحم  لباقم  رد  باجح  فشک  زاوج  تسا . شـشوپ  فافع و  ظفح  نز ، لامج  تاکز  دوش و  فرـصم  اج 
ياهـشهاوخ ریاس  اب  هزرابم  تهج  رد  یماـگ  نیا  مرحماـن ، ربارب  رد  نآ  عنم  دـشاب و  رهوش  هب  صتخم  نز  یئارآدوخ  هک  دـهد  یم  تهج 

دشر و تهج  رد  هدرک و  لیصحت  ار  اهـشهاوخ  ریاس  رب  هبلغ  یگدامآ  دومن  مادقا  شهاوخ ، نیا  لرتنک  تهج  رد  نز  یتقو  دشاب . یناسفن 
هـضیرف یعامتجا : تینما  ظفح  دزاسب ¤ . ار  دوخ  هعماج  دناوت  یم  هک  دوش  یم  لیدبت  هتـسراو  یناسنا  هب  دـنک و  یم  تکرح  دوخ  یلاعت 
تـسارح ظفح و  هغدغد  دـیاب  هراومه  تسا و  یـصخش  میرح  زا  یئزج  سومان  ضرع و  هک  دراد  تلالد  هتکن  نیا  رب  مالـسا  رد  باجح 

ریقحت و ساسحا  دوش  هتسکشرو  ای  دهدب  تسد  زا  ار  یلام  نمؤم  کی  یتقو  دراد . اج  نارادنید  يارب  ینارگن  نینچ  میشاب و  هتـشادار  نآ 
زا دنک . یم  یتیـصخش  ریقحت  ساسحا  تدش  هب  دیآ  شیپ  وا  يوربآ  ضرع و  هیلع  يدیدهت  هک  یماگنه  اما  دنک  یمن  یتیـصخش  ضرعت 

ساسحا ناملسم  نز  هب  یمالسا  باجح  تسا . ناملسم  صخش  یسومان  میرح  هب  زواجت  ضرعت و  هنوگره  ربارب  رد  يرپس  باجح  ور  نیا 
ار یمالـسا  باـجح  دـیابن  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  دوش . یم  وا  سوماـن  ضرع و  نداد  تسد  زا  عناـم  اریز  دـشخب  یم  شمارآ  تینما و 
اب هزرابم  درک ¤ . هلماعم  ار  نآ  ناوت  یمن  زیچ  چـیه  اـب  هک  یتیـصخش  میرح  رد  تنایـص  تسناد ؛ تینوصم  هکلب  درک ، یقلت  تیدودـحم 

هتـشاد دوجو  هشیمه  یگنهرف ، گنج  رـشب ، خـیرات  لوط  رد  تسین . يدـیدج  هدـیدپ  یگنهرف ، مجاهت  اب  هزراـبم  برغ : یگنهرف  مجاـهت 
نوگرگد ار  امـش  نییآ  مسرت  یم  : » تفگ دنا ، هدش  لسوتم  یگنهرف  گنج  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ربارب  رد  نوعرف  هنومن  ناونع  هب  تسا 
اهراکهار هلوقم ، ود  نیا  قیمع  میقتسم و  هطباور  كرد  یعامتجا و  تینما  باجح و  ظفح  دیامن .»! اپرب  داسف  نیمزرـس  نیا  رد  ای  دزاس و 

هب ناناوج  قیوشت  یمالسا و  بان  گنهرف  غیلبت  ثعاب  دنهد : یم  هئارا  برغ  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  تهج  ار  يدنمشزرا  رایسب  دیاوف  و 
لامعا اشحف و  طیحم  هب  نداد  قوس  ياج  هب  ینورد  شمارآ  ظفح  هیحور و  تیوقت  تهج  ار  ناناوج  دندرگ . یم  یمالـسا  قفوم  جاودزا 

یعامتجا تینما  داجیا  ثعاب  اهنت  هن  باجح  ظفح  دننک . یم  نومنهر  یبهذم  یگنهرف و  یشزرو ، يرنه ، ياهتیلاعف  رد  تکرش  هب  لذتبم 
یهن لذتبم  یـشیارآ  یتشادهب و  مزاول  یتالمجت ، يالاک  تادراو  زا  ار  نالوئـسم  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  تهج  هکلب  دوش ، یم  ریگارف 

طیحم هب  یـسنج  ياهذاذتلا  نتفای  صاصتخا  یگداوناخ ، دعب  رد  باجح  مهم  دیاوف  زا  یکی  هداوناخ : ماظن  ماکحتـسا  ظفح  دـنک ¤ . یم 
رت شیب  ماکحتـسا  هجیتن  رد  رهوش و  نز و  رت  يوق  لاصتا  دـنویپ و  ثعاب  روکذـم ، صاصتخا  تسا . عورـشم  جاودزا  رداک  رد  هداوناخ و 

لالحمـضا و رد  ار  یگنهرب  ریثأت  لداع  دادح  یلعمالغ  تسا . هداوناخ  مادهنا  ثعاب  باجح  نادقف  سکعرب  ددرگ و  یم  هداوناخ  نوناک 
هراومه يدرم  نز و  ره  تسا ، مکاح  نآ  رب  یگنهرب  هک  يا  هعماج  رد  تسا : هدرک  نایب  هنوگ  نیا  ار  هداوناخ  دـنمونت  تخرد  ندیکـشخ 

ار سوه  شتآ  هسیاقم  نیا  هک  تسا  نیا  دـنازوس  یم  ار  هداوناخ  هشیر  هچنآ  درادـن و  هچنآ  اب  دراد  هچنآ  هسیاقم  تسا  هسیاـقم  لاـح  رد 
تالکـشم اـب  هدرک و  یگدـنز  رهوش  راـنک  رد  لاـس  یـس  اـی  تسیب  هک  ینز  دـنز ، یم  نماد  رهوش  دوجو  رد  ًاـصوصخم  رهوش  نز و  رد 

یم تسد  زا  ار  دوخ  یگتفکـش  شا  هرهچ  راهب  كدنا  كدـنا  هک  تسادـیپ  تسا ، هدوب  کیرـش  وا  يداش  مغ و  رد  هدـیگنج و  یگدـنز 
نز ناـهگان  تسا ، شیوـخ  رـسمه  يراداـفو  یناـبرهم  قـشع و  جاـتحم  تخـس  هک  یلاـح  نینچ  رد  دراذـگ ، یم  نازخ  رد  يور  دـهد و 
نیا و  دهد ؛ یم  يا  هسیاقم  تصرف  وا  رـسمه  هب  دوخ  بسانمان  شـشوپ  اب  هسردم  هرادا و  رازاب ، هچوک و  رد  دـسر و  یم  هار  زا  يرتناوج 
ناوج نارهاوخ  همه  و  تسا ؛ هداد  داب  رب  زین  ار  دوخ  یناوج  هک  ینز  دـیما  نتفر  داب  رب  هداوناخ و  ساسا  یناریو  يارب  دوش  یم  يا  همدـقم 

يادرف رد  دنا  توارط  اب  ناوج و  نانآ  زورما  رگا  هک  دنناد  یم  دبال  دسرن و  يریپ  یلاسنایم و  هب  هک  تسین  یناوج  چیه  هک  دنناد  یم  دبال 
يارب زورما  نانآ  دوخ  هک  دـننک  داجیا  ار  يرطخ  نامه  اهنآ ، يادرف  هداوناخ  يارب  دـنناوتب  هک  دنتـسه  یناناوج  مه  زاب  نانآ ، یتوارط  یب 

کیرحت جـییهت و  زا  يریگولج  نوچ - : يرگید  دراوم  هب  فافع  باجح و  یعامتجا  يدرف و  راثآ  رگید  زا  دـننک . یم  داجیا  اه  هداوناخ 
 - اه ناکم  اه و  نامز  همه  رد  نانز  تینوصم  هعماج -  رد  نادرم  نز و  هناـیارگ  يونعم  روضح  یناـسفن -  ذـیاذل  ندومن  یثنخ  یـسنج و 

هراشا ناوتیم  زین  راجنهبان ، عورـشمان و  یعامتجا  ياهراشف  ندرب  نیب  زا  یناسنا -  زیارغ  لاـیما و  زا  حیحـص  يدـنم  هرهب  لرتنک و  تیادـه 
هک نیا  رب  هوالع  نآ  تیاعر  تسا . یهلا  فیلکت  ناملـسم  نمؤم و  نادرم  نانز و  يارب  فافع  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  تیاـعر  دومن .
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هدرک و ادـیپ  يدوعـص  ریـس  نمادـکاپ ، بوبحم و  ناسنا  يونعم  یعامتجا و  يدرف  تیـصخش  دوش  یم  یهلا  تاروتـسد  هب  لـمع  بجوم 
هداوناخ شمارآ  یناور و  یحور و  تشادهب  نیمأت  رد  رگید  يوس  زا  درک و  دـهاوخ  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لماکت  یلاعت و  نابدرن 

اه یگدولآ  یمامت  زا  یناسنا  یمالـسا و  عماوج  هک  يزور  دیما  هب  دنک . یم  افیا  ییازـس  هب  شقن  هعماج  رد  تینما  تینارون و  افـص ، اه و 
. دوش مهارف  تاعامتجا  رد  یسپاولد ، هغدغد و  نودب  نارتخد  نانز و  روضح  هنیمز  دوش و  هیفصت 

ام تیوه  یعمج و  ياههناسر  باجح ،

... نابطاخم و تغارف  تاقوا  ندرکرپ  شزومآ ، اههشیدـنا ، راکفا و  براضت  لماعت و  تاعالطا ، رابخا و  لاقتنا  هصرع  رد  لاـعف  يرگیزاـب 
هنییآ رد  ار  دوخ  فیاظو  دـیاب  اههناسر  نیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ يروشک  ره  يراتـشون  يرادینـش و  يرادـید ، ياههناسر  فیاظو  زا 

ار مدرم  یعمج  یخیرات و  هظفاح  دننکیم و  ایحا  ار  یموق  ره  یلم  ینید و  ياهتنس  اههناسر  هک  اجنآ  زا  دنرگنب . یلم  ینید و  ياهرواب 
. دنوش هدناوخ  روشک  نآ  یلم  ینید و  تیوه  نابهگن  يروشک  ره  یعمج  ياههناسر  دیاب  دنیامنیم ، ظفح  یعامتجا  ياهتنـس  رارکت  اب 

هدناوخ ندـمت  موق و  نآ  هناسر  رگید  دـننک ، ینیرفآ  شقن  یلم  ینید و  ياهرواب  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  یعمج ، ياههناسر  رگا  ورنیا  زا 
نخـس یتقو  اما  تسا . یعمج  ياههناسر  ریذپانراکنا  فیاظو  زا  نآ ، تیبثت  يارب  شالت  یلم و  ینید و  تیوه  جـیورت  غیلبت و  دـنوشیمن .

تلاـسر دـباییم و  تیمها  زین  یلم  ینید و  تیوـه  زا  عاـفد  دـیآیم ، ناـیم  هب  یلم  ینید و  ياـهراجنه  اـهشزرا و  رب  یگنهرف  موـجه  زا 
روشک یعمج  ياـههناسر  يوس  هب  هعماـج  دارفا  درکيور  لـماوع  زین  فیاـظو و  زا  یـصخش  تیوه  تیبثت  دوشیم . نادـنچ  ود  اـههناسر 

هب يدـنبياپ  رد  ار  نانآ  هک  دنـشاب  ییاهمایپ  دـهاش  نویزیولت ، ویدار و  امنیـس ، همانزور ، باتک ، اب  دروخرب  رد  هک  دـنرظتنم  دارفا  تسا و 
دیآیم و رامـش  هب  یعمج  ياههناسر  فیاظو  زا  زین  هعماج  دارفا  اب  ندش  مدمه  درادب . رتمکحتـسم  دوخ  یلم  ینید و  ياهرواب  اهتنس و 

نانآ هدش  هتفریذپ  ياهتنـس  اهرواب و  هنیئآ  هک  دننادب  قداص  یمدـمه  ار  یعمج  ياههناسر  مدرم ، هک  دریگیم  تروص  ینامز  مهم  نیا 
بتکم نتفریذپ  زا  لبق  یتح  اهنرق  یط  هک  تسا  یگنهرف  تسین ؛ هژاو  کی  اهنت  نیمزرس ، نیا  مدرم  يارب  باجح  کشیب  دوش . هدرمش 

دوریم و رامـش  هب  ماوقا  اهندـمت و  رگید  اب  نانآ  یبالقنا  یلم و  ینید و  تیوه  هزورما  دـناهدرک و  یگدـنز  نآ  اب  مالـسا ، شخبتاـیح 
مدمه هناگیب ، گنهرف  موجه  لباقم  رد  دنشوکب و  مدرم  یصخش  تیوه  تیبثت  رد  دننک و  ینابهگن  تیوه  نیا  زا  دیاب  یعمج  ياههناسر 
هتفرگ رارق  یندـمت  یگنهرف و  موجه  دروم  زورما  تیوه  نیا  ایآ  تسام ؟ یبالقنا  یلم و  ینید ، تیوه  باجح  اـیآ  دنـشاب . مدرم  هارمه  و 

مجاهم گنهرف  ربارب  رد  ار  دوخ  تلاسر  هعماج ، رد  باجح  گنهرف  جیورت  غیلبت و  يارب  شالت  زا  هتـشذگ  یعمج ، ياههناسر  ایآ  تسا ؟
ششوپ باجح و  ینید  یتیوه  باجح  فلا ) زا : دنترابع  هک  دراد  ینوگانوگ  داعبا  تیوه ، هبنج  زا  باجح  دناهداد ؟ ماجنا  نسحا  وحن  هب 

باجح ياراد  زین  دنوادخ  یتح  دیآیم و  رامش  هب  يرطف  يرما  دشاب ، یعیبط  يزاین  هکنآ  زا  لبق  نیمزرـس  نیا  مدرم  يدیحوت  شنیب  رد 
یگنهرب و هب  ار  ناسنا  ناطیش  هک  تسا  تیعقاو  نیا  دیؤم  ناطیش ، زا  ندرکن  يوریپ  رد  رشب  هب  دنوادخ  رادشه  ینیب ، ناهج  نیا  رد  تسا .

امهیریل امهـسابل  امهنع  عزنی  ۀـنجلا  نم  مکیوبا  جرخا  امک  ناطیـشلا  مکّننتفی  مدآ ال  ینب  ای  : » دـناوخیم دوخ  ترطف  تعیبط و  اب  تفلاخم 
نظفحی نهراصبا و  نم  نضـضغی  تانمءوملل  لق  : » تسا ناحبـس  دـنوادخ  يوس  زا  ینامرف  هیآ و  اـم  ینیب  ناـهج  رد  باـجح  اـمهتلاؤس »

نآرق نارـسفم  مه  دـناهدرک و  صخـشم  ار  نآ  هعیـش  ياهقف  مه  هک  دراد  يدودـح  باجح  اهنم .» رهظ  امالا  نهتنیز  نیدـبیال  نهجورف و 
اب تفلاخم  ام ، مدرم  شنیب  رد  تسا . س )  ) ارهز ترـضح  شـشوپ  نامه  ناملـسم ، نز  يارب  باجح  شـشوپ و  نیرتهب  دـناهدومن و  نییبت 

، باجح هزورما  تسا . نآرق  لک  اب  تفلاخم  اب  يواسم  نآرق ، هیآ  کی  اب  تفلاخم  دـیآیم و  رامـش  هب  باجح  هیآ  اب  تفلاـخم  باـجح ،
دمهفن ناملـسم ، درف  اب  ندرک  یگدنز  اب  يدایز  ياهتدم  ات  يدرف  دـیاش  نوناف ، ستنارف  ریبعت  هب  تسا و  یناریا  نز  یناملـسم  هصخـشم 
ناملسم هب  دناوتیم  نامز  رورم  هب  اما  درادن ، یسنج  طباور  ناضمر ، كرابم  هام  ياهزور  رد  ای  دروخیمن و  كوخ  تشوگ  ناملسم  هک 

سابل زرط  يور  زا   » وا ریبعت  هب  درب و  یپ  هعماج  ندوب  ناملـسم  هب  ناوتیم  تسخن ، هظحل  نامه  رد  رداچ  ندـید  اب  یلو  دربب ؛ یپ  وا  ندوب 
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باجح ب ) تخانـش ». ار  ياهعماج  عون  رما  ودـب  رد  ناوتیم  دوشیم ، هئارا  دنتـسم  ياهملیف  ای  اهسکع و  هلیـسو  هب  هک  هعماج  ندیـشوپ 
زا تسا . هدوب  رتلماک  رگید ، ياهندـمت  شـشوپ  اب  هسیاقم  رد  یناریا  نز  شـشوپ  نهک ، دـهع  ياهندـمت  ماوقا و  ناـیم  رد  یلم  یتیوه 
هب سابل ، خـیرات  باتک  رد  رنرت  تور  درک . هدـهاشم  هنهرب  رـس  اب  یتح  ار  یناریا  نز  ناوتیمن  ياهتـسجرب  شقن  هبیتک و  چـیه  رد  ورنیا ،
اریز تسا ؛ هدنام  ياج  هب  سیدنت  یکدنا  امش  ناتساب ) نایناریا   ) نانز زا  دنکیم : هراشا  نینچ  ناتساب  دهع  رد  یناریا  نز  ندوب  نیـشنهدرپ 

نارود هتـسجرب  ياهشقن  رد  یناریا  نز  لـماک  شـشوپ  هب  زین  سویـسرب  اـیرام  دنتـشادن . ینادـنچ  تکرـش  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  ناـنز 
ناـشن يزوسدوع  فرط  ود  رد  ار  نز  راـهچ  هک  یـشنماخه  هنهپ  رد  هدـش  فشک  يزود  نزوـس  کـی  دـنکیم : هراـشا  نینچ  یـشنماخه 

یـشنماخه هرود  هب  قلعتم  هدـش ، ادـیپ  کیریزاپ  رد  خـی  ریز  رد  نوفدـم  يروگ  رد  هک  زیوآ  راوید  نیا  تسا . ریگمشچ  رایـسب  دـهدیم ،
راهچ زا  کی  ره  رد  نیمه ، رینم 1960 ) 296 و P. I 1977و  وکندور 1970 :  ) تسا دالیم  زا  لبق  مراهچ  نرق  نآ  خیرات  هدـش و  هتخانش 

ود تسا . نازیوآ  رس  تشپ  زا  هک  دنراد  رـس  هب  يروت  نز  راهچ  ره  دنراد . نت  هب  هدش  نییزت  دنلب و  سابل  نانز  تسا . هدش  ریوصت  هشوگ 
هدافتسا هب  لوغم  هلمح  ات  مالسا  يادتبا  زا  نایناریا  كاشوپ  خیرات  باتک  رد  دنراد . رس  رب  جات  دناهداتسیا ، زوسدوع  هب  رتکیدزن  هک  ینز 

دنلب تسدکی و  ینهاریپ  ًامومع  ار  یناساس  نارود  رد  نانز  سابل  تسا : هدش  هراشا  نایناساس  نایناکشا و  هرود  رد  یششوپ  زا  یناریا  نز 
ياهتنا تمسق  زین  یهاگ  دنتـسبیم . دندرکیم و  عمج  رتنییاپ  یمک  ای  هنیـس  ریز  رد  يراون  اب  ار  نآ  یهاگ  هک  دادیم  لیکـشت  نیچرپ  و 

درگ و ياهقی  اهتسد و  چم  ات  دـنلب  ياهنیتسآ  اهنهاریپ  نیا  ود  ره  دـنتخودیم . رتنیچرپ  نیچرپ  یفاضا و  ياهچراپ  هلیـسو  هب  ار  نماد 
نهک و نوتم  دـشیم . هدافتـسا  زین  نآ  زا  لبق  نارود  رد  هک  دـندرکیم  هدافتـسا  رداچ  یعون  زا  یناـساس  ناـنز  نینچمه  دنتـشاد ... هداـس 

رابرد نانز  صوصخ  رد  یتسودرف  هک  اجنآ  ات  دنراد  تیاکح  یناریا  نز  لماک  ششوپ  ینیشنهدرپ و  زا  مه  ناتساب  نایناریا  نایوار  راعشا 
هتسخ و نینچ  یـسب  نایور  هدیـشوپ  تسه و  رـسپ  يوک  هب  هدرپ  دماین ز  وک  یـسک  يور  هدیـشوپ  ناهاش  تخد  همه  دیوگیم : یهاشداپ 

دنور نیا  تشگ . هدوزفا  رگید  ياهششوپ  رب  زین  رداچ  دش و  رتلماک  یناریا  نز  ششوپ  مالسا ، هب  نایناریا  يروآ  يور  اب  یسک  ره  هتسب 
هرود نامه  یناریا  نانز  سابل  اب  یتوافت  یملید  نانز  سابل  دش : هدوزفا  مه  هیـشوپ  هیوب ، لآ  نانارمکح  هرود  رد  ات  تفر  شیپ  اجنادب  ات 

دوخ هرهچ  يور  بعق )  ) یمشیربا كزان  هچراپ  اب  دوب و  هایس  یملید  نانز  رداچ  تشادن . دادغب  قارع و  اب  ناتسیس ، ناسارخ و  یحاون  رد 
رس رب  دنبور  رداچ و  دنشکیم : ریوصت  هب  نینچ  هیوفص  رصع  رد  ار  یناریا  نز  باجح  دوخ ، همانرفس  رد  یلرش  ناردارب  دندناشوپیم . ار 

. دنـشوپیم یلگ  یلمخم  ياهباروج  راولـش و  اهدرم  دننام  مه  اهنز  دـباتیمن . اهنآ  تروص  رب  تقوچـیه  باتفآ  هک  يروط  هب  دـنراد ،
هک دندرکیم  رس  رب  رداچ  اهنز  دسیونیم : راجاق  هرود  رد  نز  باجح  دروم  رد  هاش ، نیدلارصان  رابرد  رد  نپاژ  ریفس  وراهاسم ، ادیشوی 

نوریب هب  ياهرجنپ  دـندوب ، هتخادـنا  تروص  هب  رداـچ  ریز  هک  يروت  دـنبور  تشپ  زا  اـهمشچ  طـقف  دـناشوپیم و  ار  ناـشیاپ  هب  اـت  رـس  زا 
ام هک  یهام  دنچ  رد  دنتفرگیم . تخس  ار  ناشیور  دننادرگیمرب و  ام  زا  مشچ  اهنآ  میدیسریم ، یناریا  ياهنز  هب  هک  نابایخ  رد  تشاد .

ناوج ابیز ، تشز و  عضو ، نیا  رد  مینیبب . رداچ  باجحیب و  ار  نانز  تروص  میتسناوتن  دومنن و  اـم  هب  ار  شیور  ینز  زگره  میدوب ، اـجنیا 
مامت فارتعا  هب  میدرکیم . یبایزرا  سایق و  تسا ، هدـیکورچ  ای  باداش  هک  ناشیاهتسد  تلاـح  گـنر و  يور  زا  ار  اـهنز  ندوبریپ  اـی 
نانز نیب  رد  یباجحیب  یتح  یناخاضر ، باجح  فشک  هلئـسم  زا  لبق  ات  دـناهدرک ، رفـس  ناریا  هب  نوگانوگ  راودا  رد  هک  ینادرگناـهج 
هدوب مکاح  ناریا  هعماج  رب  فافع ، باـجح و  گـنهرف  هدـشن و  هدـهاشم  مه  یتشترز  يدوهی و  یحیـسم ، زا  معا  ناریا  ینید  ياـهتیلقا 

هک اج  نادـب  ات  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  یمالـسا  بالقنا  يریگلکـش  رد  هبجحم  نانز  يروحم  شقن  یبالقنا  یتیوه  باجح  ج ) تسا .
هک یعـضو  نیمه  اب  هک  دیدوب  امـش  دیدوب . اهامـش  درک ، تمدخ  تضهن  نیا  رد  هک  نآ  دـندومرف : باجحاب  نانز  هب  باطخ  ینیمخ  ماما 

دندوب اهنآ  دندوب ، هدش  تیبرت  هک  ییاهنآ  دیدرک . کمک  ام  تضهن  هب  دیتخیر و  اهنابایخ  رد  عضو  نیمه  اب  دـیراد ، روضح  اجنیا  نالا 
ییاهنآ دیتسه ، اهامـش  هک  يروط  نآ  هب  دندوب  کیدزن  هک  دوب  ناشيرـشق  کی  زاب  تلاخد ، مه  رگا  هک   ) اهباجحدـب اهباجح و  یب  )

راـگنهمانزور یچنـالف ، اـنایروا  اـب  هبحاـصم  رد  ناـشیا  دنتـشادن . لـئاسم  نیا  هب  يراـک  اـهنآ  اـهباجحیب )  ) دوب روـط  نآ  ناـشتیبرت  هک 

باجح ياهدمایپ  زا 89راثآ و  هحفص 11 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شهاوخ تفگ : یچنالف  انایروا  دـندرک . هراشا  نرق  بالقنا  نیرتگرزب  يریگلکـش  رد  باجحاب  نز  هاگیاج  هب  تحارـص  هب  يوسنارف ،
هب روز  هب  امش  مسرب و  امش  تمدخ  هب  ات  دناهدناشوپ  نم  رب  هک  رداچ  نیا  زا  ًالثم  منکب . يدایز  تالاءوس  امـش  زا  زونه  دیاب  ماما ! منکیم 

هدوهیب لکشم و  نآ  ندیشوپ  هک  یششوپ  ریز  رد  دننک ؟ یفخم  ار  دوخ  هک  دینکیم  روبجم  ار  نانز  ارچ  دییوگب  نم  هب  دیناشوپیم . نانز 
نادـنز دـندرک ؛ هزرابم  نادرم  لثم  دـننادرم ؛ لثم  هک  دـنداد  ناـشن  ناـنز  ناـمه  هک  یلاـح  رد  درک ؛ تکرح  دوشیمن  ناـنآ  اـب  هک  تسا 

هک دنتـسه  ینانز  دناهدرک ، بالقنا  هک  ینانز  دـندومرف : باوج  رد  لحار  ماما  دـندرک ؟ بالقنا  نادرم  لثم  دـندید و  هجنکـش  دندیـشک ؛
نیجود کی  ششوپ و  نودب  دنوریم  رونآ  رو و  نیا  امش  لثم  هدرک  كزب  شوپکیـش  نانز  هن  دنراد ، ای  دناهتـشاد و  یمالـسا  شـشوپ 

ناـشن ار  دوخ  ندـب  مرف  يوم و  هنیـس و  رـس و  دـنیآیم و  اـهنابایخ  هب  دـننکیم و  كزب  هک  یناکـسورع  دنـشکیم ؛ دوـخ  لاـبند  ار  درم 
، یعامتجا تروص  هب  هن  دنهد ! رارق  دیفم  هنوگچ  ار  دوخ  دننادیمن  دندادن ؛ ماجنا  يدیفم  راک  چیه  دـندرکن ؛ مایق  هاش  دـض  رب  دـنهدیم ،
نادرم و يارب  دنارذگیم  شیامن  هب  ار  دوخ  هک  تسا  لیلد  نیدب  نیا  یصصخت و  ياهفرح و  تروص  هب  یتح  هن  یـسایس و  تروص  هب  هن 

تـضهن ياههنحـص  دوشیم . نانآ  ترـسح  رازآ و  نانز و  ریاس  یترپساوح  ثعاب  نینچمه  دهدیم . ناشرازآ  دنروآیم و  یترپساوح 
، لماک باجح  هک  دهدیم  یهاوگ  یخیرات  تیعقاو  نیا  رب  نوگانوگ ، ياههزوح  اههصرع و  رد  زورما ، ات  دادرخ 42  مهدزناپ  زا  یمالسا 

هتخانـش بالقنا  اب  رداچ  رداچ و  اب  بـالقنا  ناـهج ، رد  زورما  تسا و  هدوب  ناریا  یبـالقنا  نز  همانـسانش  رداـچ )  ) رترب باـجح  ًاـصوصخ 
رگید ياهروشک  زا  یخرب  میمـصت  نآ  عبت  هب  هسنارف و  رد  باجح  تیعونمم  حرط  بیوصت  یبرغ  یـشخب  تیوه  یبرغ ، هناـسر  دوشیم .

زا سپ  باجح  دـشر  هب  ور  دـنور  زا  برغ  ناـهج  تشحو  قمع  زا  ناـشن  رتکـچوک ، ياهریاد  رد  هیکرت  نوچ  ییایـسآ  یتح  ییاـپورا و 
هک دروآ  رد  ادص  هب  ار  نآ  گنهرف  گرم  سوقان  برغ  يارب  اجنآ  زا  یمالسا  گنهرف  نیا  زبس  روضح  دراد . یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
رب برغ  ندمت  گنهرف و  دوریم . رامـش  هب  نآ  گنهرف  ندمت و  يروحم  هفلؤم  ناناملـسم  يارب  باجح  نوچ  برغ  يارب  مه  یباجحیب 
هک برغ  ندمت  یعمج  ياههناسر  ورنیا ، زا  تسا . هفلؤم  نیمه  نویدم  ار  دوخ  داصتقا  میظع  شخب  دـش و  هداهن  ناینب  تذـل  هفـسلف  هیاپ 
اب هزرابم  دوخ و  گنهرف  ياقلا  يارب  دننیبیم ، هدز  هرگ  هفلءوم  نیا  اب  ار  دوخ  تیدوجوم  يروهرهب و  تیباذـج و  دـنرتسب و  نیمه  دولوم 

لوپ و یللملانیب  قودنـص  یناهج ، کناب  طسوت  راب  نیلوا  سکـس  تعنـص   » هک نیا  دـندومن . ینادـنچود  شالت  باجح  یلاعتم  گنهرف 
داـصتقا و نوچ  مه  برغ  تسایـس  یتـح  هک  دـناسریم  ار  تیعقاو  نیا  دـش ،» تیاـمح  يزیرهماـنرب و  اـکیرما  یللملانیب  هعـسوت  سناژآ 

زاین نادـب  برغ  مجاهم  گنهرف  یعمج  ياههناسر  تیدوجوم  همه ، زا  شیب  هک  تسا  هتـسباو  ییاـهيردهدرپ  یگنهرب و  هب  نآ  گـنهرف 
، زیمآتملاسم اـی  یهورگ و  روطهب  دـنناوتب  هک  دراد  یناـسک  هب  جاـیتحا  زورما  يرادهیامرـس  دـیوگیم : مورف  کـیرا  هک  ییاـج  اـت  دراد 
دریگ و رارق  ریثأت  تحت  یناسک  هب  نانآ  لکـشلادحتم  ياههقیلـس  هک  یناـسک  دـننک . فرـصم  رتشیب  رتشیب و  دـنناوتب  هک  دـننک  يراـکمه 

ینادـجو ای  لصا و  ای  تردـق  زا  هک  دـنربن  نامگ  دـننکب و  لالقتـسا  يدازآ و  ساسحا  هک  دراد  یناـسک  هب  جاـیتحا  زین  دوش و  ینیبشیپ 
نودب ياهرهم  نوچ  دنهد و  ماجنا  دوریم ، راظتنا  اهنآ  زا  ار  هچنآ  دوش . هداد  نامرف  نانآ  هب  هک  دنشاب  لیام  همه  نیا  اب  دنربیم و  نامرف 

هب فده  نودب  ربهر ، يربهر  نودب  دنوش و  ییامنهار  لاکـشا ، نودـب  هک  ینادرم  دـنروخب . عامتجا  نیـشام  هب  تمحازم ، مداصت و  داجیا 
شناعونمه اب  شدوخ ، اب  زورما  ناسنا  تسیچ ؟ هجیتن  دشاب . تفرـشیپ  راک و  شبنج ، دوخ ، عضو  دوبهب  ناشفده  اهنت  دنوش و  هدـنار  ولج 

تحت دـیاب  هک  دـنادیم  يراذگهیامرـس  یعون  هب  ار  دوخ  یگدـنز  يورین  تسا  هتـشگ  لدـبم  الاک  هب  وا  تسا ، هدـش  هناـگیب  تعیبط  اـب  و 
. تسا هناگیب  دوخ  زا  یعونـصم  ياهکمدآ  طباور  دـننامه  ًاساسا  اهناسنا  طباور  دـنک . لیـصحت  شیارب  ار  دوس  رثکادـح  رازاـب  طـیارش 
. دنتـسه یگنهرب  جورم  غلبم و  هنیمز ، نیا  رد  تسا و  یعمج  ياـههناسر  هدـهع  رب  برغ ، رد  يرادار  يربهر  یگناـگیبدوخ و  نیا  هفیظو 

یگنهرب نانآ  اریز  تسین ؛ هدیشوپ  یسک  رب  يرادینش  يرادید و  يراتشون ، ياههناسر  رد  نز  ریوصت  نز و  اب  برغ  گنهرف  دروخرب  نایب 
ورنیا زا  دننزیم ، هرگ  نآ  اب  ار  دوخ  تسایس  یتح  داصتقا و  گنهرف ، دننادیم و  دوخ  یناطیـش  گنهرف  دربشیپ  رد  يروحم  ياهفلؤم  ار 

، دوخ دربهار  رد  هکلب  دنشوکیم ، نآ  جیورت  غیلبت و  رد  رنه ، يروآنف و  مادختسا  اهکینکت و  اهکیتکات و  همه  زا  يریگهرهب  اب  اهنت  هن 
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تیمها برغ  يارب  یباجحیب  گنهرف  هک  هزادـنا  نامه  هب  کشیب  دـنراد . هماـنرب  رد  ار  هفلءوم  نیا  ربارب  رد  تواـقم  هنوگ  ره  نتـسکش 
اب يواسم  باجح ، دـس  نتـسکش  هدروخ و  هرگ  ام  داصتقا  گنهرف و  تسایـس ، عاـمتجا ، اـب  باـجح  گـنهرف  زین  هزادـنا  ناـمه  هب  دراد ،
زا مهم  نیا  ربارب  رد  برغ ، یعمج  ياههناسر  هزادنا  هب  زین  ام  یعمج  ياههناسر  ایآ  لاح ، تسام . یبالقنا  یلم و  ینید ، تیوه  یـشاپورف 
ای دنرامگیم  تمه  هدـش ، نییعت  شیپ  زا  فادـها  دربشیپ  رد  دوخ  يدام  يونعم و  ياههیامرـس  یمامت  زا  دـنهدیم و  ناشن  شنکاو  دوخ 

هدکهد نیا  درک و  دـهاوخ  ادـیپ  ادـخدک  ود  يدالیم ، لاس 2020  هناتـسآ  رد  ناهج  هک  میریذـپب  رگا  ياهناسر  نوکـس  توکـس و  ریخ ؟
ناهج توپیلیل  دباترب و  ار  اکیرما  تیروحم  اب  برغ  گنهرف  دیاب  ای  دشاب و  ناریا  تیروحم  اب  یمالسا  ندمت  گنهرف و  دیاب  ای  یناهج 

ات هنایمرواخ  هار  هشقن  زا  معا  درذـگیم ، ام  فارطا  رد  هچنآ  تفریذـپ ، دـیاب  دـنک ، باختنا  ار  یکی  اکیرما ، ناریا و  رویلاـگود  ناـیم  زا 
راهم يارب  اهنت  اهنت و  ياهتـسه ، تردق  هب  ناریا  لیدـبت  زا  يریگولج  يارب  یللملانیب  ياهتیودـحم  ناتـسناغفا و  قارع و  هب  یـشکرکشل 

یبلطتداهـش گنهرف  زا  دیاب  هک  هزادـنا  نامه  هب  ورنیا ، زا  تسا . رگید  ههد  دـنچ  رد  یـسارکمد ، لاربیل ـ  بیقر  اهنت  یمالـسا ، بالقنا 
هب (س ) يدـمحم بان  مالـسا  بتکم  هصخاش  ود  لابود و  هلزنم  هب  ود  نیا  اریز  تساـخرب ؛ عاـفد  هب  زین  باـجح  زا  دـیاب  درک ، يرادساـپ 

، امیس ادص و  یلم  هناسر  هژیو  هب  یعمج  ياههناسر  تلاسر  نیاربانب ، تسا . یمالسا  ندمت  مچرپ  هلزنم  هب  باجح ، زورما  دنیآیم و  رامش 
نوناق هک  یفیاظو  زا  تسا  فظوم  هکلب  تسین . مجاهم  گـنهرف  ياهدـنفرت  اـب  ناـمایب  هزراـبم  گـنهرف و  نیا  جـیورت  غیلبت و  زج  يزیچ 

فیاظو و دـنکن ؛ یطخت  هتخاس  میـسرت  ماظن  ياههاگتـسد  تکرح  يارب  بالقنا ، مظعم  ربهر  هلاس  تسیب  زادـنامشچ  دنـس  زین  یـساسا و 
رد هزورما  تسا . هدش  دیکأت  ینید ، تیوه  نامه  ینعی  يرادمتعیرـش  يدیحوت و  شنیب  روحم  لوح  تکرح  رب  نآ  رد  هک  يزادـنامشچ 

ییاضف داجیا  تذل و  گنهرف  غیلبت  اب  هک  دـناهتفرگ  رارق  یبرغ  ياههناسر  نامایب  همجه  رد  ناریا ، مالـسا و  یخیرات ، عطقم  نیرتساسح 
ياههناسر هکیلاح  رد  دنتسه ؛ دوخ  یناطیـش  یگنهرب و  گنهرف  غلبم  يزورما ، ناسنا  داهن  رد  بذاک  ياهزاین  داجیا  یلیخت و  یعازتنا و 

، دنسپهشیگ درکیور  لیلد  هب  امنیـس ، نوچ  يرادید  ياههناسر  یهورگ و  یبزح و  درکراک  يراجت و  شنیب  تیمکاح  ظاحل  هب  يراتـشون 
ادـص و هب  دـیما  نیرتشیب  عطقم ، نیا  رد  دـناهدرپس . یـشومارف  هتوب  هب  ًاضعب  هتفرگ و  هدـیدان  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مچرپ  نیا  زا  عاـفد 
ناگدننک و هیهت  یـضعب  ندـش  هنیلا  یحطـس و  دروخرب  لیلد  هب  هنافـسأتم  هک  دراد  ار  ریثأت  نیرتشیب  هک  تسا  یمالـسا  يروهمج  يامیس 

هئارا داوسیب و ... بهذم ، يرهره  یفارخ ، ار  باجح  اب  نز  زونه  داوساب ، سانشنید و  هدبز و  ناسانشراک  نتفرگنراک  هب  نانادرگراک و 
رد بسانم  یـششوپ  ندرکهنیداهن  یتح  يزاـسوگلا و  يارب  یلم ، هناـسر  هک  تسین  تیعقاو  نیا  رکنم  سک  چـیه  هکیلاـح  رد  دـننکیم .

دیکأت نآ  رب  بالقنا  مظعم  ربهر  هک  یلم  ششوپ  هنیمز  رد  یتح  زونه  اما  دراد ، ار  یفاک  ناوت  ناگشیپرنه  یناتساد و  ياهتیصخش  بلاق 
تیوه دامن  یناریا و  نز  همانـسانش  هلزنم  هب  باجح  تیمها  كرد  يارب  ياهدارا  دسریم  رظن  هب  تسا . هتـشادن  رب  ار  مزال  ماگ  دناهتـشاد ،
هلئـسم نیا  اههناسر ، ياهیقیوشت  دوخ  اهیگتفیـشدوخ و  یهورگ و  نورد  ياهنیع  ضمغ  دروخیمن و  مشچ  هب  یبالقنا ، یلم و  ینید ،

، باجح هژاو  هک  میریذـپب  ار  هلئـسم  نیا  رگا  تسا . هتخاس  ورهبور  يدـج  هرطاـخم  اـب  ناریا  مالـسا و  یخیراـت  عطقم  نیرتساـسح  رد  ار 
ياهناسر ناوت  مامت  اب  برغ  دـنکیم و  ریوصت  ار  ندوب  یبـالقنا  تیناریا ، تیمالـسا ، هک  تسا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  فیرعت  هراـصع و 

نیا زا  شیب  هتسبن و  توخا  دقع  سک  چیه  اب  بالقنا  هن  ناریا و  هن  مالـسا ، هن  هک  مینک  لوبق  دیاب  تسا ، دامن  نیا  نتـسکش  ددصرد  دوخ 
زورما دوش . یسایس  یگنهرف و  نایلوتم  زا  یضعب  ياهراکمنادن  يادف  بالقنا ، ياهنامرآ  روشک و  حلاصم  مالسا ، ینابم  داد  هزاجا  دیابن 

هاگیاج و هدودحم ، تیمها  اریز  تشگ ، تاطابترا  رصع  رد  نآ  غیلبت  جیورت و  باجح و  زا  عافد  يارب  يرگید  ياهيراجم  لابند  هب  دیاب 
هناهاگآ و هناملاع و  هک  هدیـسر  نآ  تقو  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  رگید  گنهرف ، داصتقا و  تسایـس ، هصرع  رد  باجح  يروحم  شقن 

دوخ یبالقنا  یلم و  یمالسا ، هفیظو  هب  لخاد ، رد  نانآ  هب  هتـسباو  رـصانع  یللملانیب و  ياهيریگعضوم  زا  یتشحو ، فوخ و  چیه  نودب 
هدـش هتفرگ  رظن  رد  ياههجدوب  یبایزرا  نانآ و  درکلمع  یناوخزاب  اب  میورب و  یعمج  ياههناسر  غارـس  هب  تسخن ، ماگ  رد  مینک و  لـمع 

رد دارفا  یخرب  شقن  ياـشفا  هب  دراوم ، زا  یخرب  رد  عـناوم و  يزاـسكاپ  هب  سوـملم ، ینیع و  هدزاـب  اـب  یمالـسا  سدـقم  ماـظن  يوـس  زا 
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یگنهرف كرادم  زکرم  هدـق ،) ) ینیمخ ماما  ياهدومنهر  هعومجم  رون ، هفیحـص  همانباتک 1 . میزادرپب . ینونک  تیعـضو  ندـمآ  دوجوهب 
همانـسانش باتک   ) هدنبادخ رتکد  همجرت  نوناف ، ستنارف  باجح ، هلئـسم  ریازجلا و  . 1 . 61 نمهب یمالسا ، داشرا  ترازو  یمالـسا ، بالقنا 

نیودـت هعلاطم و  نامزاس  لوا ، پاچ  زاس ، تیچ  اضردـمحم  رتکد  لوغم ، هلمح  ات  مالـسا  يادـتبا  زا  نایناریا  كاـشوپ  خـیرات  . 3 درادن .)
نارهت ناتـسمز  نارهت ، امیـس ، ادـص و  نامزاس  ياهمانرب  شجنـس  تاـعلاطم و  تاـقیقحت  زکرم  تمـس ،)  ) اههاگـشناد یناـسنا  مولع  بتک 

، سوت مود ، پاچ  رهمگرزب ، نیریـش  همجرت  سکاک ، لیو  رنرت  تور  ناهج ، نادرم  نانز و  كاشوپ  لاـس  سابل 5000  خیرات  . 4 . 1379
هتسباو یمالسا  تاراشتنا  رتفد  مهدزناپ ، پاچ  ینادمه ، يوسوم  رقابدمحمدیـس  ییابطابط  همالع  نازیملا  ریـسفت  همجرت  . 5 نارهت 1380 .
یملع تاراشتنا  لوا ، پاچ  یکلام ،)  ) ندمت تخدناروت  همجرت  جـنرف ، نیلرام  نانز ، هیلع  گنج  . 7 مق . هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هب 
تیاور هب  یناریا  نز  . 8 نارهت 1381 . سمره ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  خیاشم ، هدـیاه  همجرت  سویـسرب ، ایرام  یـشنماخه ، نانز  . 7 . 1373

یمالــسا و بـالقنا  هـعیلط  . 9 . 79 راـهب راـگزور ، رــشن  شنیرفآ ، تاراـشتنا  لوا ، پاـچ  يداـبآرهم ، ارتـیم  یگنرف ، ناــسیون  هماــنرفس 
خیش عیارشلا ، للع  . 10 نارهت 1367 . یهاگـشناد ، رـشن  زکرم  یگنهرف  بالقنا  داتـس  مق ، سیراپ و  فجن  رد  ینیمخ  ماـما  ياـههبحاصم 

ص يدزی ، مظاکدمحمدیس  یقثولا ، هورع  . 10 يدالیم .  1966 يرمق ـ   1385 فجنلا ، یف  اهعبطم  هیردیحلا ، ۀبتکملا  تاروشنم  قودص ،
پاچ تاراشتنا و  هسـسؤم  مود ، پاـچ  ادـخهد ، ربکایلع  هماـنتغل ، . 10 نانبل . توریب ، تاـعوبطملل ، یملعـالا  ۀسـسؤم  تاروشنم  ، 712

يرمق  1347  ) رصم دیمحلادبع  نیدلایحم  دمحم  هححص  یمویفلا ، يرقملا  یلع  نبدمحم  نبدمحا  رینملا ، حابصم  . 11 . 1377 هاگشناد ،
تاراشتنا مهدزون ، پاچ  اـمنهر ، دـیجم  زا  يراـتفگ  اـب  یناطلـس ، يروپ  همجرت  مورف ، کـیرا  ندـیزرو ، قشع  رنه  . 12 يدـالیم .)  1929

نارهت 1378. دیراورم ،

یعامتجا تینما  باجح و 

زا زاین  یب  دوهـشم و  ًالماک  يرما  باجح ، یلـصا  قادصم  یناسنا و  تایح  ریذپان  ییادـج  ءزج  ناونع  هب  ندـب » راتتـسا  شـشوپ و   » هلوقم
نوـچمه يدرف : ياـهدرکراک  فـلا . تـسا : رّوـصت  لـباق  یعاـمتجا ، يدرف و  هزوـح  ود  رد  ییاـهدرکراک  باـجح  يارب  تـسا . لیدــعت 

تّینما داجیا  یشخب و  ّتیوه  یعامتجا : ياهدرکراک  ب . امرس . امرگ و  ربارب  رد  ّتینما  نیمأت  و  يراتتسادوخ »  » يرطف زاین  هب  ییوگخساپ 
. تسا هعماج  کی  ياهرواب  اه و  شزرا  اه ، تّنـس  هدـنهد  ناشن  باجح ، شـشوپ و  عون  هکارچ  تساـهدرکراک ، نیا  هلمج  زا  یعاـمتجا 

یّمهم رایسب  ياهدربهار  اه و  هنیمز  اه ، شلاچ  تسا و  هدرک  یفّرعم  هعماج  رد  یعامتجا  ّتینما  ققحت  ّمهم  قیداصم  زا  ار  باجح  مالسا ،
باجح هطبار  زا  رتشیب  یهاگآ  روظنم  هب  ساسا و  نیا  رب  تسا . هدومن  نییبت  دروم  نیا  رد  هعماج  دارفا  شیدـناون  نهذ  ییافوکـش  يارب  ار 

ظفح رد  ار  نآ  ریثأـت  هداد و  حیـضوتار  نآ  ّتیّمها  عوضوم و  نیا  فـلتخم  ياـه  هبنج  راتـشون  نیا  رد  هک  مینآرب  اـم  یعاـمتجا ، ّتینما  و 
فده یعامتجا ، ّتینما  . 1 تسا : هتفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  لیذ  دراوم  هلاقم  نیا  رد  یّلک  روط  هب  مینک . ناـیب  ینید  ياـه  شزرا 

. ناوناب باجح  هیاس  رد  یعامتجا  ّتینما  ققحت  ياه  هیاپ  . 3 باجح . بوجو  یقیقح  هفسلف  یعامتجا ، تّینما  . 2 باجح . بوجو  یساسا 
هئارا هجیتن و  ناـیب  . 6 یعامتجا . ّتینما  مادـهنا  یباجح و  دـب  ءوس  راـثآ  . 5 یعامتجا . تّینما  ققحت  یمالـسا و  باـجح  دـئاوف  راـثآ و  . 4

تسا و یمدآ  تاـجن  تداعـس و  مالـسا ، رهوـگ  یمالـسا . باـجح  هرطیـس  رد  یعاـمتجا  ّتینما  تیبـثت  تـهج  یتاداهنـشیپ  اـهراکهار و 
یمیکح قلاخ  زا  یتسیاب  هنادنمتسه و  ياه  هزومآ  نیا  دنا . هدش  لزان  مهم  تیاغ  نیا  ياتسار  رد  یهقف  یقالخا و  ماکحا  ینید ، ياهرواب 

هب طوبرم  یهلا  ماکحا  تسا . هاگآ  ًالماک  ّتیرـشب ، یعامتجا  يدرف و  يونعم ، يدام و  یمـسج ، یحور و  ياهزاین  هب  هک  دـبای  یم  یّلجت 
سفن و هیکزت  بیذهت ، هب  اهنت  هن  یمالـسا ، باجح  رـصنع  اب  نز  تسا . هدیدرگ  رداص  هناّربدم  تمکح  هفـسلف و  نیا  اب  زین  نانز  شـشوپ 

دـشر تهج  يا  هنیمز  داجیا  یعامتجا و  ّتینما  نوزفازور  شرتسگ  ثعاب  هکلب  دزاس ، یم  مهارف  ار  یهلا  برق  هتخادرپ و  یناسفن  تاکلم 
ات وگب  نمؤم  نادرم  هب  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  نانچمه  ددرگ ؛ یم  نادرم  يونعم 
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(«. 1  ) تسا رتهب  ناشیا ، ناج  مسج و  یگزیکاپ  رب  نیا  هک  دنراد ، ظوفحم  ار  ناشمادنا  جورف و  دنناشوپب و  اوران  هاگن  زا  ار  دوخ  نامـشچ 
نآ يارب  راک  نیا  هک  دـنناشوپب  دوخ  ياـهرداچ  اـب  ار  نتـشیوخ  هک  وگب  نمؤم  ناـنز  هب  دوخ و  نارتخد  ناـنز و  هب  : » دـیامرف یم  نینچمه 

هدنزرمآ و قلخ ، ّقح  رد  دنوادخ  دنشاب ؛ ) لماک  تّینما  رد   ) دنـشکن رازآ  تراسج ، ضّرعت و  زا  ات  دنوش  هتخانـش  تّفع  هب  اهنآ  هک  تسا 
تسین رادروخرب  يدرف  درکراک  زا  اهنت  نانز ، نادرم و  يارب  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  دیدرگ ، رکذ  هک  هنوگ  نامه  («. 2) تسا نابرهم 

، زیارغ تسا ؛ رادروخرب  زین  یعامتجا  درکراک  زا  هکلب  دـشاب ، یمن  رثؤم  نایمدآ ، یناـسفن  تاـکلم  تاـّیقلخ و  یهد  ناـماس  يارب  طـقف  و 
نوناک لالحنا  زا  نینچمه  دـیازفا . یم  هداوناخ  ماـظن  میکحت  رب  هدومن ، لرتنک  ار  راـب  دـنب و  یب  ياـه  ترـشاعم  یمـسج و  ياـه  باـهتلا 

اب ای  یمالـسا  ینید ، شرگن  اب  یناسک  رگا  لاـح  دزاـس . یم  مهارف  ار  یعاـمتجا  تّینما  هدومن و  يریگولج  ییوشاـنز  رادـیاپ  مکحتـسم و 
اهنت هن  دـنربب ، یپ  یعاـمتجا  ّتینما  نیمأـت  هژیو  هـب  بوـلطم ، تاریثأـت  اـهدرکراک و  نـینچ  هـب  یـسانش  ناور  یتخانـش و  هعماـج  درکیور 

تسد یناسنا  یهلا و  یلاعتم  فادها  هب  ات  دننز  یم  شنیزگ  هب  تسد  ناشیاه  هشیدنا  اهراتفر و  يارب  هکلب  دننک ، یم  یگدنز  هنادنمفده ،
تداعـس هدـننک  نیمأت  یعامتجا ، ياه  شزرا  جـیورت  دـییأت و  تهج  زاـسراک  يدربهار  ناونع  هب  زین  باـجح  هلأـسم  هب  ور  نیا  زا  دـنزای .

یم دادـملق  مرحمان ، دارفا  ربارب  رد  ینطاب  يرهاظ و  ظافح  کی  هلزنم  هب  یمالـسا  شـشوپ  نیاربانب ، دـنرگن . یم  یهلا  برق  أشنم  یمدآ و 
مهارف ار  یعامتجا  ّتینما  رت  ّمهم  همه  زا  ینطاب و  يرادزاب  يرهاظ و  باجح  نایم  قیمع  دـنویپ  یگداوناخ و  یقالخا ، تینوصم  هک  دوش 

هک یمچرپ  تسوا . دوجو  روشک  مچرپ  يرشب ، ره  سابل  شـشوپ و  هکارچ  تسا ؛ ناسنا  شنیرفآ  خیرات  هزادنا  هب  نآ  هنیـشیپ  دزاس و  یم 
دنور ریخا ، ياه  لاـس  رد  (. 3) دـنک یم  تّیعبت  گـنهرف  مادـک  زا  هک  دراد  یم  مـالعا  نآ  اـب  تسا و  هدرک  بصن  شدوجو  هناـخ  رب  يو 

لماوع هارمه  هب  رترب  باـجح  هنیمز  رد  ناوارف  تاهبـش  ندـش  حرطم  تسا و  هتفاـی  تدـش  یمالـسا ، شـشوپ  باـجح و  هراـبرد  تاـهبش 
زا هدافتسا  دنور  تُفا  یعامتجا و  ّتینما  دیدهت  بجوم  نآ  ترورـض  هلأسم و  نیا  زا  یفاک  تخانـش  مدع  داقتعا و  فعـض  دننام  يرگید 

لباقم رد  بسانمان  ياه  شـشوپ  جاور  تاعوبطم و  یـضعب  یبیرخت  شور  ذاّختا  هجیتن  هک  تسا ، هدـش  هعماج  رد  یباجح  نینچ  قیداصم 
نایب هب  تسا ، مرحمان  دارفا  ربارب  رد  نارتخد  نانز و  يارب  لماک  شـشوپ  باجح و  قّوشم  مالـسا ، هکنیا  روظنم  هب  ام  اذل  تسا ؛ نامرحمان 
دیما میزادرپ . یم  فلتخم  ياه  هبنج  زا  یعامتجا  ّتینما  اـب  نآ  گـنتاگنت  ریگارف و  هطبار  یمالـسا و  ّمهم  قادـصم  نیا  هفـسلف  فدـه و 

ناشمزع دشاب و  دیفم  دنمـشیدنا ، ناوج و  لسن  هژیو  هب  یمالـسا  هعماج  راشقا  همه  يارب  اه  هنیمز  نیا  رد  هدش  نایب  ياهراکهار  هک  تسا 
، تّیرـشب یّلم  یگنهرف و  دامن  ایناث  دوش . نیمأت  یعامتجا ، تّینما  ات  دـنیامن  مزج  نسحا ، بولطم و  وحن  هب  نآ ، شرتسگ  لـمع و  يارب  ار 

یبوخ هب  دـیجم ، نآرق  تایآ  هب  هجوت  اـب  باـجح  بوجو  یـساسا  فدـه  یعاـمتجا ، ّتینما  دـیامن . ظـفح  ار  دوخ  نوزفازور  شـشخرد 
ینمادکاپ تّفع و  تراهط ، سفن ، هیکزت  هب  یبای  تسد  یمالـسا  باجح  مکح  بوجو  عیرـشت  زا  فده  هک  ددرگ  یم  نّیعم  صخـشم و 

(«. 4) َّنِِهبُوُلق مُِکبولِقل و  ُرَهْطأ  مُِکلذ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َّنُهولئْسَف  اعاتَم  َّنُهوُمْتلَأَس  اذِا  و  . » تسا یعامتجا  ّتینما  شرتسگ  ماکحتسا و  تهج 
یم یعامتجا  تّینما  ندومن  نک  هشیر  داسف و  هب  رجنم  هجیتن  رد  نانآ و  یـسنج  جییهت  کیرحت و  ثعاب  نادرم ، طسوت  مرحمان  هاگن  نوچ 

رب ار  مرحمان  هب  هاگن  هداد و  مشچ  ششوپ  باجح و  هب  رما  زین  ار  نادرم  ناوناب ، هب  ندب  ششوپ  باجح و  روتـسد  رانک  رد  دنوادخ  دوش ،
تاـبوجْحَملا ءاـسّنلا  ِروعُـش  یلا  رَظَّنلا  مّرح  : » تسا هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  هراـب  نیا  رد  هکناـنچ  تسا . هدرک  مارح  ناـشیا ،

هب هاگن  («. » 5) لمجی ّلحی و ال  امیف ال  لوخُّدلا  داسَفلا و  یلا  جـییْهَّتلا  اوعْدَـی  ام  لاجّرلا و  ِجـییْهَت  ْنِم  هیف  امل  ءاسّنلا  َنِم  َّنِهْریَغ  جاوْزَالاب و 
داسف هب  ار  نانآ  دزیگنا و  یمرب  ار  نادرم  هاگن ، هک  تسا  هدـش  مارح  تهج  نآ  زا  رگید ، ناوناـب  هدرک و  جاودزا  باـجحاب  ناـنز  ياـهوم 

بوـجو زا  فدـه  هک  ددرگ  یم  نشور  قوـف  راـتفگ  عوـمجم  زا  هتـسیاش .» هن  تسا و  لـالح  هن  نآ  رد  دورو  هک  هچنآ  رد  دـناوخ  یمارف 
تّینما تسا . یعامتجا  ّتینما  شرتسگ  نیمأـت و  تهج  داـسف ، زا  يریگـشیپ  حالـص و  داـجیا  روکذـم ، دراوم  رب  هوـالع  یمالـسا  باـجح 

داسف و زا  هعماج  ّتینوصم  نز ، شمارآ  ظفح  باـجح ، بوجو  یقیقح  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  باـجح  بوجو  یقیقح  هفـسلف  یعاـمتجا ،
هک تسوا  ياه  هتساوخ  تالیامت و  زا  جاّوم  ییایرد  یمدآ ، سفن  اریز  دشاب . یم  نآ  هعـسوت  اب  یعامتجا  تّینما  هب  ندیـشخب  انعم  قمع و 
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هب لیامت  نادرم ، ياه  هتساوخ  نیرتالاب  کش  نودب  دوش و  یم  طوبرم  ماقم ، هاج و  لام و  یـسنج و  روما  اه ، یکاروخ  هب  اهنآ  نیرت  مهم 
«. تسا نانز  هب  تبغر  درم ، ياه  هتـساوخ  نیرت  گرزب  («: » 6) ءاسّنلا ةَوْهَش  ةَوْهَّشلا ، ُمَظْعأ  : » تسا هدمآ  افرع  نانخـس  رد  تسا . نز  سنج 
هب هک  دزاس  یم  لّدبم  رطخ ، يّدج  نوناک  کی  هب  ار  اهنآ  دنز و  یم  نماد  نادرم ، عمط  توهـش و  هب  نز ، ندـب  عضاوم  اه و  ییابیز  هئارا 

هنـسرگ نامـشچ  زا  نز  شـشوپ  دـنک ، يریگـشیپ  ینمااـن  نیا  زا  دـناوت  یم  هچنآ  ددرگ . یم  یهتنم  یعاـمتجا  ّتینما  نز و  شمارآ  بلس 
تسا و ناملسم  نز  یسرتادخ  ّتیـصخش و  تفع ، مایپ  ینید ، شـشوپ  دش . دهاوخ  یلمع  یمالـسا ، لماک  باجح  اب  هک  تسا  نامرحمان 

یعامتجا ّتینما  ندیـشخب  تعـسو  هچره  رد  لعفلاب  ییورین  ار  وا  هک  تشاد  دـنهاوخن  عمط  مشچ  ییوناـب  نینچ  هب  اـهنت  هن  هعماـج  نادرم 
نانخـس دوـلآرهز ، ياـه  هاـگن  ریت  زا  دوـخ ، باـجح  رگنـس  رد  اـهنت  هن  نز  هک  تسا  تروـص  نیا  رد  دنیاتـس . یم  ار  شتباـجن  هتـسناد و 

دهاوخ رارقرب  ار  شیوخ  عاـمتجا  دوخ و  ینورد  شمارآ  تّینما و  هکلب  دوب ، دـهاوخ  ناـما  رد  هعماـج  لذارا  ياـهدروخرب  هدـنهدرازآ و 
بارخ ایند  شاب ، هاگآ  نز ! يا  : » تسا نانز  هب  باطخ  یتسه ، راگدـیرفآ  یهلا  مایپ  باب ، نیا  رد  رکذ  لباق  یناـفرع  يونعم و  هتکن  درک .

دای سنا و  لفحم  رد  باجح  ياه  هتـشرف  اما  تسا . هتـشگ  نماان  هدولآ ، ياه  هاـگن  ناطیـش و  ياـه  نیم  هب  نآ  هطقن  ره  هک  تسا  يداـبآ 
اجک لـیاح  نینچ  یبادرگ  جوم و  میب  کـیرات و  بش  («. 7) دـنربخ یب  نآ  معط  زا  نارگید  هک  دـنرب  یم  رـس  هب  ریظن  یب  یتّینما  رد  ادـخ 
کی ناونع  هب  ار  نآ  مالسا  هک  یـششوپ  ناوناب  باجح  ياه  هیاس  رد  یعامتجا  تّینما  ققحت  ياه  هیاپ  اه  لحاس  نارابکبـس  ام  لاح  دنناد 

هک تسا  یناوناب  فافع  همیخ  باجح ، هکلب  تسین ، اه  هیاپ  لماوع و  زا  هتـسسگ  يرهاظ و  لـمع  کـی  تسا ، هدرک  مـالعا  یعرـش  مکح 
یم کمک  یمالـسا ، هعماج  رد  نآ  ققحت  هب  دندرگ و  یم  یعامتجا  تّینما  شزرا  جیورت  ثعاب  هدومن و  راوتـسا  دوخ  ياه  هیاپ  رب  ار  نآ 

ناوناب هک  یلماوع  نیرت  مهم  زا  ترخآ  ناهج  ادـخ و  هب  نامیا  . 1 ددرگ : نایب  یـساسا  ياه  هیاپ  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش  نونکا  دنیامن .
یلاعت يادخ  هب  نز  یتقو  هک  تسا  نیا  دـنیامن ، یم  مهارف  ار  هعماج  یعامتجا  تّینما  هتفای و  تسد  یناور  یحور و  شمارآ  هب  نآ  طسوت 

زا تسا ، یبولطم  راـثآ  ياراد  صقن و  ندوب  هدرک ، عیرـشت  ّتیرـشب  يارب  هک  یماـکحا  ددرگ  دـقتعم  دروآ و  ناـمیا  وا  تمکح  ملع و  و 
یعامتجا تّینما  نیمأت  نماض  ناوناب ، يراکزیهرپ  اوقت  . 2 دنک . یم  نیمضت  ار  هعماج  یعامتجا  تّینما  هدومن ، لابقتسا  باجح  یهلا  مکح 
یعامتجا ّتینما  هدومن و  دادملق  دوخ  يارب  ّتیدودـحم  یعون  ار  باجح  دریگن ، لکـش  ناوناب  بلق  رد  يونعم  مکحم  هیاپ  نیا  ات  تسا و 

دنک و یم  قرغ  ار  ناج  کیرات  ياه  باجح  هک  تساه  لد  يرامیب  رهزداپ  یهلا  ياوقت  دنادب  هک  یمناخ  دیامن . یم  دیدهت  ار  اه  ناسنا 
ددرگ و میلـست  تعاط و  ملـس ، ياه  لگ  ناتـسلگ  شناج ، ملاع  ات  دزیر  یم  دوخ  ناـج  ماـک  هب  ار  نآ  دزادـنا ، یمرب  ار  سوه  ياـه  هنـال 

يامیس تخانش  یهاگآ  . 3 دوش . دوخ  عامتجا  ینورد  شمارآ  نتـشیوخ و  ياه  شزرا  ناتـسوب  ظفاح  ات  دزورفا  یمرب  ار  شباجح  همیخ 
خساپ هب  یمناخ  یتقو  تسا . یعامتجا  ّتینما  رولبت  ینید و  ششوپ  مکحتـسم  ياه  هیاپ  هلمج  زا  نآ  راثآ  هفـسلف و  باجح ، تقیقح  نز ،

یعامتجا تّینما  هب  لماک  یهاگآ  اب  هتفرگ و  لکـش  وا  رد  ینید  باجح  ياـه  هیاـپ  دوش ، لـیان  مشاـب  هدیـشوپ  دـیاب  ارچ  هک  دوخ  ینورد 
هلأسم اهنآ  زا  رت  مهم  باجح و  بولطم  راثآ  هب  تبـسن  نز  یهاگآ  یّلک ، روط  هب  درک . دـهاوخ  نیمـضت  ار  نآ  ماود  دـشخب و  یم  شزرا 

ياه هسوسو  هدومن ، لابقتسا  یبوخ  هب  نآ  زا  هکلب  دیامنن ، باجح  هدیدپ  زا  ینیگنس  ساسحا  اهنت  هن  هک  دوش  یم  ثعاب  یعامتجا  تّینما 
هزیوآ هشیمه  ار  ینافرع  لیـصا و  مایپ  نیا  نینچمه  دـشخب . یم  تعـسو  ار  عامتجا  ینورد  ینورب و  شمارآ  هتـشاگنا و  چـیه  ار  یناـطیش 

هک نانچ  نآ  دـباتب و  تدوجو  يایاوز  رب  ات  نک  نشور  یهاگآ  دیـشروخ  اب  ار  تناج  نیمزرـس  مرهاوخ ! : » دـنادرگ یم  دوخ  ياه  شوگ 
ششوپ تسا و  لماک  یعامتجا  يدرف و  تّینما  یتسه  همشچرس  يوس  هب  انش  ياه  هلاب  باجح  هک  یبایرد  هاگنآ  یسانشب ، ار  دوخ  یتسه 

راثآ و دـنز .» یم  مهرب  ار  شیوخ  هعماج  دوخ و  تّینما  هدومن ، ایند  بیهم  يافرژ  قیرغ  ار  نز  هک  تسا  ینیگنـس  ياه  هنزو  جـّیهم  ياـه 
زا یخرب  هک  تسا  رایـسب  یعامتجا ، ّتینما  شرتسگ  رب  یمالـسا  باجح  دـیاوف  راثآ و  یعامتجا  تّینما  ققحت  رب  یمالـسا  باـجح  دـیاوف 

.3 یناسفن . ذیاذل  ندومن  یثنخ  یـسنج و  کیرحت  جـییهت و  زا  يریگولج  . 2 هعماج . دارفا  نیب  یناور  شمارآ  داـجیا  . 1 زا : دنترابع  اهنآ 
روضح . 5 یمالـسا . هعماج  حطـس  رد  راک  يورین  ياـفیتسا  ظـفح و  . 4 یمالـسا . هعماج  رد  یعامتجا  يدرف و  دـسافم  ریگمـشچ  شهاک 
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ایح و تفع ، دننام  یناسنا ، ياه  شزرا  ظفح  . 7 ناوناب . یتسرپدم  ياضاقت  شهاک  . 6 یعامتجا . طیحم  رد  نادرم  نانز و  هنایارگ  يونعم 
هعماج نانز  نادرم و  یگنهرف  یعامتجا و  ّتیعقوم  ییاـبیز  تمالـس و  . 9 اهناکم . اهنامز و  همه  رد  ناـنز  تّینوصم  . 8 هعماج . رد  تناتم 
ندرب نـیب  زا  . 12 برغ . یگنهرف  مجاهت  اـب  هزراـبم  . 11 یناـسنا . زیارغ  لاـیما و  زا  حیحـص  يدـنم  هرهب  لرتنک و  تیادـه ، . 10 یمالسا .
مزاول زا  باـجح  ددرگ  تاـبثا  اـت  میزادرپ  یم  روکذـم  دـیاوف  زا  یخرب  حیـضوت  هب  نونکا  (. 8) راجنهبان عورـشمان و  یعامتجا  ياـهراشف 
سفن هعماـج  دارفا  رد  یناور  شمارآ  داـجیا  تسا . یعاـمتجا  تّینما  موادـم  يرارقرب  تهج  يا  هیاـپ  هیلوا و  ياـهرازبا  ریذـپان و  ییادـج 

ندش مارآ  هار  اهنت  دوش و  یم  ینافوت  ایرد ، دننامه  دنک  ادیپ  تبغر  يزیچ  هب  هک  ینامز  تسا . تالیامت  اه و  ینتساوخ  زا  ییایرد  یمدآ 
؛ باجح ییاسرف ، تقاط  درد  کلهم و  تیعقوم  نینچ  زا  يریگولج  يارب  اذـل  تسا . شیوخ  هتـساوخ  هب  وا  ندیـسر  ایرد ، نیا  دـم  رزج و 

حور تمالس  : » دیوگ یم  ییاکیرمآ  ناملـسم  هزات  يوناب  کی  هک  روطنامه  تسا . یحور  يافـص  ّتینما و  دجوم  هدننک و  نامرد  يوراد 
هژیو تافتلا  اب  مالسا  راک  يورین  يافیتسا  ظفح و  («. 9) دراد راکنا  لباقریغ  میقتسم و  هطبار  نانز ، شـشوپ  تیفیک  عون و  اب  هعماج  درم و 
تهج ار  هار  هدش و  كاپ  یـسنج ، راجنهان  ياه  تذـل  زا  عامتجا  طیحم  هک  دـهاوخ  یم  راک  طیحم  رد  نانز  شـشوپ  باجح و  هلأسم  هب 
نداد قوس  ثعاب  یباجحدب  یباجح و  یب  لباقم ، رد  دیاشگب . راک ، لحم  رد  يونعم  يروضح  اب  یمسج  یحور و  دنمتردق  يورین  ظفح 

یعامتجا ّتینما  ندز  مهرب  هعماج و  دارفا  راک  يورین  فیعـضت  هجیتن ، رد  عامتجا و  هب  هداوناخ  رداک  راک و  طیحم  زا  یـسنج  ياه  تذـل 
گنج رـشب ، خـیرات  لوط  رد  تسین . يدـیدج  هدـیدپ  یگنهرف ، مجاهت  اب  هزرابم  برغ  یگنهرف  مجاهت  اـب  هزراـبم  (. 10) ددرگ یم  ناـنآ 

یم : « تفگ هدـش  لـسوتم  یگنهرف  گـنج  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ربارب  رد  نوعرف  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هتـشاد  دوجو  هشیمه  یگنهرف ،
اه یبرغ  یگنهرف  مجاـهت  مهم  ياـه  هـبنج  زا  یکی  (. 11 !«) دـیامن اپرب  داسف  نیمزرـس  نیا  رد  اـی  و  دزاـس ، نوگرگد  ار  امـش  نییآ  مسرت 

تحت هک  تروص  نیا  هب  دش . عورش  ناخاضر  نامز  زا  اصخشم  رما ، نیا  تسه و  هدوب و  یعامتجا  ّتینما  ندرب  نیب  زا  باجح و  اب  هزرابم 
هیلع نیـسح  ماما  يرادازع  سلاجم  و  نغدـق ، ار  تّیناحور  سابل  ندیـشوپ  دنتـساخرب و  هزرابم  هب  باجح  اـب  ندـش ، لکـشلادحتم  ناونع 
عنام ار  باجح  دـنداد و  جـیورت  ار  لاذـتبا  اشحف و  داسف و  عاونا  رنه ، يدازآ و  ناونع  هب  نینچمه  اهنآ  (. 12) دندرک عونمم  زین  ار  مالسلا 

كرد یعامتجا و  تّینما  باجح و  ظفح  دـنتخادنا . رطخ  هب  ار  هعماج  دارفا  یعامتجا  ّتینما  دـندرک و  یفرعم  یقیقح  يدازآ  نیا  یلـصا 
.1 دنهد : یم  هئارا  برغ  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  تهج  ار  يدنمـشزرا  رایـسب  دـیاوف  اهراکهار و  هلوقم ، ود  نیا  قیمع  میقتـسم و  هطبار 

ظفح هیحور و  تیوـقت  تهج  ار  ناـناوج  . 2 دـندرگ . یم  یمالـسا  ِقفوم  ِجاودزا  هب  ناناوج  قیوشت  یمالـسا و  بان  گنهرف  غیلبت  ثعاـب 
یبهذـم یگنهرف و  یـشزرو ، يرنه ، ياه  تیلاعف  رد  تکرـش  هب  لذـتبم ، لامعا  اـشحف و  طـیحم  هب  نداد  قوس  ياـج  هب  ینورد  شمارآ 

، یگنهرف مجاهت  اب  هزراـبم  تهج  هکلب  دوش ، یم  ریگارف  یعاـمتجا  ّتینما  داـجیا  ثعاـب  اـهنت  هن  باـجح ، ظـفح  . 3 دـنوش . یم  نومنهر 
تّینما لاوز  یباجح و  یب  ءوس  راـثآ  (. 13) دیامن یم  یهن  لذـتبم  یـشیارآ  یتشادـهب و  مزاول  یتالمجت ، يالاک  تادراو  زا  ار  نالوؤسم 

رادروخرب یفلتخم  یعامتجا  یترخآ و  یـسایس ، یقالخا ، رابنایز  راثآ  زا  هعماج ، رد  نانز  هدننک  کیرحت  روضح  ای  یباجح  یب  یعامتجا 
یم هداد  حرـش  هدـمآ و  لیذ  رد  هک  دوخ  کلهم  تارثا  اـب  یباـجح  یب  تسا . یعاـمتجا  تّینما  لاوز  اـه  نآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا 

یچیپرس تسا و  ترطف  نوناق  باجح ، تّیصخش  طوقس  . 1 ددرگ . یم  ّتیرشب  یعامتجا  ّتینما  يداقتعا و  هینب  نتفر  نیب  زا  ثعاب  دوش ،
. نامه یتیصخش  یشزرا  دنلب  هاگیاج  زا  طوقـس  نامه و  یناسنا  تیوه  زا  جورخ  دزاس و  یم  جراخ  وا  تیوه  زا  ار  نز  يرطف ، نیناوق  زا 
، هعماج دارفا  زا  یعامتجا  ّتینما  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  لتخم  یگداوناخ  ماـظن  جـیار و  هعماـج  رد  يرابودـنب  یب  نز ، ّتیـصخش  لوفا  اـب 

تیصخش نداد  تسد  زا  اب  نز  فلا . دوش : یم  یعامتجا  ّتینما  لالحمضا  ثعاب  ریز  لیالد  هب  نز  تیصخش  طوقس  (. 14) دوش یم  بلس 
زین یعامتجا  تینما  نآ  لابند  هب  یقالخا و  تمالس  هجیتن  رد  دهد ، یم  جاور  هعماج  رد  ار  ینارـسوه  هدش و  مدهنم  شیاهـشزرا  شیوخ ،
مه زا  هانگ و  شرتسگ  هنیمز  هدناشک و  هعماج  طیحم  هب  ار  یـسنج  لیاسم  مالـسا ، یقالخا  لوصا  زا  تلفغ  اب  نانز ، ب . دبای . یم  شهاک 
رد ار  ییایح  یب  هدـمآ و  راتفرگ  ییامندوخ  هریبک  تیـصعم  هب  یباجح  یب  اب  ناـنز ، ج . دـنروآ . یم  دوجو  هب  ار  عاـمتجا  مظن  یگدیـشاپ 
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یب رابنایز  راـثآ  زا  یکی  اـه  هداوناـخ  لزلزت  . 2 دور . یم  نیب  زا  هتـشگ ، ناـماسبان  یعاـمتجا ، تّینما  هجیتن  رد  دـنهد ، یم  جـیورت  هعماـج 
شحاف و یملظ  بکترم  هعماج ، هب  هداوناـخ  زا  یـسنج  لـیاسم  جاور  شرتسگ و  اـب  ناـنآ  اریز  تساـه ، هداوناـخ  لزلزت  ناوناـب ، یباـجح 

يدج تارطخ  اب  یگداوناخ  ّتینما  هجیتن  رد  دننک ، یم  لزلزتم  ار  اه  هداوناخ  رد  ییوشانز  طباور  دـندرگ و  یم  یعامتجا  ناربج  لباقریغ 
، هدش هدیشک  هعماج  طیحم  هب  رابنایز  تالکـشم  نیا  دوش و  یم  وربور  نادرم ، ندش  دنم  هدقع  هداوناخ و  ناینب  یگدیـشاپ  مه  زا  لیبق  زا 

تّینما لاوز  رد  نآ  ریثأت  یباـجح و  یب  ءوس  راـثآ  رگید  زا  دزاـس . یم  هجاوم  يدـج  یگتفـشآ  اـب  یمالـسا  ماـظن  رد  ار  یعاـمتجا  ّتینما 
نیب زا  هعماج ، ناوج  لسن  رد  یتیلوؤسم  یب  ساسحا  داجیا  هعماج ، دارفا  یعاـمتجا  یناور و  يرکف ، لداـعت  نادـقف  هب  ناوت  یم  یعاـمتجا 

، ثحب یگدرتسگ  لیلد  هب  هک  دومن ، هراشا  اه  ناسنا  یچوپ  یشزرا و  یب  ساسحا  تیوقت  ناناوج و  رد  عورشم  جاودزا  ياه  هزیگنا  ندرب 
ینیـسح ارهز  هعماج ، باـجح و  . 95 ص 80 -  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  باـجح ، هلأـسم  ر.ك :  ) دوش یم  يراددوـخ  اـهنآ  حیـضوت  زا 

باجح و رد  هدراو  ياه  ههبـش  شخب  هداز ، يدـهم  نیـسح  دـیدج ، ياه  شواک  اه و  شلاچ  یـسانش ، باـجح  70 و  ص 9 -  يوسوم ،
، یعامتجا تّینما  باجح و  هطبار  یبوخ  هب  هلاقم ، نیا  رد  هدـش  نایب  ثحابم  زا  هجیتن  یمالـسا .) نادنمـشناد  يوس  زا  نآ  زغن  ياه  خـساپ 
نانز و هژیو  هب  ناوناب ، رثکادـح  رتشیب و  باجح  رادـفرط  یعامتجا ، تینما  ظفح  تهج  مالـسا ، هک  دوش  یم  نایامن  ددرگ و  یم  راکـشآ 

هعنقم دنلب ، ياه  سابل  دـننام  رترب ، باجح  قیداصم  زا  یـضعب  زابرید ، زا  تسا . مرحمان  اب  ههجاوم  رد  لزنم و  زا  نوریب  رد  ناوج  نارتخد 
تسد هب  دوش و  یم  هدیمهف  هتکن  نیا  یبوخ  هب  هلاقم  نیا  زا  دنشاب . یم  ینآرق  هشیر  لصا و  ياراد  هدوب و  تینما  نماض  یکـشم ، رداچ  و 

تسا و تّیرـشب  یعامتجا  يدرف و  تداعـس  نیمـضت  تهج  یهلا  ماکحا  ياه  بوچراچ  نیرت  مهم  زا  یکی  باـجح ، هلأـسم  هک  دـیآ  یم 
ياهوگلا جیورت  يارب  یبلاج  صخـشم و  حرط  نداد  هئارا  ياج  هب  یفنم ، غیلبت  ییاقلا  ياه  شور  تاهبـش و  زا  هدافتـسا  اب  يا  هدـع  هکنیا 

یم مادقا  یعامتجا  تینما  لالحمـضا  هعماج و  فیفع  نّیدـتم و  نانز  هیلع  رب  یناور  یحور و  گنج  هب  رترب ، لیـصا و  باجح  زا  بولطم 
ینورد تیـصخش  بیرخت  زج  يدوس  شیوخ  راجنهبان  تامادقا  زا  هک  دننادب  دیاب  دنراکـشآ و  یهارمگ  هابتـشا و  رد  یتخـس  هب  دـنیامن ،

ادص تاعوبطم و  باتک ، لیبق  زا  زاس  گنهرف  ياهرازبا  مامت  دیاب  هعماج ، رد  باجح  زا  دوجوم  ياهتّیعقاو  هب  هجوت  اب  درب . دنهاوخن  دوخ 
ریگارف یعامتجا  تینما  بولطم و  رترب و  باـجح  شـشوپ و  تیاـعر  اـهنآ  نیرتزراـب  زا  یکی  هک  یمالـسا  ياـه  شزرا  يوس  هب  امیـس  و 

یگنهرب و گنهرف  . 3 . 59 بازحا ، . 2 . 30 رون ، . 1 تشون : یپ  دندرگ . نومنهر  یهجو  نیرت  مهم  هب  ار  دارفا  همه  دنوش و  تیاده  تسا ،
، ءاضیبلا ۀجحم  . 6 ص 34 . ج 104 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، . 5 . 53 بازحا ، . 4 ص 40 . لداع ، دادـح  یلعمالغ  یگنهرف ، یگنهرب 

راثآ هرابرد  رتشیب  یهاگآ  يارب  . 8 . 16 ص 14 -  يربکا ، اضردمحم  رضاح ، رـصع  رد  باجح  زا  یلمع  ون و  یلیلحت  . 7 ص 177 . ج 5 ،
ماظن رد  نز  تلزنم  صیخشت  هاگشیامن  نیمود  فافع ، شـشوپ و  تالاقم  هعومجم  ر.ك : یعامتجا ، ّتینما  باجح و  شـشوپ و  دیاوف  و 

ُفاخَأ ّینا  . ».. 11 . 84 ص 94 -  يرهطم ، یضترم  دیهش  داتـسا  باجح : هلأسم  . 10 ص 219 . ج 3 ، یتـسیزهب ، نییآ  ر.ك : . 9 یمالسا .
یمـشاه مالـسالا  ۀجح  دـیدج ، تثعب  ای  بالقنا  ر.ك : . 12 هیآ 26 . نمؤـم ، هروـس  داـسفلا ،» ضرـالا  یف  رِهُْظی  نأ  وأ  مُـکَنیِد  َلِّدَُـبی  ْنأ 

باجح زا  یلمع  ون و  یلیلحت  . 14 . 180 ص 182 -  ناقهد ، دیمح  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  ون  یشهوژپ  ر.ك : . 13 ص 17 . یناجنسفر ،
.193 ص 190 -  يربکا ، اضردمحم  رضاح ، رصع  رد 

یعامتجا تّینما  باجح و 

یّمهم رایـسب  ياهدربهار  اههنیمز و  اهشلاچ ، تسا و  هدرک  یفّرعم  هعماج  رد  یعامتجا  تّینما  ققحت  ّمهم  قیداصم  زا  ار  باجح  مالـسا ،
ریذپانییادج ءزج  ناونع  هب  ندب » راتتسا  ششوپ و   » هلوقم تسا . هدومن  نییبت  دروم  نیا  رد  هعماج  دارفا  شیدناون  نهذ  ییافوکش  يارب  ار 

يدرف و هزوح  ود  رد  ییاهدرکراک  باجح  يارب  تسا . لیدعت  زا  زاینیب  دوهـشم و  ًالماک  يرما  باجح ، یلـصا  قادصم  یناسنا و  تایح 
امرگ و ربارب  رد  ّتینما  نیمأت  و  يراتتسادوخ »  » يرطف زاین  هب  ییوگخساپ  نوچمه  يدرف : ياهدرکراک  فلا . تسا : رّوصت  لباق  یعامتجا ،
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، باجح شـشوپ و  عون  هکارچ  تساهدرکراک ، نیا  هلمج  زا  یعامتجا  ّتینما  داجیا  یـشخبّتیوه و  یعاـمتجا : ياـهدرکراک  ب . اـمرس .
یفّرعم هعماج  رد  یعامتجا  تّینما  ققحت  ّمهم  قیداصم  زا  ار  باجح  مالسا ، تسا . هعماج  کی  ياهرواب  اهشزرا و  اهّتنـس ، هدنهدناشن 
هدومن نییبت  دروم  نیا  رد  هعماـج  دارفا  شیدـناون  نهذ  ییافوکـش  يارب  ار  یّمهم  رایـسب  ياـهدربهار  اـههنیمز و  اـهشلاچ ، تسا و  هدرک 

نیا فلتخم  ياههبنج  راتـشون  نیا  رد  هک  مینآرب  ام  یعامتجا ، تّینما  باـجح و  هطبار  زا  رتشیب  یهاـگآ  روظنم  هب  ساـسا و  نیا  رب  تسا .
دروم لیذ  دراوم  هلاقم  نیا  رد  یّلک  روط  هب  مینک . ناـیب  ینید  ياـهشزرا  ظـفح  رد  ار  نآ  ریثأـت  هداد و  حیـضوتار  نآ  ّتیّمها  عوضوم و 

بوـجو یقیقح  هفـسلف  یعاـمتجا ، تّینما  . 2 باـجح . بوجو  یـساسا  فدـه  یعاـمتجا ، ّتینما  . 1 تـسا : هـتفرگ  رارق  یـسررب  ثـحب و 
راثآ . 5 یعامتجا . تّینما  ققحت  یمالـسا و  باجح  دئاوف  راثآ و  . 4 ناوناب . باجح  هیاس  رد  یعامتجا  تّینما  ققحت  ياـههیاپ  . 3 باجح .

باجح هرطیس  رد  یعامتجا  تّینما  تیبثت  تهج  یتاداهنشیپ  اهراکهار و  هئارا  هجیتن و  نایب  . 6 یعامتجا . تّینما  مادهنا  یباجح و  دب  ءوس 
. دناهدش لزان  مهم  تیاغ  نیا  ياتسار  رد  یهقف  یقالخا و  ماکحا  ینید ، ياهرواب  تسا و  یمدآ  تاجن  تداعس و  مالسا ، رهوگ  یمالسا .

یعامتجا يدرف و  يونعم ، يدام و  یمسج ، یحور و  ياهزاین  هب  هک  دباییم  یّلجت  یمیکح  قلاخ  زا  یتسیاب  هنادنمتسه و  ياههزومآ  نیا 
رـصنع اب  نز  تسا . هدیدرگ  رداص  هناّربدم  تمکح  هفـسلف و  نیا  اب  زین  نانز  شـشوپ  هب  طوبرم  یهلا  ماکحا  تسا . هاگآ  ًالماک  تّیرـشب ،

شرتـسگ ثعاـب  هکلب  دزاـسیم ، مهارف  ار  یهلا  برق  هتخادرپ و  یناـسفن  تاـکلم  سفن و  هیکزت  بیذـهت ، هـب  اـهنت  هـن  یمالـسا ، باـجح 
ربماـیپ هب  باـطخ  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  ناـنچمه  ددرگیم ؛ نادرم  يوـنعم  دـشر  تـهج  ياهـنیمز  داـجیا  یعاـمتجا و  تـّینما  نوزفازور 

ظوفحم ار  ناشمادـنا  جورف و  دـنناشوپب و  اوراـن  هاـگن  زا  ار  دوخ  نامـشچ  اـت  وگب  نمؤـم  نادرم  هب  : » دـیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
هک وگب  نمؤم  نانز  هب  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  : » دـیامرفیم نینچمه  («. 1  ) تسا رتهب  ناشیا ، ناج  مسج و  یگزیکاپ  رب  نیا  هک  دـنراد ،

دنشکن رازآ  تراسج ، ضّرعت و  زا  ات  دنوش  هتخانش  تّفع  هب  اهنآ  هک  تسا  نآ  يارب  راک  نیا  هک  دنناشوپب  دوخ  ياهرداچ  اب  ار  نتـشیوخ 
یمالسا شـشوپ  باجح و  دیدرگ ، رکذ  هک  هنوگنامه  («. 2) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  قلخ ، ّقح  رد  دـنوادخ  دنـشاب ؛ ) لماک  ّتینما  رد  )

، دشابیمن رثؤم  نایمدآ ، یناسفن  تاکلم  تاّیقلخ و  یهدناماس  يارب  طقف  تسین و  رادروخرب  يدرف  درکراک  زا  اهنت  نانز ، نادرم و  يارب 
ماظن میکحت  رب  هدومن ، لرتنک  ار  راب  دنبیب و  ياهترشاعم  یمـسج و  ياهباهتلا  زیارغ ، تسا ؛ رادروخرب  زین  یعامتجا  درکراک  زا  هکلب 

لاح دزاسیم . مهارف  ار  یعامتجا  ّتینما  هدومن و  يریگولج  ییوشانز  رادـیاپ  مکحتـسم و  نوناک  لالحنا  زا  نینچمه  دـیازفایم . هداوناخ 
نیمأت هژیو  هب  بولطم ، تاریثأت  اهدرکراک و  نینچ  هب  یـسانشناور  یتخانـشهعماج و  درکیور  اب  ای  یمالـسا  ینید ، شرگن  اب  یناسک  رگا 

هب ات  دـننزیم  شنیزگ  هب  تسد  ناشیاههشیدـنا  اهراتفر و  يارب  هکلب  دـننکیم ، یگدـنز  هنادـنمفده ، اهنت  هن  دـنربب ، یپ  یعاـمتجا  ّتینما 
ياهشزرا جیورت  دـییأت و  تهج  زاسراک  يدربهار  ناونع  هب  زین  باجح  هلأسم  هب  ورنیا  زا  دـنزای . تسد  یناسنا  یهلا و  یلاعتم  فادـها 

رد ینطاب  يرهاظ و  ظافح  کی  هلزنم  هب  یمالـسا  شـشوپ  نیاربانب ، دنرگنیم . یهلا  برق  أشنم  یمدآ و  تداعـس  هدـننکنیمأت  یعامتجا ،
همه زا  ینطاب و  يرادزاب  يرهاظ و  باجح  ناـیم  قیمع  دـنویپ  یگداوناـخ و  یقـالخا ، تینوصم  هک  دوشیم  دادـملق  مرحماـن ، دارفا  ربارب 

مچرپ يرـشب ، ره  سابل  شـشوپ و  هکارچ  تسا ؛ ناسنا  شنیرفآ  خیرات  هزادـنا  هب  نآ  هنیـشیپ  دزاسیم و  مهارف  ار  یعامتجا  ّتینما  رتّمهم 
ّتیعبت گـنهرف  مادــک  زا  هـک  درادیم  مـالعا  نآ  اــب  تـسا و  هدرک  بـصن  شدوـجو  هناــخ  رب  يو  هـک  یمچرپ  تـسوا . دوـجو  روـشک 

رد ناوارف  تاهبـش  ندـش  حرطم  تسا و  هتفای  تدـش  یمالـسا ، شـشوپ  باجح و  هرابرد  تاهبـش  دـنور  ریخا ، ياهلاس  رد  (. 3) دنکیم
ّتینما دیدهت  بجوم  نآ  ترورض  هلأسم و  نیا  زا  یفاک  تخانش  مدع  داقتعا و  فعـض  دننام  يرگید  لماوع  هارمه  هب  رترب  باجح  هنیمز 

جاور تاعوبطم و  یضعب  یبیرخت  شور  ذاّختا  هجیتن  هک  تسا ، هدش  هعماج  رد  یباجح  نینچ  قیداصم  زا  هدافتـسا  دنور  تُفا  یعامتجا و 
رد نارتخد  نانز و  يارب  لماک  شـشوپ  باجح و  قّوشم  مالـسا ، هکنیا  روظنم  هب  ام  اذل  تسا ؛ نامرحمان  لباقم  رد  بسانمان  ياهشـشوپ 

ياههبنج زا  یعامتجا  ّتینما  اب  نآ  گنتاگنت  ریگارف و  هطبار  یمالسا و  ّمهم  قادصم  نیا  هفسلف  فده و  نایب  هب  تسا ، مرحمان  دارفا  ربارب 
ناوـج و لـسن  هژیو  هب  یمالـسا  هعماـج  راـشقا  همه  يارب  اـههنیمز  نیا  رد  هدـش  ناـیب  ياـهراکهار  هک  تـسا  دـیما  مـیزادرپیم . فـلتخم 
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. دوش نیمأت  یعامتجا ، تّینما  ات  دـنیامن  مزج  نسحا ، بولطم و  وحن  هب  نآ ، شرتسگ  لمع و  يارب  ار  ناـشمزع  دـشاب و  دـیفم  دنمـشیدنا ،
هب هجوت  اب  باجح  بوجو  یساسا  فده  یعامتجا ، ّتینما  دیامن . ظفح  ار  دوخ  نوزفازور  شـشخرد  تّیرـشب ، یّلم  یگنهرف و  دامن  ًایناث 

، سفن هیکزت  هب  یبایتسد  یمالـسا  باجح  مکح  بوجو  عیرـشت  زا  فده  هک  ددرگیم  نّیعم  صخـشم و  یبوخ  هب  دـیجم ، نآرق  تایآ 
مُِکلذ ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َّنُهولئْـسَف  ًاعاتَم  َّنُهوُمْتلَأَس  اذِا  و  . » تسا یعامتجا  ّتینما  شرتسگ  ماکحتـسا و  تهج  ینمادـکاپ  تّفع و  تراهط ،

داـسف و هب  رجنم  هجیتـن  رد  ناـنآ و  یـسنج  جـییهت  کـیرحت و  ثعاـب  نادرم ، طـسوت  مرحماـن  هاـگن  نوچ  («. 4) َّنِِهبُوُلق مُِکبوـلِقل و  ُرَهْطأ 
باـجح و هب  رما  زین  ار  نادرم  ناوناـب ، هب  ندـب  شـشوپ  باـجح و  روتـسد  راـنک  رد  دـنوادخ  دوشیم ، یعاـمتجا  تّینما  ندومن  نکهشیر 

مّرح : » تسا هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  هرابنیا  رد  هکنانچ  تسا . هدرک  مارح  ناشیا ، رب  ار  مرحمان  هب  هاـگن  هداد و  مشچ  شـشوپ 
امیف لوخُّدلا  داسَفلا و  یلا  جییْهَّتلا  اوعْدَی  ام  لاجّرلا و  ِجییْهَت  ْنِم  هیف  امل  ءاسّنلا  َنِم  َّنِهْریَغ  جاوْزَالاب و  تابوجْحَملا  ءاسّنلا  ِروعُـش  یلا  رَظَّنلا 

ار نادرم  هاگن ، هک  تسا  هدـش  مارح  تهج  نآ  زا  رگید ، ناوناب  هدرکجاودزا و  باجحاب  نانز  ياهوم  هب  هاـگن  («. » 5) لمجی ّلحی و ال  ال 
نـشور قوـف  راـتفگ  عوـمجم  زا  هتـسیاش .» هن  تسا و  لـالح  هن  نآ  رد  دورو  هک  هچنآ  رد  دـناوخیمارف  داـسف  هـب  ار  ناـنآ  دزیگنایمرب و 
شرتسگ نیمأت و  تهج  داسف ، زا  يریگـشیپ  حالـص و  داجیا  روکذـم ، دراوم  رب  هوـالع  یمالـسا  باـجح  بوجو  زا  فدـه  هک  ددرگیم 

، نز شمارآ  ظفح  باجح ، بوجو  یقیقح  ياههفـسلف  زا  یکی  باجح  بوجو  یقیقح  هفـسلف  یعامتجا ، ّتینما  تسا . یعاـمتجا  ّتینما 
تالیامت و زا  جاّوم  ییایرد  یمدآ ، سفن  اریز  دشابیم . نآ  هعسوت  اب  یعامتجا  تّینما  هب  ندیشخب  انعم  قمع و  داسف و  زا  هعماج  تّینوصم 

نیرتـالاب کـش  نودـب  دوـشیم و  طوـبرم  ماـقم ، هاـج و  لاـم و  یـسنج و  روـما  اـهیکاروخ ، هب  اـهنآ  نیرتمهم  هک  تسوا  ياههتـساوخ 
ياههتساوخ نیرتگرزب  («: » 6) ءاسّنلا ةَوْهَش  ةَوْهَّشلا ، ُمَظْعأ  : » تسا هدمآ  افرع  نانخـس  رد  تسا . نز  سنج  هب  لیامت  نادرم ، ياههتـساوخ 

يّدـج نوناک  کی  هب  ار  اهنآ  دـنزیم و  نماد  نادرم ، عمط  توهـش و  هب  نز ، ندـب  عضاوم  اـهییابیز و  هئارا  تسا .» ناـنز  هب  تبغر  درم ،
ششوپ دنک ، يریگـشیپ  ینماان  نیا  زا  دناوتیم  هچنآ  ددرگیم . یهتنم  یعامتجا  ّتینما  نز و  شمارآ  بلـس  هب  هک  دزاسیم  لّدبم  رطخ ،

یسرتادخ ّتیصخش و  تفع ، مایپ  ینید ، ششوپ  دش . دهاوخ  یلمع  یمالسا ، لماک  باجح  اب  هک  تسا  نامرحمان  هنسرگ  نامشچ  زا  نز 
ندیشخب تعسو  هچره  رد  لعفلاب  ییورین  ار  وا  هک  تشاد  دنهاوخن  عمط  مشچ  ییوناب  نینچ  هب  اهنت  هن  هعماج  نادرم  تسا و  ناملـسم  نز 

، دولآرهز ياههاگن  ریت  زا  دوخ ، باجح  رگنس  رد  اهنت  هن  نز  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنیاتـسیم . ار  شتباجن  هتـسناد و  یعامتجا  تّینما 
رارقرب ار  شیوخ  عامتجا  دوخ و  ینورد  شمارآ  تّینما و  هکلب  دوب ، دـهاوخ  ناـما  رد  هعماـج  لذارا  ياـهدروخرب  هدـنهدرازآ و  ناـنخس 

ایند شاب ، هاگآ  نز ! يا  : » تسا نانز  هب  باطخ  یتسه ، راگدـیرفآ  یهلا  مایپ  باب ، نیا  رد  رکذ  لباق  ینافرع  يونعم و  هتکن  درک . دـهاوخ 
دای سنا و  لفحم  رد  باجح  ياههتشرف  اما  تسا . هتشگ  نماان  هدولآ ، ياههاگن  ناطیش و  ياهنیم  هب  نآ  هطقن  ره  هک  تسا  يدابآبارخ 

دنناد اجک  لیاح  نینچ  یبادرگ  جوم و  میب  کـیرات و  بش  («. 7) دنربخیب نآ  معط  زا  نارگید  هک  دنربیم  رـس  هب  ریظنیب  یتّینما  رد  ادخ 
مکح کی  ناونع  هب  ار  نآ  مالـسا  هک  یـششوپ  ناوناب  باجح  ياههیاس  رد  یعامتجا  ّتینما  ققحت  ياههیاپ  اهلحاس  نارابکبـس  ام  لاـح 

رب ار  نآ  هک  تسا  یناوناب  فافع  همیخ  باجح ، هکلب  تسین ، اههیاپ  لماوع و  زا  هتـسسگ  يرهاظ و  لمع  کی  تسا ، هدرک  مـالعا  یعرش 
. دـنیامنیم کمک  یمالـسا ، هعماج  رد  نآ  ققحت  هب  دـندرگیم و  یعامتجا  ّتینما  شزرا  جـیورت  ثعاـب  هدومن و  راوتـسا  دوخ  ياـههیاپ 

نآ طسوت  ناوناب  هک  یلماوع  نیرتمهم  زا  ترخآ  ناهج  ادخ و  هب  نامیا  . 1 ددرگ : نایب  یساسا  ياههیاپ  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش  نونکا 
ملع و یلاعت و  يادـخ  هب  نز  یتقو  هک  تسا  نیا  دـنیامنیم ، مهارف  ار  هعماـج  یعاـمتجا  ّتینما  هتفاـی و  تسد  یناور  یحور و  شمارآ  هب 

یهلا مکح  زا  تسا ، یبولطم  راثآ  ياراد  صقن و  ندوب  هدرک ، عیرـشت  ّتیرـشب  يارب  هک  یماکحا  ددرگ  دقتعم  دروآ و  نامیا  وا  تمکح 
ات تسا و  یعامتجا  تّینما  نیمأت  نماض  ناوناب ، يراـکزیهرپ  اوقت  . 2 دنکیم . نیمضت  ار  هعماج  یعامتجا  تّینما  هدومن ، لابقتـسا  باجح 
ار اهناسنا  یعامتجا  ّتینما  هدومن و  دادملق  دوخ  يارب  تّیدودحم  یعون  ار  باجح  دریگن ، لکـش  ناوناب  بلق  رد  يونعم  مکحم  هیاپ  نیا 

سوه ياههنال  دنکیم و  قرغ  ار  ناج  کیرات  ياهباجح  هک  تساهلد  يرامیب  رهزداپ  یهلا  ياوقت  دنادب  هک  یمناخ  دیامنیم . دیدهت 
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ار شباجح  همیخ  ددرگ و  میلـست  تعاط و  ملـس ، ياهلگ  ناتـسلگ  شناج ، ملاـع  اـت  دزیریم  دوخ  ناـج  ماـک  هب  ار  نآ  دزادـنایمرب ، ار 
تقیقح نز ، يامیـس  تخانـش  یهاـگآ  . 3 دوـش . دوـخ  عاـمتجا  ینورد  شمارآ  نتـشیوخ و  ياـهشزرا  ناتـسوب  ظـفاح  اـت  دزورفایمرب 

دوخ ینورد  خـساپ  هب  یمناخ  یتقو  تسا . یعامتجا  ّتینما  رولبت  ینید و  شـشوپ  مکحتـسم  ياههیاپ  هلمج  زا  نآ  راثآ  هفـسلف و  باجح ،
دشخبیم و شزرا  یعامتجا  ّتینما  هب  لماک  یهاگآ  اب  هتفرگ و  لکش  وا  رد  ینید  باجح  ياههیاپ  دوش ، لیان  مشاب  هدیشوپ  دیاب  ارچ  هک 

ثعاب یعامتجا  تّینما  هلأسم  اهنآ  زا  رتمهم  باجح و  بولطم  راثآ  هب  تبسن  نز  یهاگآ  یّلک ، روط  هب  درک . دهاوخ  نیمـضت  ار  نآ  ماود 
هتشاگنا چیه  ار  یناطیش  ياههسوسو  هدومن ، لابقتسا  یبوخ  هب  نآ  زا  هکلب  دیامنن ، باجح  هدیدپ  زا  ینیگنس  ساسحا  اهنت  هن  هک  دوشیم 

: دنادرگیم دوخ  ياهشوگ  هزیوآ  هشیمه  ار  ینافرع  لیصا و  مایپ  نیا  نینچمه  دشخبیم . تعـسو  ار  عامتجا  ینورد  ینورب و  شمارآ  و 
هاگنآ یـسانشب ، ار  دوخ  یتسه  هک  نانچنآ  دـباتب و  تدوجو  يایاوز  رب  ات  نک  نشور  یهاگآ  دیـشروخ  اب  ار  تناج  نیمزرـس  مرهاوخ ! »

ینیگنس ياههنزو  جّیهم  ياهشـشوپ  تسا و  لماک  یعامتجا  يدرف و  تّینما  یتسه  همـشچرس  يوس  هب  انـش  ياههلاب  باجح  هک  یبایرد 
.59 بازحا ، ( 2 . 30 رون ، اهتشونیپ 1 ) دنزیم .» مهرب  ار  شیوخ  هعماج  دوخ و  ّتینما  هدومن ، ایند  بیهم  يافرژ  قیرغ  ار  نز  هک  تسا 
ص ج 104 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ( 5 . 53 بازحا ، ( 4 ص 40 . لداع ، دادـح  یلعمالغ  یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گـنهرف  ( 3

.16 ص 14 -  يربکا ، اضردمحم  رضاح ، رصع  رد  باجح  زا  یلمع  ون و  یلیلحت  ( 7 ص 177 . ج 5 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  ( 6 . 34

باجح وترپ  رد  فافع 

ششوپ و مالسا  دنمشزرا  ینغ و  گنهرف  تهج  نآ  زا  ندش  بوذجم  یگتفیـش و  رهظم  درم  تسا و  فافع  ییابیز و  لامج و  رهظم  نز 
وا خیرات  لوط  رد  هداد و  رارق  نادرم  ربارب  رد  نانز  يونعم  يالاو  ياهشزرا  ظفاح  ار  باجح  تسا و  هتسناد  مزال  ناوناب  يارب  ار  باجح 
زا سکعلاب  نانز و  هب  نادرم  زیمآتوهـش  هاگن  تسا . هدومن  يرادـهگن  تسرپدوخ  ناتـسرپتوهش  ماد  رد  نداتفا  یهاـبت و  داـسف و  زا  ار 

نامه تسنادیم  مارح  ار  نآ  درکیم و  عنم  تدش  هب  ار  نآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هک  تسا  ياهدیهوکن  روما  هلمج 
هاگن ( 1  . ) هبلق یف  هتوـالح  دـجی  اـنامیا  هللا  هاـطعا  هللا  نم  اـفوخ  اـهکرت  نمف  سیلبا  ماهـس  نم  مومـسم  مهـس  رظنلا  : » دوـمرف هـک  يروـط 

هب سک  ره  سپ  ددرگیم ، اـهر  شیوخ  همعط  يوس  هب  ناطیـش  يوـس  زا  هک  تسا  ینیگارهز  ریت  یـسنج ) تذـل  اـب  هارمه   ) زیمآتوـهش
. دید دـهاوخ  شلد  رد  ار  شرثا  ینیریـش و  هک  دیـشخب  دـهاوخ  وا  هب  ینامیا  دـنوادخ  دـنک  كرت  ار  توهـش  اب  هاگن  ادـخ  زا  سرت  رطاخ 

هتـشاد شـسرپ  دنچ  ات  دـمآ  شروضح  هب  یمعثخ  ناوج  نز  نآ  هک  یماگنه  عادولا  ۀـجح  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
ماگنه هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  دومن  حرطم  ار  شیاهلاؤس  یتقو  نز  دوب  هارمه  سابعنب  لضف  ماـگنه  نآ  رد  دـشاب 

هک لضف  هب  دنک  شوگ  ار  ترـضح  نآ  بلاطم  هکنیا  ضوع  نز  دیدرگ و  لدب  در و  یهاگن  لضف  نز و  نآ  نیب  دش  هجوتم  نداد  خـساپ 
زارد سابعنب  لضف  فرط  هب  ار  دوختسد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تقو  نآ  رد  هدش  هجوتم  دوب  یـسرون  ابیز و  ناوج 
ناوـج درم  ناوـج و  نز  هاـگن  رد  ( ; 2 ... ) ناطیـشلا اـمهنیب  لخدـی  نا  تیـشخف  دومرف  دـنادرگرب و  رگید  فرط  هب  ار  وا  تروـص  درک و 

عامجا و ثیداحا و  نآرق و  هب  باجح  موزل  يارب  گرزب  ياملع  نادنمـشناد و  ددرگ . نانآ  فارحنا  ببـس  دهن و  مدـق  ناطیـش  مسرتیم 
تهج نآ  زا  هاتوک  راتـشون  نیا  رد  ام  دناهتـشاد ، نایب  نشور  تروص  هب  نانز  نادرم و  يارب  ار  شـشوپ  دودح  دناهدرک و  لالدتـسا  لقع 

دوش مکاح  میظع  رشق  نیا  رد  حالف  يراگتـسر و  رگا  هک  میداقتعا  نآ  رب  مینادیم و  هعماج  يراگتـسر  حالـص و  هیلوا  رـصنع  ار  نز  هک 
حالـصا يارب  یلاجم  دندش  هابت  دـساف و  هعماج  نانز  هچنانچ  هدرکان  يادـخ  سکعب  دراد و  لابندـب  ار  نادرم  يریخبتبقاع  يراگتـسر و 

باجح هرابرد  نآرق  باجح  هلاسم  نآرق و  میزادرپیم . نز  شـشوپ  باجح و  هراب  رد  هاتوک  یـشخب  هب  لاح  دنام . دـهاوخن  یقاب  نادرم 
نهبویج یلع  نهرمخب  نبرضیلو  اهنم  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدبی  نهجورف و ال  نظفحی  نهراصبا و  نم  نضضغی  تانمؤملل  لق  : » دیامرفیم

اعیمج هللا  یلا  اوبوت  و  نهئاسن ...  وا  نهتاوخا  ینب  وا  نهناوخا  ینب  وا  نهناوخا  وا  نهتلوعب  ءانبا  وا  نهئانبا  وا  نهتلوعب  ءاـبآ  وا  نهتلوعبل  ـالا 

باجح ياهدمایپ  زا 89راثآ و  هحفص 21 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ظفح ار  شیوخ  ناماد  دـنریگ و  ورف  ( دولآسوه هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب  نامیا  اـب  ناـنز  هب  ( ; 3  ) نوحلفت مکلعل  نونمؤملا  اـهیا 
ندرگ و ات   ) دننکفا دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياهيرـسور  فارطا  دنیامنن و  راکـشآ  تسا ، نایامن  هک  رادـقم  نآ  زج  ار  دوختنیز  دـننک و 
ای ناشنارـسپ  ای  ناشنارهوشردـپ و  اب  ناشناردـپ و  ای  ناـشنارهوش  يارب  رگم  دـنزاسن  راکـشآ  ار  دوختنیز  و  دوش ) هدـناشوپ  نآ  اـب  هنیس 
زاب دـنوادخ  يوس  هب  یگمه  ناشـشیکمه و ....  نانز  ای  ناشنارهاوخ  نارـسپ  ای  ناشناردارب  نارـسپ  ای  ناـشناردارب  اـی  ناشنارـسمه  نارـسپ 

نهیلع نیندی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  : » تسا هدمآ  رگید  ياج  رد  و  دـیوش . راگتـسر  ات  نانمؤم  يا  دـیدرگ 
ناـنز رگید  شیوخ و  نارتخد  نارـسمه و  هب  ربماـیپ  يا  ( ; 4 « ) امیحر اروفغ  هللا  ناـک  نیذؤی و  ـالف  نفرعی  نا  یندا  کـلذ  نهبیبـالج  نم 

هب دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هکنیا  يارب  راـک  نیا  دـننکفا  ورف  دوخ  رب  ار  شیوخ  )ي  اهیرـسور  ) اـهبابلج هک  وگب  ناـنمؤم 
تلالد نانز  يارب  باجح  ششوپ و  بوجو  رب  قوف  هیآ  ود  دناهتفگ : مالسا  ءاهقف  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  رتکیدزن و  طایتحا ) )

هک يروط  نامه  دناهتـسناد  نانز  يارب  شـشوپ  لـیلد  ار  تاـیآ  نآ  دـناهدرک و  کـسمت  رون  هروس  ات 61 )  60  ) تاـیآ هب  زین  ناـنآ  دراد .
هطوحم رد  اهیلع ) هللا  مالـس  ) همطاف ترـضح  شـشوپ  مینکیم . افتکا  ثیدـح  کی  هب  اجنیا  رد  دـناهداد ، رارق  شیوخ  دنتـسم  ار  یتاـیاور 

هب درک  هدارا  ترضح  نآ  مدوب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هارمه  هب  دیوگیم : يراصنا  هللادبعنبرباج  هناگیب  ربارب  رد  لزنم 
دایرف داد و  راشف  ار  برد  شکرابم  تسد  اب  دیسر  اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف هناخ  برد  هب  نوچ  دورب  اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف شرتخد  هناخ 

یلص ) ادخ ربمایپ  هاگنآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) هللا لوسر  ای  مالسلا  کیلع  داد : باوج  ربمایپ  یمارگ  رتخد  مکیلع . مالـسلا  دروآرب :
لزنم لـخاد  تسا  نم  هارمه  هک  یـسک  نم و  اـیآ   ) یعم نم  اـنا و  لـخدا  دوـمرف : تفرگ و  لزنم  هب  دورو  هزاـجا  ملـس ) هلآ و  هـیلع و  هللا 

ای دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  مرادـن ، رـس  رب  يزیچ  ناج  ردـپ  دومرف : اهیلع ) هللا  مالـس  ) همطاف تقو  نآ  رد  میوش .)
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ ناشوپب . ار  ترس  تدوخ  شوپور  یفاضا  ياهتمـسق  اب  ناج  همطاف  کسار ; اهب  ینعنقف  کتفحلم  لضف  يذخ  ۀمطاف 

: دومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  تسامش ، اب  یسک  هچ  دیسرپ : اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف تفرگ  هزاجا  هرابود  ملـس ) هلآ و  و 
مالس ) ارهز هرهچ  دیوگیم : رباج  مدش . اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز هناخ  لخاد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هارمه  هب  نم  هاگنآ  رباج ،

زا داد : باوج  یتسه ، نینچ  ارچ  مرتخد  دیـسرپ : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  دوب ، هدـش  درز  خـلم  مکـش  دـننامه  اهیلع ) هللا 
ییادخ يا  دمحم ; تنب  ۀمطاف  عبشا  ۀعیضلا ، عفاد  ۀعوجلا و  عبشم  مهللا  دومرف : اعد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسا . یگنـسرگ 
دهدیم همادا  رباـج  نادرگ . ریـس  ار  اـهیلع ) هللا  یلـص  ) دـمحم رتخد  همطاـف  یتسه  تـالوصحم  هدـنروآ  دوجوب  هنـسرگ و  هدننکریـس  هک 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز هرهچ  ترضح  نآ  ياعد  زا  سپ  دیدرگ . باجتسم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  ياعد  ادخ  هب  دنگوس 
. دنامن هنـسرگ  سپ  نآ  زا  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز مدیدیم و  تروص  تسوپ  ریز  رد  تکرح  لاح  رد  ار  نوخ  هکنیا  لثم  دـیدرگ  نوگلگ 
ار نآ  دناوتیمن  یسک  تسا و  ملسم  يرما  نانز  يارب  ششوپ  هک  دوشیم  هدافتسا  تایآ  رگید  و  رون )  31  ) هفیرش هیآ  مومع  زا  سپ  ( 5)

یهلا مکح  نییبت  هویش  نیرتالاب  هر ) ) يراصنا هللادبعنب  رباج  اب  دروخرب  رد  اهیلع ) هللا  مالس  ) رهطا همطاف  هریـس  رگید  يوس  زا  دنک ، راکنا 
هللا مالـس  ) همطاف دروخرب  دهدیم . ناشن  هناگیب  مرحم و  ریغ  نادرم  ربارب  رد  ار  نانز  رگید  هفیظو  دنکیم و  لمع  نادب  ترـضح  هک  تسا 

ملسم تسا  نینچ  شیوخ  هناخ  طیحم  رد  تسا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دامتعا  دروم  نمؤم و  صخـش  هک  رباج  اب  اهیلع )
نانز ششوپ  دنراد . رتنیگنس  ياهفیظو  تارادا و )...  رازاب و  هچوک و   ) هعماج رد  حیحص  شـشوپ  نتـشاد  رد  دوخ  ظفح  رد  دهعتم  نانز 

: مدیـسرپ ترـضح  نآ  زا  دیوگیم  تسا  (ع ) اضرلا یـسومنب  یلع  ماما  ردقیلاع  نارای  زا  یطنزب  رـصنیبانب  دمحا  نادنواشیوخ  ربارب  رد 
. دـشاب هداتفا  راک  زا  ریپ و  هدروخلاس و  هکنیا  رگم  هن  دومرف : ترـضح  دـنک ؟ هاگن  شنز  رهاوخ  ياـهوم  هب  هک  تسا  زیاـج  درم  يارب  اـیآ 
: مدیـسرپ دنتـسه . یکی  یلب  دومرف : ترـضح  دنتـسه !؟ یکی  اهنیا  يود  ره  ینعی  دنکیم  قرف  هچ  هناگیب  اب  نز  رهاوخ  سپ  مدرک : ضرع 
(6 . ) ینک هاگن  یناوتیم  وا  جنرآ ) ات  تشگنا  زا   ) عارذ وا و  يوم  هب  دومرف : منک ؟ هاگن  تسا  زیاج  نم  يارب  ردقچ  هدروخلاس ) دروم  رد  )

نآ رب  یلماع  رح  خیـش  موحرم  لئاسو  بحاص  هک  يروط  نامه  تسا  هداـتفا  راـک  زا  نزریپ  هدروخلاـس و  هب  طوبرم  تیاور  رخآ  تمـسق 
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دـهد و ماـجنا  ار  شیوخ  هب  قلعتم  راـک  مادـک  ره  درم  نز و  هک  ياهعماـج  رد  یمومع  تمالـس  رد  باـجح   » شقن تساهدوـمن . حیرـصت 
شیوخ دایص  نامشچ  اب  مه  نارتوهش  نادرم  دنیامنن و  ییامندوخ  دهعتم  ریغ  نانز  دشاب  هتشادن  دوجو  نآ  رد  زرمیب  ترشاعم  طالتخا و 
هداوناخ رب  ياهژیو  ماکحتـسا  تابث و  و  دش ، دـهاوخ  مکاح  درم  نز و  رب  یناور  یحور و  شمارآ  هعماج  نآ  رد  دـندرگن ، همعط  لابند  هب 
شمارآ هجیتن  هک  دیدرگ  دهاوخ  هدوزفا  ینوناق  عورـشم و  ياهییوشانز  اهجاودزا و  دنویپ  دادعت  رب  زورب  زور  و  دـنکفا ، دـهاوخ  هیاس  نآ 
دنوادخ هک  تسا  یهلا  تمعن  نیرتالاب  حیحص  شـشوپ  سپ  دش . دهاوخ  یناسنا  گرزب  عماوج  تداعـس  شمارآ و  کچوک ، تاعامتجا 

، دـندوب هتـسشن  دجـسم  رد  هک  شیوخ  نارای  عمج  رد  يزور  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا . هدرمـش  مزال  نانآ  رب  هتـشاد و  ینازرا  ناـنز  رب 
یناوتان ربمایپ و  شـسرپ  دـمآ  هناـخ  هب  (ع ) یلع دـهدب . ار  ترـضح  نآ  خـساپ  تسناوتن  یـسک  تسیچ ؟ ناـنز  يارب  زیچ  نیرتهب  دیـسرپ :

هربخاف نهنوریال ، لاجرلا و  نیری  نا ال  نهل  ریخ  دومرف : اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  درک . وگزاـب  ترـضح  نآ  هب  خـساپ  رد  ار  شناراـی 
نیا نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  ( 7;  ) ینم ۀعضب  اهنا  (: (ص لاق ۀمطاف . (ع :) لاق اذه ؟ کملع  نم  هل : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) لاقف کلذب 

وگزاب مدرم  ربمایپ و  يارب  ار  نآ  تشگرب و  دجـسم  هب  (ع ) نانمؤمریما دـننکن . رظن  اهنآ  هب  زین  نادرم  دـنزادنین و  هاـگن  نادرم  هب  هک  تسا 
ماـگنه نآ  رد  تسا . همطاـف  خـساپ  نـیا  تـفگ : (ع ) یلع یتـخومآ ؟ اـجک  زا  دیـسرپ : ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  درک .

هعیش ءاهقف  زا  يرایسب  مالسا  ءاهقف  هاگدید  زا  ناوناب  ششوپ  دودح  تسا . نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
لیذ دـناهدومن و  قافتا  عامجا و  ياعدا  شـشوپ  بوجو  دروم  رد  تایاور  حیرـصت  هتـشذگ و  تایآ  روهظ  رب  دامتعا  زا  دعبتنـس  لها  و 

ءاهقف تایرظن  زا  یخرب  نایب  هب  اجنیا  رد  دـناهدومن . صخـشم  ناـنز  يارب  ار  شـشوپ  رادـقم  دودـح و  بازحا  رون و  هروس  تاـیآ  ریـسفت 
ات تسد  ود  هرهچ و  زج  نز  ندب  هک  تسا  نیا  رب  ءاملع  رثکا  هدـیقع  دـسیونیم : یـسلدنا  فورعم  فوسلیف  هیقف و  دـشر  نبا  میزادرپیم :

تـسا رواب  نیا  رب  ماشهنب  نامحرلادبعنب  رکبوبا  نکل  دوشیمن  هدرمـش  تروع  زین  نیمدق  تسا : دقتعم  هفینحوبا  تسا ، تروع )×(  چم 
کی ره  رب  هک  دنراد  رظن  قافتا  مالـسا  ءاملع  تسا : هدمآ  هسمخلا  بهاذم  یلع  هقفلا  رد  ( 8 . ) تسا تروع  ءانثتـسا  الب  نز  ندب  مامت  هک 

رب هیماما  هعیش  ءاملع  هدیقع  هب  دیوگیم : سپس  دشوپب  دیاب  مه  زامن  لاح  رد  دشوپب  دیاب  زامن  جراخ  رد  ار  هچنآ  تسا  مزال  درم  نز و  زا 
زا عضوم  ود  رد  یمالسا  ءاهقف  ( 9 . ) دشوپب مرحمان  زا  دیاب  زامن  ریغ  رد  هک  دـناشوپبتسا  بجاو  ار  ندـب  زا  ردـق  نامه  زامن  لاح  رد  نز 

زاـمن تلاـح  رد  شـشوپ  ثحب  رد  فـلا -  دـناهدومن . حرطم  ناوناـب  يارب  ار  شـشوپ  دودـح  باـجح و  بوـجو  دوـخ  یهقف  ياـهباتک 
زج تسا  تروع  نز  ندـب  عیمج  دـیامرفیم : هر ) ) یلح همالع  نآسکع  ای  مرحمان و  نز  هب  درم  ندرک  هاـگن  ثحب  رد  ب -  رتاـسثحب ) )
هب وا  نخس  تسا . هتـسناد  تروع  ار  نز  ندب  مامت  هک  ماشهنب  نامحرلادبعنب  رکبوبا  زج  اهرهـش  همه  رد  ءاملع ، همه  عامجا  هب  وا  هرهچ 

سنانب و کلام  دوب . دـهاوخن  تروع  تسا و  هرهچ  دـننام  زین  چـم  ات  تسد  ود  هعیـش )  ) ام ءاملع  رظن  زا  اریز  تسا . دودرم  ءاهقف  عاـمجا 
ام الا  نهتنیز  نیدبی  و ال  : » ادـخ مالک  ریـسفت  رد  سابعنبا  دـناهدیقع ، مه  هعیـش  ءاملع  ابتهج  نیا  رد  يروث  نایفـس  یعازوا و  یعفاش و 

دوخ یهقف  ياهباتک  زا  عضوم  ود  رد  یمالـسا  ءاهقف  تفگ : دـیاب  نایاپ  رد  ( 10 . ) تسا هدومن  انثتـسا  مه  اب  ار  نیفک  هجو و  اـهنم » رهظ 
ثحب رد  ب -  رتاسثحب )  ) زامن تلاح  رد  شـشوپ  ثحب  رد  فلا -  دـناهدومن . حرطم  ناوناب  يارب  ار  شـشوپ  دودـح  باـجح و  بوجو 

هک تسوا  ندب  همه  زامن  رد  نز  تروع   - 1 دـناهدومرف : باب  ود  نیا  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  نآ  سکع  ای  مرحمان و  نز  هب  درم  ندرک  هاگن 
قاس ءادـتبا  ات  اهاپ  چـم و  ات  اهتسد  و  دوش ) هتـسش  دـیاب  وضو  رد  دـیاب  هک  يرادـقم  هب   ) تروص طقف  ددرگیم و  اهيوم  رـس و  لـماش 

بجاو رادقم  شـشوپ  هب  نیقی  ات  دناشوپ  ار  يرتشیب  رادقم  تسا  بجاو  هدش  ءانثتـسا  هک  يرادقم  نآ  زا  دناهدومرف : سپـس  هدش  ینثتـسم 
رگا اهتـسد  تروص و  هب  ندرک  هاگن  تسا و  مارح  نآ  نودب  هچ  تذل و  دـصق  اب  هچ  مرحمان  نز  هب  درم  ندرک  هاگن   - 2 ( 11 . ) دوش ادیپ 

ح 34، ص 38 ، ج 104 ، راونالاراحب ، - 1 تشون :  یپ  ( 12 . ) درادن یعنام  دشاب  تذل  دصق  نودب  رگا  تسا و  مارح  دشاب  تذـل  دـصق  اب 
نکل دوشیم و  هدافتسا  مرحم  دروم  رد  يرگید  ماکحا  هدیدرگ و  رداص  جح  مایا  ثیدح  ات 442 . ص439  ج 4 ، يرابلا ، حتف  - 2 ب33 .

هک يروط  ناـمه  هبیر  نودـب  نز  تروص  هب  هاـگن  زاوج  و  دـشابیم ، سکعب  نز و  هب  درم  يوس  زا  توهـش  اـب  هاـگن  تمرح  ملـسم  ردـق 
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هب رظن  تمرح  رگناشن  سابعنب  لضف  هبتبسن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ لمع  درک و  هاگن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ
.31 رون : - 3 دشابیم . هعوفرم  مه  ثیدح  لصا  دناهدرک و  لقن  تنـس  لها  بتک  ار  تیاور  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  دشابیم ; تذـل  اب  نز 

کلاسم تیبلا ;) لآ  پاچ  . ) ح25463 ص216 ، ب 120 ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 5 ; ص 528 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  - 5 . 59: بازحا - 4
نع هتلاس  تیبلا ;) لآ  پاـچ   ) ح 25420 ص199 ، ، 107 باب ج 20 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 6 ص 275 . ج3 ، یمظاک ، داوج  لضاف  ماـهفالا ،

ح 25054 ص67 ، ج 20 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 7 دـعاوقلا ... نم  نوکت  نا  الا  ـال  (ع ) لاـقف هتارما ؟ تخا  رعـش  یلا  رظنی  نا  هل  لـحی  لـجرلا 
کی و  ریذپبیـسآ »  » تروع هژاو  زا  روظنم  ص257 - × . ج 10 ، قحلا ، قاقحا  ح 48 ; ص 54 ، ج43 ، راونالاراحب ، تیبلا ;) لآ  پاچ  )

-10 ص113 . هینغم ، داوج  دمحم  ۀسمخلا ، بهاذم  یلع  هقفلا  - 9 ص 111 . ج 1 ، دشرنبا ، دهتجملا ، ۀیادب  - 8 تسا . هقف  رد  حالطصا 
، ندرک هاگن  ماکحا  لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  - 12 م3 . ص129 ، ج 1 ، هلیــسولا ، ریرحت  - 11 م 108 . ص446 ، ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذـت 

رثوک همانهام  عبنم : م2433 .

؟ تسا هدش  هیکت  نانز  يور  رتشیب  باجح  هلأسم  ارچ 

ششوپ هطبار  هب  هجوت  فلا - تسا : مزال  لیذ  بلاطم  هب  هجوت  نادرم ، شـشوپ  اب  نآ  توافت  زار  نز و  باجح  هفـسلف  ندش  نشور  يارب 
اب مالـسا  تسا . هدـیدرگ  قلخ  ّتیونعم  لامک و  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  یمالـسا ، گنهرف  ساسا  رب  ینید  گنهرف  اـب 

ناسنا ياهدادعتـسا  همه  ییافوکـش  ببـس  یعیبط ، زاین  ّدـح  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هب  هجوت  یـسنج و  هزیرغ  هژیو  هب  زیارغ  لیدـعت  میظنت و 
ب- تسا . هزیرغ  نیا  میظنت  لیدـعت و  رد  یمهم  لـماع  درم  نز و  يارب  بساـنم  شـشوپ  تسا . هداد  قوس  لاـمک  يوـس  هب  ار  وا  هدـش و 

درم نز و  یحور  یمسج و  ياهتوافت  اب  میقتسم  ياهطبار  درم  سابل  اب  نآ  توافت  نز و  شـشوپ  عون  ناسنا  يژولویزیف  راتخاس  هب  هجوت 
ِیمـشچ ياـهكّرحم  هـب  تبـسن  نادرم  هـک  هدـش  تباـث  درم  نز و  یــسانشناور  زین  يژوـلویزیف و  دروـم  رد  یملع  تاـقیقحت  رد  دراد .

يوس زا  تسا ، ندید  هب  رداق  یعیـسو  نادـیم  رود و  هلـصاف  زا  مشچ  تسا و  رتدایز  ییانیب  سح  ریثأت  نوچ  دـنرت و  ساسح  زیگناتوهش 
یناوهـش ياهكّرحم  ریثأت  تحت  هدرتسگ  یتروص  هب  نادرم  دراد ، عاطقنا  نودـب  تخاونکی و  یتروص  درم  رد  اـهنومروه  حّـشرت  رگید 

يدایز زورب  هسمال  سح  دـنهدیم . خـساپ  یـسح  ياهكّرحم  هب  دـنرت و  ساسح  درد  سمل و  سح  هب  تبـسن  ناـنز  اـما  دـنریگیم  رارق 
هب دنوشیم و  خشرت  ياهرود  تروص  هب  نز  یسنج  ياهنومروه  نوچ  هتـشذگ  نیا  زا  تسا . کیدزن  سامت  هب  دودحم  شتیلاعف  درادن و 

هجوت اب  تسا . رتمک  رایسب  نادرم  هب  تبسن  دراد و  دودحم  رایسب  یتروص  نز  رب  یناوهـش  ياهكّرحم  ریثأت  دننکیم ، لمع  توافتم  روط 
ياهذاذـتلا عاونا  دـهاوخیم  مالـسا  تسا . هتفرگ  هشیر  یـساسا  یّلک و  هلئـسم  کی  زا  مالـسا  رد  باجح  تفگ : ناوتیم  قوف  بلاـطم  هب 

راک و يارب  اهنت  عامتجا  دبای و  صاصتخا  نوناق  عرش و  بوچراهچ  رد  هداوناخ و  طیحم  هب  رگید ) عون  هچ  یسمل و  يرصب و  هچ   ) یسنج
هب ار  یسنج  روما  میظنت  لیدعت و  دزیمآیم و  مه  هب  یسنج  ییوج  تذل  اب  ار  هعماج  رد  روضح  هک  یبرغ  متسیس  فالخ  رب  دشاب ، تیلاعف 
اریز تسا ، هدومن  هیـصوت  ار  باجح  شـشوپ و  فدـه ، نیا  نیمأت  يارب  تسا و  طیحم  ود  نیا  نایم  کیکفت  هب  لئاق  مالـسا  دزیریم . مه 
یسک رب  نآ  موش  راثآ  هک  تسا  یسنج  هطبار  رد  تیدودحم  مدع  هزیرغ و  کیرحت  رد  هطباض  مدع  يانعم  هب  ششوپ  رد  يراب  دنب و  یب 

ییامندوخ يرگهولج و  زا  دناشوپب و  ار  دوخ  ندب  نادرم  اب  ترشاعم  رد  نز  هک  تسا  انعم  نیا  هب  مالـسا  رد  نز  شـشوپ  تسین . هدیـشوپ 
رارق نازابـسوه  يرادربهرهب  دروم  اـت  تسا  نز  تمارک  ظـفح  يارب  تقیقح  رد  مالـسا  يوس  زا  باـجح  موزل  نیارباـنب  دـنک . يراددوـخ 

هب اهیبایماک  تیدودـحم  زا  تیاکح  هلئـسم  حور  عقاو و  اما  دـهدیم ; ناشن  ار  نز  تیدودـحم  رهاظ  رد  باجح  هک  تسا  تسرد  دریگن .
باجح و تیاعر  دـیاوف  راثآ و  ج - تسا . داسف  رازنجل  زا  نآ  ظفح  هعماج و  تمالـس  نینچمه  عورـشم و  نارـسمه  یگداوناخ و  طـیحم 
. تسا توهـش  يریذپان  يریـس  شطع  شهاک  ببـس  هک  یـسنج  باهتلا  اهناجیه و  شهاک  عامتجا و  یناور  تشادهب  ینید 1 - ششوپ 

دنمورین ياهزیرغ  زین  یـسنج  هزیرغ  رگید ، يوس  زا  دـنکیم . دایز  ار  یـسنج  ياهباهتلا  اهناجیه و  راـب ، دـنبیب و  ياهترـشاعم  يدازآ  اریز 
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نتفاین تسد  تسا و  یندشن  ماجنا  هاوخان  هاوخ  دودحمان ، ياضاقت  نیا  رب  نوزفا  دوشیم . رتشکرس  دوش ، تعاطا  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا 
ۀطـساو نیلوا  هک  هاگن  ینعی  ددـنبیم . همـشچرس  زا  ار  هعماج  داـسف  هار  مالـسا  اذـل  دوشیم . یناور  یحور و  تـالالتخا  هب  رجنم  اـهنآ  هب 

مه نز  هب  (1  ...«) مهجورف اوظفحی  مهراـصبا و  نم  اوضغی  نینمؤـملل  لـق  : » دـیوگیم درم  هب  دوـش . لرتـنک  دـیاب  تسا  درم  نز و  طاـبترا 
دـصق هب  دیابن  دننک و  ینارچ  مشچ  دـیابن  درم  نز و  ینعی  ( 2  ... «) ّنهجورف نظفحی  ّنهراصبا و  نم  نضـضغی  تانمؤملل  لق  : » دـیوگیم
طباور میکحت  - 2 دـناشوپب . هناـگیب  نادرم  زا  ار  دوـخ  هک  نیا  نآ  دراد ;و  نز  يارب  زین  صاـخ  هفیظو  کـی  و  دـننک ، هاـگن  مه  هب  تذـل 

جاودزا رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  هب  یسنج  ياهذاذتلا  تاعاتمتسا و  نتفای  صاصتخا  نیجوز . لماک  تیمیمص  يرارقرب  یگداوناخ و 
تیانع و دروم  هک  تسا  یـسک  اهنت  وا  هک  دـهدیم  ار  دامتعا  نیا  نیفرط  زا  کی  ره  هب  دزاـسیم و  مکحم  ار  رهوش  نز و  دـنویپ  عورـشم 

نیب زا  ار  نیجوز  رطاخ  تینما  محازم  بیقر و  دازآ ; ياهمتسیس  یبرغ و  عماوج  رد  هک  یلاح  رد  دراد . رارق  دوخ  یگدنز  کیرـش  هقالع 
یّقلت دوـخ  یــسنج  ياـهيدازآ  ناـیاپ  تیدودـحم و  یعوـن  ار  جاودزا  درجم ، ناـناوج  نز ، يرگ  هوـلج  یباـجح و  یب  جاور  اـب  دربیم .

هدز و نماد  ار  سوه  اههسیاقم ، نیا  دنریگیم . رارق  دنرادن ، دنراد و  هچ  نآ  نایم  كانرطخ  ياهسیاقم  رد  زور  ره  لهأتم  دارفاو  دننکیم 
راک يورین  اهيراب ، دنبیب و  هدشن و  باسح  طابترا  ّتیلاعف  راک و  يورین  يافیتسا  یعامتجا و  يراوتسا  - 3 دنازوسیم . ار  یگدنز  هشیر 

هدولآ اب  یلو  تسین  فلاخم  وا  لیـصحت  نز و  یعامتجا  يداصتقا  یگنهرف  ياـهتیلاعف  اـب  مالـسا  دـنکیم . فیعـض  ار  عاـمتجا  تیلاـعف  و 
طاطحنا یعامتجا و  ياهتیلاعف  دوکر  دوشن ، تیاعر  درم  نز و  نیب  میرح  هک  یعامتجا  رد  اذـل  تسا  فلاخم  داـسف  راـک و  طـیحم  ندرک 

دوشیم و هتساک  اهنآ  ییآراک  زکرمت و  زا  دنوش ، یناوهـش  کیرحت  هاگـشناد  راک و  طیحم  رد  هک  يرـسپ  رتخد و  دوب . دهاوخ  یقالخا 
وا ینامـسج  فعـض  ناربج  نز و  یعقاو  شزرا  نتفرالاب  - 4 تسا . يراک  يرکف و  يورین  نتفر  ردـه  ببـس  عامتجا  رب  توهـش  تموکح 

شیوخ تیعقوم  شزرا و  طفح  ثعاب  درم  دوخ و  نیب  میرح  تیاعر  اب  اذـل  دراد . قوفت  درم  رب  هشیمه  يریذـپ  ریثأت  یفطاع و  رظن  زا  نز 
رد دناوتیم  نز  باجح  فافع و  ایح ، دوشیم . هدوزفا  شمارتحا  دشاب ، رتراقو  اب  رتنیتم و  نز  هزادنا  ره  هک  دراد  دیکأت  مالـسا  دوشیم .
زا یکی  نتـشاد  هگن  میرح  تسا و  درم  رد  قشع  لـّیخت و  تیوـقت  ببـس  نز  ساـبل  دـشاب . رثؤـم  درم  رب  يراذـگریثأت  وا و  یفطاـع  شقن 

يارب هکلب  هدرواین ، نز  سبح  ّتیدودـحم و  يارب  ار  باـجح  مالـسا  تسا . درم  ربارب  رد  نز  ّتیعقوم  ماـقم و  ظـفح  يارب  زومرم  لـئاسو 
ظفح فافع و  تیاعر  اب  هکلب  تسین ، نز  ياهدادعتسا  یبوکرس  دوکر و  سبح ، هب  یـضار  مالـسا  اریز  تسا ، هدرک  هیـصوت  وا  تّینوصم 

، تیدودحم بجوم  باجح  عقاو  رد  تسا . هدرک  عنم  يراجت  یناوهش و  هدافتـسا  ءوس  زا  اّما  هداد  عامتجا  رد  ار  نز  روضح  هزاجا  میرح ،
روظنم نادرم  زا  هورگ  نیا  تسد  زا  نانز  تینوصم  دنتـسه و  رـصح  دح و  یب  دازآ و  ياهییوج  ماک  ددص  رد  هک  دـشابیم  هزره  نادرم 
مالـسا رد  هک  نیا  تلع  اما  دـیوگ : یم  هتفای  صاصتخا  نانز  هب  باجح  ارچ  هک  نیا  نایب  رد  يرهطم  داتـسا  قوف  بلاـطم  رب  هوـالع  تسا .

اهبلق و بحاصت  رظن  زا  تسا . نانز  صوصخم  ییارآدوخ  ییامن و  دوخ  هب  لیم  هک  تسا  نیا  هتفای ، نانز  هب  صاصتخا  ششوپ ، روتـسد 
دوخ هب  نز  لیم  یچراکـش . درم  تسا و  راکـش  نز  نت ، مسج و  بحاصت  رظن  زا  هک  نانچمه  یچراکـش ، نز  تسا و  راکـش  درم  اـهلد ،

کیرحت ياهشیارآ  امن و  ندب  ياهسابل  نادرم  هک  درادـن  هقباس  ایند  ياج  چـیه  رد  دوشیم . یـشان  وا  يرگیچراکـش  سح  زا  ییارآ 
ریـسا دوخ  هقالع  ماد  رد  هتخاب و  لد  ار  درم  دنک و  يربلد  دهاوخیم  دوخ  صاخ  تعیبط  مکح  هب  هک  تسا  نز  نیا  دـنرب . راک  هب  هدـننک 

هدــیدرگ ررقم  ناـنآ  يارب  مـه  شــشوپ  روتــسد  تـسا و  ناـنز  صوـصخم  ياـهفارحنا  زا  یگنهرب ، جّربـت و  فارحنا  نیارباـنب  دزاـس .
مکح نیا  ياهتلع  زا  یکی  هنادرم ، سنج  يریذپ  کیرحت  هنانز و  صاخ  ییابیز  یسنج و  ششک  هبذاج و  رگید : ترابع  هب  ( 1" .) تسا

اهنت هک  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  تیمورحم و  تیدودـحم و  داجیا  روظنم  هب  نانز ، يارب  باجح  شـشوپ و  هب  یهلا  روتـسد  هیـصوت و  تسا .
هدش و تبقارم و  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  نانز  دوجو  رد  دنمـشزرا  رهوگ  هب  نداد  یهاگآ  يارب  عقاو  رد  هکلب  دـشابیمن ، دنایناطیـش  بیرف 

تسد زا  ات  دبلطیم  ار  يرتشیب  تظفاحم  تبقارم و  دشاب ، رتدنمـشزرا  يزیچ  ره  هک  تسا  لوقعم  ًالماک  نیا  دورن . جارات  هب  دوش و  ظفح 
قیمع دنمورین و  یـسنج ، هزیرغ  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  دیاین . رد  ناتـسرپدوس  عماطم  يارب  رازبا  کی  لکـش  هب  دشاب و  ناما  رد  نانزهار 
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و دوـشیم ، رترو  هلعـش  دـنهدب ، مزیه  رتـشیب  نآ  هب  هچ  ره  هک  شتآ  نوـچمه  ددرگیم ، رتشکرـس  دوـش ، تعاـطا  رتـشیب  هچ  ره  تـسا .
ندش هدـناشک  رـصاعم و  ناهج  تیعـضو  و  ( 2 .) دروآیم رد  یندـشن  عابـشا  تساوخ  یحور و  شطع  کـی  تروص  هب  ار  دوـخ  توـهش 
نتفر نیب  زا  اهنت  هن  نانز  طسوت  یمالـسا  شـشوپ  ندرکن  تیاعر  نیاربانب  تسا . تلاح  نیا  زا  يراکـشآ  هناشن  يزاب  سنجمه  هب  ياهدع 

ییانعم یب  یگدزلد و  ثعاب  یتدـم  زا  سپ  ددرگیم و  زین  نانآ  یـسنج  هزیرغ  نایغط  بجوم  هکلب  درادـن ، لابند  هب  ار  نادرم  تیـساسح 
رد دناشک . یم  رگید  روما  هب  ار  ناسنا  درب و  یم  نیب  زا  طارفا  يور و  هدایز  ۀطـساو  هب  ار  یـسنج  ةزیرغ  تذل  زین  یهاگ  دش . دـهاوخ  نآ 

هکلب دشاب  یتروص  ره  هب  دناوت  یم  اهنآ  ششوپ  عون  دنیآ و  نوریب  هناخ  زا  یـسابل  عون  ره  اب  دنناوتب  هک  تسین  هنوگ  نیا  زین  نادرم  دروم 
رتشیب روضح  تهج  هب  نانآ  ششوپ  هدودحم  اما  دنتسه  هجاوم  ششوپ  هب  تبـسن  دوخ  صاخ  ياه  تیدودحم  اب  تهج  نیا  رد  زین  نادرم 

، راثآ هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 1 اه :  تشون  یپ  تسا . توافتم  نانز  اب  دش  رکذ  الاب  رد  هک  یتاهج  هب  تخس و  ياهراک  عامتجا و  رد 
ص 434 نامه ، صیخلت 2 . اب  ص 436 ، ج 19 ،

باجح دیاوف  راثآ و 

ناـسنا شبنج  يونعم  ردـپ  ( ، 1) وـلزم رظن  هب  تسا .  يرـشب  ياـهزاین  نیرت  يرورـض  نیرت و  یعیبـطزا  یکی   ، تینما تـینما  . 1 هدنسیون :
ندشن اضرا  تروص  رد  هک  تسا  ناسنا  تیصخش  ییافوکش  دشر و  يارب  ییانبریز  ياهزاین  زا  تینما ،  هب  زاین  یـسانش ،  ناور  رد  ییارگ 

لیـصحت و راک و  لحم  نابایخ و  هچوک و  رد  دوخ ،  هرمزور  یگدـنز  رد  اه  ناسنارگا   ، ساسا نیا  رب  دوش . یم  لـتخم  تیـصخش  دـشر  ،
صاـخ ياـه  یگژیو  لـیلد  هب  ناـنز  ناـیم ،  نیا  رد  ودـنوش  یم  بارطـضا  راـچد  جـیردت  هب  دـننکن ، تینما  ساـسحا  لزنم ،  لـخاد  یتح 
هراومه يرـشب ،  عماوج  همه  رد  اریز  ؛ دـننک یم  تینما  هب  زاین  ساسحا  رتشیب  دـنرتریذپ و  بیـسآ  ناـش ،  یعاـمتجا  تیعقوم  یتیـصخش و 

ياه هاگن  اب  و  دـننک ،  داجیا  ناوناب  يارب  نماان  ییاضف  دـنراد  تسود  یناسنا ،  حیحـص  تیبرت  نتـشادن  لیلد  هب  هک  دـنراد  دوجو  ینادرم 
هب اردوخ  مادنا  یمومع  راظنا  رد  هک  ینانز  طیارـش ،  نیا  رد  هتبلا  دنیابرب . نانز  زا  ار  تینما  تمعن  ناشراجنهبان ،  ياهراتفر  دولآ و  سوه 

نیا دنـشاب .  زین  بلط  تصرف  یلاباال و  دارفا  تیذاو  رازآ  رظتنم  دـیاب  ریزگان  دـنوش ،  یم  نادرم  کیرحت  ثعاـب  دـنراذگ و  یم  شیاـمن 
یم رطخ  هب  تدـش  هب  ار  اهنآ  یناور  تمالـس  شمارآ و  باجحدـب و  نانز  یگدـنز  دـماجنا ،  یمزین  لتق  ییابر و  مدآ  هب  هاگ  هک  اهرازآ 

اهرطخ زا  يرایـسب  ربارب  رد  ار  وا   ، دروآ یم  تیدودـحم  يدـح  ات  نز  يارب  هچرگ  شـشوپ ،  باجح و  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دزادـنا . 
تسا یبرغ  عماوج  رد  نانز  راب  فسا  تیعـضو  اعدم ،  نیا  دهاش  نیرتهب  . دنک یم  نیمأت  ار  شا  یناور  یناج و  تینما  ودزاس  یم  نوصم  ،

دناد یم  نارتخد  نانز و  همان  گنهرف  رد  حـیبق  ياه  هژاو  ار  ایح  مرـش و  هملک  هک  تسا  هتفر  شیپ  ییاج  ات  یبرغ  گنهرف  وس ،  کی  زا   ؛
نیب میرح  ندرکن  تیاعر   ، دازآ طباور  دوجو  یگنهرب ، هک  مینیب  یم  ، رگید يوس  زا  دـیادزب .  نانآ  زا  ار  يرطف  یگژیو  نیا  دـشوک  یم  و 

ناگدنـسیون زا  یکی  تسا .  هدرک  لـتخم  ار  اـهنآ  شیاـسآ  تینما و  هنوگچ  هدروآ و  دـیدپ  ناـشیارب  یگرزب  تالکـشم  هچ  درم ،  نز و 
زیگنا سوه  ياه  شیارآ  اب  مأوت  یباجح ،  یب  دازآ و  طباور  نتـشاد  دـسیون : یم  نینچ  یـسیلگنا ،  هعماج  ناـنز  تینما  هراـبرد  رـصاعم ، 

رد دـنا . هدـش  التبم  یـسنج  نونج  ياه  يراـمیب  هب  ناوج ،  لـسن  رثکا  هک  تسا  هتخیگنارب  ناـنچ  ار  نادرم  یـسنج  لـیم  برغ ،  رد  ناـنز 
هک تسا  نآ  زا  یکاح  اهرامآ  دـننک . یم  رـشتنم  ار  نانز  هب  دارفا  نیا  هنایـشحو  ياه  هلمح  كانتـشحو  رابخا  زور  ره  اه  هناسر  ناتـسلگنا 

هدـننک و شوه  یب  ياه  يرپسا  لیبق  زا  یعافد  لیاسو  زا   ، دوخ ناج  ظفح  يارب  نویزیولت  ویدار و  هیـصوت  رطاخ  هب  اـهروشک ،  نیا  ناـنز 
ناشدوخ هیلع  اه  حالس  نیا  اهنآ ،  هب  نادرم  هنایشحو  هلمح  رد  ًالومعم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دننک . یم  هدافتسا  هریغ  درس و  ياه  حالس 

اهنت هک  ار  دوخ  ناینابرق  نایناج ،  ات  هدش  ثعاب  یـسنج ،  تالمح  ناراک  تیانج  يارب  دیدش  ياه  تازاجم  یتح   . دوش یم  هتفرگ  راک  هب 
 ، نآ دوبن  تروص  رد  هک  تسا  نانز  يارب  تینما  داجیا  باجح ،  مهم  تارمث  زا  یکی  نیارباـنب  ( 2 ،) دنناسرب لتق  هب  تسا ،  تیانج  دهاش 
ُْلق ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرف : یم  زین  نآرق  رد  دنوادخ  دـنوش . یم  یناور  بارطـضا  سرت و  راچد  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  نانز 
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59: بازحا اًمیحَر (  اًروُفَغ  ُهّللا  َناک  َو  َْنیَذُْؤی  الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبَالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنینُْدی  َنینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَأل  ِ
دروم دنوش و  هتخانش  هکنآ  يارب  نیا  دنریگ . رتورف  دوخ  رب  ار  دوخ  ياه  ششوپ  :» وگب نانمؤم  نانز  هب  تنارتخد و  نانز و  هب   ، ربمایپ يا  ( 

 ، نز يارب  باجح  راثآزارگید  یکی  نز  يدـنم  شزرا  . 2 تسا . نابرهم  هدنزرمآ  ادـخو   ، تسا رت  کیدزن  طایتحا ) هب  ) دـنریگنرارق رازآ 
نتشاد و تسود  هب  زاین  تسا .  یناسنا  فطاوع  نیرت  شخب  تذل  زا  هک  تسا  قشع  شیادیپ  هجیتن ،  رد  درم و  دزن  رد  وا  شزرا  نتفر  الاب 
 ، يرهطم دیهش  هتفگ  هب  ( 3 .) تسا نادرم  زا  شیب  نانز  رد  زاین  نیا  نازیم  تسا .  یناسناره  مهم  ياهزاین  زا  نتفرگ ، رارق  نارگید  بوبحم 
نز تاساسحا  زیمآ و  زاـین  درم ،  تاـساسحا  تسا . هداد  رارق  تیقوشعم  تیبوبحم و  رهظم  ار  نز  قشع و  بلطرهظم و  ار  درم  شنیرفآ ،  »

هاـگیاج ظـفح  نز ،  يارب  باـجح  مـهم  شقن  عـقاو ،  رد  ( 4 «) تسا هنابولطم   ، نز تاـساسحا  هناـبلاط و  درم ،  تاـساسحا   . تسازیخزاـن ،
نادرم دید  ضرعم  رد  ار  دوخ  دشاب و  رت  فیفع  رتراقواب و  رت ،  نیتم  هزادـنا  ره  نز  هک  تسا  هدرک  دـیکأت  زین  مالـسا  تسوا .  تیقوشعم 

ناـیم زا  دـهد  یم  ناـکما  وا  هب  هـک  تـسا  یعاـفد  يا  هلیـسو  نوـچمه   ، رتـخد يارب  بـجح  دوـش . یم  هدوزفا  شمارتـحا  رب  دـهدن ،  رارق 
دوخ بیذهت  هب  يو ،  هب  نتفای  تسد  زا  شیپ  هک  دزاس  راچان  ار  شیوخ  راگتـساوخ  ای  دنیزگرب ، ار  نانآ  نیرت  هتـسیاش  شناراگتـساوخ ، 
یم دـیدپ  ار  هنارعاش  قشع  هفطاع و  هک  تسا  یلماع  دـنک ، یم  داجیا  نادرم  توهـش  ربارب  رد  ناـنز  تفع  بجح و  هک  یعناوم  دزادرپب . 

هب تلوهس  هب  يدرم  رگا  هک  تسارما  نیارب  نم  روصت  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  لسار  ( 5 .) درب یم  الاب  درم  مشچ  رد  ار  نز  شزرا  دروآ و 
رد نز  هچ  ره  نیارباـنب  ( 6  .) دـشاب دـناوت  یمن  قیمع  هناقـشاع  ساسحا  عون  کی  نز ،  نآ  هب  تبـسن  درم  نآ  ساـسحا   ، دـبایب تسد  ینز 

يارب يرازبا  هب  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یناـسنا  شزرا  دـنک ،  تیاـعر  رتـمک  ار  باـجح  میرح  دـشاب و  رتدازآ  درم  اـب  دوخ  طـباور 
هاگیاج و نیا  هب  نتفاین  تسد  اب   ، هجیتنرد  ، دروآ تسد  هب  وا  بلق  رد  یهاگیاج  هکنیا  نودـب  دوش ؛ یم  لیدـبت  درم  ياه  توهـش  ياـفطا 

تسد زا  ار  دوخ  یناور  تمالس  كدنا  كدنا  دوش و  یم  یناور  ياه  لالتخا  تالکـشم و  راچد  تبحم ،  قشع و  هب  شزاین  ندشن  اضرا 
اریز دراد ؛ نز  جربتو  ییامندوخ  هزیرغ  ندرک  لداعتم  رد  یساسا  شقن  باجح  شـشوپ و  جربت  ییامن و  دوخ  هزیرغ  لیدعت  . 3 دهد . یم 
نیا هک   . دوش یم  يرهاظ  ياه  ییابیز  هب  هجوت  لمجت و  رد  طارفا  ثعاب  هعماج ،  رد  هناـنز  ياـه  هولج  شیاـمن  ییارآ و  دوخ  رد  يدازآ 

 ، دوش یم  رهاظ  نادرم  ناـیم  رد  هتـسارآ  باـجح و  یب   ، نز یتقو  دراد . یپ  رد  نز  يارب  زین  ار  یناور  ياـه  لـالتخا  زورب  یطارفا ،  هجوت 
هب ار  دوخ  رهاظ  دشوک  یم  هراومه  نز  لیلد ،  نیمه  هب  دننک . یم  يرهاظ  میرکت  نیـسحت و  ار  وا  دوب و  دهاوخ  دـنیاشوخ  يا  هدـع  يارب 

تقو زور  ره  دـنوش ، رت  بوبحم  هکنیا  يارب  نارتخد ،  نانز و  هنوگ  نیا  ًالومعم  دریگ . رارق  اـهنآ  دنـسپ  دروم  رتشیب  هک  دـیارایب  يا  هنوگ 
 ، دورن شیپ  اهنآ  هاوخ  لد  هب  اهراک  هکنیا  زا  ینارگن  و  دنور ،  نیا  دننک . یم  دـیدج  ياهدـم  زا  دـیلقت  دوخ و  شیارآ  فرـص  ار  يدایز 

دنک یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اهنآ  نهذ  هراومه  هغدـغد  نیا  تقیقحرد  . دـنک یم  داجیا  ناشیارب  يدایز  یناور  ياه  یتحاران  تالکـشم و 
 ، سکع هب  ای  دنریگ  رارق  نانآ  دنـسپدروم  دـننک و  بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  رظن  دـنا  هتـسناوت  ایآ  هنیزه ،  تقو و  همه  نیا  فرـص  اب  هک 

نیا  ، اهنآ ینارگنرگید  لماع  دنوش . یم  لیدـبت  نارگن  هشیمه  یتادوجوم  هب  بیترت  نیا  هب  تفرگ .  دـنهاوخ  رارق  ریقحت  رخـسمت و  دروم 
هک تسا  نیا  دیازفا ،  یم  اهنآ  یتحاران  هب  هک  يرگید  لیلد  دیابرب .  ار  اهنآ  راکـش  دـسرب و  هار  زا  رتابیز  یبیقر  هظحل  ره  هک  تسا  روصت 
یم رتمک  ار ، اهنآ  ییابرلد  دـنریگ و  یم  ار  اهنآ  ياج  رتابیزو  رت  ناوج  نانز  دوش و  یم  هتـساک  ناش  ییابیز  زا  نامز ،  رورم  هب  دـننیب  یم 

دنروآ یم  ور  ییارآدوخ  يرگ و  هولج   ، شیارآ سابل ،  رد  رتشیب  یبلط  عونت  هب  تباقر ،  نیا  رد  دوخ  فعـض  ناربج  يارب  نیاربانب  . دـننک
رگید هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  یتقو   ، دنک یم  لمع  هنادازآ  يرگ  هولج  ییارآ و  دوخ  رد  هک  ینز  درادن . ناشیارب  ینادـنچ  هجیتن  هتبلا  هک 

هک ینادرم  دنیب  یم  اریز  دوش ؛  یم  رتشیب  شا  یماکان  نس ،  شیازفا  نامز و  تشذـگ  اب  درادـن ؛ ار  رت  ناوج  رتابیز و  نانز  اب  تباقر  ناوت 
یمن يو  هب  ینادنچ  تیمها  شزرا و  دننک و  دمآ  تفر و  وا  اب  دنتسین  رضاح  رگید  دندوب ،  وا  ياه  همـشرک  اهزان و  رادیرخ  شیپ  يدنچ 

یم برع  نز  نایرع  هرهچ  باتک  هدنـسیون  دنک . یم  یـشکدوخ  اسب  هچ  دوش و  یم  بارطـضا  یگدرـسفا و  راچد  هک  تساج  نیا  دنهد . 
زا شیپ  هکلب  تسین ؛ دنک ، یم  ناهنپ  ار  سفن  هب  دامتعا  نادقف  ینورد و  بارطضا  هک  تروص  شیارآ  مادنا و  شیامن  هب   ، ییابیز دسیون :
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لوبقم ياه  هناشن  هب  یبای  تسد  قوش  ببس  هب  هک  ینارتخد  رایسب  هچ  تسا . سفن  لامک  مسج و  تمالـس  رکفت ، تردق  نویدم   ، زیچ ره 
یگدـنز و هک  تسا  نیا  ، رتخد کی  روصت  نامگ و  دـنا . هدـیدرگ  راچد  نوگانوگ  تابارطـضا  یناور و  تالالتخا  هب  یگناـنز  ییاـبیز و 

هلئسم هب  دناوت  یم  زین  هژم  لوط  یهاتوک  رتم  یلیم  کی  یتح  هک  اجنآ  ات  ؛ دراد یگتسب  شیاه  هژم  یگدیمخ  ای  ینیب  هزادنا  هب  شا ، هدنیآ 
رتدوز یلیخ  باجحدب ،  نانز  هک  تسا  نیا  دنک ، یم  رتداح  لکشم  نیا  هچنآ  ( 7 .) دوش لیدبت  وا  یگدنز  رد  یعقاو  ینارحب  يدج و  يا 

ای مرگ  طیحم  رد  نز  ياضعا  یگنهرب  هک  تسا  هدـش  تاـبثا  یکـشزپ  ملع  رد  اریز  دـنهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  ییاـبیز  رگید ،  ناـنز  زا 
اهنآ ندـش  هنادرم  يراومهان و  هب  ار  تالـضع  یفاص  تفارظ و   ، تفاطل هدـش ،  تسوپ  ریز  ياه  یبرچ  لداعت  ندروخ  مه  هب  ببـس   ، درس

هجوت بلج  يارب  يزیچ  رگید  داد ، رارق  مومع  ياشامت  ضرعم  رد  ار  دوخ  ياه  ییاـبیز  ماـمت  نز  یتقو   ، نیارب نوزفا  ( 8 .) دنک یم  لدبم 
رظن زا  مه  یمـسج و  رظن  زا  مه  یباجحدـب ،  نیارباـنب ،  داد . دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا   ، اـضاقت هضرع و  نوناـق  ساـسارب  درادـن و 

ناجیه شزیگنا و  ولزم ،  ماهاربآ  .1 اه :  تشون  یپ  تسا . يو  یتحاران  یگدروخرس و  دیدشت  لماع  دناسر و  یم  بیـسآ  نز  هب  یناور ، 
سابع همجرت :  هفـسلف ،  تاذل  تنارود ،  لیو  . 3 ص 298 . ج3 ،  یتسیزهب ،  نییآ  يرابودراروبـصدمحا ،  .2 یناوضر . دـمحا  همجرت :  ، 
دمحا همجرت :  ندمت ،  خیرات  تنارود ، لیو  . 5 ص 135 . مالسارد ، ) نز  قوقح  ) راثآ هعومجم  يرهطم ،  یضترم  . 4 ص 135 . بایرز ، 
نایرع هرهچ   ، يوادعسا لاون  .7 ص 79 . راشفا ،  يدهم  همجرت :  قالخا ،  ییوشانز و   ، لسار دنارترب  . 6 ص60 . ج1 ،  ناراکمه ،  مارآ و 

ص 6. ج19 ،  ربمایپ ،  نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا   ، داژن كاپ  اضر  دیس  . 8 ص 167 . نتورف ،  دیمح  همجرت :  برع ،  نز 

هعماج یناور  تمالسو  باجح  ظفح 

هچ رگا  . دشاب نارگید  رازآو  هعماج  یناورو  یحور  ياه  بیـسآ  بجوم  هک  دراذگب  شیامن  هب  يریوصت  دوخ ، زا  درادن  قح  يدرف  چـیه 
صاخ ياه  توافت  اب  شـشوپ  هلئـسم  لصا  یلو  تسا ، یباختناو  يا  هقیلـس  یـصخش و  يرما  يدودـح  ات  نادرم  شـشوپ  نانز و  باجح 
قوـقح هب  تسا  فـلکم  دـنک ، یم  یگدـنز  هعماـج  رد  هک  یناـسنا  ره  قـح .  هن  تسا ،  فـیلکت  یعاـمتجا و  يرما  ، درم نز و  هب  طوـبرم 

مهرب روشک و  ناوج  يورین  رد  توهش  کیرحت  زا  رتالاب  یبیسآ  هچو  دوش  نارگید  رازآ  ثعاب  هک  دنکن  يراکو  دراذگب  مارتحا  نارگید 
يارب مه  نانز و  يارب  مه  هنیمز ، نیا  رد  هدیـشیدنا و  هزیرغ ، نیا  ندرک  مار  لیدـعت و  يارب  يریبادـت   ، مالـسا هعماج . یناور  شمارآ  ندز 
هاـگن هب  طوبرم  هدرک ، ررقم  نز  يارب  مهو  درم  يارب  مه  یمالـسا  ياـه  هزومآ  هک  كرتـشم  يا  هفیظو  . تسا هدرک  نیعم  فیلکت  نادرم ،
نادرم زا  ار  دوخ  ندب  هک  تسا  نآ  هدرک ، ررقم  نانز  يارب  هک  يا  هفیظو  نینچمه  . دـنوش هریخ  رگیدـکی  هب  دـیابن  درم  نز و  . تسا ندرک 

هک دننکن  يراک  يا ،  هن  اهبو  گنر  لکـش و  چیه  اب  تروص و  چیه  هب  دنزادرپن و  ییابرلدو  يرگ  هولج  هب  عامتجا ، ردو  دـنناشوپب  هناگیب 
تاـناکما اـه و  ناوت  اهدادعتـسا ، نتفر  زره  زا  ناوت  یم  يراد ،  نتـشیوخو  باـجح  فاـفع و  اـب  دـنوش . هناـگیب  نادرم  کـیرحت  بجوم 

باهتلا هب  مه و  رب  ار  هعماج  هداوناخ و  شمارآ  باجح ،  هب  ندوبن  دـنبیاپ  تخادرپ . اه  شزرا  اـهراجنه و  یگدـنلاب  هب  درک و  يریگولج 
 ، اـه هلجم  دـیارج ، رد  هک  تسا  ناوارف  تاـکیرحتو  یـسنج  يدازآ  برغ ، ياـیند  رد  یناور  ياـه  يراـمیب  جاور  لـیلد  دـنز . یم  نـماد 

نز و طباور  هک  يا  هعماج  رهرد  دوش . یم  هدید  اه  هچوک  اه و  نابایخ  یتح  یمسر و  ریغ  یمسر و  سلاجم  لفاحمو و  اهرتائتو  اهامنیس 
مهارف ار  نادرم  جـییهت  هلیـسو  دـندوبن و  امندوخ  ارآ و  دوخ  جاودزا ،  هدودـحم  زا  جراخ  رد  نانز  ینعی  تسا ؛ هدوب  فافع  ساسا  رب  درم 

 ، هجیتنرد ملاسو و  مارآ  اه ،  حور  اـه و  بلق  دـندوبن ، ییوج  ماـکو  یبلط  تذـل  لاـبند  جاودزا  هریاد  زا  جراـخ  رد  مه  نادرم  دـندرکن و 
ای يدازآ  باجح ؛ ییاضر ، رغصا  داژن و  نابغاب  روپیلع  فسوی  -1 تشون : یپ  ( 1 . ) تسا هدوب  تمالس  شمارآ و  رد  یناور  رظن  زا  هعماج 

(. صیخلت اب  صص 163-159( ، تراسا

باجح فلتخم  ياهدرکراک 
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دنا و هتفگ  نخس  رایسب  ناوناب  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  ییارچ  هفـسلف و  دروم  رد  باجح ؟ ارچ  یناتـسورس  یعیفـش  میهاربا  : هدنـسیون
هتخادرپ عوضوم  نیا  یسررب  هب  فلتخم  مولع  ياهدرواتـسد  زا  هدافتـسا  اب  ای  تیاور  تایآ و  زا  يریگ  هرهب  اب  نارظن  بحاص  زا  يرایـسب 
تخانـش رذـگ  هر  زا  اـت  مینک  یم  یـسررب  ار  باـجح  درکراـک  هس  راـصتخا  هـب  اـجنیا  رد  ، هدـش داـی  عوـضوم  تـیمها  هـب  هجوـت  اـب  دـنا .

روضح مالـسا  نانز  یعامتجا  روضح  باـجح و  . 1 میـسرب . نآ  ییارچ  هفـسلف و  زا  يرت  نشور  كرد  هب  باجح ، فلتخم  ياـهدرکراک 
مهارف عامتجا ، رد  نانز  روضح  همزال  تسا . هدرک  تفلاخم  نانآ  ینیزگ  اوزنا  ینیـشن و  هدرپ  اب  هتخانـش و  تیمـسر  هب  ار  نانز  یعاـمتجا 

رارق نانآ  نانز  ياه  یگژیو  يرهاظ و  لامج  ریثات  تحت  نانز  یلاعتم  ياه  یگژیو  یناسنا و  تیصخش  نآ  رد  هک  تسا  يا  هنیمز  ندروآ 
اب مالـسا  دـنوش . هتفریذـپ  دـنکرتشم ، نادرم  اب  یناسنا  ياـه  یگژیو  همه  رد  هک  هعماـج  ریذـپان  ییادـج  شخب  ناونع  هب  هراومه  دریگن و 
هک تسا  هدروآ  مهارف  ار  هنیمز  نیا  مرحمان ، نادرم  ربارب  رد  دوخ  لامج  ندـناشوپ  هب  نانآ  مازلا  نانز و  رب  صاـخ  شـشوپ  ندرک  بجاو 

يرهاظ و ياه  یگژیو  عاعـشلا  تحت  اهنآ  يدرف  ياه  يدـنمناوتو  یناـسنا  ياـه  یگژیو  هکنیا  زا  ینارگن  چـیه  نودـب  یتحار و  هب  ناـنز 
.2 دننام . نامارد  یـسنج  يالاک  هب  ندش  لیدبت  زا  دنروآ و  يور  یعامتجا  ياه  تیلاعف  هصرع  هب  دریگ ، رارق  اهنآ  یـسنج  ياه  تیباذج 

یگژیو ناسنا و  هب  لداعتم  الماک  یهاگنو  طـیرفتو  طارفا  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  اـب  مالـسا  بتکم  یناوهـش  ياوق  تسرد  ياـضرا  باـجح و 
بوکرـس راتـساوخ  بهاذـم  نایدا و  یخرب  فالخ  رب  هدروآ و  مهارف  ار  اه  ناسنا  یعیبط  ياوق  همه  روهظ  زورب و  ناکما  وا ، یعیبط  ياه 

تسرد و ریـسم  رد  ناـسنا  یعیبـط  ياوق  همه  هکنآ  يارب  زاـس ، ناـسنا  بتکم  نیا  تسا .  هدـشن  توهـش  هوـق  هلمج  زا  اوـق ، یخرب  ندرک 
اوق زا  کی  ره  ندیسر  تیلعف  هب  يارب  ار  ییاه  بوچراچ  طیارش و  دنوشن ، یشکرس  نایغط و  راتفرگو  دنبایب  روهظ  زورب و  ناکما  لداعتم 
نیا ياضرا  فلاخم ، سنج  هب  لیمو  توهش  هوق  نتخانـش  تیمـسر  هب  نمـض  بتکم  نیا  هلمج ، زا  تسا . هدرک  ینیب  شیپ  اهنآ  ياضرا  و 
يارب یلحم  هب  ار  هعماجو  دـنزاس  اهر  ار  دوخ  یناوهـش  ياوق  هکنیا  زا  ار  اـه  ناـسنا  هتفریذـپ و  یعرـش  جاودزا  بوچراـچ  رد  اـهنت  ار  هوق 
ندنام دودحمو  ناسنا  یناوهـش  ياوق  راهم  بجوم ، هک  ییاه  هنیمز  لماوع و  زا  یکی  تسا . هتـشاد  رذح  رب  دننک ، لیدـبت  اوق  نیا  ياضرا 

مارح ياه  هاگن  زا  مشچ  نتشاد  هاگن  وس و  کی  زا  یمالسا  باجح  ششوپ و  تیاعر  دوش ، یم  یعرـش  جاودزا  هداوناخ و  ياضف  رد  نآ 
هولج ییامندوخ و  زا  زیهرپ  فافعو و  شـشوپ  هب  نانز  ندرک  فظوم  اب  وس ، کی  زا  مالـسا  بتکم  رگید ،  ناـیب  هب  تسا . رگید  يوس  زا 

رد یـسنج  کیرحت  ياه  هنیمز  مارح ، ياه  هاگن  زا  دوخ  ياـه  مشچ  ظـفح  هب  نادرم  ندرک  فلکم  اـب  رگید  يوس  زا  هعماـج و  رد  يرگ 
. تسا هدروآ  مهارف  یعرش ،  جاودزا  هداوناخ و  ياضف  هب  یسنج  ياضرا  هار  ندنام  دودحم  يارب  ار  طیارش  هدناسر و  لقادح  هب  ار  هعماج 
، ساسا نیمه  رب  تسا . هعماج  هیلوا  هتـسه  یعامتجا و  داـهن  نیرت  یـساسا  مالـسا ،  رظنم  زا  هداوناـخ  هداوناـخ  داـینب  میکحت  باـجح و  . 3
زا رگید ، نایب  هب  دشاب . ناما  رد  تفآو  بیـسآ  هنوگره  زا  دیاب  هک  تسا  هدش  دای  یـسدقم  نوناک  ناونع  هب  هداوناخ  زا  مالـسا ، بتکمرد 

هدـش داجیا  رهوشو  نز  نایم  جاودزا  یپ  رد  هک  ار  یتمحر  تدومو و  دـنک  لزلزتم  ار  نوناک  نیا  ساـسا  یلماـع  چـیه  دـیابن  مالـسا  رظنم 
فطاوع و تبحم و  رهم و  مامت  هک  تسا  هتساوخ  نادرم  نانز و  زا  مالـسا ، شخب  تایح  بتکم  ساسا ، نیمهرب  دزاس . راد  هشدخ  تسا ،

رگیدـکی هب  تبـسن  نانآ  تبحم  رهم و  ندـش  گنر  مک  بجوم  هک  یلماع  ره  اب  دـنهد و  زورب  هدوناخ  نوناک  رد  اهنت  ار  دوخ  تاساسحا 
هنافیفع راتفر  راتفگرد و  زیمآ ، کیرحت  رادرکو  راتفگ  هنوگ  ره  زا  اهنآ  زیهرپ  هعماج و  رد  نانز  فافعو  باجح  دـننک . هلباقم  دوش ، یم 
تبحم رهم و  يرادـیاپ  هداوناـخ و  نوناـک  هب  ندیـشخب  تینوـصم  بجوـم  مرحماـن ، هب  هاـگنو  ینارچ  مشچ  زا  ناـنآ  يراددوـخ  نادرم و 
مشچو دریگ  یم  رارق  یـسنج  فلتخم  تاکیرحت  ضرعمرد  زور  رـساترس  رد  هک  يدرم  دیدرت  یب  دوش . یم  رگیدکی  هب  تبـسن  نارـسمه 

هب تبـسن  يا  هزیگنا  لیم و  چیه  هناخ  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  دوش ، یم  رپ  نانآ  يادص  ندینـش  ای  مرحمان  نانز  هرهچ  ندـید  زا  وا  شوگو 
. تسا هداوناخ  داینب  ندش  تسس  ییوشانز و  طباور  ندش  گنر  مک  زاس  هنیمز  نیرت  مهم  عوضوم  نیا  تشاد . دهاوخن  دوخ  رسمه 

هداوناخ داهن  رد  نآ  شقن  ینآرق و  باجح 
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یهلا شنیرفآ  زا  یئوترپ  باجح  ششوپ و  هدیکچ : یلاعت  همسب  نیدلاءالع ) اضر  دمحم  دیس  مالـسالا  ۀجح   / یمـساق هیـضرم  هدنـسیون :
تیناسنا یلاع  بتارم  ات  اه  نآ  لامک  دـشر و  زاس  هنیمز  درم و  نز و  يونعم  يدام و  تحاس  ماـقم و  ظـفح  نآ  يدوجو  هفـسلف  هک  تسا 

ملاع شنیرفآ ، زومر  رارـسا و  يامت  رب  هک  رـشب  قلاخ  تسا و  هدوب  شـشوپ  باجح و  هلأسم  یهلا  عیارـش  رد  ینابر  نیناوق  زا  یکی  تسا .
نآرق ینارون  تایآ  تسا ، هتـسناد  باجح  فافع و  شـشوپ و  رد  ار  نز  صوصخ  هب  اه  ناسنا  یلاعت  دـشر و  تینما ، ییابیز ، تسا ، ریبخ 

ارهز همطاـف  يربـک  هموصعم  هریـس  هژیو  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ینآرق  هریـس ي  نییبـت و  بولطم  وـحن  هب  ار  یهلا  مکح  نیا  میرک 
يرطف هتساوخ  کی  ناونع  هب  ششوپ  هلاقم ، نیا  رد  دنا . هدناسر  یگدنز  هنحص  رد  ءارجا  روهظ و  هصنم  هب  لکـش  نیرتهب  هب  ار  نآ  (س )

دروم زین  مالـسا  زا  لبق  ینامـسآ  نایدا  عیارـش و  رد  مالـسا  یئاضما  مکح  نیا  ساسا  نیمه  رب  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  ناسنا  ینالقع  و 
هلمج زا  باجح  تاکرب  راثآ و  صخـشم و  میرک  نآرق  رد  باجح  یحالطـصا  يوغل و  يانعم  هاگ  نآ  هدـیدرگ و  عقاو  نایب ، وجتـسج و 

یب رابنایز  راثآ  نایاپ  رد  تسا و  هدـیدرگ  نایب  هداوناخ  سدـقم  داـهن  يرادـیاپ  رد  نآ  شقن  هجوت و  دروم  اـیح  فاـفع و  ظـفح  دـشر و 
ینادابآ و ثیح  زا   ) هداوناخ داهن  رد  يراکـشآ  زراـب و  شقن  ینآرق  عوضوم  نیا  هک  اـج  نآ  زا  تسا . هدـش  هئارا  یباـجح  دـب  یباـجح و 
: ناگژاو دیلک  ددرگ . هئارا  نآرق  رظنم  زا  هداوناخ  داهن  هاگیاج  هب  درکیور  اب  تاعوضوم  نیا  همه  هدـش  یعـس  دراد  نآ ) بیرخت  ای  دـشر 

قح ترـضح  سدـقم  عراش  فرط  زا  نید  ماکحا  لعج  عضو و  همدـقم : تاـیاور  نآرق و  رد  دـنوادخ  هاـگیاج  اـیح  شـشوپ ، باـجح و 
رادروخرب ناسنا  یلاعت  دـشر و  يارب  یـصاخ  يدـنمفده  زا  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هدوب و  تمکح  لقع و  ترطف ، اب  قبطنم  یلاعت  كرابت و 

ینیرفآ شقن  تاکرب و  راثآ ، فادها ، زا  هک  تسا  یهلا  ءارجالا  بجاو  ماکحا  هعومجم  زا  مکح  کی  ینآرق  شـشوپ  باجح و  دنا  هدوب 
ملاـس و ياـه  ترطف  هک  تسا  دـیعب  ددرگ  راکـشآ  نشور و  اـه  ناـسنا  يارب  مکح  نـیا  تـقیقح  رگا  تـسا و  رادروـخرب  یـصاخ  ياـه 

نیناوق نیرت  یعیبط  هدننک ي  ناینب  نید  ینعی  دـناد  یم  يرطف  ار  نید  میرک  نآرق  دـنیامنن . تعاطا  ار  نآ  دـنوشن و  نآ  میلـست  هاوخادـخ 
تاروتسد نیا  رب  تقد  یمک  اب  تسا و  يرشب  ترطف  یئافوکش  ریسم  رب  قبطنم  یمالسا  تاروتـسد  رگید  ترابع  هب  تسا و  يرـشب  دوجو 

هک یمالـسا  شـشوپ  باجح و  ساسا  نیمه  رب  ددرگ . یم  راکـشآ  زین  اه  نآ  هنایمکح  ینالقع و  جیاتن  راثآ و  فادها ، يرطف ، ماکحا  و 
اهزاین و رب  ینتبم  رـشب و  ترطف  رب  قبطنم  تسا و  هبیط  یگدـنز  رد  مالـسا  شخب  تایح  ماکحا  زا  یکی  یهلا و  زاس  ناـسنا  رماوا  زا  یکی 

تـسین يدادرارق  يرابتعا و  لمع  کی  مالـسا  نیناوق  هب  لمع  ًالوصا  دوب و  دـهاوخ  یناسنا  لامک  یئایوپ و  زاس  هنیمز  وا و  یناور  طـیارش 
یتیعقوم هتـسیاش و  تیـصخش  ياراد  یمالـسا  هاگدـید  زا  نز  سنج  تسا . ترطف  زاین  هب  یئوگ  خـساپ  ینعی  مالـسا  نیناوق  هب  لمع  هکلب 

تسا و وج  لاـمک  ناـسنا  هسردـم  نز  نماد  دـبای . هار  تیناـسنا  یلاـع  بتارم  هب  هدرک و  یط  ار  لاـمک  جرادـم  دـناوت  یم  هک  تسا  یهلا 
نوصم و وا  ياه  شزرا  ات  دریگ  رارق  شـشوپ  باـجح و  مکحتـسم  هعلق  رد  هک  دراد  ءاـضتقا  شنیرفآ  رهوگ  نیا  يـالاو  یهلا و  هاـگیاج 

رـسارس رد  ناسنا  اـه  نویلیم  ارچ  سپ  دراد  یمدآ  ترطف  رد  هشیر  باـجح  یگدیـشوپ و  هب  لـیم  رگا  لاؤس  کـی  حرط  دـننامب . ظوفحم 
یم ياه  نآ  حرط  هب  بیترت  هب  هک  دبلط  یم  ار  يددعتم  عونتم و  ياه  باوج  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  دنتـسه ؟ باجح  یب  هنهرب و  مین  ناهج 

یناسنا لیـصا  ترطف  هب  یتشگزاب  لماک  باجح  شـشوپ و  هب  لـیامت  دراد و  ناـسنا  ترطف  رد  هشیر  یگدیـشوپ  هب  هلیم  ج1 ) : * میزادرپ
ششوپ هب  رما  رد  و  ترطف )  ) نآ ساسارب  ار  اه  نآ  هب  یئوگ  خساپ  وا و  ياهزاین  هک  دناد  یم  یترطف  بحاص  ار  ناسنا  میرک  نآرق  تسا .

يرکف و یناور و  یحور و  یمـسج ، تمالـس  درمـش . یمرب  زاس  ببـس  ار  نآ  ناسنا  يدوجو  يرطف و  زاین  رما و  کی  ناونع  هب  باجح  و 
تـشپ نآ  هب  هتفرگ و  هدیدان  دوخ  يدوجو  راتخاس  رد  ار  یهلا  ترطف  نیا  هک  یناسک  دنک  یم  دادـملق  یناسنا  لامک  یئایوپ و  زاس  هنیمز 

یعیبـط و نادـجو  تیعقاو  هب  یطبر  ناـنآ  فارحنا  هدروآ و  يور  یناـیرع  همین  یگنهرب و  تمـس  هب  دـنا  هتخادرپ  نآ  راـکنا  هب  هدز و  اـپ 
زا یـشان  اـهزاین  نآ  هب  یئوگخـساپ  هوـحن  نداد  رییغت  اـی  يرطف و  ياـهزاین  زا  تـلفغ  ( 2 . * درادـن رـشب  قالخا  نامیا و  يرطف  ناـمتخاس 
ماگ دوخ  یهلا  ترطف  فالخ  رب  يریـسم  رد  هتـساوخان  هدیدرگ  بجوم  هک  تسا  یهلا  ياه  تیادـه  اه و  شزومآ  زا  يرود  یهاگآان و 

یناطیـش یناسفن و  تالیامت  وس و  کی  زا  تسا  ترطف  اـب  قبطنم  هک  ینید  ياـه  شزرا  نید و  هیلع  تاـغیلبت  یئادز و  نید  ( 3 . * دنرادرب

باجح ياهدمایپ  زا 89راثآ و  هحفص 30 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رگید يوس  زا  یعامتجا  ياه  شزومآ  بلاق  رد  گنراگنر  ياه  نیقلت  رصح و  دح و  یب  یبلط  عونت  ینار و  سوه  هب  وا  شیارگ  ناسنا و 
یئاضما مکح  شـشوپ  باجح و  تسا . هدش  رـضاح  رـصع  یباجح  یب  ینایرع و  یگنهرب و  رد  طوقـس  ترطف و  زا  ناسنا  يرود  بجوم 

هنهپ ردق  هب  هقباس و  رشب  خیرات  لوط  هزادنا  هب  ًابیرقت  هک  تسا  يا  هدیدپ  یناسنا و  نوئش  زا  ینأش  مادنا ، ششوپ  ندیشوپ و  سابل  مالـسا :
اما و  دراد . وا  رارمتسا  میکحت و  هداوناخ و  تمالس  اب  یمیقتسم  هطبار  عوضوم  نیا  دراد و  هتـشاد و  شرتسگ  نیمز  نیزورما  يایفارغج  ي 

، تاروت زا  معا  ینید  نوتم  یسررب  اب  تسا . یهلا  نایدا  رد  شـشوپ  باجح و  دنتـسم  خیرات  هب  یـشرگن  مزلتـسم  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ 
هدوب سدقم  نوتم  یهلا و  نایدا  عبات  هک  ناریا  نانوی و  دنه ، دننام  مالـسا  زا  لبق  عماوج  رد  یندـم  نیناوق  یـسررب  میرک و  نآرق  لیجنا و 

هدمآ و یم  باسح  هب  يرـشب  ياه  ندـمت  رد  یناسنا  یقالخا و  تلیـضف  کی  نادرم  نانز و  شـشوپ  باجح و  هک  تفای  میهاوخ  رد  دـنا 
هک هدوب  يرـشب  ياه  ندمت  هدش  تیبثت  ياهـشزرا  اب  هلباقم  یقالخادب و  یعون  هب  نآ  زا  فارحنا  هتـسناد و  یم  نآ  هب  دـیقُم  ار  دوخ  مدرم 

دزاس یم  حرطم  وا  هداوناخ  یهلا و  لوسر  نیلوا  صوصخ  رد  ار  ششوپ  باجح و  میرک  نآرق  تسا . هتشاد  هارمه  هب  تازاجم  هذخاؤم و 
مرش و رهاظم  هنامز  تاناکما  اب  هک  هتسناد  بسانم  ششوپ  باجح و  ياراد  ار  اوح ) ترـضح   ) وا ردقنارگ  رـسمه  و  ع )  ) مدآ ترـضح  و 

خیرات رون  هیآ 31  رد  میرک  نآرق  نینچمه  دنا . هتشاد  ظوفحم  باجح  شـشوپ و  نآ  اب  ار  دوخ  هداد و  شـشوپ  یبوخ  هب  ار  تفع  ایح و 
هدناشوپ یم  ار  دوخ  دنلب  يرسور  زا  هدافتـسا  اب  برع  نانز  هک  هتخاس  حرطم  ار  باجح  مکح  عیرـشت  زا  لبق  برعلا  ةریزج  رد  ار  باجح 

رب دوخ  ياـه  يرـسور  نداد  رارق  هب  نموـم  ناـنز  هک  نیا  زا  رون – 31 ) ( ) نهبوـیج یلع  نه  رمخب  نبرـضیل  و  تاـنموملل ...  لـق  و  . ) دـنا
هک تسا  هعنقم  يانعم  هب  رامخ  عمج  رُمُخ )  ) تسا هدوب  فراعتم  شـشوپ  هوحن  نیا  دوش  یم  مولعم  دـنا  هدـش  رما  اه ) هنیـس   ) اـه ناـبیرگ 

بازحا هروس  هیآ 59  نینچمه  ص 217 ) ج 7 و 8 ، نایبلا ، عمجم   ) تسا هدوب  اهر  هنیس  يولج  رد  نآ  فرط  ود  نانز و  رس  يارب  یششوپ 
مالـسا دندومن . یم  هدافتـسا  دنلب  ياه  شوپور  زا  دوخ  ندب  ندناشوپ  يارب  مالـسا  ردـص  تیلهاج و  رد  نانز  دراد  عوضوم  نیا  رب  هراشا 

وا و زا  تسارح  تظافح و  يارب  دـناسر و  شا  یعقاو  ماقم  هب  ار  وا  دیـشخب و  مارتحا  نز  سنج  هب  شا  یناـیحو  ماـکحا  نیناوق و  اـب  زیزع 
رارق باجح  نیما  راصح  رد  ار  شیوخ  رکیپ  هک  هاگ  نآ  ناملـسم  نز  دـناسر . لامک  هب  ار  نآ  ءاـضما و  ار  باـجح  مکح  وا  ياـه  شزرا 

، هدرپ ياـنعم  هب  تغل  رد  باـجح  میرک : نآرق  رد  باـجح  دـنک . یم  ساـسحا  دـبای و  یم  ار  دوخ  عیفر  هاـگیاج  يدنمـشزرا و  دـهد  یم 
باجح زا  دوصقم  دشاب ، هدـناشوپ  روط  هب  ار  دوخ  بسانم  یـششوپ  اب  هک  تسا  ینز  بوجحم ، نز  تسا . ءیـش  ود  نیب  لیاح  شـشوپ و 

باجح و تیمها  باجح ، هفـسلف  ءادتبا  باجح  ینآرق  یـسررب  رد  ام  تسا . مرحمان  ربارب  رد  عرـش  نیزاوم  قبط  رد  ندـناشوپ  اج  نیا  رد 
ای :) تسا هدمآ  هیآ ي 59  بازحا  هروس  رد  باجح : هفـسلف  تخادرپ : میهاوخ  باجح  ماکحا  هداوناخ و  داهن  رد  نآ  شقن  باجح و  راثآ 

نانز و هب  ربمایپ  يا  نیَذُوی ) الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندـی  َنینموملا  ءاـسن  کـتانب و  کـجاوزَال و  لـق  یبنلا  اـهیا 
تفع یکاپ و  بجوم  تسا و  نارگید  تیذا  رازآ و  زا  امش  تمالس  تینوصم و  تینما ، لماک ، ششوپ  باجح و  هفـسلف  هک  وگب  نارتخد 
غالبا نانآ  هب  ار  ادخ  نامرف  یتسیاب  یتسه و  ششوپ  باجح و  ّتیمک  تیفیک و  میلعت  شزومآ و  هب  فظوم  وت  ربمایپ  يا  دوش و  یم  امش 
هناشن ار  نز  شـشوپ  میرک  نآرق  باجح : تیمها  دـنراد . تلالد  میهافم  نیا  رب  بازحا  هروس  53 و 55 و 59  رون ، هروس  تایآ 6  یئامن .

ریغ نهبایث  نعـضی  نا  حانج  نهیلع  سیلف  ًاحاکن  نوجریال  یتَّالا  ءاسنلا  نم  دعاوقلا  و  . ) دراد دـیکأت  نآرب  هتـسناد و  وا  ینمادـکاپ  تفع و 
اه نآ  یگـشیپ  اوقت  راگزیهرپ و  هناشن  ار  نارتخد  نانز و  يوس  زا  باجح  تیاـعر  نآرق  نینچمه  رون – 60 ) هروس   ...( ) هنیزب تاـجّربتم 

هروس هیآ 60  رد  بازحا – 55 ) ( ) ادیهش ءیش  لک  یلع  ناک  هللا  نا  هللا  نیقتا  و  نهئانبا و ال ...  نهئابآ و ال  یف  نهیلع  حانج  ال   ) دناد یم 
ءاسنلا نم  دعاوقلاو  . ) تسا هدش  هدرمش  حالص  ریخ و  هیام ي  یئوشانز  هب  تبغر  یب  هدروخلاس و  نانز  يارب  یتح  ششوپ  باجح و  رون 

راثآ زا  ار  رثا  جـنپ  شتایآ  هعومجم  رد  میرک  نآرق  باجح : راثآ  رون – 60 ) هروس  ( ) نهل ریخ  نفِفعتـسی  نا  و  ًاحاکن ...  نوجری  یتالا ال 
یم یهلا  شزرمآ  زا  نانز  يدـنم  هرهب  هیام ي  باجح ، تفع و  تیاعر  دـناد . یم  نارتخد  نانز و  يوس  زا  باجح  تیاعر  رهاـظ  زراـب و 

 – بازحا هروس  ( ) ًامیحر ًاروفغ  هللا  ناک  و  نهبیب ...  الج  نم  نهیلع  نیندـی  نینموملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال  لـق  یبنلا  اـهیا  اـی  . ) ددرگ
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نم دـعاوقلا  و  . ) تساه نآ  تمالـس  حالـص و  ریخ و  تهج  رد  دـنملاس  نانز  یتح  نارتخد  نانز و  يارب  شـشوپ  باجح و  تیاـعر  ( 59
هتخانـش يارب  یهار  بسانم ، شـشوپ  باجح و  تیاعر  رون – 60 ) هروس  ( ) نهل ریخ  نفِفعتـسَی  نا  و  ًاـحاکن ...  نوجری  ـال  یتـالا  ءاـسنلا 

بازحا – 59) ( ) نفرعی نا  یندا  کلذ  نینموملا ...  ءاسن  کتانب و  کجاوزال  لق  یبنلا  اهیا  اـی  . ) تسا تیـصخش  اـب  هدازآ و  ناـنز  ندـش 
نُهولئـسف اعاتم  نهومتلأس  اذا  و  . ) تسا نانز  نادرم و  یکاپ  تراهط و  ظفح  هیام ي  نارتخد ، نانز و  بسانم  شـشوپ  باجح و  تیاـعر 

ضرعت زا  نانآ  تینوصم  هیاـم ي  ناـنز  شـشوپ  باـجح و  تیاـعر  بازحا – 53 ) ( ) نهبوـلق مکبوـلقل و  رهطا  مـکلذ  باـجح  ءارو  نـم 
نفرعی نا  یندا  نهیلع ...  نیندـی  نینموملا  ءاـسن  کـتانب و  کـجاوزال  لـق  یبـنلا  اـهیا  اـی  . ) دوـش یم  اـه  نآ  یباـی  تمالـس  نانارـسوه و 
یکاپ فافع و  هب  ندـش  هتخانـش  نفرعی )  ) زا دوصقم  ًالامتحا  تسا  هتـشون  هیآ  لیذ  رد  نایبلا  عمجم  بحاـص  ( 59 بازحا –  ( ) نیذویالف

یم نآ  اـب  ار  دوخ  تروص  رـس و  هک  هدوب  هعنقم  يرـسور و  تیبـالج  زا  دوصقم  دـنوشن و  ناـنآ  محازم  سوه  لـها  هجیتـن ، رد  هک  تسا 
صاخشا دزن  رد  اه و  تیعقوم  رد  نآ  هوحن ي  شـشوپ و  باجح و  نوماریپ  یلک  مکح  هدزناپ  میرک  نآرق  رد  باجح : ماکحا  دندناشوپ .

شیارآ یئارآدوخ و  زا  بانتجا  تروص  رد  یئوشاـنز ، زا  دـیماان  هدروخلاـس و  يارب  باـجح  ندوبن  بجاو  تسا . هدومن  هئارا  تـالاح  و 
تروص و ششوپ  ندوبن  بجاو  رون – 31 )  ) نارتخد نانز و  رب  ندب  رد  اه  نآ  ياهلحم  اه و  تنیز  نتخاس  راکـشآ  تمرح  ( 60 رون –  )

بوجو بازحا – 59 )  ) رگید نانز  يوگلا  ناونع  هب  ص )  ) ربمایپ نارتخد  نارـسمه و  يارب  باـجح  بوجو  رون – 31 )  ) نانز رد  اهتـسد 
رب باجح  ندوبن  بجاو  رون – 31 )  ) ناملـسم ریغ  نانز  اب  یئورایور  ماگنه  هب  ناملـسم  نانز  يوس  زا  نآ  عضاوم  تـالآرویز و  شـشوپ 

ماـگنه هنموم  ناـنز  رب  نآ  عضاوم  تـالآرویز و  شـشوپ  بوـجو  مدـع  روـن – 31 )  ... ) نارـسپ و رهوشردـپ ، ردـپ ، رهوـش ، يارب  ناـنز 
ناـمالغ اـب  دروخرب  ماـگنه  هب  ناـنز  يارب  نآ  عضاوم  تـالآرویز و  شـشوپ  ندوبن  بجاو  رون – 31 )  ) رگید هنموم  ناـنز  اـب  یئوراـیور 

رون  ) یئوشانز روما  هب  تبغر  یب  نارازگتمدخ  اب  ههجاوم  ماگنه  هب  عضاوم  تالآرویز و  ششوپ  ندوبن  بجاو  رون – 31 )  ) دوخ كولمم 
رب باجح  تیاعر  تیولوا  ( 31- رون  ) زیمم ریغ  ناکدوک  اب  یئورایور  رد  نانزرب  نآ  عضاومو  تـالآ  رویز  شـشوپ  ندوبن  بجاو  ( 31– 

 – رون  ) دنتـسه نامرحمان  هاگن  زا  دوخ  هنیـس  ولگ و  رـس و  ندناشوپ  هب  فظوم  هنمؤم  نانز  بازحا – 59 ) ( ) ص  ) ربمایپ نارتخد  ناـنز و 
زا دوخ  ظفح  شـشوپ و  تیاعر  هب  فظوم  هنمؤم  ناـنز  رون – 31 )  ) دنتـسه نآ  ياه  تنیز  اهاپ و  ندـناشوپ  هب  فظوم  هنمؤم  ناـنز  ( 31

، ردارب نارـسپ  نارـسپ ، ناردـپ ،  ) دوخ مراحم  اب  ههجاوم  رد  هنموم  نانز  يارب  باجح  ندوبن  بجاو  بازحا – 53 و 54 )  ) دنتـسه مرحمان 
تبثم ایح  اب  باجح  یگتـسویپ  رب  تلالد  نآرق  يریـسفت  دنیآرب  ایح : نآ  اب  دـنویپ  باجح و  بازحا – 55 )  ) رگید هنموم  ناـنز  رهاوخ و 
لداعم ایح : موهفم  تسا . هدـش  هتخادرپ  ناوناب  رد  ایح  ترورـض  نآرق و  رد  اـیح  اـیح و  موهفم  هب  شهوژپ  زا  شخب  نیا  ور  نیا  زا  دراد .

تشز راک  باکترا  زا  سفن  یگتفرگ  بجوم  هک  تسا  ایح  دسیون  یم  ایح  تقیقح  هرابرد  یسلجم  همالع  تسا  مرزآ  مرش و  ایح  یسراف 
ره ناسنا  هک  دوش  یم  نآ  زا  عنام  ایح  ددرگ . یم  شنزرـس  سرت  زا  بادآ ، فالخ  رب  يراک  ماجنا  زا  سفن  يراددوخ  ثعاـب  دوش و  یم 
رد اذـل  دـشاب ، یم  رت  هدـنبیز  رتوکین و  ناوناـب  رد  اـما  تسوـکین  یناـسنا  ره  يارب  اـیح  دروآ ، ناـبز  رب  درذـگ  یم  شبلق  زا  هک  ار  يزیچ 

نآرق رد  ایح  تسا . هدش  هدرمش  نادرم  نآ  زا  تمسق  کی  نانز و  نآ  زا  نآ ، تمسق  هن  هک  تسا  هدش  میسقت  تمـسق  هد  هب  ایح  یتایاور 
اب هک  یلاح  رد  دمآ  وا  غارس  هب  نز ، ود  زا  یکی  ناهگان  صصق – 25 ) ( ) َكوُعْدَی یبأ  َّنأ  َْتلاق  ءایِْحتْسا  یلَع  َیشمت  امُه  اَدْحإ  ُْهتءاجَف  )
هب نز  هک  تسا  يژد  دـننامه  نز  يایح  ناوناب  رد  اـیح  ترورـض  دـنک »... یم  توعد  وت  زا  مردـپ  تفگ : تشاد  یمرب  ماـگ  اـیح  تیاـهن 

لرتـنک تفع و  ظـفح  ناـسنا  رد  اـیح  دوجو  یلـصا  لـیالد  زا  یکی  دریگ . یم  رظن  رد  شیوخ  يارب  نادرم  اـب  شطباور  رد  دوخ  يدوـخ 
شـشوپ و تسا . ینورد  هدـننک  لرتنک  ياهورین  نیرتهب  زا  یکی  ایح  تسایح . ینمادـکاپ  تلع  دـیامرف : یم  ع )  ) یلع ماـما  تسا . توهش 
. درک دهاوخن  تیاعر  لماک  روط  هب  مه  ار  ششوپ  دشاب ، هتشادن  دوجو  ینز  رد  ایح  زا  يا  هولج  ات  اریز  دنریذپان  ییادج  هلوقم ي  ود  ایح 

شـشوپ باجح و  شقن  . * دـنراد مرـش  دوخ  ياه  تنیز  رـس و  يوم  نداد  شیامن  زا  لماک  شـشوپ  اب  هک  دنتـسه  یناـسک  اـیح  اـب  ناـنز 
درم و رکف  یگدوسآ  نز  باجح  دنتـسه و  مه  يوربآ  مه و  سابل  هداوناخ ، نکر  ود  ناونع  هب  درم  نز و  هداوناخ : داهن  ظفحرد  بساـنم 

باجح ياهدمایپ  زا 89راثآ و  هحفص 32 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نز و  ) هداوناـخ یحور : شمارآ  - 1 تسا . هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  تایاورو  تاـیآرد  عوضوم  نیاو  دراد  هارمه  هب  ار  هداوناـخ  تمـالس 
ْنأ ِِهتایآ  ْنِم  َو  : ) تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  تسا . هدـش  هدرمـش  یحور  شمارآ  هیام  ادـخ و  تایآ  زا  یتایآ  میرک  نآرق  رد  رهوش )

هناشنزا و  هیآ 21 ) مور –  ( ) نوُرَّکَفَتَی ِموَقِّل  ٍتایَآل  َکلَذ  یف  َّنِأ  ًۀَمْحَر  َو  ًةَّدَوَّم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  اَْهَیلِإ  اُونُکْسَِتل  ًاجاَوْزأ  ْمُکِسُْفنأ  ْنِم  مکل  قلخ 
رارق تمحر  تدوم و  ناتنایم  رد  و  دـیبای ، شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هک  تسا  نیا  وا  ياـه 
هرقب ( ) َّنُهَّل ٌساِبل  ُْمْتنأ  َو  ْمُکَّل  ٌساِبل  َّنُه  : ) رگیدکی یـشخب  تنیز  - 2 دـننک . یم  رکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  رما  نیا  رد  داد 

تظافح ششوپ و  هلیسو  سابل  دنرگیدکی . ظفح  ببس  مه و  تنیز  ود  ره  اه ؛ نآ  سابل  امـش  و  دنتـسه ، امـش  سابل  اه  نآ  هیآ 187 ) –  
ناونع هب  نز  يارب  درم  درم و  يارب  نز  تسا . هدـش  هدرب  راک  هب  فیطل  یـسب  هراعتـسا  هیآ  نیا  رد  یئابطابط  همـالع  لوق  هب  و  تسا . ندـب 
يارب ییابیز  تنیز و  هیام  سابل  هک  يروط  نامه  زین  دنک و  یم  تظفاحم  روجف  یگدولآ و  زا  ار  رگیدمه  هک  دـشاب  یم  شـشوپ  سابل و 

یبوبحم دنمشزرا و  ماظن  هداوناخ  ماظن  یـشخب : تزع  تیبوبحم و  - 3 دـنرگیدکی . يارب  ییابیز  تنیز و  هیام  زین  درم  نز و  تسا ، ناسنا 
رت بوبحم  يداهن  چیه  مالسا  رد  : ) دیامرف یم  ص )  ) مالسا ربمایپ  تسا . هدشن  يزیر  هیاپ  وا  زا  رت  بوبحم  ییانب  چیه  مالـسا  رد  هک  تسا 
هک تسا  رادروخرب  مالسا  رد  هتسیاش  ماقم  هاگیاج و  نانچ  زا  هداوناخ  ماظن  تسا .) هدشن  انب  دنوادخ  رظن  رد  هداوناخ  لیکشت  زا  رتزیزع  و 

تدابع زا  رترب  دنا  هداد  هداوناخ  لیکـشت  هک  یناسک  زامن  تعکر  ود  هک  ییاج  ات  دراذگ ، یم  یگدـنب  تدابع و  باوث  يور  يریثأت  یتح 
زامن زا  رتهب  لضفا و  لهأتم  درم  زامن  تعکر  ود  : ) تسا هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دـناوخب . زاـمن  زور  بش و  هک  تسا  يدرجم  درف 

رد هک  نومـضم  نیا  هب  بیرق  یتیایاور  زین  تایاور و  نیا  دنک .) يرپس  هزور  اب  ار  زور  دتـسیاب و  تدابع  هب  ار  بش  هک  تسا  يدرجم  درم 
ماکحتـسا و رد  باجح  جـیاتن  . * دـنک یم  نییعت  ار  نآ  لیکـشت  هداوناخ و  يـالاو  شزرا  هاـگیاج و  یبوخ  هب  هدـش  دراو  یمالـسا ، نوتم 
زا هعماج  نآ  کچوک  ءزج  ناونع  هب  هداوناخ  هک  تسا  رادروخرب  لـماک  تمالـس  زا  يا  هعماـج  کـش  نودـب  هداوناـخ : یـشخب  تمـالس 

ياهورین همه  دـیاب  میتسه ، هعماج  ناینب  تیوقت  تمالـس و  ناهاوخ  رگا  ور ، نیا  زا  دـشاب ، رادروخرب  یفاک  لماک و  ماکحتـسا  تمالس و 
، يدرم نز و  ره  تسا  مکاح  نآ  رب  یگنهرب  هک  يا  هعماج  رد  مینک . جیـسب  یگداوناخ  ياهدـنویپ  تیوقت  ماکحتـسا و  تهج  رد  ار  دوخ 

هـسیاقم نیا  هک  تسا  نیا  دـنازوس  یم  ار  هداوناخ  هشیر ي  هچنآ  و  درادـن ؛ هچنآ  اب  دراد  هچنآ  هسیاقم ي  تسا  هسیاـقم  لاـح  رد  هراومه 
دوخ رهوش  رانک  رد  لاس  یـس  ای  تسیب  اـب  هک  ینز  دـنز . یم  نماد  رهوش  دوجو  رد  ًاـصوصخم  رهوش و  نز و  رد  ار  سوه  يوه و  شتآ 
شا هرهچ  راهب  كدـنا  كدـنا  هک  تسادـیپ  تسا ، هدوب  کیرـش  وا  يداـش  مغرد و  هدـیگنج و  یگدـنز  تالکـشم  اـب  هدرک و  یگدـنز 

رـسمه يرادافو  ینابرهم و  قشع و  جاتحم  تخـس  هک  یلاـح  نینچ  رد  دراذـگ . یم  نازخ  رد  يور  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یتفگش 
وا رـسمه  هب  دوخ ، بساـنمان  شـشوپ  اـب  هسردـم ، هرادا و  رازاـب ، هچوک و  رد  دـسر و  یم  هار  زا  يرت  ناوـج  نز  ناـهگان  تسا ، شیوـخ 
داب رب  زین  ار  دوخ  یناوج  هک  ینز  دیما  نتفر  داب  رب  هداوناخ و  ساسا  یناریو  يارب  دوش  یم  يا  همدقم  نیا  و  دـهد ؛ یم  يا  هسیاقم  تصرف 

هدش و تسس  اه  هداوناخ  نوناک  تبسن  نامه  هب  دریگ و  یم  ارف  ار  هعماج  یسنج  عورـشمان  دازآ و  طباور  یباجح  یب  اب  يرآ  تسا . هداد 
یم رجنم  قالط  ییادـج و  هب  مه  هتـشذگ  ياه  جاودزا  دـبای و  یم  شهاک  هب  مه  هتـشذگ  ياه  جاودزا  دـبای و  یم  شهاک  جاودزا  رامآ 

 – رصان يزاریش –  مراکم  -1 تشون : یپ  دوب . دهاوخ  باجح  گنهرف  شرتسگ  ورگ  رد  مکحتـسم  ملاس و  هداوناخ  دوجو  نیاربانب  دوش .
ص 23و ش ،) اب 1358 � .  فداصم  . ) ق نابعش 1399 � .   30 هیمالسالا ، بتکاراد  نارهت ، ناگدنسیون ،) زا  یعمج  ج 16( هنومن ، ریسفت 

راتفگ یقت ، دمحم  یفسلف ، -4 نامه . -3 . 1362 ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت ، یمالسا ، یسانش  ناور  ناینب  ترطف  رغـصا ، یلع  يدمحا ، -2
، یمالـسا فراعم  رـشن  تأیه  نارهت ، یفـسلف ،) ياـقآ  ززعم  دنمـشناد  ینارنخـس  زا  يا  هعومجم   ) تیبرت تثارو و  رظن  زا  كدوک  یفـسلف 
-7 نامه . -6 . 13 ص 15 –  ییاطع 1367 ، نارهت ، ناریا ، رد  باجح  فشک  باجح و  همطاف ، کـلم ، داتـسا  -5 ص 29 . ق ،  . � 1381
، نسحلا نب  دمحم  یلماعلا ، رح  -8 ص 53 . ش ، شورس 1363 � .  نارهت ، یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  یلعمالغ ، لداع ، دادح 

نهک زا  ناریا  نانز  كاشوپ  لیلج ، روپ ، ءایض  ص 139 – 138 9- ش ، یبرعلا 1403 � .  ثارتلاءایحاراد  توریب ، هعیشلا ج 14 ، لئاسو 
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ۀیبرعلا و حصف  یفدراوملا  برقا  دیعـس ، ینوترـش ، -10 ص 165 . ش ،  . � رنه 1347  گـنهرف و  ترازو  تاراـشتنا  نارهت ، ناـمز ، نیرت 
، يرهش ير  يدمحم  -12 ص 187 . ج 8 ، لوقعلا ، تآرم  رقاب ، دمحم  یـسلجم ، -11 رـشنلا 1374 . هعابطلل و  هوسالاراد  نارهت ، دراوشلا ،
، نیدلا ماوق  يا ، هونـشو  -14 نامه . -13 ص 1360 . ج 3 ، ، 1377 ثیدحلاراد ، مق ، یخیـش ، اضردـیمح  همجرت  همکحلا ، نازیم  دـمحم ،
رد نز  ششوپ  دمحم ، يدراهتـشا ، -15 ص 14 . ، 1352 ان ، یب  مق ، یناگرگ ، ینـسحم  دـمحا  زا  تاـفاضا  همجرت و  مالـسا ، رد  باـجح 

-17 ش .  . � هیمالـسالا 1372  بتکلاراد  نارهت  هنومن ، ریـسفت  رـصان ، يزاریـش ، مراـکم  -16 اـن 70 . یب  رـصان ، تاراـشتنا  مق ، مالـسا ،
پاچ ۀیادهلا ، یلع ، نب  دمحم  قودـص ، -18 ش .  . � 1402 یمالسا ، رشن  هسـسؤم  مق ، ج 2 ، نازیملا ، ریـسفت  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ،
پاچ ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  -19 ص 257 . ق ،  . � 1418 مالسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  هسسؤم  رـشان  مق  لوا ،

ص 7. ق ،  . � 1414 تیب ، لآ  مق  مود ،

یمالسا هداوناخ  کی  ياضعا  نایمرد  ششوپ 

ياربار اهنآ  ناطیش  هک  یماگنه  تسا . يرطف  يرماو  هتـشاد  دوجو  (ع ) اوحو مدآ  تقلخ  ودب  زا  شـشوپ  هلئـسم  يرفعج  هرهاط  هدنـسیون :
نانآ ینامیـشپو  يراسمرـش  بجوم  یگنهرب ، نیاو  دنتفای  نایرع  ار  دوخ  دندروخ ، هویم  نآ  زاود  نآو  درک  هسوسو  هعونمم  هویم  ندروخ 
دیاب مرحمان  دارفا  رباربرد  هک  دننک  یم  نامگ  يا  هدـع  دـندناشوپ . ار  نتـشیوخو  دـندیچیپ  دوخ  هب  ار  ناتخرد  ياه  گرب  هجیتنرد ، دـش .
نیا . دوش یم  لماش  زین  ار  مراحمو  هداوناخ  دارفاو  دریگ  یمربرد  ار  يرت  هدرتسگ  هنماد  هلئـسم  نیا  هک  یلاحرد  دـننک ، تیاعر  ار  باـجح 

هدودـحم دوخ  يارب  یناـسناره  دوش . یم  هتخادرپ  رتمک  نآ  مزاولو  رما  نیا  هبو  درادـن  ینادـنچ  تیمها  اـه  هداوناـخ  زا  یخربرد  عوضوم 
مزـال شمارتحاو  بجاو  نآزا  تیاـمحو  عاـفدو  تسا  ناـسنا  هب  قلعتم  هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هدودـحم  هب  « میرح » اـی « مرح .» دراد یمیرحو 

ياربار شـشوپ  رادقمو  دریگ  یم  رارق  یفلتخم  ياه  هجردرد  تبـسن ،  بیترت  هب  دارفا ، یـصوصخو  یـصخش  میرح  هب  ندـش  دراو  . دـشاب
موزل شـشوپ ، رادـقم  هب  لاـح  دریگ . یم  تروص  لـباقم  صخـش  هب  مارتـحا  روظنم  هب  زین  اـه  شـشوپ  زا  یخرب  . دـنک یم  صخـشم  دارفا 

یم همه  هک  هنوگ  نامه  لاعتم  دـنوادخ  رباربرد  تدابعو  زامن  ماگنه  شـشوپ  مینک . یم  هراـشا  اـه  شـشوپو  باـجحزا  یـضعب  ییارچو 
یمن ناهنپ  وا  زا  ام  ياـهراتفرو  اـه  تکرح  زا  يا  هرذو  تسا  رظاـنو  دـهاش  اـم  ياـهراکرب  هراومه  هک  تسا  یـسک  اـهنت  دـنوادخ  میناد ،

اه تداـبع  رگیدو  زاـمنو  میناـشوپب  اردوخ  دـیاب  تداـبع  ماـگنه  ارچ  نیارباـنب ، تسا . رت  هاـگآ  زین  اـم  دوـخ  زا  ناـمناهنو  رهاـظ  ربودـنام 
هاگـشیپ رد  روضح  دصق  یبلقو ، یلبق  تین  اب  ماگنه ، نیارد  نوچ  مییوگ  یم  خساپرد  میروآ ؟ ياج  هب  شـشوپ  اب  ار  دوخ  ياه  تاجانمو 

رت مرتحم  ورت  گرزب  یسک  هچ  سپ  تساه . سابل  نیرتهب  ندیشوپ  ناگرزب ، رضحم  هب  فرشت  همزالو  میراد  ار  نیمزو  اه  نامـسآ  کلام 
ابو میناـشوپ  یم  شـسدقم  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  وا ، ییاـیربک  ناتـسآ  هب  بدا  ضرعو  مارتحا  يارب  بیترت ، نیدـب  راـهق ؟ رداـق  دـنوادخزا 
رما ناملسم  هب  دنوادخ  هک  تسا  ششوپ  عون  نیرت  یلصاو  نیتسخن  مرحمانرباربرد  ششوپ  میراپس . یم  لد  وا  تدابع  هب  باجح  شریذپ 

رباربرد شـشوپ  دریذـپ . تروص  دـیاب  دنتـسین  ناـسنا  مرحم  هک  سنج  مه  ریغ  دارفا  رباربرد  باـجحرد ، تیاـعر  نیرتـشیب  . تسا هدوـمرف 
رباربرد هداوناـخ  سورع  ندرکرـس  هب  يرـسور  دـننام  دراد ، ار  اـهنآ  هب  مارتـحا  هبنج  دارفا ، یـضعب  لـباقمرد  اـه  شـشوپ  یخرب  ناـگرزب 

تسا هدمآ  اه  لوق  لقن  یخربرد  نینچمه  تسا . موسرم  اه  هلیبقو  اه  موق  زا  یـضعب  نایمرد  هک  مرحم  دارفا  رگیدو  رهوشردپ  رهوشردام ،
وا دزن  رداچو  يرـسور  اب  مارتحا ، يارب  دنورب ، دوخردپ  تمدخ  دنتـساوخ  یم  یتقو  روآ  مانو  هیاپ  دنلب  دارفاو  هعماج  ناگرزب  نارتخد  هک 
نز ندرک  هاگنو  دنک  هاگن  رگید  درم  ندب  هب  تذل  دصق  اب  دناوت  یمن  درم  نز  رباربرد  نز  شـشوپو  درم  رباربرد  درم  شـشوپ  دنتفر . یم 
یب ینارـصنو  يدوهی  نانز  شیپ  ناملـسم  نز  تسین  راوازـس  : » دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  تسا . مارح  تذل  دصق  اب  زین  رگید  نز  ندب  هب 

هک دـنا  هدرک  تیاور  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپزا  نینچمه  دـننک ». یم  فیـصوت  اروا  مادـنا  ، دوخ نارهوش  دزن  ناـنآ  اریز  دوش ؛ باـجح 
يارباروا مادـناو  تافـص  هاگره  دوش . یمن  نیـشن  مه  دـنک ، یم  نایب  شرهوش ، يارب  ار  وا  فاصوا  هک  ینز  اب  نامیا  اب  نز  تسا : هدومرف 
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یگنوگچ زا  رتشیب  نادنزرف  هداوناخ  ياضعا  شـشوپ  ( 1 .) تسا هدرک  هاـگن  نز  نآ  هب  درم  نآ  هک  تسا  نیا  لـثم  درک ، فیرعت  شرهوش 
مرحم هداوناخ ، همه  هکنیا  هناهب  هبو  تسا  يرایتخا  يراوید  راهچ  هک  راعـش  نیا  اب  دیابن  رداموردـپ  . دـنریگ یم  وگلا  ردامو  ردـپ  شـشوپ 

دیاب مه  هداوناخ  دارفا  کت  کت  نیب  رد  ترـشاعم  یگنوگچ  دنیوگب . مه  اب  دنتـساوخ ، هچرهو  دنـشوپب  دنتـساوخ ، هنوگره  دـنرگیدکی ،
ردپ دننک . يراددوخ  هدننز  ياه  شیارآو  گنتو  هاتوک  ياه  سابل  ندیـشوپ  زا  دیاب  هداوناخ  نارتخدو  ردام  دشاب . يا  هژیو  تاررقم  عبات 
غولب يارب  ار  هار  ، دشاب نیا  زج  رگا  هک  دنزیهرپب  زیمآ  کیرحت  ياه  تکرحو  اه  فرح  یخرب  نایب  زا  ناشنادـنزرف  روضحرد  دـیاب  ردامو 

هب مه  هراوهاـمو  تنرتنیا  هداوناـخ  نیارد  رگا  هژیو  هب  دـنروآ ، یم  مهارف  اـهنآ  یقـالخا  داـسف  تیاـهنردو ، ناشنادـنزرف  سردوز  یـسنج 
نوناق هداوناخ  کی  نادنزرف  زگره  دـنوش ، یم  عامتجا  دراو  جراخ و  هناخ ، نیا  زا  هک  يرـسپو  رتخد  کش ، یب  . دـشاب سرتسدرد  یناسآ 

، لاح نیا  اب  دننک . یمن  رگیدکی  هب  یناطیش  هاگن  دنمرحم ، مه  اب  هک  یناسکودز  یم  ار  لوا  فرح  تباجنو  راقو  اجنآ  رد  هک  دنتسین  دنم 
مه اب  هک  ییاه  ناسنا  نیمه  یتقو  لاح  نیا  اب  تساه ، ناسنا  ندرک  هسوسو  اوغا و  لاحرد  هراومه  ناطیـش  هک  میریذپب  ار  بلطم  نیا  رگا 

خوسر مه  اهنآ  ناجرد  ناطیش  هاوخان  هاوخ  دوش ، هتسکش  دننامب ، ظوفحم  دیاب  هک  ییاه  تمرحو  دنریگ  شیپرد  یگزره  دنتسه ، مرحم 
یبرغ ياه  هناسر  رد  هک  تسد  نیا  زا  ییاه  هنومن  دنتـسین  مکودرب  یم  شیپ  یقالخا  طوقـس  زرم  ات  ار  اهنآ  يرابو  دنب  یب  نیا  دـنک . یم 
تروص دنا ، هدوب  رگیدکی  مرحم  هک  رفن  ود  فرط  زاو  يرابو  دنب  یب  رگا  دنوش . یمو  هدش  رشتنم  روشک  ياه  همانزور  ثداوح  هحفصو 

مه نآ  ییاوسرو  رت  تخس  رایـسب  نآ  تازاجمو  مرحمانود  یقالخا  داسفزا  رت  تشزو  رت  عینـش  بتارم ، هب  لمع  نیا  یلیالد ، هب  انب  دریگ ،
، یمالـسا دودح  تیاعر  ابو  دشاب  يور  هنایم  ساسارب  رداربو  ردپ  دننام  وا  کیدزن  مراحم  رباربرد  نز  شـشوپ  عون  نیاربانب ، تسا . رتشیب 
اب نادرم  ًالومعم  نایانـشآو ) ناتـسود  ) ناـنامهیمرباربرد شـشوپ  دوش . یلمع  اـهنآ  تسرد  ماـکحا  تیاـعر  اـب  فلتخم ، ياـه  تیعقومرد 

دهد یم  ار  ییاناوت  نیا  اهنآ  هب  هک  تسه  ناشدوجورد  تریغ  یعون  دنتسه ، یضاردوخرسمهزاو  دنم  هقالع  دوخ ، یگدنز  هب  هک  ینامیا 
ابدوخ ياه  تساخربو  تسـشن  رد  دارفا  نیا  دـننک . يریگولج  مرحمانو  بیرغ  نادرم  اب  ناشرـسمه  ندـش  ور  هبور  زا  نکمم ، دـح  ات  هک 

دننک یم  نهپ  ریگدـکی  زا  ادـج  ار  نانزو  نادرم  ياه  هرفـسو  دـنریگ  یم  رظنرد  اهدرمو  اه  نز  يارب  ار  يا  هناگادـج  ياهاج  ناـنامهیم ،
عورف . 2 لئاسملا . حیـضوت  . 1 عباـنم : دـنراد . ناشرـسمه  زا  زین  ار  عقوت  نیمهو  دـننک  یمن  هاـگنو  هجوت  مرحماـن ، دارفا  هب  زین  ناـشدوخو 

ص82. يونش ، ماوق و  خیش  جاح  ، مالسا رد  باجح  . 52 تشون : یپ  ص284 . ج3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  . 3 ص519 . ج5 ، یفاک ،

باجح راثآ 

باجح راثآ  متفرگ و  کمک  نادنمـشیدنا  تارظن  زا  اذل  دشاب .  یم  باجح  راثآ  قیقحت  نیا  عوضوم  همدـقم :  ینابرق  دومحم  هدنـسیون : 
ناناوج يرایـسب  مداد .  رارق  هعلاطم  دروم  نانز  تینما  يداصتقا و  یناورو  یحور  یگداوناخ ،  یعامتجا ،  یگنهرف ،  يدرف ،  داـعبا  رد  ار 

اب الماک  هعماج  نارتخد  نانز و  هک  دـشاب  نیا  ام  هعماج  رد  یباجح  دـب  للع  زا  یکی  مه  دـیاش  دـننک . یم  لاوس  باجح  راثآ  زا  زورما  ام 
 : یناور یحور و  راثآ  میوش . انشآ  رتشیب  باجح  راثآ  هفسلف و  اب  ناملـسم  کی  ناونع  هب  هک  دراد  اج  سپ  دنـشابن .  انـشآ  باجح  هفـسلف 

برغرد یـشکدوخ  كانتـشحو  رامآ  دـش -.  دـهاوخ  یناور  ياـهیرامیب  هب  ندـش  ـالتبم  زا  هعماـج  دارفا  زا  یمین  تمالـسو  ینمیا  ثعاـب 
وکسنوی رامآ  قبطو  دننز  یم  یـشکدوخ  هب  تسد  رفن  رازه  هنالاس 35  هسنارفرد  تسا . برغ  رد  دوجوم  یناور  تالالتخا  نازیم  رگناـشن 

اهنت هن  ناـنز  رد  شیوخ  ياـهرویز  مادـنا و  نتـشاذگ  شیاـمن  هب  سپ  . دـیآ یمرب  یـشک  دوخ  ددـصرد  اـکیرمآ  رد  رفن  کـی  هقیقدرهرد 
ياهناجیه داجیا  ثعاب  باجح  یب  یفرط  زا  . درک دـهاوخ  داجیا  یناور  ضارماو  تسا  هدوب  از  يرامیب  هکلب  تسا  یناور  يرامیب  تمـالع 

شیارآو يرگ  هوشع  اب  هک  تسادرفرد  هزیرغ  نیرتدـنمورین  یـسنج  هزیرغ ي  هکارچ  دوش . یم  ناناوج  اصوصخم  نادرم  ناـیمرد  دـیدش 
هزیرغ نیا  نانز  يرگ  هوشع  اب  ( 1 .) دوش یم  یناور  ضارماو  یبصع  ياه  ياهیرامیب  ثعابو  هدیرگ  رترو  هلعش  هزیرغ  نیا  نانز  یگنهربو 

ار دوخ  هنوگ  رامیب  یگدنز  ناشیرپو  هدرـسفا  تلاح  اب  لیخت  اب  ای  یـشایعو  داسف  هب  تسد  ای  دیاب  ناناوج  دوش . یمرترو  هلعـش  نادرم  رد 

باجح ياهدمایپ  زا 89راثآ و  هحفص 35 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


کنیلک مامت  رد  هک  میوگ  یم  هناتـسود  دـیوگ : یم  هنیمز  نیا  رد  ناسانـشراک  زا  یکی  دـننز . مهربار  هداوناخو  دوخ  ِِِِشمارآ ِ 
ٍِِ

هداد  همادا 
زا هشیر  همه  مدـش  هجوتم  ما  هدرک  تبحـص  واـهیرارف .. هدرک ،  یـشکدوخ  طـلغ ،  طاـبترا  انمتـسا ،  هب  ـالتبم  ناوج  نارـسپ  اـب  هک  ییاـه 

یـشیرپ ناور  زا  تیاکح  هک  منک  یم  تفایرد  همان  نارازه  يزور  تسا . هتفرگ  هعماجرد  رابودـنب  یب  نارتخد  طسوت  یـسنج  ياهکیرحت 
هدـید هـک  ینز  یناور :  یحور و  شمارآ  ( - 2 .) دـنا هداتفا  زور  نیا  هب  هعماجرد  نانزروضح  لکـش  نالف  ندـید  اب  هک  دراد  ناوج  نادرم 

شمارآ ساسحا  ظفاحم  هانپ  رد  ناسنا  تسا .  یمالـسا  باـجح  زراـب  راـثآ  زا  رطاـخ  شمارآ  تینما و  دریگ ،  یمن  رارق  عمط  دروم  دوشن 
هدولآ ياههاگن  زا  نز  نابهگن  زین  ینید  شـشوپ  تسا .  راد  روخرب  نآ  تینوصم  زا  یلامتحا  ياه  دـمآ  شیپ  تروص  رد  دراد و  يرتشیب 

نآ تظافحو  تینما  دصرد  ددرگ  رت  لماک  ششوپ  نیا  هچ  ره  دشخب و  یم  شمارآ  تینوصم و  نز  هب  هک  تسا  یلامتحا  ياه  بیـسآ  و 
هدیزگ رب  ار  ادخ  ادخو ،  دوخ  نیب  زا  هدیـشوپ  نز  تسا .  نیمز  ياه  هتـشرف  زاورپ  رپ  ياه  لاب  باجح  يونعم :  راثآ  ( 3 .) دور یم  رت  الاب 

لاـح و وا  لـمع  رکفت و  هیحور  هب  یباـختنا  نینچ  تسا .  هدرک  يور  ینید  ماـکحا  هب  سفن  ياـه  هتـساوخ  ینید و  ماـکحا  نیب  زاو  تسا 
یم رارق  وا  یلماکت  ياه  تکرح  ياتسار  رد  هنادنـسپادخ و  یقطنم ،  یلمع  ارنآ  دهد و  یم  انعم  وا  شـشوپ  هب  دشخب و  یم  رگید  ییاوه 

(4 .) دزاس یم  رادروخ  رب  اوقت  راثآ  زا  ار  وا  تسوا و  ياوقت  زراب  دومن  نز  یگدیش  وپ  تسا – .  هدیشخب  یلجتوا  ياه  ییابیز  هب  هک  دهد 
تینما و بجومو  هدـننک  نامرد  يوراد  باجح ،  نآ  نامردو  تسا  ناسنا  کلهم  دوش و  یم  ینافوط  ایرد  نوچ  ناسنا  یـسنج  تـالیامت 
هطبار ي نانز  شـشوپ  تیفیک  عون  اب  هعماـج  درم و  حور  تمالـس  دـیوگ :  یم  ییاـکیرمآ  هدـش  ناملـسم  هزاـت  نز  . تسا یحور  ياـفص 
دراد و یم  رب  نایم  زا  ادتبا  زا  ار  یسنج  تاباهتلا  زا  يرایسب  هنیمز  نانز  بسانم  ششوپ  یسنج  شمارآ  ( 5 .) دراد راکنا  لباق  ریغو  میقتسم 
 ، ییاضرا دوخ   ، سر دوز  غولب   ، ینارچ مشچ  دننام  يرایسب  ياهیراجنه  ان  تافارحنا و  ندمآ  دوجو  هب  نادرم و  ررکم  یسنج  کیرحت  زا 

ياج هب  نآ  رد  هک  دنک  یم  کمک  ییاضف  داجیا  هب  هعماج  رد  یمالـسا  شـشوپ  دوجورگید  ترابع  هب  دـنک ؛ یم  يریگ  ولج  وزواجت ... 
ابو رت  فیفعو  رتراقو  اب  رت  نیتم  ردـق  ره  نز  یعاـمتجا  رظنزا  یعاـمتجا  راـثآ  ( 6 .) تسا مکاح  شمارآ  یـسنجررکم  تاباهتلاواهکیرحت 

هعماج دارفا  ياهورین  زا  یمین  ندش  جلف  ثعاب  یباجح  یب  هعماج –  ماکحتساو  يراوتـسا  .- دیازفا یم  شتهباو  مارتحا  رب  دشاب  رت  باجح 
یـسنج ياه  تذـل  ندـناشک  ثعاب  یباجح  یبرد  تسا . هعماج  حطـسرد  راک  يورین  يافیتساو  ظفح  ( 7 .) دوش یم  هعماج  ندـش  هدولآو 

رگا ایآ  ( 8 .) دـبای یم  شهاک  وا  يورین  زکرمت  دـشاب  هجاوم  هعماج  دارفا  يورین  فیعـضت  هجیتن  ردو  عامتجا  هب  هداوناخ  رداک  طـیحمزا و 
هنوگ چـیهو  دـنناشوپب  ار  ندـب  نارتخد  دـنناوخ  یم  سرد  طـیحم  کـیردًاضرفو  دـننک  لیـصحت  يا  هناگادـج  طـیحم  رد  يرتخدو  رـسپ 
یتقو ( 9 (؟  دنا هدرک  شیارآ  هک  یتقو  ای  دنهد  یم  شوگ  داتسا  نخس  هبو  دننک  یم  رکفو  دنناوخ  یم  سرد  رتهب  دنشاب  هتشادن  یـشیارآ 
تخر هداوناخ  طیحمزا  ، دامتعاو نانیمطا  تابث و  مهو  دسر  یمرفص  هب  انایحاو ً  دوش  یم  مک  راک  هدزاب  مه  تخیمآ  مه  هب  توهـشو  راک 
ثعاب شدوبنو  هدوب  هداوناخ  ناینب  ثعاب  باجح  یگداوناخ  راثآ  ( 10 .) تسا گرزب  ررض  ود  هکلب  ررـض ،  کی  هن  نیا ،  و  ددنب .  یم  رب 

رابو و دـنب  یب  باجح و  یب  نانز  دایدزا  رثا  رد  نوچ  هداوناـخ  لیکـشت  هب  ناـناوج  لـیامت  شهاـک  مدـع  تسا -. هداوناـخ  لـلزتو  اـشحف 
رـضاح اج  همه  رد  هدرک  شیارآو  گنراگنر  نانز  هک  ارچ  تشاد .  دنهاوخ  جاودزا  هب  يرتمک  لیامت  نادرم  رگ ، هوشع  هدرک و  شیارآ 
دودحم ار  دوخ  جاودزا  اب  دننک  یم  روصت  نینچ  ییاه  هنیزه  اب  هسیاقم  رد  اه  هنیزه  نیرتمک  اب  ناشندـش  ءاضرا  ندـید و  اب  نادرم  هدوب و 

شقن اما  نارگید -.  هداوناخ  میکحت  رد  مهو  دـنراد  شقن  دوخ  یـصخش  هداوناخ  میکحترد  مه  دوخ  باجح  اب  نانز  ( 11 .) درک دنهاوخ 
میکحت رد  اـهنآ  شقن  اـما  .- دـننک یم  بلج  دوـخ  یکاـپ  هب  ار  رهوـش  داـمتعا  هک  تسا  ظاـحل  نیا  هب  دوـخ ، هداوناـخ  میکحت  رد  اـه  نآ 

يوس زا  ( 12 .) دننک یم  هجوت  رتشیب  دوخ  نارـسمه  هب  اذل  دنـشاب  یم  مورحم  هداوناخ  زا  جراخ  تاعتمت  زا  رگید  نادرم  نارگید ، هداوناخ 
تسا و عامتجا  رد  درم  نز و  ملاس  طباور  هدـنهد  ناماس  ياه  هفلوم  زا  یکی  نادرمرباربرد  نانز  يوس  زا  یمالـسا  شـشوپ  تیاعر  رگید 

ياه ییابیز  دوخ و  هب  ار  نادرم  دـنریگ و  یم  رارق  نادرم  رـسمه  ربارب  رد  ینابیقر  هتـساوخ  ان  ای  هتـساوخ  هک  یناـسک  تروص  زا  ار  ناـنز 
- هبذاج ندمآ  دیدپ  ثعاب  دراد و  یم  هگن  هداوناخ  نورد  رگیدکی و  يارب  ار  نارـسمه  ياه  هبذاج  دنک و  یم  جراخ  دـنناوخ ،  یم  دوخ 
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یبایماک عنمو  ششوپ  هفسلف ي  ( 13 .) دنک یم  کمک  هداوناخ  ناینب  يراوتسا  هب  هار  نیا  زا  دوش و  یم  رگیدکی  يارب  نارسمه  رتشیب  ياه 
وا ندرک  تخبـشوخ  لماع  یناور  ظاحل  زا  صخـش  ینوناق ِ  رـسمه  هک  تسا  نیا  یگداوناخ  عاـمتجا  رظنزا  ، عورـشمرسمهریغ زا  یـسنج 
دور یم  رامش  هب  نابنادنزو  محازمو  بیقررفن  کی  یناور  ظاحل  زا  ینوناق  رسمه  یبایماک ، يدازآ  متسیس  رد  هک  یلاحرد  دورب ؛  رامـشب 
تقو ره  دـننازیرگ و  جاودزا  زا  زورما  ناناوج  هکنیا  تلع  . دوش یم  يراذـگ  هیاپ  ترفن  ینمـشد و  ساسارب  یگ  داوناخ  نوناک  هجیتنردو 
دننک یم  یلاخ  هناش  نآ  ریز  زا  رگید  نیوانع  هب  ایو  میا ،  هچب  زونه  ام  تسا ،  دوز  الاح  هک  دنهد  یم  باوج  دوش ،  یم  داهنـشیپ  نانآ  هب 
لاـح رد  هراوـمه  يدرم  نز و  ره  تسا  مکاـح  نآ  رب  یگنهرب  هک  يا  هعماـجرد  اـما  ددرگ . یم  هسیاـقم  عناـم  باـجح  ( 14 .) تسا نیمه 

نز رد  ار  سوه  شتآ  هسیاقم  نیا  هک  تسا  نیا  دـنازوس  یم  ار  هداوناخ  هشیر  هچنآ  و  درادـن . هچنآ  اـب  دراد  هچنآ  هسیاـقم  تسا  هسیاـقم 
تقو ، نانز ندوب  باجح  اب  تروصرد  : رتشیب تیلاـعفو  شـالت  يداـصتقا -  راـثآ  ( 15 .) دـنز یم  نماد  رهوش  دوجو  رداـصوصخمورهوشو 
دایز ياه  هنیزه  هب  زاین  نانز  ییوج :  هفرص  دش -. دهاوخن  ندرک  شیارآ  فرـص  نانز  تقوو  ینارچ  مشچو  سوهو  يوه  فرـص  نادرم 

باجح و زا  هدافتسا  ( 16 . ) دوش یم  يداصتقا  عضو  دوبهب و  ثعاب  نیا   . هتـشادن ینانچنآ  شیارآ  لیاسو  لذتبم و  ياه  سابل  دیرخ  يارب 
يداصقا دعب  زا  دناوت  یم  لزنم  نوریب  رد  ناوناب  ششوپرد  یتسد  کی  داجیا  یگداس و  لیلد  هب  یلکشم  رداچ  لکش  رد  هژیو  هب  شـشوپ 
هنافسأتم ددرگن . اهاضاقت  نیا  شوخ  تسد  یکشم  رداچ  دوخ  هکنیا  طرش  هب  هتبلا  دشاب  هتـشاد  ناوناب  یتسرپدم  شهاکرد  تبثمریثات  زین 

ياـهرداچ زا  هدافتـسا  ياـج  هب  ناوناـبزا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هبو  ددرگ  یم  هدـهاشم  زین  یکـشم  ياـهرداچ  رد  یتـسرپ  دـمرهاظم  اـضعب 
یبسانت ششوپو  باجح  هفسلف  فده و  اب  هک  کبسو  فلج  ياه  حرط  ياراد  كزان و  يروت  یکشم  ياهرداچ  هب  راقو  ابو  نیتم  یکشم 

یگنهرف و  ، يداصتقا یعامتجا  ياه  تیلاـعف  يارب  ار  طـیحم  ناـنز  يوس  زا  یمالـسا  شـشوپ  تیاـعر  اـما  ( 17 .) دنروآ یم  يور  درادـن 
نیا زا  درب و  یم  نیب  زا  ار  ملاسان  تابسانم  هنیمز  لماوع ،  رگید  رانک  رد  رثوم ،  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  دنک و  یم  يزاس  ملاس  یـسایس 
ياـه تیلاـعف  هصرع  رد  هعماـج  زا  یـشخب  ناونع  هب  ناـنز  روضح  تروص  نیا  رد   . دوش یم  رجنم  رتـشیب  ییاـف  وکـشو  یهدزاـب  هب  قیرط 

اه مناخ  روضح  نیا  ربهوالع  دهاک .  یم  تیلاعف  طیحم  رد  لخم  ياهیریگرد  حیحص و  ان  ياه  تبـسانم  تفآ  زا  دبای و  یم  انعم  فلتخم 
يدنمتیاضر نیا  دوب و  دهاوخ  رثوم  یعقاو  روط  هب  نانآ  روضح  هک  ارچ  دوش ؛  یم  اه  نآ  رطاخ  تیاضر  بج  وم  فلتخم  ياه  هطیح  رد 

اج هب  نانآ  يراـتفر  یفطاـع و  يرکف ، تیعـضو  ردو  يراـک  یگدـنز  رد  هک  تسا  بساـنم  شـشوپ  تبثم  تاـعبت  داـعبا و  زا  رگید  یکی 
زا دوش  تیاـعر  یهلا  فـیلکتو  هفیظو  ماـجنا  ناوـنع  هب  رگا  یمالـسا  شـشوپ  باـجح و  یهلا  شاداـپ  زا  يدـنم  هرهب  ( 18 .) دنام دهاوخ 
رب ربمایپ  تنـس  زا  يوریپو  ادـخ  زا  تعاطاو  دـیآ  یم  باسحب  مرکا  ربمایپ  تنـس  زا  يوریپ  ادـخ و  تاروتـسد  زا  تعاطا  نشور  قیداـصم 

دوخ یناسفن  ياه  هتـساوخ  رب  ناسنا  رگا  هیکزت  باـجح و  ( 19 .) تشاد دهاوخ  لابندـب  ار  یهلا  نادـیواج  شاداپورجا  نآرق  تایآ  ساسا 
دوخ زا  ار  يدعب  تافارحنازاغآ  دیزاس  رود  مارح  ياهتیباذج  زا  اراه  هاگن  دیامرف : یم  ناحبس  يادخ  هک  هنوگ  نآو  دوش  طلسم  مکاح و 
راثآ تالمج  زا  ناحبـس  يادخ  اذـل  تسا .  هدومن  داجیا  دوخ  ردار  یهلا  برقراوج  هب  ندیـسرو  يزاسدوخ   ، هیکزت هنیمزو ي  هتخاسرود 

زورما باجح  تینما و  ( 20 .) دـناد یم  يزاس  دوخ  هیکزت و  ار  مرحمان  هب  هاگن  ینارچ و  مشچ  زا  يراددوخ  باجح و  تیاـعر  دنمـشزرا 
عامتجا هنحـص ي  رد  نایرع  يرکیپ  اب  يدازآ  ماـن  هب  ار  وا  هدز و  هنیـس  هب  ار  نز  يدازآ  هک  ندـمتم  عماوج  یعاـمتجا  تالـضعم  زا  یکی 

نز يارب  ار  ایند  رگیدکی ، اهتیانجو  اهتنایخ  عاوناو  مراحم  هبزواجت  یتح  فنع و  هب  زواجت  لیـس   . تسا نانز  تینما  هلئـسم  دزاس  یم  دراو 
ياه هناسر  زا  هک  ياهدـنهد  ناکت  راوگان و  ياهـشرازگ  . تسا هدومن  لیدـبت  ینتفاـین  تسد  یناـمرآ  هب  وا  يارب  ار  تینماو  هدومن  نمأ  اـن 

رد یـسنجو  یحور  نارحب  زا  دـنک و  یم  دـیئات  ار  بلطم  نیا  دوـش ، یم  هداد  رارق  یموـمع  راـکفا  راـیتخارد  هنیمز  نـیا  رد  اـیند  یهورگ 
 . دنا هدرک  بلس  ار  وا  رطاخ  شیاسآو  هتخاسراد  هشدخ  ار  نز  تینما  هداد و  مه  تسد  رد  تسد  ود  ره  هکدهد  یم  ربخ  يزورما  عماوج 
رد هچ  یمالسا و  عماوجرد  هچ  یمالسا  شـشوپ  اما  ( 21 .) دیامن لحرب  ار  لکشم  نیا  يدودح  ات  دناوت  یم  یمالـسا  باجح  هک  یلاحرد 

یشرازگ رد  دنک .  یم  دس  ار  هراب  نیا  رد  لیخت  هار  یتح  ددنب و  یم  فلاخم  سنج  يوس  زا  ضرعت  هنوگ  رهرب  ار  هار  یبرغ ،  زاب  عماوج 
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همه اه  نآ  دروخ .  یم  مشچ  هب  هتکن  نیمه  دنا  هدرک  باختنا  ار  یمالسا  شـشوپ  هدش و  ناملـسم  اکیرمآ  رد  هک  ییوجـشناد  نارتخد  زا 
مدع ندادـن و  تسد  دـنا و  لئاق  يرتشیب  مارتحا  رگید )  نارتخد  هب  تبـسن  ناشیا (  يارب  ناش  یـسالک  مه  نارـسپ  هک  دـنا  هتفگ  قافتا  هب 
دُعب ( 22 .) دـننک ار  اه  نآ  تیاعر  نارتخد  ریاس  زا  شیب  هراومه  ناش  تابـسانم  رد  اه  رـسپ  هک  هدـش  ثعاب  طلتخم  ياه  يزاب  رد  تکرش 

یم یـسنج  جـیهت  مدـع  يدرف  دـعب  رد  باـجح  دوـش .  یم  یــسنج  فارحنا  هـب  درف  ندروآ  يور  زا  عناـم  يدرف  دـعب  رد  باـجح  يدرف 
برغ رد  دنک و  شکورف  نانآ  نیبرد  یسنج  علو  صرح  ات  تشادرب  ار  رتخد  رـسپ و  طباور  تیدودحم  دیاب  دنیوگ  یم  هک  يا  هدع  . دشاب
هرهب تاعتمت و  يرتدیدج  ياه  لکش  زور  ره  ای  هتفای  نایاپ  برغرد  یـسنج  عمط  صرح و  ایآرگم  هدش :  هتفگ  خساپرد  . دنا هدرک  نینچ 

هلئسم ي هک  دنیوگ  یم  هک  یناسک  دیوگ : یم  نینچ  یبرغ  فصنم  نانززا  یکی  دبای . یم  تیمسر  جاور و  اهنآ  رد  یـسنج  ياه  يرادرب 
يور سنجمه  ای  گسو و  هچب  هب  نادرگ و  يور  نز  زا  رگا  يرآ  تسا !  هدش  لح  یبرغ  عماوجرد  باجحو  نز  لکـشمو  یـسنج  هزیرغ 
مهم ياه  هبنج  زا  یکی  برغ  یگنهرف  مجاهت  اـب  هزراـبم  ( 23 .) تسا هتفرگ  تروص  لح  هار  نیاتـسا  یتدم  هتبلا  تسا  هلئـسم  لح  ندروآ 

 . دش عورش  ناخاضر  نامز  زا  ٌاصخـش  رما  نیاو  تسه .  هدوب و  یعامتجا  تینما  ندرب  نیب  زاو  باجح  اب  هزرابم  اه  یبرغ  یگنهرف  مجاهت 
جاودزا هب  ناناوج  قیوشت  یمالـسا و  بان  گنهرف  غیلبت  ثعاب  تسا .  برغ  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  باجح  ظـفح  دـسیون :  یم  ناـشیا 

هب لذـتبم  لاـمعاو  اـشحف  طـیحم  هب  نداد  قوس  ياـج  هب  ینورد  شمارآ  هیحور و  تیوقت  تهج  ار  ناـناوج  ددرگ - . یم  یمالـسا  قفوم 
یم ریگارف  یعامتجا  تینما  داجیا  ثعاب  اهنتن  باجح  ظفح   . دـنوش نومنهر  یمزر  یگنهرف و  ، یـشزرو  ، يرنه ياـه  تیلاـعف  رد  تکرش 
یم یهن  لذـتبم  یــشیارآ  یتشادـهب و  مزاوـل   ، یتـالمجت یلاـک  تادراو  زا  ار  نالوئــسم  یگنهرف  مجاـهت  اـب  هزراـبم  تـهج  هـکلب  دوـش 

طـسوت لاـس  ره  هک  اـکیرمآ  یـسانش  مرج  تاـقیقحت  نیرت  نئمطم  نیرتـگرزب و  لاس 2004  رد  تیاـنج  ناـینابرق  تاـعلاطم  ( 24 .) دیامن
ياـهرازآ يارب  شـالتو  تمرح  کـته  یناـبرق  رفن   209880 طـسوتم روطب  ربـتکارد 2005  شرازگو  هدـحتم  تلاـیا  يرتـسگداد  ترازو 

زا 3200 شیب  بجوم  تالیدعت  نیا  راب -  کی  هقیقد   2  / 5 ره ًابیرقت  ینعی  تسا  هتشاد  دشر  لاس 2003  هب  تبسن  هک  هتشاد  دوجو  یسنج 
نز و 8000 يور 8000  اه  يرامیب  لرتنک  يرگـشیپ  زکارم  يرتسگداد و  ترازو  هک  یتاقیقحت  رد  دوش -.  یم  عورـشمان  يرادراب  دروم 

رازآ یعون  دروم  دوخ  یگدنز  لوط  رد  هدحتم  تالایا  نانز  مشـش  کی  ات  موس  کی  نیب  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دنا  هداد  ماجنا  درم 
لاس ریز 25  نانآ  هک 83 % دـنا  هتفرگ  رارق  تمرح  کتح  يارب  شالت  ای  تمرح  کـته  یناـبرق  نز ،  نویلیم   7/7  . دنا هتفرگ  رارق  یسنج 

یسنج رازآو  هلمح  دروم  زا 13000  شیب  لاس 2004  رد  دنریگ .  یم  رارق  یسنج  تیذا  دروم  مه  راک  لحم  رد  یتح  نانز  دنشاب - .  یم 
امن دوخ  نانز  نز  تیصخش  ظفح  ( 25 .) دوش یم  تیاکش  اهرازآ  نیا  زا   % 24-16 هدوب .  نانز  هرابرد   %( 9/0 – 9/84  ) هک هتشاد  دوجو 

ود زا  نانزو  نادرم  دروخرب  راتفگ و  هاـگن ،  عون  یلک  روطب  تسا .  هدیـشوپ  ناـنز  نآ  زا  یـشزرا  تیبوبحم  اـما  دـنراد  یـسنج  تیبولطم 
يرهاظ یحیرفت و  يوهش ،  دروخرب  دنرادروخرب –  یصقان  شـشوپ  ای  يریگولج  زا  هک  ینانز  اب  دروخرب  دنرادروخ .  رب  توافتم  تیهام 

هدیـشوپ نانز  هرهچ  هب  هاگن  همادا ي  تردـق  ام  نادرم  ًالوصا  یبلق .  میرکت  مارتحا و  اب  هارمه  يدروخ  - رب هدیـشوپ ،  نانز  اب  دروخرب  اما  . 
مارتحاو میرکت  یع  ون  دوخ  نانز  اب  نتفگ  نخـس  ماگنه  رد  درم  يریز  هب  رـس  تسا و  ینکـش  هاگن  یمالـسا  باـجح  هکنیا  هچ  دـنرادنار 

ربارب رد  دوخ  تیقوم  ماقم و  ظفح  يارب  نز  هک  تسا  هدوب  يزومرم  لئاسم  زا  یکی  درم  دوخ و  ناـیم  نز  نتـشاد  هاـگن  میرح  ( 26 .) تسا
هاگیاپ دروآ  يور  باـجح  هب  وارگا  میناد -.  یم  باـجح  ار  نز  تیـصخش  ندرب  ـالاب  هار  اـهنت  اـم  ( 27 .) تـسا هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  درم 

(28 .) دننک هجوت  ًاعقاو  دوخ  نارـسمه  هب  دـنهد و  جرا  دوخ  یگداوناخ  یگدـنز  هب  دـنوش  یم  راچان  اهدرم  دوش  یم  يوق  شا  یگداوناخ 
اه نیا  هک  دـنراد  نانیمطا  سوهلاوب  نادرم  اریز  دـنرتدازآ  دوخ  ياه  دـمآ  تفر و  اهتیلاعف و  رد  باجح  اـب  ناـنز  نز  یگدازآ  باـجح و 

باجح هناخ  لها  يارب  هناخ  ًاعطق  نز  یکاپو  باجح  ( 29 .) دننک یم  داجیا  اه  نآ  يارب  تمحازم  رتمک  نیاربانب  دنوش و  یمن  هبعلم  همعط 
دهاوخن یقاـب  يا  هناـشنو  رثا  دوـش  هدـیرد  اـه  هدرپ  نیا  رگا  تسا .  باـجح  مهدرمو  نز  ساـبل  تسا .  باـجح  مه  لزنم  رد  هدرپ  تسا .

نز كاپ  میرح  هب  داسف  ياهبورکیم  هدولآ و  ياه  هاگنو  سفن  ياوه  ناـیرج  عناـم  باـجح  نز  ییاـبیز  تمالـس و  باـجح و  ( 30 .) دنام
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 : دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  دـنک - .  یم  ظفح  يوج  ياه  یگدولآ  امرـسو و  باتفآ  دـنزگ  زا  ار  وا  ینامـسج  اه  تفارظو  ییابیز  تسا . 
یم باجح  راثآ  تمکح و  تیّیمها و  نز  باجح  شـشوپ و  ناـنز  ( 31 .) دراد یم  هاگن  رت  هزیکاپ  رتملاس و  رت ، هدـنیاپ  ار  اه  نز  باـجح 

ٍباَجِح ِءاَرَو  نِم  َّنُهُولسَف  اًعاَتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اَذِإ  َو   : دیامرف یم  نآرق  رد  اه  نآ  ندشن  هدولآ  نانز و  نادرم و  ياه  لد  یکاپ  درومرد  دسیون 
ياهلد يارب  مه  راک ، نیا  دیهاوخب . هدرپ  تشپ  زا  دـیتساوخ ، يزیچ  ربمایپ  نانز  زارگا  و  ( 53 بازحا ،  َّنِِهبُوُلق (  َو  ْمُِکبوـُلُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلاَذ 

ِءاَِسن َو  َِکتاََنب  َو  َکِجاَوْزَِّأل  ُلق  ُِّیبَّنلا  اَُّهیَأَی  رـس  کبـس  دارفا  تیذا  زا  ندـنام  ناما  رد  تسا  رت  هدـنراد  كاپ  اـهنآ  ياـهلد  يارب  مهو  اـمش 
نارتخد نانز و  هب  ربمایپ ، يا  ( 59 بازحا ،  ) اًمیِحَّراًروُفَغ ُهَّللا  َنَاک  َو  َْنیَذُْؤی  اَلَف  َْنفَْرُعی  نَأ  َینْدَأ  َِکلاَذ  َّنِِهبِیبَلَج  نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینُْدی  َنِینِمْؤُْملا 

ادخ و  دندرگن . عقاو  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  ات  تسا ، رتبسانم  نیا  دنـشوپ . ورف  دوخ  رب  ار  دوخ  رداچ  هک  وگب  نانمؤم  نانز  دوخ و 
ًالْوَـق َْنُلق  َو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَـمْطَیَف  ِلْوَْقلاـِب  َنْعَـضَْخت  اَـلَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ِءاَـسِّنلا  َنِّم  ٍدَـحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  َءاَِـسن  . َ تـسا ناـبرهم  هدـنزرمآ و 

هک يدرم  نآ  ات  دییوگم  نخس  یمرن  هب  سپ  دیـسرتب . ادخ  زا  رگا  دیتسین ، نانز  رگید  دننامه  امـش  ربمایپ ، نانز  يا   ( 32 بازحا ، ) اًفوُْرعَّم
نیما نز  نآرق  رظن  زا  یهلا : تناما  ظفح  نآرق  رد  باـجح  راـثآ  ( 32 .) دییوگب هدیدنسپ  نخـس  دتفا و  عمط  هب  تسه  یـضرم  وا  بلق  رد 

نیا زا  هک  هتـساوخ  وا  زاو  هداد  نز  هب  تسوا  دوخ  قح  هک  ناحبـس  يادـخار  تیثیح  تمرح و  نیا  ماقم و  نیا  ینعی  تسا  حرطم  هّللا  قح 
قح نز  باجح  تسین و  وا  دوخ  هب  طوبرم  اهنت  وا  باجح  هک  دـنک  كرد  ًالماک  نز  ینعی  دـییامن .  تظفاحم  یهللا  تناما  ناونعب  شقح 
نز یباـجح  یب  یتـفع و  یب  هب  تیاـضررهوش  اـی  نز  دوـخ  رگا  یتـح  ینعی  تسا  هللا  قـح  نز  تفعو  تمـصع  مالـسا  رد  تسوا .  یهللا 

برغ رد  هک  تسا  نیا  مالـسا  اب  یبرغ  ياهروشک  قرف   . دوش یمن  عورـشم  تیاضر  ابو  تسادخ  سومان  نز  اریز  تسین  مامت  راک  دهدب ،
 . دوش یمن  مامت  راک  تیاضر  اب  مالسارد  اما  تسا .  لح  لکشم  دنراد  تیاضر  وا  رهوش  ردام و  ردپ و  ای  وادوخ  درک  یتفع  یب  ینز  رگا 

یکاح اه  قرف  نیا  همه ي  دنامب .  ظوفحم  دیابو  تسادخ  نآ  زا  نز  تفع  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  دوش .  يراج  دیاب  ادـخ  مکح  هکلب 
رظن را   . دـننکن هاگن  یـسنج  دـید  ابو  ندوب  باذـج  فرـص  اه  درم  دوش و  ظفح  وا  تمرح  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  تسا  نز  تمظع  زا 

وا زاو  ؛  هداد نز  هب  تسا  وا  دوخ  قح  هک  ناحبـس  يادـخ  ار  تیثـیحو  تمرح  نیا  ماـقم و  نیا  ینعی  تسا .  حرطم  هللا  قح  نیما  نز  نآرق 
تسین وا  دوخ  هب  طوبرم  اهنت  وا  باجح  هک  دنک  كرد  الماک  نز  ینعی  دیامن .  تظفاحم  یهلا  تناما  ناونع  هب  شقح  نیا  زا  هک  هتساوخ 

یب هب  تیاـضررهوش  اـی  نز  دوخ  رگا  یتح  ینعی  تسا .  هللا  قح  نز  تفعو  تمـصع  مالـسا  رد  ( 33 .) تسا وا  یهلا  قح  نز  باـجحو   ؛
مالـسا اب  یبرغ  ياهروشک  قرف  دوش .  یمن  عورـشم  تیاضرابو   . تسادخ سومان  نز  اریز  تسین  مامت  راک  دهدب  نز  یباجح  یب  یتفع و 
تیاضر اب  مالـسا  رد  اما  . تسا لح  لکـشم  دـنداد  تیاضر  وا  رهوش  ردام و  ردـپ و  اـی  وا  درک  یتفع  یب  ینز  رگا  برغ  رد  هک  تسا  نیا 

نیا همه   . دنامب ظوفحم  دیابو  تسادخ  نآ  زا  نز  تفع  هک  تسا  نآرگناشن  نیا  دوش .  يراج  دیاب  ادـخ  مکح  هکلب  دوش  یمن  مامت  راک 
هاگن داسف  دـید  اب  ندوب و  باذـج  فرـص  اهدرم  و   . دوش ظفح  وا  تمرح  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  تسا  نز  تمظع  زا  یکاح  اه  فرح 

اهنت هن  دارفا  زا  یـضعب  یملع  رهاظ  هب  ییاه  اعدا  فالخ  رب  یکـشم  رداچ  زا  هدافتـسا  یکـشم  باـجح  رداـچ و  يدـمآ  راـک  ( 34 .) دننکن
رد یناور  شمارآ  داجیا  کیرحتو و  جـیهت  مدـع  ینعی  مرحمان  لباقم  رد  نانز  شـشوپ  باجح و  هسلف  اب  هکلب  درادـن ،  یفنم  يا  هضراع 

هجوت بلج  کیرحت و  ثعاب  تسا و  لاعف  ریغ  تماص و  یکـشم  گنر  هکنیا  اه ،  گـنر  یـسانشناورردزورما  . تسا راـگزاس  زین  هعماـج 
. تسا قلطم  زرم  رگنیامن  هایس  هک  تسا  هدش  هتفگ  هایـس  گنر  هرابرد  اه  گنر  یـسانش  باتکرد  تسا .  ملـسم  تیعقاو  کی   ، دوش یمن 

دارفا دوخ و  نیب  یلماک  قلطم و  زرم  راک ،  نیا  اب  دنک  یم  هدافتسا  یکشم  باجح  زا  لزنم ،  نوریبرد  مرحمان  لباقمرد  هک  يدرف  نیاربانب 
نیا هب  درادن  قح  مرحمان  هک  دهد  ناشن  دهاوخ  یم  دنک  یم  رس  رب  یکـشم  رداچ  لزنم  نوریب  رد  یمناخ  یتقو  دیامن .  یم  داجیا  مرحمان 
یم دوخ  یکشم  باجح  اب  وا  يزاب ،  سوه  یگزره و  ییایح و  یب  ياج  هن  تسا  تفع  وءایح  میرح   ، میرح نیا  اریز  دوش  کیدزن  میرح 

نیاربانب تسا . دیفس  گنر  ینعی  هلب )   ) لباقم هطقن ي  هدوب و  هن )   ) هایس هک  تسا  هدمآ  اه  گنر  یسانش  ناور  رد  نینچ  مه  هاگن  دهاوخ 
سابل هک  یی  اه  نآ  لباقم  رد  دنیوگب و  هن  وا  هب  دنهاوخ  یم  عقاو  رد  دننک  یم  هدافتـسا  یکـشم  باجح  زا  مرحمان  لباقمرد  ناوناب  یتقو 
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هتساوخ دنشوپ  یم  باذج  گنراگنر و  ياه  سابل  هک  ییاه  نآ  دنراذگ و  یمزاب  دوخ  يوس  هب  ار  اه  هاگن  هار  عقاو  رد  دنشوپ  یم  دیفس 
گنر هب  هاگن  لباقم  رد  هچراپ ا ي  ناسنا  یتقو  زین  یناور  رظن  زا  دـنهد .  یم  رارق  هدولآ  هزره و  ياه  هاـگن  ضرعمرداردوخ  هتـساوخانای 

بلج ثعاب  زین  گنراگنر  ياهسابل  زا  ناوناب  هدافتـسا  دنک و  یم  داجیا  تبغررارمتـسا  ندید و  يارب  و  دنک . یمزاب  ار  مشچ  نشور  ياه 
زا يریگولج  - 2 هعماج .  دارفا  نیب  یناور  شمارآ  داـجیا  یمالـسا 1 - باجح  دئاوف  يریگ : هجیتن  ( 35 .) ددرگ یم  مرحماـن  نادرم  هجوت 

نانز تین  وصم  - 5 هعماج .  حطس  رد  راک  يورین  يافیتسا  ظفح و  - 4 ناوناب .  یتسرپ  دم  ياضاقت  شهاک  - 3 یسنج .  کیرحت  جییهت و 
نادرم نانز و  هنایارگ  يونعم  روضح  - 7 هعماج .  حطس  رد  یعامتجا  يدرف و  دسافم  ریگمشچ  شهاک  - 6 اه .  ناکم  اه و  نامز  همه  رد 
لایما زا  حیحص  يدنم  هرهب  لرتنک و  تیاده ،  - 9 هعماج .  رد  تناتم  ایح و  تفع ،  دننام  یناسنا  ياه  شزرا  ظفح  - 8 هعماج .  حطس  رد 
نادرم یگنهرف  یعامتجا و  تیعقوم  ییابیز  تمالس و  -11 راجنهب .  ان  عورـشمان و  یعامتجا  ياهراشف  ندرب  نیب  زا  - 10 یناسنا . زئارغ  و 
باتفآ هلجم  يورخاو  يویند  راثآ  باـجح  يزیزع ، نسحم  - 1 اه :  تشون  یپ  یگنهرف .  مجاهت  اـب  هزراـبم  - 12 یمالسا .  هعماج  نانزو 

نامه ص 90 4 - ام ،  رصع  رد  باجح  باتک  يربکا ،  اضر  دمحم  یشیرپ 3 - ناورو  هانگ  روصتو  لیخت  ییاطع ، فصآ  دمحم  دزی 2 -
 ، يزیزع نسحم  ص 100 7 - یمالسا ،  گنهرف  رد  باجح  نادنخ ،  ریم  دیمح  دیس  ادرف 6 - دزی  تیاس  نایدحاو ،  يدهم  ص 89 5 - ، 

مالسا هرگنک  تالاقم  يدازآ ، باجح و  باتک  ص 92 10 - باجح ،  هلئسم  يرهطم ،  یضترم  تاهبش 9 - هب  خساپ  دزی 8 - باتفآ  هلجم 
دیس ص 56 13 - نز ، مالـسا و  هرگنک  تالاقم  يدازآ ، باجح و  باـتک  دزی 12 - باـتفآ  هلجم  يزیزع ،  نسحم  ص 48 11 - نز ،  و 

 ، نادنخ ریم  دیمح  دیس  ص 89 15 - باجح ،  هلئسم  يرهطم ،  یضترم  ص 107 14 -  ، یمالـسا گنهرف  رد  باجح  نادنخ ،  ریم  دیمح 
رد باجح  نادنخ ،  ریم  دیمح  دیـس  تاهبش 18 - - هب  خساپ  دزی 17 - باـتفآ  هلجم  يزیزع ،  نسحم  یمالـسا 16 - گنهرف  رد  باجح 
رد باجح  نادنخ ،  ریم  دـیمح  دیـس  نامه 22 - نامه 21 -  – تیاس 20  رد  ییاـطع ،  فصآ  دـمحم  ص 103 19 - یمالـسا ، گنهرف 

رظنم زا  باجح   ، يوقت لیهس  ص 44 25 - ادرف ،  دزی  تیاس  نایدحاو ،  يدـهم  تاهبش 24 - هب  خساپ  ص 103 23 - یمالسا ،  گنهرف 
باتک ص 95 28 - باـجح ،  هلئـسم  يرهطم ،  یـضترم  ص 89 27 - ام ،  رـصع  رد  باجح  باـتک  يربکا ،  اـضر  دـمحم  - 26 نآرق ، 
باتک يربکا ،  اضر  دـمحم  ص 59 31 - ناـمه ، ص 55 30 - ناـمه ، ص 55 29 - نز ،  مالــسا و  هرگنک  تـالاقم  يدازآ ، باـجح و 
لالج هنییآ  یلمآ ،  يداوج  هللادبع  نامه 34 - مولع 33 - ریاس  ینآرق ،  فراعم  کناب  ینآ ، رق  راـث  آ  ص 12 32 - ام ،  رصع  رد  باجح 

باجح اضردمحم ،  يربکا ،  - 2 هیامن .  رد  نآرق  رظنم  زا  باجح  - 1 عبانم :  تسرهف  تیاس  رد  یقازر ، دیمح  ص 426 35 - لامج ،  و 
لامج و هنیئآ  هللادـبع ،  یلمآ ،  يداوج  - 4 تیاس .   (. مولع ریاس  نآرق (  فراعم  کـناب  - 3 مایپ .  تاراشتنا  پاچ 1380 ،  ام ،  رـصع  رد 
 ، یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  رـشن  نز ،  مالـسا و  هرگنک  تـالاقم  هعومجم  يدازآ ،  باـجح و  - 5 پاچ 19 .  تبون   ، ءارـسا رـشن  لالج ، 

-8 ینید . تاهبـش  هب  خساپ  تیاس  -7 اه .  گنر  راـثآ   ، 40 ص ،  باـتفآ ،  تیاـس  رد  دـیمح ،  یقازر ،  - 6 . 1367 لوا ،  پاـچ  نارهت ، 
هلئـسم یـضترم ،  هر ، )  ) يرهطم - 10 ناشیا .  تیاسرد  هلاقم )   ،) فصاـع دـمحم  ییاـطع ،  - 9 تیاـس .  رد  هلاـقم )  ، ) نـسحم يزیزع ، 

 ، نایدحاو - 12  . 1387 لوا ،  پاچ  یمالسا ،  گنهرف  رد  باجح  دیمح ،  دیس   ، نادنخ ریم  - 11 نیدرورف 1374 .  پاچ 41 ،  باجح ، 
 . ادرف دزی  تیاس  يدهم ، 

نانآ فافع  يرادیاپ  يارب  یحرط  نانز ،  باجح 

دیاب دراد و  یمومع  تفع  ياضف  زا  تنایص  ظفح و  رد  یلصا  شقن  ایح  باجح و  هک  تسا  هلئـسم  نیا  تابثا  حرط و  یپ  رد  راتـشون  نیا 
دای ایح  هدیدپ  ندوب  يرطف  زا  تسخن  تخادرپ .  مرزآ  ایح و  تیوقت  يارب  يزاس  هنیمز  هب  باجح  جیورت  رد  يراذـگ  هیامرـس  تازاوم  هب 
نیا هک  تسا  رواب  نیا  رب  دـیوگ و  یم  نخـس  دوش  یم  هدـیدپ  نیا  نتفرگ  رارق  رطخ  رد  ثعاب  هک  یتامادـقا  نیتسخن  زا  هاگنآ  دـنک .  یم 

ناـیاپ رد  هتخادرپ و  شزیگنا  لـماوع  هب  همادا  رد  دوش .  یم  تیوقت  مدرم  طـسوت  سپـس  دریگ و  یم  تروص  نز  يوـس  زا  تسخن  مادـقا 
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اه گنهرف  عماوج و  زا  يرایـسب  رد  نانز  تسا .  هتفگ  نخـس  هدـش  دای  لماوع  ریثأت  يزاس  یثنخ  اه و  شزغل  زا  يریگولج  ياـه  راـکهار 
هنوگ هب  هدیدپ  نیا  تسا .  هدـش  هتفگ  نانآ  هرابرد  یفلتخم  يداقتنا  ياه  هتکن  اه و  لثملا  برـض  ریباعت ،  دـنا و  هدوب  هیانک  نعط و  دروم 
لوط رد  نادرم  هناهاوخ  دوخ  هنایوج و  هطلـس  عضاوم  زا  يدومن  هدنهد ،  رازآ  ریباعت  نیا  نانز ،  هاگن  زا  تسا .  لیلحت  لباق  یفلتخم  ياه 

یم راک  هب  هک  دراد  ییاه  دـنفرت  اه و  رکم  نانآ و  دوخ  درکلمع  رد  هشیر  نانز  زا  يداـقتنا  ياـه  ریبعت  نادرم ،  هاـگن  زا  و  تسا .  خـیرات 
 ، يرگید هب  سنج  ود  زا  کی  ره  هاگن  زا  رتارف  ار  لیلحت  هاگن و  رگا  اما  دنـشخب !  ققحت  ار  دوخ  تالیامت  اه و  هاگدـید  ارآ ،  اـت  دـنریگ 

ياه هیـال  رد  هک  میـسرب  تیعقاو  نیا  هب  میناوت  یم  میـشاب ،  اـه  ناـسنا  یعیبط  راـتفر  يارب  رت  راد  هشیر  یلیلد  يوجتـسج  رد  میهد و  رارق 
يا هژیو  يدـنمناوت  زا  اـه  گـنهرف  همه  عـماوج و  همه  رد  نز   . ? تسا ) هتفهن  مهم  هتکن  دـنچ  اـه  ییوـج  بیع  اـه و  داـقتنا  نیا  نـیریز 

رد نانز  اب  يدرواـمه  رد  یحور  تبالـص  یمـسج و  ياوق  يرترب  همه  اـب  نادرم   . ? دـنا ) هدوب  نآ  دـقاف  نادرم  هک  تسا  هدوب  رادروخرب 
ًالومعم هک  تسا  هدوب  يدج  نانچ  نانز  هب  نادرم  یگتـسباو   . ? دـنا ) هدرک  یم  یناوتان  فعـض و  ساسحا  نانآ ،  هژیو  ياه  يرترب  هنیمز 

اب هتـشاذگ و  مه  رانک  ار  لماع  هس  نیا  رگا  دنا .  هدوبن  یگدنز  هنحـص  زا  نز  نداهن  رانک  ای  كرتشم و  یگدـنز  زا  یـشوپ  مشچ  هب  رداق 
زا نادرم  يریزگان  زاین و  هک  میوش  یم  هجوتم  اه  هاگن  تالیامت و  اـه و  هقیلـس  يربارباـن   ? يریزگاـن -  ? زاـین - ? ؛  مینک - هظحـالم  مه 
رد ار  داضتم  تلاح  ود  رگید  يوس  زا  نانآ  ياه  باختنا  اه و  هقیلـس  یهاگن و  عونت  وس و  کی  زا  نانآ  هب  یگتـسبلد  نانز و  اـب  یگدـنز 
رد هراومه  نارعاش  وس  کی  زا  تسه ،  هدوب و  ناسون  رد  ینیبدـب  یگتخاـبلد و  بطق  ود  ناـیم  هک  یتلاـح  تسا ،  هداد  یم  لکـش  نادرم 

هطلس رکم و  رد  رگید  يوس  زا  و  دنا ،  هتفرگ  تیراع  هب  دنا و  هدوتس  ار  نز  هاگن  تماق و  وسیگ و  وربا و  يرعش ،  تاراعتـسا  نیرت  فیطل 
دنا و هتـسناد  ییابیکـش  يراکادف و  تبحم و  رهظم  ار  وا  هاگ  دنا .  هدوشگ  لیثمت  نعط و  هب  نابز  وا  یهاوخ  نوزف  يراگزاسان و  ییوج و 

ناطیش ار  يو  ینامز  دنا و  هدناوخ  هتشرف  ار  وا  هاگ  دنا .  هدرک  مهتم  يرس  کبـس  یهاوخدوخ و  تداسح و  ییافو و  یب  هب  ار  يو  ینامز 
زاین نز  هب  وس  کی  زا  درم  هک  تسا  نیا  نانز ،  هرابرد  نادرم  يرادنپ  ضقانت  ییوگ و  ضقانت  نیا  ّرـس  دمآ ،  هتفگ  هک  نانچ  دنا !  هدیمان 
هنیزه ندـش  هتفیـش  ندـش و  بذـج  نیا  هک  دـنک  یم  ساـسحا  رگید  يوس  زا  دیاتـس ،  یم  ار  وا  سپ  تسا  وا  نوتفم  بوذـجم و  دراد و 
اجنیا تسا ،  هدرب  شیپ  ار  يو  نونج  تراسا و  دـح  رـس  ات  هاگ  هدرک و  بلـس  ار  وا  يدازآ  عقاو  رد  تسا و  هداـهن  وا  شود  رب  ار  یناوارف 

 ، لکـشم نیا  لاـح ،  ره  هب  هک  دوش  لاؤس  رگا  دـیاشگ .  یم  ییوـج  بیع  داـقتنا و  هب  بل  دـنک و  یم  رطخ  ینارگن و  ساـسحا  هک  تسا 
دنراد هک  یفلتخم  ياه  ییاناوت  مغر  هب  نادرم  اما  تسا ،  نادرم  دوخ  هجوتم  هدش  دای  لکشم  تفگ ،  دیاب  نانز ؟  ای  تسا  نادرم  لکـشم 

دوخ ًالومعم  اما  تسا  نانآ  هدهع  رب  شاعم و ... نیمأت  هداوناخ ،  زا  عافد  نمشد ،  اب  گنج  نوچ  یگدنز  نیگنس  ياهراب  یعیبط  روط  هب  و 
ریسا هک  تسا  نیمه  هدرک ،  رت  هدیچیپ  ار  هلأسم  هچنآ  تسا .  نانز  تسد  رد  لکشم  نیا  لح  دیلک  هکلب  دنتـسین  لکـشم  نیا  لح  هب  رداق 

 ، دوش یم  گنت  وا  رب  هصرع  یتقو  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  درادـن و  رایتخا  رد  ار  شیوخ  نادـنز  دـیلک  نز ،  تبحم  لامج و  هاگن و 
 ، درادن دوجو  لباقتم  تروص  هب  دنراد ،  نانز  هب  نادرم  هک  يریزگان  زاین و  نیمه  ایآ  یلو  دـیاشگ ،  یم  هیالگ  ماهتا و  يدـنت و  هب  نابز 

یحرط درم ،  نز و  دوجو  حرط  نآرق ،  هاگن  زا  دـنرادن ؟  نانآ  اـب  یتسیزمه  نادرم و  روضح  دوجو و  هب  زاـین  هزادـنا  ناـمه  هب  ناـنز  اـیآ 
يارب ار  لباقتم  شقن  نیمه  زین  نادرم  دنتسه ،  نادرم  یمسج  یحور و  ياه  زاین  هدنهد  ششوپ  سابل و  نانز  هک  نانچمه  تسا و  لباقتم 

توافت نیا  سکع  رب  هکلب  تسین  تعیبط  ماظن  رد  ود ،  نآ  درکراک  یناسمه  يانعم  هب  لـباقتم  حرط  نیا  دوجو  اـما  دـننک  یم  اـفیا  ناـنز 
يواست نایب  رد  هک  نآرق  تسا .  هدز  مقر  ار  ندوب  لمکم  هدیـشخب و  انعم  تیجوز  هلأـسم  هب  هک  تسا  درکراـک  اـه و  شور  اـه ،  هبذاـج 

ود و نآ  زا  کی  ره  درکراک  نایب  رد   / ??? هرقب )  َّنَُهل ( »  ٌساَِبل  ُْمْتنَأَو  ْمَُکل  ٌساَِبل  َّنُه  دـیوگ « :  یم  شنیرفآ  حرط  رد  درم  نز و  ییاهن 
زا ندش  غراف  یـشخب و  شمارآ  ار ،  اهناسنا  هّرمزور  یگدنز  رد  نانز  شقن  نآرق ،  دراد .  توافتم  نایب  دننک ،  یم  افیا  هک  یعیبط  یـشقن 

هناشن زا  و   / ?? مور « )  اَْهَیلِإ ( »  اُونُکْسَِتل  اًجاَوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو  دناد « :  یم  یگدنز  یحور  یمـسج و  ياه  راشف 
رد ار  درم  درکراک  شقن و  دهاوخ  یم  یتقو  یلو  دیبای » .  شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  داد  رارق  ینارسمه  امش  يارب  هک  تسا  نیا  یهلا  ياه 
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يونعم يدام و  يرادیاپ -  ماوق و  هیام  نادرم   / ?? ءاسن « )  ِنلا ( »  ِءاَسّ یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاَجِّرلا  دیوگ « :  یم  دنک  میـسرت  نانز  يارب  یگدـنز 
رد تقد  نینچمه  تسا و  هتفر  راک  هب  یلع »  يرگید «  رد  و  یلا »  یکی «  رد  هک  یَلَع »  َنُوماَّوَق  و «  اَْهَیلِإ »  اُونُکْسَِتل  ریبعت «  ود  دننانز » .  - 

ندیـشخب و ماوق  ندوب ،  هاـگ  هیکت  شمارآ ،  هاـگهانپ ،  شقن  ینیع ،  درکراـک  رد  هک  دـنایامن  یم  َنُوماَّوَق »  و «  اُونُکْـسَِتل »  ياـنعم «  نتم 
مکحتسم يا  هناوتـسا  هب  نابیاس  نیا  رگا  هاگ ،  هیکت  درم  تسا و  نابیاس  نز  تسا .  هدش  راذگاو  نادرم  هب  یگدنز ،  زا  هناردتقم  تیامح 

ار یگدـنز  يرگید ،  نودـب  کیره  یلو  دـشخب  یم  ناسنا  یگدـنز  هب  رادـیاپ  تینما  شیاسآ و  شمارآ ،  دـشاب ،  هتـشاد  هیکت  دـمتعم  و 
یم نز  رگا  دـش ،  دای  هچنآ  ساسا  رب  ناـنز  یعیبط  درکراـک  مزاول  زا  يربلد  تیباّذـج و  دـنک .  یم  تینما  شیاـسآ و  لـباق  ریغ  راوشد ، 
نآ رازبا  تاناکما و  مزاول و  دیاب  ریزگان  دنک ،  افیا  ار  یگدنهد  مایتلا  یشخب و  شمارآ  ندوب ،  نابیاس  شقن  یگدنز ،  هنحص  رد  تسیاب 

 ، یحور دعب  رد   . ? نز - يرهاظ  مادـنا  یکیزیف و  دـعب  رد   : ? تسا - هداد  ماجنا  تحاس  ود  رد  ار  زیهجت  نیا  دـنوادخو  دـشاب  زهجم  زین 
اب هک  نیا  تفگش  تسا و  رهاق  هدنناوخارف و  راذگریثأت ،  لاّعف ،  يرصنع  شیوخ ،  لّمجت  لامج و  اب  نز  وا .  تیـصخش  تفاطل  یفطاع و 
 ، ناسنا یعیبط  ماظن  رد  نز  دشخب .  یم  افرژ  دزاس و  یم  رادیاپ  دهد ،  یم  شیازفا  ار  يراذگ  ریثأت  نیا  شیوخ ،  یتاذ  لاعفنا  فاطعنا و 
وا هب  تسا  يرگشزاون  يزرو و  تبحم  هک  نآ  تاناکما  دیـص و  نیا  رازبا  دنارورپب و  دزروب و  تبحم  ات  دنک  یم  دیـص  هک  تسا  يداّیص 

رادـتقا نیا  رازبا  دـهد و  تینما  دـنک و  تیامح  ات  دزرو  یم  رادـتقا  هک  تسا  یناطلـس  تعیبط ،  ماظن  رد  درم  هک  ناـنچ  تسا .  هدـش  هداد 
دراد داـی  هب  ار  یتخـس  ياـه  هرطاـخ  نیطالـس  ناداّیـص و  زا  خـیرات  اـما  تسا .  هدـش  هداد  وا  هب  یحور  یمـسج و  تحاـس  ود  رد  ییوـج 
دوخ رادتقا  هک  ینیطالس  دنا .  هتشک  یم  ای  هداهن  یم  او  دوخ  هب  ار  یمخز  دیص  دنا و  هدرک  دیـص  دوخ  تذل  حیرفت و  يارب  هک  یناداّیص 

 « يداّیص شقن «  دنا .  هدروآ  مهارف  نارگید  يارب  ار  ینما  ان  نیرتگرزب  دوخ  دنا و  هدرک  نیرق  یمحر  یب  یهاوخ و  دوخ  تیرابج و  اب  ار 
ریسا و ار  نآ  دبای و  هطلس  شیوخ  دیـص  رب  ات  دنک  دیـص  هک  يداّیـص  دهد .  یم  خر  تخـس  يا  هعجاف  دزیمآ ،  مه  رد  رگا  تنطلـس »  و « 

هیلع شیوخ  يداد  ادـخ  رازبا  زا  دـنک ،  ییاورناـمرف  شیوخ  لاـمج  ییاـبیز و  اـب  دـنک ،  يرگ  هولج  يربـلد و  هک  ینز  دـنک و  دوخ  هدرب 
دیوج هرهب  نارگید  دیص  يارب  شیوخ  تاناکما  تردق و  زا  دوش و  يداّیص  دیص و  قشاع  هک  یناطلس  و  تسا .  هدرب  دوس  یتسه  فادها 

زج يزیچ  هب  هک  تشاذگ  دهاوخ  شیامن  هب  ار  رن  ناویح  يدرم »  زا «  و  تشاد !  دهاوخ  ناهاشداپ  يارسمرح  یگرزب  هب  یهاگ  راتـشک  ، 
دنوادخ هک  يریبدت  تیباّذج  ِلامج  بجح ،  تفریذپ .  دهاوخن  ار  يدهعت  چیه  نآ  زا  سپ  نآ و  زا  لبق  داد و  دهاوخن  خساپ  یسنج  زاین 

راک رازبا  دنربب و  دوس  یناسنا  هعماج  لادـتعا  یـشخب و  شمارآ  نتخاس و  تهج  رد  دوخ  تیباّذـج  لامج و  زا  نانز  ات  تسا  هدرب  راک  هب 
نانز يارب  مه  فافع  ایح و  تسا .  نز  حور  رد  ایح  بجح و  رـصنع  نداد  رارق  دنریگن ،  راک  هب  بیرف  هطلـس و  تهج  رد  ار  يربلد  دـمآ 
هبذاج اه و  يدنمناوت  لیلد  هب  اما  دنهنن ،  نوریب  یهلا  یناسنا و  هدـش  هتفریذـپ  لوصا  قالخا و  میرح  زا  ماگ  ات  نادرم  رب  مه  تسا و  مزال 

هک تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  رگا  تسا .  هتفای  يرتشیب  ترورـض  فافع ،  ایح و  رـصنع  هداد ،  رارق  نز  رد  دنوادخ  هک  یـصاخ  ياه 
تـسا هدمآ  رگا  زین  دشاب و  نز  نیرفآ  هبذاج  یندب  یحور و  ياه  هبنج  هب  هراشا  دـناوت  یم  تسا ،  نادرم  زا  نوزفا  نانز  یعیبط  تالیامت 

مه نزو و  مه  یبجح  فافع و  رگا  هولج ،  هبذاج و  نآ  ياپمه  هک  تسا  تهج  نادب  دـشاب ،  دـیاب  تسا و  نادرم  زا  شیب  نانز  يایح  هک 
رد هک  نامه  دمآ ،  دهاوخ  دیدپ  هشیپ  سوه  هاوخ و  دوخ  وج ،  هطلس  راکبیرف ،  يرـصنع  نز ،  زا  دشاب ،  هتـشادن  دوجو  دنمورین  حطس و 

راـبکی و اـت  تسا  هدرک  داـی  فسوی  هروس  رد  نآ  زا  یفنم ،  هنومن  کـی  ناونع  هب  زین  نآرق  تسا و  هتفرگ  رارق  داـقتنا  دروم  خـیرات  لوـط 
شیدنا کین  نادرم  هک  نار  سوه  دساف و  نادرم  هن  دشاب ،  فافع  بجح و  زا  غراف  لالج ،  لامج و  رگا  هک  دـهد  رادـشه  هشیمه  يارب 

 » ترطف هیلع  ماگ ،  نیتسخن  دنک .  یم  ینادنز  هانگ  چـیه  یب  ار  شمـسج  دـیالایب ،  ار  نانآ  حور  دـناوتن  رگا  دـنک و  یم  ریـسا  ار  كاپ  و 
 « ) َنوُِملاَّظلا ُحـِْلُفی  ـال  ُهَّنِإ  َياَْوثَم  َنَسْحَأ  ّیِبَر  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َذاَـعَم  َلاَـق  َکـَل  َْتیَه  َْتلاَـقَو  َباَْوبـألا  ِتَقَّلَغَو  ِهِسْفَن  ْنَع  اَِـهْتَیب  ِیف  َوُه  ِیتَّلا  ُْهتَدَواَرَو 
یلاح رد  تسب و (  مکحم  ار  اـهرد  يزور )  دریگب و (  ماـک  وا  زا  تساوخ  اـهراب  دوب  شا  هناـخ  رد  فسوی  هک  نز  نآ  و   / ?? فسوی « ) 
رـصم زیزع  نز  اهنت  نآرق  شرازگ  قبط  رب  ادـخ » .  رب  هانپ  تفگ :  فسوی  باتـشب !  ایب ،  تفگ :  فسوی )  هب  دوب  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  هک 
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گنهرف رظن  زا  ًالومعم  دـندوب و  هدـید  ار  فسوی  هک  هفرم  نانز  مامت  هکلب  تسا  انثتـسا  دـیاش  مییوگب  هک  تسا  هدوبن  فسوی  قشع  ریـسا 
یم راک  هب  عمج »  ریبعت «  نآرق  ور  نیا  زا  دنتشاد  ار  تلاح  نیمه  دندوب ،  مه  هیبش  یعامتجا  فافع  نازیم  قالخا و  ياه  رایعم  یگدنز و 

بوبحم نم  دزن  نادنز  اراگدرورپ  تفگ :  فسوی   / ?? فسوی « )  ُمِیلَْعلا ( »  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َّنُهَْدیَک  ُْهنَع  َفَرَصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباَجَتْساَف  درب « : 
مدرگ یم  نالهاج  زا  منکیم و  ادیپ  لیم  نانآ  هب  ینادرگن  نم  زا  ار  ناش  گنرین  رگا  دـننک و  یم  توعد  نآ  هب  ارم  نانیا  هچنآ  زا  تسا  رت 
ُُهتْدَواَر اَنَأ  ُّقَْحلا  َصَحْـصَح  َنآلا  ِزیِزَْعلا  هَأَْرما  َِتلاَق  ٍءوُس  ْنِم  ِْهیَلَع  اَنِْملَع  اَم  ِهَِّلل  َشاَـح  َْنُلق  ِهِسْفَن  ْنَع  َفُسُوی  َُّنتْدَواَر  ْذِإ  َّنُُکبْطَخ  اَـم  َلاَـق  « » 
هدوارم وا  اب  فسوی  زا  نتفرگ  ماک  يارب  هک  هاگنآ  ناوناب  امش  ناتساد  تفگ :  اورنامرف   / ?? فسوی « )  َنِیقِداَّصلا ( »  َنَِمل  ُهَّنِإَو  ِهِسْفَن  ْنَع 

اه و هبذاج  ياراد  هک  نز  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  شخب  نیا  زا  میرادن »  غارس  وا  رد  يدب  هنوگ  چیه  ام  هک  اشاح  دنتفگ :  تسیچ ؟  دیدرک 
فافع دوبمک  راتفرگ  یحور  رظن  زا  یعامتجا  طباور  یگدـنز و  صاخ  طیارـش  ای  ناوارف  يدـنمهافر  لـیلد  هب  رگا  تسا  یعیبط  فاـطعنا 

دب یتاذ و  دب  يانعم  هب  نیا  اما  دوش  یم  هاوخ  دب  يرـصنع  هب  لیدبت  دنز و  یم  مه  رب  ار  یعامتجا  يدرف و  تینما  یگدنز و  لداعت  دوش ، 
 . دشاب وا  ررـض  رب  دنچ  ره  دنک  یم  رارقا  یکاپ  تقیقح  هب  ددرگ ،  زاب  یحور  لداعت  یعون  هب  هک  هاگنآ  ومه  هک  ارچ  تسین ،  وا  یتشرس 

دنک یتامادقا  هب  راداو  ار  وا  هک  صخشم  تروص  هب  درم -  يارب  نز  ییابیز  هبذاج  مغر  هب  نز -  هب  درم  یگتفیش  قشع و  زا  نآرق  رد  رگا 
ماگـشیپ نز  تهج  نیا  زا  تسا و  درم  ندش  بوذجم  هنیمز ،  شیپ  نز  تیباذج  قشع  هلأسم  رد  هک  تسا  رطاخ  نآ  هب  تسا  هتفگن  نخس 

َنِم ِتاَوَـهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  ِیُز  َنّ دـیآ « .  یم  رامـش  هب  هدـننک  تیوـقت  شخب و  موادـت  هک  تسا  درم  نیا  همادا  رد  هچ  رگ  تـسا  درم  زا  رت 
ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهَّللاَو  اَْینُّدلا  هاَیَْحلا  ُعاَتَم  َِکلَذ  ِثْرَْحلاَو  ِماَْعنألاَو  هَمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلاَو  هَّضِْفلاَو  ِبَهَّذـلا  َنِم  هَرَْطنَقُْملا  ِریِطاَنَْقلاَو  َنِینَْبلاَو  ِنلا  ِءاَسّ

ياه بسا  هرقن ،  الط و  زا  رپ  ياه  هسیک  رسپ ، )  نادنزرف  نارـسپ (  نانز ،  لیبق :  زا  اه  ینتـساوخ  نتـشاد  تسود   / ?? نارمع « )  لآ  « ) 
دزن طقف  یماجرف  کین  هک  تسادـخ  تسایند و  یگدـنز  عاتم  اه  نیا  تسا .  هدـش  هداد  تنیز  مدرم  يارب  اهرازتشک  اـهماد و  راد ،  ناـشن 
ایند ياه  هبذاج  هب  تبحم  بوچراچ  رد  هقالع  تبحم و  نیا  اما  دـنراد  هقالع  تبحم و  نانز  هب  تبـسن  نادرم  هیآ  نیا  ساسا  رب  تسوا » . 

، رگید ریبـعت  هب  تسا .  هتفرگ  رارق  هیامرـس  لاـم و  دـنزرف و  هب  هقـالع  فیدر  رد  ور  نیا  زا  نیداـینب ،  ییادـتبا و  یـسنج  قـشع  هن  تسا و 
هک تسا  ییورین  دزادـگ ،  یم  ار  تبحم  نیا  شتآ  هچنآ  تسا ،  مار  مارآ و  یعیبط و  شیارگ  زاـین و  کـی  زاـغآ  رد  نز ،  هب  درم  تبحم 
یم لرتنک  یب  دـنت و  ار  شیارگ  نیا  هچنآ  تسا و  لدـتعم  یعیبط و  شیارگ  کی  زاـغآ  رد  مه  درم  هب  نز  شیارگ  تسا .  نز  راـیتخا  رد 
دزاس یمن  لعتشم  نز  دوجو  رد  ار  قشع  هلعش  ییاهنت ،  هب  درم  زاین  انمت و  هنرگ  تسا و  نز  دوخ  باجح  بجح و  يورین  فیعضت  دنک ، 
رتشیب ار  نز  اه  هبذاج  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ناتـساد  هعومجم  زا  نیاربانب  دماجنا .  یم  نز  محّرت  ای  ّربکت  تیوقت  هب  تیاهن  رد  هکلب  . 
فافع يرادـیاپ  يارب  یحرط  نانز ،  باجح  دراد .  یم  او  زیمآ  هرطاخم  ياهراتفر  هب  دـنک و  یم  یحور  ناجیه  بوشآ و  راـتفرگ  درم  زا 

رب ناـنآ  لرتنک  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  يریبدـت  تسا ،  یحور  ینورد و  يرـصنع  هک  بجح  اـیح و  يورین  دـمآ ،  هتفگ  هک  ناـنچ  ناـنآ 
تسا هتفرگ  راک  هب  زین  رگید  يریبدت  دنوادخ  نیا  رب  هوالع  تسا .  هعماج  یگدنز و  هصرع  رد  دوخ  تّیباذج  لامج و  زا  تسرد  هدافتسا 

 » حرط زا  تسا  ترابع  نآ  دریگ و  تروص  رتناسآ  فافع ،  تیاـعر  دنـشاب و  رت  قفوم  دوخ  ینورد  ياـیح  فاـفع و  میکحت  رد  ناـنز  اـت 
َنیِدـُْبی ـالَو  اَْـهنِم ... َرَهَظ  اَـم  ـالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  ـالَو  تسا « :  هدرک  داـی  نینچ  ار  باـجح  طوـبرم  ماـکحا  دـنوادخ  ور  نیا  زا  باـجح . » 

 - تسا نایامن  دوخ  هک  هچنآ  زج  ار -  ناش  ياـه  تنیز  و   / ?? رون « )  َّنِِهتَنیِز ( »  ْنِم  َنیِفُْخی  اَـم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  ـالَو  َّنُهَتَنیِز ...
رب يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ياهاپ  دننکن و  راکـشآ  ار ... دوخ  تنیز  دننکفا و  ورف  شیوخ  نابیرگ  رب  ار  دوخ  يرـسور  دـیاب  دـننکن و  راکـشآ 

َنْعَـضَی ْنَأ  ٌحاَنُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  اًحاَِکن  َنوُجْرَی  ـال  ِیتـاللا  ِنلا  ِءاَـسّ َنِم  ُدِـعاَوَْقلاَو  دوش « »  مولعم  ناـنآ  یفخم  ياـه  تنیز  هک  دـنبوکن  نیمز 
دنرادـن یجاودزا  دـیما  هک  يا  هتـسشن  او  نانز  رب  و   / ?? رون « )  ٌمِیلَع ( »  ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  َّنَُهل  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْـسَی  ْنَأَو  هَنیِِزب  ٍتاَجِّرَبَتُم  َْریَغ  َّنَُهباَِیث 
هَِّیلِهاَْجلا َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  الَو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَقَو  دـنزاس « »  راکـشآ  ار  یتنیز  هکنآ  یب  دـنراذگب  رانک  ار  دوخ  ياـه  ساـبل  هک  تسین  یهاـنگ 

 / بازحا ًریِهْطَت ( »  ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنْعِطَأَو  هاَکَّزلا  َنِیتآو  هالَّصلا  َنِْمقَأَو  َیلوـألا 
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ِنِإ ِنلا  ِءاَسّ َنِم  ٍدَـحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  َءاَِسن  اَی  دریگم « »  شیپ  رد  ار  نیـشیپ  تیلهاج  يرگ  هولج  دـیریگ و  رارق  ناـت  ياـه  هناـخ  رد  و  ??  ( » 
دینک هشیپ  اوقت  امـش  رگا  ربمایپ  نانز  يا   / ?? بازحا « )  اًـفوُْرعَم ( »  ـالْوَق  َْنُلقَو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلاـِب  َنْعَـضَْخت  ـالَف  َُّنْتیَقَّتا 

هدیدنسپ ینخس  دنک و  عمط  دراد  یضرم  لد  رد  هک  یسک  نآ  ات  دینکن  یمرن  نتفگ  نخس  رد  سپ  دنتسین  رگید  نانز  زا  کی  چیه  دننام 
ناـنز رد  یعیبط  تروص  هب  ییاـمن  هولج  هب  لـیامت  هک  تسا  هتفرگ  تروص  تهج  نآ  زا  دـیدرت  نودـب  نتـشاد  زاـب  یهن و  نیا  دـییوگب » 

یهاون اهباطخ و  نینچ  نانز  هب  تبـسن  نادرم  دروم  رد  اما  دوش  یم  يّدج  ياه  شزغل  هب  رجنم  دوشن  لرتنک  تیریدم و  رگا  دراد و  دوجو 
هک درادـن  دوجو  يداینب  یعیبط و  تروص  هب  هباشم  ياه  هلوقم  هنیمز و  نیا  نادرم  رد  نآرق  رظن  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  درادـن  دوجو 

رت و فیعـض  دـح  رد  ییارآ  دوخ  هدـیدپ  دـنچ  ره  دـناشکب ،  ناـنز  هجوت  بلج  هب  دراد و  او  یمادـنا  يریگ  هوـلج  شیارآ و  هب  ار  ناـنآ 
دـنز و یمن  ار  لوا  فرح  نانز ،  اب  نانآ  طباور  نادـیم  رد  درم ،  ییارآ  دوخ  ییوگ  اـما  دـشاب ،  یم  دوهـشم  زین  نادرم  رد  يرت  یـضراع 
اطخ و رگا  تسا و  رتمهم  رتشیب و  هعماج  یکاپ  رد  نانز  مهـس  دـهد ،  یم  ناشن  هک  یتایآ  هلمج  زا  دـیآ .  یمن  باسح  هب  يداـینب  یمرها 
هدیـشوپ و مشچ  ایح  رـصنع  زا  هتـشادن و  ساـپ  دوخ  یـسنج  يدـنمناوت  زا  يا  هنوگب  هک  تسا  نز  نیا  دریگ ،  تروص  یکرتشم  یکاـپان 

 : » تسا هدروآ  مدقم  راکدب  درم  رب  ار  راکدب  نز  مان  دحاو ،  ياطخ  رد  هک  دشاب  یم  هیآ  نیا  تسا !  هدوشگ  هناگیب  يور  رب  میرح  برد 
یتقو هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دینزب »  قالش  هبرض  دص  مادک  ره  ار  راک  انز  درم  راک و  انز  نز  اَمُْهنِم « »  ٍدِحاَو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناَّزلاَو  هَِیناَّزلا 

زا يرت  نالک  تروص  هب  ای  دراد و  يرتشیب  جاور  نادرم  رد  اطخ  نیا  باـکترا  هک  اـجنآ  زا  دزادرپ  یم  نآ  تازاـجم  تقرـس و  ياـطخ  هب 
الاَکَن اَبَـسَک  اَِمب  ًءاَزَج  اَمُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  هَقِراَّسلاَو  ُقِراَّسلاَو  تسا « .  هدـمآ  مّدـقم  هقراس »  رب «  قراس »  مان «  دریگ  یم  تروص  نادرم  يوس 

زا یتـبوقع  ناوـنع  هب  ار  ناـش  تسد  دـنا  هدـش  بکترم  هچنآ  رفیک  هب  ار  دزد  نز  درم و  و   / ?? هدـئام « )  ٌمـیِکَح ( »  ٌزیِزَع  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َنـِم 
توافت نیا  نآرق  رد  اه  هژاو  يریگ  راک  هب  شنیزگ و  ندوب  هنامیکح  هب  هجوت  اب  تسا »  میکح  دنمتزع و  ادـخ  دـینک و  عطق  ادـخ  بناج 

تیـصوصخ و دوـجو  زا  ناـشن  دـنیوگ ،  یم  نخـس  نز  درم و  رفیک  زا  ود  ره  دنتـسه و  رفیک  رگناـیب  ود  ره  هک  نیا  اـب  هـیآ  ود  رد  ریبـعت 
هطبار رد  نانز  هژیو  ینیرفآ  شقن  هب  نارـسفم  ار  یگژیو  نیا  تسا  هدـش  ریبعت  توافت  ببـس  هک  دراد  سنج  ود  ینطاـب  یحور و  یگژیو 
ّرضا لبحلا  لجال  وه  ریعاو و  عنشا  نهنم  ینزلا  نأل  ینازلا  یلع  هینازلا  رکذ  مّدق  اّمنا  لیق  دیوگ « :  یم  یسربط  دنا ،  هتسناد  طوبرم  یسنج 
هدـش نایب  مدـقم  راک  انز  درم  رب  راک  انز  نز  مان  هک  تسا  هدـش  هتفگ   ، ?-?/ ??? یـسربط « )  بلغا ( »  نهیلع  رثکا و  ّنهیف  هوهـشلا  نال 
نانز رد  توهـش  هک  نیا  يارب  زین  تسا و  رت  راب  نایز  زین  يرادراب  يارب  رتشیب و  گنن  راع و  ثعاب  رت و  تشز  نانز  یتفع  یب  نوچ  تسا 
تسا هدرک  دای  تسا -  هدش  هتفگ  هک  یبلطم  لیق - »  ناونع «  هب  ار  هیرظن  نیمه  زین  ییابطابط  همالع  دشاب »  یم  رت  طلسم  نانآ  رب  رتشیب و 

و تسا « :  هتفگ  زین  يواضیب  تسا .  هدوبن  یعطق  همالع  رظن  زا  هدـش  دای  لیلحت  هک  دـهد  یم  ناشن  لیق »  ریبعت «   ، ?? / ?? ییابطابط - ) ) 
 ، يواضیبلا اهیلا ( »  هفاضالاب  ققحتت  هتدـسفم  ّنال  هیلع و  اهـسفن  ضرع  لجرلل و  اهـضّرعتب  نوکی  بلغالا  یف  اـنزلا  ّنـأل  هینازلا  مّدـق  اـمنا 

نینچمه دبای و  یم  ققحت  درم  رب  ار  شدوخ  نز  ندرک  هضرع  اب  انز  ًابلاغ  نوچ  تسا  هدـش  مدـقم  راک  انز  درم  رب  راک  انز  نز  ?/ ???  ( » 
دوجو بلاغلا  ّنال  انه  قراسلاب  أدب  و  دیوگ « :  یم  هقرـسلا  دح  هیآ  دروم  رد  یـسربط  تسا » .  رتشیب  نز  يارب  انز  دب  ياهدمایپ  دـسافم و 

رد  ، ?-?/ ??? یـسربط « )  ءاسنلا ( »  یف  کلذ  دوجو  بلاغلا  ّنأل  ینازلا » هینازلا و   » لاقف ءاسنلاب  انزلا  هیآ  یف  أدـب  لاـجرلا و  یف  هقرـسلا 
تسا و هدش  عورـش  نانز  اب  نخـس  انز  هیآ  رد  تسا و  رتشیب  نادرم  يوس  زا  تقرـس  نوچ  تسا  هدش  عورـش  قراس  درم  اب  نخـس  هیآ  نیا 

تـسا نیا  دـشاب  یم  هجوت  نایاش  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایآ  زا  رگید  یکی  تسا »  رتشیب  نانز  رد  انز  نوچ  ِیناَّزلاَو »  هَِیناَّزلا  تسا « :  هدومرف 
دروآ یم  نآرق  هک  یطیارـش  زا  دنیامن ،  تعیب  دننک و  نامیا  راهظا  دـنهاوخ  یم  هدـش و  نامیا  هب  لیامتم  هک  یکرـشم  نانز  دروم  رد  هک 

الَو َّنُهَدالْوَأ  َْنُلتْقَی  الَو  َنِینْزَی  الَو  َْنقِرْسَی  الَو  اًْئیَش  ِهَّللِاب  َنْکِرُْشی  ْنَأ ال  یَلَع  َکَنِْعیاَُبی  ُتاَنِمْؤُْملا  َكَءاَج  اَذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  تسا « :  انز  كرت 
 / ??  ( » هنحتمم ٌمیِحَر ( »  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْساَو  َّنُهِْعیاَبَف  ٍفوُْرعَم  ِیف  َکَنیِـصْعَی  الَو  َّنِِهلُجْرَأَو  َّنِهیِْدیَأ  َْنَیب  ُهَنیِرَتْفَی  ٍناَتُْهِبب  َنِیتْأَی 
چیه هب  هک  ساسا  نیا  رب  دننک  تعیب  وت  اب  ات  دـنیآ  وت  دزن  نآ -  شریذـپ  يارب  ممـصم  نامیا و  هب  لیامتم  نمؤم -  نانز  هاگ  ره  ربمایپ  يا 
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دوخ ياپ  تسد و  نایم  هک  ار  یناتهب  دنـشکن و  ار  دوخ  نادـنزرف  دـنوشن و  اـنز  بکترم  دـننکن و  يدزد  دـنزرون و  كرـش  ادـخ  هب  هجو 
اب دننکن  وت  تفلاخم  يا  هدیدنسپ  راک  چیه  رد  و  دنهدن )  تبسن  وا  هب  تسین  ناشرهوش  زا  هک  ار  يدنزرف  دنرواین (  نایم  هب  دنـشاب  هتخاس 

حرطم نادرم  دروم  رد  طرش  نیا  هباشم  اما  تسا »  نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  ًاعطق  هاوخب  شزرمآ  نانآ  يارب  ادخ  زا  نک و  تعیب  نانآ 
رکذـت و يروآ و  دای  هلحرم  رد  یلو  تسا  ناسکی  ود  ره  يارب  رفیک  تمرح و  رظن  زا  تسا و  هرفن  ود  لمع  کی  انز  هکنیا  اب  تسا  هدـشن 

هدارا تحت  یتفع  یب  ای  فافع  لرتنک  تیریدم و  زا  يدایز  شخب  اریز  دـنا ،  هتفرگ  رارق  رادـشه  دروم  رتشیب  نانز  يریگـشیپ ،  رادـشه و 
نهمه ءاسنلا  تسا « :  هدـش  حرطم  درم  هب  تبـسن  نز  یگدـنبیرف  یگدـننک و  بذـج  تردـق  زین  لیامت و  تایاور  یخرب  رد  تسا .  نانآ 

نیدـلا و تافیعـض  نم  تیأر  اـم  ص : )  ) هللا لوـسر  لاـق  تسا « »  نادرم  هـب  ناـش  ماـمتها  هجوـت و  ناـنز   ، ?/ ??? ینیلک « ) لاـجرلا ( » 
اب ناسنا  کی  دناوتب  درخ  مک  نامیا و  تسس  يرـصنع  کی  مدیدن  زگره   ، ?/ ??? ینیلک « )  ّنکنم ( »  بل  يذل  بلـسا  لوقعلا  تاصقان 
 . دنراد یم  او  هنادرخ  یب  يراتفر  هب  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  نانآ  درخ  مک  نامیا و  تسس  نانز  زا  یخرب  هک  هنوگ  نآ  دبیرفب  ار  روعش 

افیا هعماج  رد  یگرزب  یفنم  یـشقن  دنناوت  یم  دشاب ،  فیعـض  نانز  رد  هشیدنا  نامیا و  يورین  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  « 
قالخا اهـشزرا و  میرح  زا  ماگ  یعیبط  روط  هب  لومعم و  تروص  هب  هک  ینادرم  هکلب  دـننک ،  بذـج  ار  دوخ  هیبش  ینادرم  اهنت  هن  دـننک ، 

هفرم نانز  دیک  زا  ادخ  اب  دوخ  تاجانم  رد  قیدص  فسوی  هک  نیا  دنهدب !  تسد  زا  ار  میمـصت  دنوش و  هسوسو  راتفرگ  دـنهن  یمن  نوریب 
نانز هب  زین  نم  هک  متسه  نآ  نارگن  یـشخبن ،  تاجن  ینکن و  يرای  ارم  رگا  دیوگ  یم  هدرک و  دادمتـسا  وا  زا  هدرب و  هانپ  ادخ  هب  يرابرد 

نهیلا بصا  تسا (  هنالهاج  نانآ  شور  تساوخرد و  مناد  یم  هک  نیا  اب  دوش  راذگ  ریثأت  نم  رد  نانآ  هداراو  هتساوخ  منک و  ادیپ  لیامت 
 : » حیحـص ان  ياهدـمآ  تفر و  تادوارم و  فلا ) نانز  رد  فافع ،  بجح و  تاـفآ  دراد .  اـنعم  نیمه  هب  هراـشا  نیلهاـجلا )  نم  نکا ،  و 

ات دـنک  یم  شـالت  دوـخ ،  هتـسویپ  ياهدـمآ  تفر و  اـب  زیزع  نز   / ?? فـسوی « )  ابُح ( »  اَهَفَغَـش  ْدَـق  ِهِسْفَن  ْنَع  اَـهاَتَف  ُدِواَُرت  ِزیِزَْعلا  هَأَْرما 
یم هدافتسا  هیآ  نیا  زا   ، ?/ ??? يوفطـصم )  تسا ( » .  هدرک  رپ  ار  شدوجو  هدش و  زیربل  وا  تبحم  دناوخ ،  ارف  دوخ  هب  ار  شراکتمدخ 

نتـشاذگ شیامن  هب  ب ) دـنیرفایب .  يرامیب  فارحنا و  کی  دـناوت  یم  یعیبط  هقلع  تبحم و  کی  زا  تسردان  ياه  دـمآ  تفر و  هک  دوش 
 « هَنیِِزب ٍتاَجِّرَبَتُم  َْریَغ  دننکن « »  راکشآ  ار  ناش  ياه  تنیز  و   / ?? رون « )  َّنُهَتَنیِز ( »  َنیِْدُبی  الَو  یعیبط « :  ياه  ییابیز  اه و  هیارآ  اهتنیز ،

هناخ رد  و   / ?? بازحا « )  َیلوألا ( »  هَِّیلِهاَْـجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  ـالَو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَقَو  دـنزاس « »  راکـشآ  ار  یتنیز  هکنآ  یب   / ?? رون « )  ) 
يِذَّلا َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف  نتفگ « :  نخـس  رد  شمرن  ج ) دیریگم » .  شیپ  رد  ار  نیـشیپ  تیلهاج  يرگ  هولج  دیریگ و  رارق  ناتیاه 

دنک و عمط  دراد  یضرم  لد  رد  هک  یـسک  نآ  ات  دینکن  یمرن  نتفگ  نخـس  رد  سپ   / ?? بازحا « )  اًفوُْرعَم ( »  الْوَق  َْنُلقَو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف 
تولخ ه ) دیریگب »  تسود  هنامرحم  هکنآ  هن  و  ٍناَدْخَأ « »  ِتاَذِخَّتُم  َالَو  نادرم « :  سنج  زا  تسود  باختنا  د ) دییوگب ».  هدیدنسپ  ینخس 
هدامآ ار  دوخ  هک  یلاح  رد  تسب و (  مکحم  ار  اهرد   / ?? فسوی « )  َْتیَه ( »  َْتلاَقَو  َباَْوبألا  ِتَقَّلَغَو  هتـسب « :  طیحم  رد  هناگیب  درم  اـب 

ْنَع ُُهتْدَواَر  ْدََـقلَو  ِهِیف  ِینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلَذَـف  َْتلاَق  ملاسان «  ياه  عمج  لفاحم و  اب  طابترا  و ) باتـشب »  اـیب ،  تفگ ،  فسوی )  هب  دوب  هدرک 
رد ارم  هک  یـسک  نآ  تسا  نیا  تفگ :  وناب   / ?? فسوی « )  َنیِرِغاَّصلا ( »  َنِم  اًنوُکََیلَو  َّنَنَجُْـسَیل  ُهُُرمآ  اَم  ْلَـعْفَی  َْمل  ِْنَئلَو  َمَصْعَتْـساَف  ِهِسْفَن 

ًاعطق دهدن  ماجنا  مهد  یم  نامرف  يو  هب  ار  هچنآ  رگا  درک و  يراد  نتشیوخ  وا  یلو  متساوخ  ماک  وا  زا  نم  يرآ  دیدرک  شنزرس  وا  قشع 
هتـشرف يرـصنع  تسخن ،  هاگن  رد  نز  يراکبیرف  تنطیـش و  هب  نانز  ماهتا  هنیمز  تشگ »  دهاوخ  رادقم  یب  راوخ و  دش و  دهاوخ  ینادنز 

لکش تبیه و  رد  ناگتشرف ،  ناشاقن ،  نانیرفآ و  سیدنت  نادنمرنه و  لیخت  رد  هراومه  ور  نیا  زا  تسا و  هدش  هتخانش  نوگ  هتشرف  وخ و 
رهظم دراد ،  مان  ردام  هک ،  تسا  يا  هتـشرف  دـنوش ،  یم  هجاوم  دوخ  یگدـنز  رد  هک  ینز  نیلوا  اب  اهناسنا  دـنا .  هتفای  یلجت  نانز  تماق  و 
میسرت رد  دنربب و  يدام  ملاع  زا  رتارف  ییاضف  هب  ار  شبطاخم  دوخ و  نهذ  دنا  هتـساوخ  هاگره  نافراع  نارعاش و  تیمیمـص .  يراکادف و 

ياه گنهرف  زا  يرایـسب  رد  نز  هک  تسا  هدش  هچ  همه  نیا  اب  دنا .  هتفرگ  ماو  نانز  يوربا  بل و  لاخ و  زا  دننک  هغلابم  فیارظ  قیاقح و 
هداد خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  نآرق  تسا .  هدـش  مهتم  يراکم  تنطیـش و  هب  هتفرگ و  رارق  شهوکن  داقتنا و  دروم  يدـنت  ریباعت  اب  یعامتجا 
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تفاطل تفارظ و  لامج و  ییابیز و  دریگن و  حیحص  هرهب  دوخ ،  دنمـشزرا  تاناکما  اه و  يدنمناوت  زا  هک  ینامز  نز  دیوگ ،  یم  تسا و 
دسوپ و یم  تعرـس  هب  دوش ،  ادج  نآ  هتـسوپ  نوچ  هک  تسا  یتوارط  اب  هویم  نانوچ  دـیاراین  فافع  بجح و  شـشوپ  اب  ار  مادـنا  عبط و 
 ، داهن رانک  ار  فافع  هدرپ  یتقو  يرادروخرب  يدنمهافر و  يزاین و  یب  هوکـش و  همه  اب  رـصم  زیزع  نز  هک  هنوگ  نآ  دوش .  یم  هدـیدنگ 

قوشعم شیوخ ،  سوه  هب  ندیـسر  يارب  رگید  يوس  زا  تسـشن ،  انمت  هب  راکتمدـخ  یناوج  ربارب  رد  دـمآ و  رد  وناز  هب  دوخ  وس  کی  زا 
ٍُربُد ْنِم  َّدـُق  ُهَصیِمَق  َيأَر  اَّمَلَف  دـنز « .  یم  نانز  رگید  دوخ و  یناشیپ  رب  ار  يراکبیرف  رهم  تیاهن ،  رد  دـنک و  یم  ینادـنز  مهتم و  ار  دوخ 
هراپ وا  رـس  تشپ  زا  فسوی  نهاریپ  درک  هدهاشم  رـصم ،  زیزع  هک  هاگنآ  سپ   / ?? فسوی « )  ٌمیِظَع ( »  َّنُکَْدیَک  َّنِإ  َّنُکِْدیَک  ْنِم  ُهَّنِإ  َلاَق 

ار وا  نهاریپ  هدرک و  بیقعت  رـس  تشپ  زا  ار  وا  هک  تسا  اخیلز  نیا  هدوب و  هانگ  ماد  زا  زیرگ  لاـح  رد  فسوی  هک  دـیمهف  و  تسا -  هدـش 
َّنِإ ریبعت «  دـشاب » .  یم  گرزب  سب  امـش  گـنرین  هلیح و  هک  نیا  هچ  تسا ،  ناـنز  امـش  گـنرین  زا  دادـخر  نیا  تفگ :  تسا –  هدیـشک 
یم هجوتم  یعیبط  روط  هب  یلو  تسا  ینید  گنهرف  کی  زا  غراـف  هک  تسا  رـصم  زیزع  نخـس  هکلب  تسین ،  ادـخ  نخـس  ٌمیِظَع »  َّنُکَدـْیَک 

دروآ و یم  خیرات  نانز  همه  باسح  هب  ار  رابرد  نانز  هئطوت  رصم ،  زیزع  دشاب .  یم  هنانز  هئطوت  کی  هجیتن  تسا  هدادخر  هچنآ  هک  دوش 
 ، دشاب هدرک  دییأت  شلومـش  قالطا و  اب  ار  وا  مالک  هک  نآ  یب  دنوادخ  تسا .  هارمه  هلیح  دیک و  اب  نز  سنج  ًاساسا  هک  دیامن  یم  نینچ 

نانز هیلع  ار  اه  ییوگدـب  اه و  هنعط  ياه  هنیمز  خـیرات ،  رد  ییاهدرکراک  اه و  هنیمز  هچ  هک  دـهد  ناشن  ات  تسا  هدرک  لقن  ًافرـص  ار  نآ 
 ، يرابرد هفرم  نانز  نانوچ  هک  ینانز  رب  گـنرین و  هلیح و  ناونع  راـتفر  هنوگ  نیا  رب  زین  نآرق  دـعب ،  تاـیآ  رد  هتبلا  تسا .  هدروآ  مهارف 

ِینَنوُعْدَی اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّـسلا  َِّبر  َلاَق  تسا « .  هداد  رگ  هلیح  ناونع  دنا ،  هداهن  نوردب  ملاس  طباور  هدرپ  زا  ماگ  هدیرد و  فافع  دـیق 
 « ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َّنُهَدـْیَک  ُْهنَع  َفَرَـصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباَجَتْـساَف   ) ?? َنِیلِهاَْجلا ) َنِم  ْنُکَأَو  َّنِْهَیلِإ  ُبْصَأ  َّنُهَدـْیَک  ِنَع  یّ ْفِرْـصَت  ـالِإَو  ِْهَیلِإ 
رکم رگا  و  دنناوخ !  یم  نآ  يوس  هب  ارم  اهنیا  هچنآ  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  نادنز  اراگدرورپ !  تفگ " : فسوی   ?? - ?? فسوی « ) 

تباجا ار  وا  ياعد  شراگدرورپ  دوب !  مهاوخ  نالهاج  زا  دـش و  مهاوخ  لـیامتم  ناـنآ  يوس  هب  ینادرگن ،  زاـب  نم  زا  ار  اـهنآ  گـنرین  و 
نانز هدوت  هک  دیوگب  دهاوخ  یمن  فسوی  تشذگرـس  نایب  اب  نآرق  تساناد » !  اونـش و  وا  هک  ارچ  دینادرگب ؛  وا  زا  ار  نانآ  رکم  و  درک ؛ 

تاناکما و زا  ار  نز  کی  هدافتـسا  ءوس  دامن  نیرت  تشز  دهاوخ ،  یم  سکع  هب  هکلب  فسوی ،  دـننام  نادرم  هدوت  دنتـسه و  اخیلز  دـننام 
رازاب رد  تسردان  یتامدـقم  اب  ار  شیوخ  یهلا  ياه  تبهوم  دنمـشزرا و  عاـتم  دنـشاب و  شوه  هب  ناـنز  اـت  دـشک  دـقن  هب  دوخ  تـالیامت 

ًالومعم دنراد و  یسنج  ياه  هسوسو  ربارب  رد  یمک  تمواقم  ًالومعم  هک  نادرم  هب  رگید  يوس  زا  و  دنهنن .  جارح  هب  تیمورحم  ییاوسر و 
یکاپ و تمواقم و  دامن  نیرت  دنمهوکـش  نیرترب و  ناونع  هب  ار  فسوی  دنوش ،  یم  نانز  يراتفر  يرهاظ و  اه  ییابیز  اه و  هبذاج  بذـج 

اههد نآ ،  يال  هبال  رد  دهد و  رارق  نادرم  نانز و  يارب  ییوگلا  یتربع و  ار  ینیع  تشذگرس  نیا  دنک و  یفرعم  یشیدنا  کین  تقادص و 
 . دزاس حرطم  ار  یقالخا  یتفرعم و  هتکن  اهدص  و 

ابیز یگدنز  لماع  فافع  ایح و 

زا رتهب  هب  میهد و  یم  هزیکاپ  وکین و  یگدنز  ار  نانآ  دشاب ، نامیا  اب  دهد و  ماجنا  هتـسیاش  رادرک  هک  ینز  درم و  ره  دیامرف : یم  دنوادخ 
َلِمَع ْنَم  دـیامرف : یم  راگدرورپ  تسا . نتـسیز  ابیز  یگدـنز ، زا  نامیا  اب  نز  درم و  ره  یقیقح  هرهب  میـشخب . یم  دـنا ، هدرک  لـمع  هچنآ 

هک ینز  درم و  ره  ( 97 لحن : . ) َنُولَمْعَی اُوناک  اـم  ِنَسْحَأـِب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  ًۀَـبِّیَط  ًةاـیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمْءُوم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  اًِـحلاص 
نیا میـشخب . یم  دنا ، هدرک  لمع  هچنآ  زا  رتهب  هب  میهد و  یم  هزیکاپ  وکین و  یگدنز  ار  نانآ  دشاب ، نامیا  اب  دهد و  ماجنا  هتـسیاش  رادرک 

اًـساِبل ْمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْدَـق  َمَدآ  یَنب  ای  دـیامرف : یم  هراب  نیارد  یلاعت  قح  تسا . ناسنا  يراد  نتـشیوخ  كاپ و  نورد  زا  هتفرگرب  یگتـسیاش ،
یششوپ امـش  رب  مدآ ، دنزرف  يا  ( 26 فارعا : . ) َنوُرَّکَّذَـی ْمُهَّلََعل  ِهّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ  ٌْریَخ  َِکلذ  يْوقَّتلا  ُساـِبل  َو  اًـشیر  َو  ْمُِکتآْوَس  يراُوی 

ات تسادـخ  ياه  هناشن  زا  سابل )  ) نیا تسا و  هماج  نیرتوکین  اوقت ، شـشوپ  دـییارایب و  ار  نت  دـیناشوپب و  ار  ناتیاه  یتشز  اـت  میداتـسرف 
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ِۀَّنَْجلا َنِم  ْمُْکیََوبَأ  َجَرْخَأ  امَک  ُناْطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی  َمَدآ ال  یَنب  ای  دـیامرف : یم  همادا  رد  میرک  دـنوادخ  دـنروآ . دای  ار  راگدرورپ  ياـه  تمعن 
تشهب زا  ار  ناتردام  ردپ و  هک  نانچ  دبیرفب  ار  امش  ناطیش  ادابم  مدآ ، دنزرف  يا  ( 27 فارعا : ... . ) امِِهتآْوَس امُهَیُِرِیل  امُهَساِبل  امُْهنَع  ُعِْزنَی 

یم نخس  ینطاب  يرهاظ و  سابل  زا  تایآ ، نیا  رد  دزاس . نایامن  ار  ناشیاه  یتشز  ات  دروآ  رد  هب  نانآ  نت  زا  تفع  هماج  تخاس و  نوریب 
ياه بیع  ندب و  ياضعا  ندناشوپ  رد  سابل  هک  تسا  نآ  هناشن  هدشدای ، تایآ  رد  تآوس »  » هژاو رارکت  دنناسنا . شـشوپ  ود  ره  هک  دور 

مدآ و ترـضح  تیاکح  دراد . یمهم  رایـسب  شقن  دوش ، یم  ناسنا  یگدنمرـش  بجوم  نآ  ندوب  راکـشآ  هک  ییاهوضع  ندـناشوپ  نآ و 
، تاناویح تسوپ  تخرد و  گرب  اب  هک  نیتسخن  نانیـشنراغ  اوح و  مدآ و  یگدـنز  دـنک . یم  تابثا  ار  شـشوپ  هب  زاـین  ندوب  يرطف  اوح ،
اب زاغآ  نامه  زا  هکلب  هتفرگن ، لکـش  اه  ندمت  شیادیپ  رثا  رب  نامز و  رورم  هب  شـشوپ ، هب  زاین  هک  دنک  یم  تباث  دندناشوپ ، یم  ار  دوخ 

فافع و ایح و  هک  تسا  نیا  اه ) هیرظن   ) اهنآ نیرت  قیقد  دـسیون : یم  نز  شـشوپ  باختنا  هراـبرد  يرهطم  داتـسا  تسا . هدوب  هارمه  رـشب 
هدرب راک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظفح  دوخ و  ندرک  اهب  نارگ  يارب  ماهلا  عون  کی  اـب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  شـشوپ ، رتس و 

تسا

هداوناخ ماکحتسا  باجح و 

ءزج ینعی  تسا ؛ نید  یعرف  ماکحا  زا  باجح  تسا . یـسررب  حرط و  لباق  یفلتخم  ددـعتم و  يایاوز  زا  باـجح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، رگید ترابع  هب  ای  باجح  يارب  يدیاوف  اهدرکراک و  فادها و  تسا . هدـش  یحارط  مالـسا  نید  رد  هک  تسا  ینیناوق  اهلمعلاروتـسد و 

حیـضوت ادـتبا  رد  ار  یتامدـقم  دراد  ترورـض  هداوناخ ، ماکحتـسا  باجح و  طابترا  ثحب  صوصخ  رد  دراد . دوجو  نآ  يارب  یحلاـصم 
هب هداوناـخ  هک  يدوـجو  مغریلع  هک  تسا  تیمها  ياراد  تهج  نیا  زا  هداوناـخ  فـیرعت  منک . فـیرعت  ار  هداوناـخ  دـیاب  تسخن ، مهد .

یمالسا تفاب  اب  ییاهروشک  ای  یتنـس  تفاب  اب  ییاهروشک  ای  یقرـش  ياهروشک  ینعی  ام  يارب  یقادصم  یموهفم و  رظن  زا  هعومجم  ناونع 
يایند رد  صوصخ  هب  اهناسنا ، یگدنز  ةرمزور  رد  هک  یقافتا  نآ  حطس  رد  کیمداکآ و  یهاگشناد و  تاعلاطم  حطس  رد  هزورما  دراد ،

یتالکـشم تسا . هدـش  اطخ  کی  راچد  هداوناخ  قادـصم  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ینـشور  حوضو و  هداوناخ  موهفم  هداتفا  قاـفتا  برغ ،
. دراد دوجو  قافتا  نیا  ةرابرد  يددـعتم  ياهریبعت  تسیچ ؟ قافتا  زا  ام  روظنم  تسا . هتـشاذگ  یـساسا  ریثأت  هداوناخ  رد  هک  هداـتفا  قاـفتا 
هب ایند  يژولونکت » ربج   » مان هب  هداتفا  یقافتا  دیوگیم : رلفات  نیوا  دـنراد . قافتا  نیا  زا  یفلتخم  ریباعت  یبرغ  ناسانـشهعماج  نادنمـشناد و 

ياراد ةداوناخ  میریذپب . ار  نآ  میراچان  ام  هک  هداد  رارق  یتیعقوم  رد  ار  هداوناخ  ندش  یتعنـص  نیا  هک  هدیـسر  ندش  یتعنـص  زا  ياهلحرم 
ربج زا  شروظنم  دوب . دـهاوخن  رگید  تشاد ، ندـش  یتعنـص  نارود  زا  شیپ  ياـهلاس  رد  هک  یقادـصم  ياراد  یموهفم و  رظن  زا  فیرعت 

راذگریثأت ددعتم  ياههمانرب  یعامتجا و  طباور  هعماج ، گنهرف  حطـس  رد  هک  تسا  ياهدـیدپ  ندـش  یتعنـص  هک  تسا  نیا  کیژولونکت 
، مزینیشام رازفاتخس و  نیا  هکلب  هدشن ؛ دراو  اهناسنا  ام  ياهیگدنز  هب  رازفاتخـس  طقف  ینعی  هدشن ، ینیـشام  یگدنز  طقف  تسا . هدوب 

نیا دوجو  رطاخ  هب  میراـچان  اـم  تسا . هتـشاذگ  ریثأـت  رگیدـکی  اـب  اـهناسنا  طـباور  رد  ندـش  یتعنـص  نیا  تسا . هدرک  دراو  ار  یگنهرف 
دراو میدش ، کینورتکلا  يایند  دراو  نآلا  ام  دـیوگیم  رلفات  میریذـپب . نامدوخ  یگدـنز  یـساسا  میهافم  رد  ار  رییغت  زا  یحطـس  هدـیدپ ،
دراو طیـسب  هداس و  طباور  نآ  زا  اـهناسنا  طـباور  حطـس  دوشیم  ثعاـب  کـینورتکلا  ۀـبلک  میدـش . رتویپماـک  تنرتنیا و  يزاـجم  ياـیند 

، هداوناخ رد  یفطاع  طباور  ندرک  اوتحمیب  ای  ندرک  گنریب  ای  ندرک  دـنک  ندـش ، یتعنـص  مهم  راـثآ  زا  دوش . يرتهدـیچیپ  ياـههمانرب 
رد هک  ندش  یتعنـص  گرزب  مزاول  زا  یکی  تسا . لاغتـشا  رازاب  هب  دورو  تورث و  بسک  رد  نادرم  نانز و  دیدش  يدنمزآ  يدنمهقالع و 

ناشدوخ دیلاوم ، لرتنک  ةدـیدپ  رد  دـنهاوخیم  نانز  نونکا  تسا . دـنزرف  نتـشاد  نودـب  زیارغ  ياضرا  ةدـیدپ  دراد  شقن  نانز  یگدـنز 
. دنشاب هتشاد  دازآ  یسنج  طباور  دنهاوخیم  دنشاب ؛ هتشاد  یلهأتم  یگدنز  دنناوتب  دنوشب  ردام  هکنیا  نودب  دنشاب و  هتـشاد  لماک  لرتنک 
اب تسا  یتسیلاربیل  شتموکح  هک  ییاهروشک  رد  ینعی  دنکیم ؛ قرف  قرـش  برغ و  كولب  رد  شراثآ  ندش  یتعنـص  نیا  داتفا . قافتا  نیا 
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ار طیارـش  نیا  رـضاح ، لاح  رد  تسا . هتـشاد  نانز  یگدـنز  رد  توافتم  رثا  هنوگود  ًاقیقد  تسا  یتسیلایـسوس  شتموکح  هک  ییاهروشک 
نآ زا  یکی  تشاذگ . دـهاوخ  يرثؤم  يدـج و  رثا  هداوناخ  رد  هاوخان  هاوخ  هک  میـسریم  یتیعـضو  هب  مینک  رابنا  هتـشابنا و  مه  يور  رگا 

ینعی دشاب ؛ يزیرغ  ياههطبار  تسا  نکمم  اههطبار  نیا  دندروآ . يور  طابترا  يرارقرب  فلتخم  ياههنوگ  هب  اهناسنا  هک  تسا  نیا  اهرثا 
؛ دـنریگیم لکـش  يددـعتم  ياـههداوناخ  ور ، نیا  زا  دـشاب . هفطاـع  هـطبار ، نـیا  روـحم  تـسا  نـکمم  دـشاب . هزیرغ  هـطبار ، نـیا  روـحم 

ربص سپ  تسین . زیارغ  ياضرا  لابند  هب  دـنکب و  ظفح  ار  شدوخ  یفطاع  ۀـطبار  دـهاوخیم  صخـش  طـقف  هک  دـلاو  کـت  ییاـههداوناخ 
ۀطبار لثم  دشاب ؛ درف  هب  رـصحنم  یلیخ  هطبار  نیا  تسا  نکمم  دوشب . دنزرف  بحاص  دتفین  رـسدرد  تمحز و  رد  هک  ياهنوگ  هب  دـنکیم 

. دوشیم رارقرب  سنجمه  ود  نیب  هک  دننکیم  تبحص  یطباور  زا  نشور  روط  هب  ییاکیرمآ  ییاپورا و  ياهروشک  رد  زورما  سنجمه . ود 
ياههنوگ داد ، خر  رـشب  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، یگنهرف ، یگدنز  دـنیارف  رد  هک  یتارییغت  ساسارب  دـش  هتفرگ  میمـصت  هجیتن ، رد 

ار یبناج  لئاسم  یشاوح و  يرـس  کی  دیاب  ام  هک  تسا  یعیبط  تقو  نآ  دننک . فیرعت  ار  طباور  ینعی  دننک ؛ فیرعت  ار  هداوناخ  فلتخم 
یتارییغت هک  تسا  نیا  ناشداقتعا  یبرغ  ناسانشهعماج  زا  یضعب  دیایب . رد  روج  هداوناخ  فلتخم  ياههنوگ  اب  متـسیس  لک  ات  میهدب  رییغت 

؛ داد خر  عماوج  هدش  هتفریذـپ  یقالخا  لوصا  اهراجنه و  رد  هک  یتارییغت  هب  تبـسن  دوب  رتعیرـس  بتارم  هب  داد  خر  هداوناخ  حطـس  رد  هک 
رییغت عماوج  یقالخا  لوصا  درکن ، رییغت  اههداوناخ  یقالخا  لوصا  تعرس  نامه  هب  دنداد  ریـسم  رییغت  اههداوناخ  هک  یتعرـس  نآ  هب  ینعی 

هدرمـش یقالخا  راجنهان  ناونع  هب  اهگنهرف  زا  يرایـسب  رد  عورـشم  طباور  زا  جراخ  ۀـطبار  ای  سنجمه  ود  نیب  ۀـطبار  میدـق ، رد  درکن .
ساسحا هداوناخ  فلتخم  ياههنوگ  نیا  هکنیا  يارب  دـنداد  داهنـشیپ  یبرغ  ناسانـشهعماج  شیپ ، لاس  لـهچ  یـس –  ور ، نیا  زا  دـشیم .

، دنکیم نینج  طقـس  یلغـش  تفرـشیپ  يارب  ردام  کی  رگا  ًالثم  ای  دـننادن  طلغ  ۀـطبار  ار  ناشدوخ  ۀـطبار  دـننکن و  هانگ  یگتـسکشرس و 
هب ینعی  دننکن . یتحاران  ساسحا  عماوج  نیا  رد  دارفا  نیا  ات  میهدـب  رییغت  ار  نامدوخ  یقالخا  لوصا  اهراجنه و  دـنادن ، مرجم  ار  شدوخ 

دوجو یعیبط  ةداوناخ  مان  هب  نیعم  فادـها  اهتساوخ و  يرـس  کی  تباث و  نشور و  فیرعت  کی  اـب  ياهداوناـخ  هک  دـننکیمن  رکف  نیا 
قح ینوناق  ةدش  هتفریذپ  ۀتسه  اهنت  ناونع  هب  دوشب و  رارقرب  اهتعیرش  ای  نوناق  ۀناوتشپ  هب  نز  کی  درم و  کی  نیب  ۀطبار  نآ  رد  هک  دراد 

نیدب نیا  میریذپب . دیاب  ار  هداوناخ  رد  طباور  فلتخم  ياههنوگ  دندقتعم  نانآ  دـننکیمن . رکف  لئاسم  نیا  هب  ًالـصا  دـشاب . هتـشاد  تایح 
رد یخرب  تسین . بوـخ  ًالـصا  هک  دنـشاب  دـقتعم  رلفاـت  نیوا  لـثم  مه  اهیـضعب  تسا  نکمم  هداـتفا . قاـفتا  هک  هدوـب  بوـخ  ًاـمتح  اـنعم 

یپایپ ياهجاودزا  هب  دنراچان  دارفا  نوچ  دهدیمن ؛ باوج  نونکا  اما  دوب  بوخ  یتنس  ةداوناخ  هک  دناهدرک  حیرـصت  ناشدوخ  ياهباتک 
قالخا دیاب  هک  تسا  نیا  داتفا  دهاوخ  هک  یقافتا  هجیتن ، رد  دنشیدنایب . ددعتم  ياههطبار  عاونا  هب  دنراچان  دنـشیدنایب ، یپایپ  ياهقالط  و 

رد قادصم ، فیرعت و  رظن  زا  ایند  رد  هداوناخ  رـضاح ، لاح  رد  نیاربانب ، دـنکب . رییغت  هداوناخ  فلتخم  ياههنوگ  نیا  اب  بسانتم  نیناوق  و 
هب یللملانیب  دانسا  رد  ور ، نیا  زا  دوشیم . لکشم  ایند  رد  نآ  تخانش  ياهزرم  ًابیرقت  هک  دربیم  رس  هب  تابث  مدع  تیلاّیس و  تلاح  کی 

ياههنوگ لماش  دـناوتیم  هک  دـننکب  هدافتـسا  دـننکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يراوید  راهچ  ریبعت  زا  دـننکیم  یعـس  هداوناـخ  ریبعت  ياـج 
. تسا لسن  ياقبا  جاودزا ، درف  هب  رـصحنم  یلـصا و  فده  هک  هدـمآ  ییابطابط  همالع  موحرم  نازیملا  رد  دـشاب . طابترا  يرارقرب  فلتخم 
زا هک  دنهدیم  لیکـشت  هداوناخ  هک  يدارفا  اهنویلیم  زا  میهدیم  هنومن  امـش  هب  ام  هن ، دـنیوگیم  تسا . شلاچ  راچد  ایند  رد  هلئـسم  نیا 
هک یگداس  تحارـص و  نآ  هب  لئاسم  تسین . نانآ  فده  ًالـصا  لسن  ياقبا  ینعی  دنوشن ؛ رادهچب  تقوچیه  هک  دنهدیم  دهعت  مه  هب  لوا 

، مینکیم ثحب  هداوناخ  هب  عجار  میراد  یتقو  نیاربانب ، تسین . ایند  رد  مینکیم  رکف  میراد  نآلا  فلتخم  تاعوضوم  رد  طیارـش  نیا  رد  ام 
هلمج زا  فلتخم ، میهافم  اب  ار  هداوناخ  ثحب  ۀـطبار  سپـس  میـسرب . هداوناخ  هب  عجار  لمعلا  قفتم  یلاـمجا و  فیرعت  کـی  هب  دـیاب  ادـتبا 

رب نامز  رورم  هب  هک  یخیرات  تفاب  کی  هن  مینادـب  یعیبط  تفاب  ياراد  ار  هداوناخ  هک  میریگیم  میمـصت  اـم  مینکب . نییعت  باـجح ، ثحب 
هب فلتخم و  ياههنوگ  هب  اـهناسنا  ینعی  هداـتفا ؛ قاـفتا  نیا  رـضاح ، لاـح  رد  دریذـپب . ار  فلتخم  ياهلدـم  تسا  نکمم  طیارـش  بسح 
ربخ یناسرعالطا و  دوجوم  ياهمتـسیس  لک  هداوناخ و  دـنراذگیم  ار  شمـسا  دـنهدیم و  يراوید  راهچ  کی  لیکـشت  فلتخم  ضارغا 
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هک ار -  ینیوکت  یـساسا و  فادها  هک  يزیچ  تسا  نیا  نامداقتعا  ام  اما  تسا ؛ رکفت  نیمه  جـیورت  ياتـسار  رد  مه  یگنهرف  ًالثم  يزاس 
مینیبیم ام  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش  تسا . شدوخ  نّیعم  تفاب  اب  یعیبط  ةداوناخ  نامه  دنکیم ، نیمأت  دراد -  دوجو  تقلخ  داهن  رد 

دوجو اب  داد ، خر  نانز  یگدـنز  حطـس  رد  هک  یتـالوحت  ماـمت  دوجو  اـب  داد ، خر  عماوج  گـنهرف  حطـس  رد  هک  یتارییغت  ۀـمه  دوجو  اـب 
هک تسا  ياهداوناخ  دـنزرف ، ردام و  ردـپ ، زا  لکـشتم  هداوناخ  ینعی  یتنـس ؛ ةداوناخ  زونه  ایند ، رد  هداوناخ  فلتخم  ياـههنوگ  شیادـیپ 

تایح یقرش ، یبرغ و  عماوج  مامت  رد  هدش  هتفریذپ  دوجوم و  ماسقا  زا  یکی  ناونع  هب  یتنس  ةداوناخ  زونه  تسا و  رادهناخ  هداوناخ ، ردام 
مایلیو دراد . دوجو  یتنـس  ةداوناخ  مه  زاب  تسه  هداوناخ  فلتخم  ياههنوگ  رد  لوحت  دـعاسم  طیارـش  مامت  هکنیا  دوجو  اـب  ینعی  دراد ؛

دیدـهت اـب  هداوناـخ  یتـسیلاربیل  ياـهماظن  رد  دـننکیم  روصت  مدرم  زا  يرایـسب  دـیوگیم : هداوناـخ  تیعـضو  زا  دوـخ  شرازگ  رد  ردرگ 
؛ دنتـسه يرتشیب  دـیدهت  دروم  اههداوناخ  یتسیلایـسوس ، ماظن  اب  ییاهروشک  رد  ینعی  تسا ؛ سکعرب  هیـضق  یلو  تسا ، هجوم  يرتشیب 
. هداوناـخ عمجت  لـثم  یعمجت  ره  هن  تسا ، ییارگهعماـج  ییارگعمج ، زا  شروظنم  یلو  تسارگعـمج ، هچرگ  یتسیلایـسوس  ماـظن  نوـچ 
رد ياهچب  هک  ادتبا  زا  دنوشیم . هتخانـش  تلود  يارب  راک  ۀخرچ  هصرع و  رد  دـیلوت  ةرهم  کی  ناونع  هب  هداوناخ  دارفا  زا  مادـک  ره  ینعی 
هک تسا  یلک  عامتجا  زا  يدرف  دشاب  امـش  ۀـچب  هچب ، نیا  هکنیا  زا  لبق  هک  دوشیم  میهفت  هچب  نآ  هداوناخ و  هب  دـیآیم  ایند  هب  هداوناخ 

هدافتـسا شدوخ  یـشیدنارود  تردق  زا  شدوخ ، رادتقا  زا  دـهاوخب  هک  هداوناخ  مان  هب  يزیچ  ًاتعیبط  دـنکیم . راک  یلک  عامتجا  نآ  يارب 
ای دـیدهت  ًانایحا  ار  نانآ  دـنکب ، يرادـبناج  دـنکب ، تظفاحم  عامتجا  لباقم  رد  نانآ  زا  دریگب و  شـشوپ  تحت  ار  شدوخ  ياـضعا  دـنک ،

تمس هب  اهدیدهت  نیرتالاب  دئوس ، رد  دیوگیم  ناشیا  درادن . دوجو  یتسیلایـسوس  ماظن  رد  هداوناخ  يارب  يرادتقا  نینچ  نیا  دنک ، قیوشت 
رفن کی  طقف  هداوناخ  روآ  نان  یلو  دنرـضاح  ردام  ردـپ و  ناونع  هب  رفن  ود  هک  ییاه  هداوناخ  ینعی  یتنـس ، ةداوناـخ  رد  تساـههداوناخ .

رب تایلام  دیاب  دـشاب  لغاش  هک  یـسکره  هک  تسا  هنوگنیا  یتسیلاربیل  ياهماظن  دروم  رد  هک  يروصت  مغر  یلع  ردـپ ، طقف  ینعی  تسا ،
، دوشیم رتمک  دوشب  رتشیب  ناشتورث  هکنیا  ياج  هب  دندرک  جاودزا  یتقو  هک  میراذـگب  مه  رانک  ار  لغاش  رفن  ود  ینعی  دـهدب ، دـمآرد 

کی هک  ياهداوناخ  يارب  یتسیلایـسوس  ياهروشک  رد  اما  دـنزادرپب ، يرتشیب  ياـهتایلام  دـیدج  طیارـش  نیا  رد  دـیاب  هکنیا  رطاـخ  هب 
روضح هداوناخ  نآ  رد  تسا و  لغاش  روانان و  ردـپ  طقف  هناخ  نآ  رد  هک  ياهناخ  ینعی  دوشیم  داجیا  يرتشیب  تالکـشم  دراد  روآنان 
لگنا رصنع  کی  هکنیا  لثم  دزادرپب ؛ اهب  تلود  هب  رتشیب  دیاب  دراد  یتنـس  تفاب  هداوناخ  نیا  هکنیا  مرج  هب  تسا  رادهناخ  ردام  دراد و 

رتشیب رد  دـئوس  رد  هک  دـهدیم  ناشن  رامآ  هکنیا  مغریلع  تسا . هداوناخ  نآ  رد  عامتجا  يارب  ّرـضم  رـصنع  اـی  تسا  هداوناـخ  نآ  رد 
هتسب ور  هب  هداوناخ  يارب  اهریشمش  مامت  دراد و  يرتمیخو  تیعـضو  اهروشک  ۀمه  زا  لوصا ، اهشزرا و  هداوناخ و  هب  طوبرم  ياهروتکاف 

رد یمیدق  ةداوناخ  ۀشیر  هکنیا  رطاخ  هب  رگم  تسین  نیا  دراد . دوجو  یتنـس  ةداوناخ  یهجوت  لباق  دـصرد  مه  تفاب  نامه  رد  اما  هدـش ،
. ددرگیمرب تمس  نیا  هب  زاب  یطیحم  فلتخم  طیارش  لیلد  هب  دریگب  هلصاف  داهن  نیا  زا  هک  دورب  یتمـس  هب  رـشب  رگا  تسا و  رـشب  تعیبط 

يارب مینکیم و  تبحـص  ياهداوناخ  هچ  هب  عجار  هک  مینک  نییعت  دیاب  مینک  صخـشم  هداوناخ  ثحب  اب  ار  باجح  ۀطبار  میهاوخیم  یتقو 
باجح ثحب  هن ؟ ای  میـشیدنایم  هداوناخ  يرادـیاپ  مان  هب  يزیچ  هب  ام  هک  تسا  نیا  دـعب  بلطم  دراد . یقادـصم  ای  موهفم  هچ  هداوناخ  ام 

هب میاهرفـس  زا  یکی  رد  دوشیم . اـم  یگدـنز  دراو  هاوخاـن  هاوخ  مسیلاربـیل ، لوصا  دـنکیم . ادـیپ  اـنعم  اـضف  نیا  لـخاد  مک  مک  ًاـتعیبط 
ینید یقرـش و  قرع  نآ  یـساسا و  ياههنیمز  نآ  نامنادـنزرف  اضف  نیا  رد  هک  مینک  راک  هچ  ام  دیـسرپ : نم  زا  ناـیناریا  زا  یکی  اـکیرمآ ،

زیچ همه  متـسیس ، نیا  رد  تسا . یتسیلاربیل  متـسیس  نوچ  تسا ، لکـشم  یلیخ  تیوه  ظفح  طیحم ، نآ  رد  دـنهدن . تسد  زا  ار  ناشدوخ 
ياضف دیاب  دشاب  رادـنید  دـهاوخب  یـسک  رگا  ینعی  تسا . رالوکـس  زیچ  همه  يرادـنید ، یتح  تسایـس ، گنهرف ، قالخا ، هدـش ؛ یحارط 

هب دنکب . یگدنز  يرادیاپ  تباث و  ۀشیدنا  کی  ساسارب  دهاوخب  ناسنا  هک  تسا  لکـشم  یلیخ  دـنک . ادـج  شدوخ  یگدـنز  زا  ار  تناید 
یسک دنکن ، داجیا  تمحازم  یسک  مسیلاربیل ، لوصا  ساسارب  دیراد  عقوت  دیوشیم  دوخ  هناخ  دراو  یتقو  امـش  مدرک  ضرع  صخـش  نآ 
قاـتا لـخاد  دـش ، هناـخ  لـخاد  هک  سکره  درادـن ، دوـجو  بتارم  هلـسلس  ماـن  هـب  يزیچ  دـهدن ، رارق  هرطاـخم  دروـم  ار  يرگید  يدازآ 
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رهاوخ و ردام و  ردـپ و  زا  ندرک  لاؤس  ندـمآ و  نوریب  يارب  ياهناهب  رتمک  ینعی  تسه ؛ زیچ  همه  اجنآ  رد  دوریم  شدوخ  یـصوصخ 
تیئوس دراو  سکره  تسا . فلتخم  ياـهتیئوس  زا  لکـشتم  يراوید  راـهچ  کـی  تسین ؛ هناـخ  عـقاو  رد  اـضف  نیا  دـنکیم . ادـیپ  ردارب 

رود ياهناهب  هب  انب  هداوناخ  دارفا  دریگیم و  لکش  هناردام  ياههقیلس  ساسارب  هک  زکرمتم  ةرفس  نآ  تسا . هدامآ  اهاذغ  دوشیم . شدوخ 
قرغ گـنهرف  نآ  رد  دوـخ  هب  دوـخ  میوـشب  مضه  متـسیس  نآ  رد  رگا  تسا  یعیبـط  درادـن . دوـجو  متـسیس  نآ  رد  دـنوشیم  عـمج  مـه 

تلاصا تسا ، جـنر  مدـع  تلاصا  تسا ، درد  مدـع  تلاـصا  تسا ، رگیدـمه  يارب  دارفا  تمحازم  مدـع  مسیلاربیل ، رکفت  لوصا  میوشیم .
. میراد یتسیلاربیل  یگدنز  میتسه ، یتیعضو  نینچ  هب  التبم  رگا  مه  نامدوخ  یمالسا  یقرش و  ياهیگدنز  اههداوناخ و  رد  ام  تسا . تذل 

نیا درادن . ندیـشک  جنر  يارب  یلیلد  تذل ، تلاصا  موهفم  ساسارب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  مسیلاربیل  لوصا  رد  هک  ییاهثحب  زا  یکی 
هبرجت ار  يرابدرب  ملح و  لامک و  مان  هب  يزیچ  هک  دـنرادن  یلیلد  اهناسنا  تسا . رـضاح  یبرغ  ناسنا  ياهیگدـنز  رد  اج  همه  رد  موهفم 

رطاخ هب  هک  دراد  او  ار  وا  هک  دشاب  دنبیاپ  یعمج  یقالخا  لوصا  هب  هک  دوشیم  رابدرب  یتقو  ناسنا  دنـشاب ؟ رابدرب  يزیچ  هچ  يارب  دـننک .
گنهرف رد  ًاساسا  اهنیا  درذـگب . شدوخ  يدرف  قوقح  زا  هداوناخ  داهن  يرادـیاپ  رطاخ  هب  اـی  دـنک ، تشذـگ  اـی  دـنک . توکـس  يرگید 

دنردام نوچ  دنـسرب ، يراکادف  جوا  هب  دارفا  هک  انعم  نیا  هب  یعمج  یقالخا  لوصا  تشذگ و  ربص و  لمحت و  تسین . هتفریذـپ  یتسیلاربیل 
دیاـب اـم  درادـن . دوجو  يرادـیاپ  يارب  یلیلد  سپ  تساـنعمیب . دنـسرب ، تمدـخ  تشذـگ و  جوا  هب  دـنردپ  نوچ  دنـسرب ، تبحم  جوا  هب 

هب دیاب  ًالـصا  ای  دنراد  هزاجا  اههچب  اضف  نآ  رد  هن ؟ ای  میـشیدنایم  يرادـیاپ  هب  ام  تسیچ ؟ هداوناخ  دروم  رد  نامعـضوم  مینک  صخـشم 
رد دیوگیم . ار  نیا  مه  تناضح  نوناق  مالـسا ، رد  دنوشب . ادج  ناشیاههداوناخ  زا  یگلاس  هدجیه  زا  دـعب  یـصخش  براجت  ماجنا  رطاخ 

ًامتح هک  دنکیمن  ینوناق  رظن  زا  نیدلاو  هجوتم  ار  یتیلوئسم  لاس  هدجیه  زا  دعب  رسپ  لاس و  ُهن  زا  دعب  رتخد  تناضح ، نوناق  قبط  مالـسا ،
ناشنیدـلاو هجوتم  ینوناق  رظن  زا  ار  یفیلکت  غولب ، نس  ندـش  مامت  زا  دـعب  اههچب  یمالـسا ، تناضح  نوناق  قبط  دـننک . یگدیـسر  هچب  هب 

همه محر ، ۀلص  ثحب  هریشع ، ثحب  راغـص ، رب  محر  نوناق  دهدیم ، ناشن  ام  هب  یمالـسا  قالخا  یلو  دننک  تبقارم  نانآ  زا  هک  دننادیمن 
هب هچ ، امـش  هب  هچ ، ام  هب  مییوگب  نوناق  دانتـسا  هب  میناوتیم  ام  هک  دراذـگیم  یـشکطخ  کی  اـم  يارب  نوناـق  هچرگ  هک  دـهدیم  ناـشن 

یعامتجا داهن  ظفح  يارب  رگیدمه و  رطاخ  هب  رگیدمه و  يارب  دیاب  ام  هک  دیوگیم  ام  هب  يرادـنید  نّیدـت و  قالخا و  یلو  هچ ، يرگید 
هطبار اما  مینک ، تبحـص  میهاوخیم  هتفرگ  لکـش  يرادـیاپ  لصا  يانبم  رب  هک  نشور  فیرعت  اب  ياهداوناخ  هب  عجار  ام  سپ  مینک . لـمع 
ینـس کـی  رد  ًـالثم  دوـشیم . افوکـش  شاینورد  ياـهتیفرظ  دـشر ، فـلتخم  لـحارم  رد  ناـسنا  تسیچ ؟ هلئـسم  نیا  اـب  باـجح  ثحب 
تسا یعیبط  دوشیم . افوکش  شتینالقع  تقلخ و  هاگتسد  ینس  کی  رد  دوشیم . رادیب  شزیارغ  ینـس  کی  رد  دنکیم و  زورب  شفطاوع 
ناسنا لحارم ، نیا  زا  یعطقم  ره  رد  دنکیم . ادیپ  دـشاب ، دـب  ای  دـشاب  بوخ  هکنیا  يارب  یفلتخم  ياههنیمز  لحارم ، نیا  تبـسانم  هب  هک 

نیا ناسنا  دـشاب . عیطم  ریذـپنوناق و  تدـش  هب  يدوجوم  ای  زیرگنوناـق  تدـش  هب  يدوجوم  یلیلد ، ره  هب  یطیارـش و  ره  تحت  دـناوتیم 
دنریگب میمصت  لسع  ياهروبنز  دینک  ضرف  یکیتنژ  شهج  کی  رد  ًالثم  يزور  هک  دینش  میهاوخن  میاهدینـشن و  یتقو  چیه  تسا . يروط 

ای زیرگنوناـق  تسا  يدوجوم  ناـسنا  یلو  دنـشکب ؛ تسد  نآ  زا  تسا  لـسع  دـیلوت  هک  تسا  هتـسب  وا  هب  لـسع  روبنز  فـیرعت  هک  يزیچ 
نآ هکنیا  ای  دوشن  مه  هورکم  کی  بکترم  یتح  شایگدنز  رد  هک  دشاب  ریذپنوناق  ردق  نآ  دـناوتیم  اهتقو  یهاگ  ینعی  ریذـپنوناق ،

اپ ریز  ار  یعامتجا  نیناوق  مامت  ای  دنکن  كرت  ار  مارح  کی  دهدن و  ماجنا  ار  بجاو  کی  شایگدـنز  مامت  رد  هک  دـشاب  زیرگنوناق  ردـق 
شـشوپ و ثحب  رد  تسا . باـجح  شـشوپ و  ثحب  رـصانع  نیا  زا  یکی  تسا . طـبترم  یفلتخم  رـصانع  هـب  هداوناـخ  ماکحتـسا  دراذـگب .
ام یلع  صیرح  ُناسنالا  : » دنیوگیم یخرب  باجح . ششوپ و  ۀفسلف  تاعوضوم ، نیرتمهم  زا  تسا . حرطم  يددعتم  تاعوضوم  باجح ،

ناعفادم زا  يرایسب  دنتسه . رتدنمهقالع  دنوریم و  شلابند  رتهنادنمزآ  رتهناصیرح و  دنوشیم  عونمم  هک  هچنآ  هب  تبـسن  اهناسنا  ِعنُم ،»
مهاوخیم نم  دراد . دوجو  يدـنمزآ  نیا  زونه  تسا  دازآ  اـضف  یلیخ  هک  یبرغ  عماوج  دـنیوگیم  دـننکیم و  در  ار  هلئـسم  نیا  باـجح 

تلاح نیا  ناسنا  هک  تسا  دـنوادخ  يزیرغ  ای  يرطف  ياههمانرب  ءزج  نیا  عنم . ام  صیرح  ناـسنالا  ینعی  تسا ، تسرد  هدـعاق  نیا  میوگب 
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تکرح و کی  هب  ار  وا  هک  يزیچ  نآ  زا  ناسنا  رگا  دشاب . هتـشاد  يدـنمزآ  صرح و  دوشیم  عنم  هک  يزیچ  نآ  يارب  هک  دـشاب  هتـشاد  ار 
ینهذ رظن  زا  هک  ار  یناسنا  دینک  روصت  امـش  درادن . یتوافت  چیه  گنـس  هکت  کی  اب  ناسنا  نیا  دـشاب  یلاخ  دـهدیم  قوس  شنکاو  کی 
لماوع واهشنک  هب  تبـسن  ار  وا  هک  زغم  مهم  زکارم  تسا ، لکـشم  راـچد  يزغم  رظن  زا  اـی  تسا  هدـنام  بقع  ینعی  تسا ، لکـشم  راـچد 

، دـنکیم نیهوت  وا  هب  یـسک  ًالثم  تسا ؛ یلاخ  اهشنک  نآ  مامت  زا  دـهدیم ، ناشن  لـمعلاسکع  دـنکیم و  ساّـسح  اـهكرحم  ینوریب 
ًالـصا يدش ، لوپ  ناموت  درایلیم  کی  ثراو  بشید  وت  دنیوگیم  وا  هب  دهدیمن . ناشن  شنکاو  هدـش و  نیهوت  وا  هب  هک  دـنکیمن  كرد 

نیا امـش  درادـن . یـشنکاو  چـیه  شنک ، نیا  هب  تبـسن  تسین . وا  دوجو  رد  یهاوخ  لاـم  صرح و  عمط و  دـهدیمن . ناـشن  یلمعلاسکع 
هب تبـسن  ار  نانآ  هک  دشاب  ییاهلاعفنا  ای  اهتیلاعف  دشاب ، ییاههنیمز  دشاب ، یلماوع  ناشنورد  رد  دیاب  اهناسنا  دینکیمن . دـییأت  ار  ناسنا 
هک يزیچ  نآ  هب  تبسن  اهناسنا  دنراد . یـسنج  يزیرغ و  لیم  نوچ  دنوشیم ، بذج  رگیدکی  هب  اهناسنا  دنک . لاعف  ینوریب  ياهكرحم 
رد رگا  دنتفگن  ام  هب  يدام . تاذل  يونعم و  تاذـل  دـناشخب : ود  تاذـل  تسا . بوخ  تسا ؟ دـب  اهنیا  ایآ  دنتـسه . صیرح  دـنوشیم  عنم 
هب تلاح  نیا  زامن  رد  دهاوخیمن  رگید  دراد ، ررـض  تسا ، سب  رگید  دـش ، ریزارـس  امـش  کشا  داد ، تسد  امـش  هب  يونعم  تلاح  زامن ،

تسا و سب  رگید  دـیدرک ، يوـنعم  تـجهب  ساـسحا  دـیتفرگ ، اـیحا  بـش  کـی  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  ًـالثم  رگا  دـهدب . تـسد  اـمش 
ياهلمعلاروتسد میراد . هناتسآ  میراد ، هاگتسیا  يدام ، تاذل  رد  اما  دهدب ؛ تسد  امـش  هب  یتلاح  نینچ  دعب  لاس  ناضمر  هام  دهاوخیمن 

رگا دـناهتفگ  ام  هب  تسا . نانیمطا  پاپوس  پاپوس ، نیا  دنتـشاذگ . پاپوس  کـی  اـم  يارب  ینعی  دـنراد ؛ هگن  ار  هناتـسآ  نیا  دـندمآ  ینید 
کی طباور ، رد  هداوناخ . رد  ینعی  دنک ؛ نیمأت  يراصحنا  ۀمانرب  کی  رد  ار  دوخ  زیارغ  دیاب  دنک ، نیمأت  ار  دوخ  زیارغ  دـهاوخیم  یـسک 

هک دـنایتابجاو  تابحتـسم و  اهلمعلاروتـسد ، دنتـسین . ربخ  اب  نآ  زا  دارفا  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  هک  میراد  یـسنج  قالخا  راـجنه و  روج 
هدـش هداد  روتـسد  ام  هب  دـننک . تیاعر  ار  اهنآ  دنـشاب و  هاگآ  لئاسم  نیا  هب  دـیاب  اـهرهوش  نز و  دـناهدش . دراو  یـسنج  لـئاسم  ةراـبرد 
دوجو رگید  تذل  ناونع  هب  يزیچ  دنرادن ، هگن  ار  هناتـسآ  نیا  اهناسنا  رگا  مینک . تیاضر  تذل و  ساسحا  هراومه  ات  مینک  لمع  هنوگچ 

هب يدـنب  ياپ  نودـب  اهناسنا  دـمهفیمن . ار  تذـل  مان  هب  يزیچ  اهنآ  ۀـقئاذ  دوشیم و  لکـشم  راچد  اهنآ  ۀـقئاذ  نوچ  تشاد ؛ دـهاوخن 
هبرجت ار  تسا  قشع  هک  هداوناخ  يونعم  رـصنع  دـننکیم ، هبرجت  ار  هزیرغ  دـننکیمن ، هبرجت  ار  قشع  ماـن  هب  يزیچ  جاودزا ، بوچراـهچ 

ناسانشناور لوق  هب  دیآیم ، دوجو  هب  هک  مه  يزیرغ  یقـشع و  ۀطبار  هنوگره  دننک . نیمأت  ار  دوخ  زیارغ  ات  دنتـسه  مه  اب  طقف  دننکیمن ،
ۀنبج نآ  درک و  شکورف  هقالع  شتآ  هک  لوا  لاس  کی  دراد . رمع  لاس  کی  تاطابترا  زا  يرایـسب  دراد . کیتنامر  تدـش  هب  ةرود  کی 

مه اب  ار  هچب  ود  دراد . دوجو  يدنماضر  نیا  ۀناتـسآ  يارب  يدـح  نیاربانب ، تشاد . دـنهاوخن  هداوناخ  هب  يزاین  دـندش ، مامت  هک  کیتنامر 
اهتعاس هچب  نیا  دنرخیم . ناموت  تمیق 500  هب  کسورع  کی  وا  يارب  یهاگ  تسا ، یلومعم  ةداوناخ  زا  هک  لوا  ۀچب  مینکیم . هسیاقم 
شفارطا رد  کسورع  عون  همه  تسوا و  رایتخا  رد  زیچ  همه  هک  ياهچب  اب  مینک  هسیاقم  ار  وا  تسا . لوغـشم  يزاببابـسا  نیا  اب  اهزور  و 

نانآ ۀقئاذ  راک  نیا  اب  دننک . نیمأت  نادنزرف  يارب  ار  زیچ  همه  دننکیم  یعس  اهردام  اهردپ و  یـضعب  دنکیمن . تذل  ساسحا  یلو  تسه 
هک مدز  نیا  يارب  ار  لاثم  نیا  دـنربیم . ـالاب  ار  ناـنآ  يدـنماضر  ۀناتـسآ  نوچ  دـننکیمن ، تذـل  ساـسحا  نادـنزرف  دـنربیم و  نیب  زا  ار 

دنراد صرح  اهنز  اهدرم و  ۀمه  دنراذگیم . دح  ینعی  دوشن ؛ نیمأت  تیاهنیب  دحرس  ات  اهناسنا  يدنمزآ  حطـس  دوشیم  ثعاب  باجح 
. میراذگیم دح  شیارب  دنوش ، دـنمهرهب  یفطاع  رظن  زا  دـنراد  تسود  اهنز  میراذـگیم . دـح  شیارب  دـنوش ، دـنمهرهب  رگیدـکی  زا  هک 
ار نانز  رداچ  باجح و  نیا  دیاب  دنک . لرتنک  ار  شهاگن  دیاب  میراذگیم . دح  شیارب  دنربب ، تذل  یـسک  ندید  اب  دـنراد  تسود  اهدرم 
رد اما  دنتـسه ، یـسنج  عوضوم  رگیدکی  يارب  تسا ، یـسنج  هداوناخ ، ۀطبار  ةدودحم  رد  رهوش  نز و  ۀطبار  دریذپب . یعامتجا  حطـس  رد 

درذـگیم نامز  هچ  ره  هک  دراد  یثحب  يرهطم  دیهـش  دـنکیم . کمک  هداوناخ  ماکحتـسا  هب  باجح  تسین . نینچ  نیا  یعامتجا ، ياضف 
هعماج ود  نیا  زا  یکی  رد  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  هعماج  ود  امـش  دـیامرفیم  باجح  هلئـسم  باتک  رد  ناشیا  دوشیمن . هنهک  ناشیا  ثحب 

نادرم و زا  فلتخم  ياه  هنوگ  دننک  جاودزا  نس  نآ  رد  دنریگب  میمصت  هک  دنسرب  ینـس  هب  دنیآیم  ات  دارفا  تسا و  دازآ  تدش  هب  هطبار 
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بات بت و  رد  هراومه  هعماج  نآ  دارفا  هک  ياهعماـج  اـب  دـینکب  هسیاـقم  ار  هعماـج  نیا  دـنراد . هطبار  ناـنآ  اـب  دـننکیم و  هبرجت  ار  ناـنز 
لماوع زا  یکی  باـجح ، هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا . عونمم  يزیرغ  ياههدافتـسا  تسا و  دودـحم  طـباور  نآ  رد  نوچ  دنتـسه ، جاودزا 

زا یکی  باجح  تسین . هداوناخ  نآ  رد  يدنبیاپ  اما  دراد  باجح  نز  اهنآ  رد  هک  میراد  غارس  ار  ییاههداوناخ  ام  تسا . هداوناخ  يدنبیاپ 
.1 سپ : نادرم . يایح  يدنبیاپ و  لثم  دراد ؛ دوجو  مه  يرگید  ددعتم  لماوع  دنک . نیمأت  ار  هداوناخ  ماکحتسا  دناوتیم  هک  تسا  یلئاسم 
؛ میشیدنایم یعیبط  هداوناخ  هب  طقف  میـشیدنایم ؛ عورـشم  هداوناخ  هب  طقف  دنک  ادیپ  جاور  نامهعماج  رد  هداوناخ  فلتخم  ياه  هنوگ  رگا 
.3 دنامب ؛ تباث  دوشب و  ظفح  عورشم  نکمم و  ۀلیسو  ره  هب  هداوناخ  هک  تسا  مهم  نامیارب  ینعی  میـشیدنا ؛ یم  اه  هداوناخ  يرادیاپ  هب  . 2

باجح شقن  هک  مینادب  دیاب  شـشوپ . هلمج  زا  تسا ، رثؤم  هداوناخ  يدنبیاپ  ظفح  رد  ینید  عورـشم  ياهلمعلاروتـسد  هک  میتسه  دقتعم 
فرع کی  هعماج  نآ  رد  باجح  هک  ياهعماج  کی  رد  ینعی  دوشب ؛ هتـشاد  هگن  نییاپ  دارفا  يدنماضر  ۀناتـسآ  دوش  یم  ثعاب  هعماج  رد 
هقالع تجهب و  دروآیم ، تذـل  باجح  شـشوپ و  نآ  نتفر  رانک  يرـسور و  یمک  نتفر  رانک  هک  تسا  نشور  تسا ، راجنه  کی  تسا ،

زا یکی  زیارغ  ياضرا  تذل و  تسین ؛ نیرفآ  تذل  هعماج  نآ  رد  زیچ  چیه  درادن  دوجو  شـشوپ  هک  ییاهعماج  رد  یلو  دروآیم ؛ يدـنم 
. تسا اهنآ  رد  يدنمهقالع  نیا  هراومه  دـنهد و  یم  هداوناخ  لیکـشت  دـننک و  یم  جاودزا  شرطاخ  هب  اهناسنا  هک  تسا  یمهم  ياه  هنیمز 

دراد میقتسم  طابترا  باجح  ششوپ و  هلئـسم  اب  هلئـسم  نیا  رگا  دننک و  یم  جاودزا  فطاوع  نیمات  زیارغ و  ياضرا  رطاخ  هب  اهناسنا  رگا 
ناوج ًارثکا  ماییویدار  ۀکبش  نابطاخم  دسیونیم : ندوب » نز   » باتک رد  دِرِگ  ینوت  مناخ  تسا .  رثؤم  هداوناخ  ماکحتـسا  رد  باجح   ً اعطق

نآ مینامیم  رظتنم  هچره  میدرک  رارقرب  یـسک  اـب  ياهطبار  هکنیا  زا  دـعب  ارچ  مینادیمن  اـم  دـننکیم  لاؤس  نم  زا  هشیمه  ناـنآ  دنتـسه .
نم میوشیمن . هجاوم  وا  شریذپ  اب  مینکب  جاودزا  تساوخرد  مینکب و  ار  کسیر  نیا  رگا  ام  دنکیمن و  جاودزا  تساوخرد  ام  زا  صخش 

زورما ردـق  هب  نانز  ینعی  اـم  ناـسنجمه  یناـمز  چـیه  رد  دریذـپیمن . جاودزا  يارب  ار  امـش  داهنـشیپ  هک  تسا  نشور  میوگیم  خـساپ  رد 
يدهعت نیرتمک  ناشنادرم  ینعی  اهنآ  لباقم  فرط  هک  دننکیم  رارقرب  ار  هطبار  نیرتییاهن  نوچ  دندوبن ؛ رتهناگیب  قوقح  زا  رتتخبدب و 

فرط هب  يدـهعت  نتخادرپ  نودـب  درم ، نز و  نیب  هطبار  نیرتییاهن  زا  دـناوتب  صخـش  کی  رگا  هک  تسا  نشور  دـنتخادرپن و  اهنآ  هب  ار 
يرادهگن يارب  تاقشم  لمحت  هداوناخ و  هب  هقفن  تخادرپ  تلود و  هب  تایلام  نتخادرپ  ندرک و  جاودزا  يارب  یلیلد  دنک  هدافتـسا  لباقم 

، یتنـس ةداوناخ  زا  اـم  روظنم  خـساپ : دوشیمن ؟ ادـیپ  یتنـس  ةداوناـخ  رد  عورـشمان  طـباور  اـیآ  شـسرپ : خـساپ  شـسرپ و  درادـن . دـنزرف 
طـباوض و مینکیم  رکف  اـم  هـک  تـسا  نـیا  مـه  یلـصا  لکـشم  مـینکیم . عاـفد  هداوناـخ  نـیا  زا  اـم  تـسا . ملاـس  لداـعتم و  ياهداوناـخ 

ۀتفرـشیپ یلیخ  ياهمتـسیس  زا  یخرب  رد  نوناق  تسین . روط  نیا  هجوچیه  هب  دننکب . لح  ار  ام  تالکـشم  دنناوتیم  ینوناق  ياهیـشکطخ 
نید داهن  ام  هک  تساجنیا  لکشم  دهدب . ناماس  ار  تداعـس  دناوتیمن  نوناق  ینعی  دراد ، یتاذ  ضقن  دنتـسه  ارگنوناق  تدش  هب  هک  ایند 

رهاوظ رئاعش و  دح  زا  ینعی  دوشن  ینورد  رگا  يرادنید  مینکیمن . ینورد  نامنادنزرف  نامدوخ و  یگدنز  رد  ترورض  کی  ناونع  هب  ار 
ایآ شـسرپ : تشاد . دـهاوخن  دارفا  يارب  ار  رمث  نیا  هجیتـن و  نیا  هک  تسا  نشور  دـنکن  ذوـفن  دارفا  ياـهرواب  داـقتعا و  نطاـب  هب  ماـکحا 

تروص هچ  يارب  تسا  مولعمان  هک  یـشیارآ  خـساپ : دـنکیم ؟ داجیا  ام  باجح  رد  یلکـشم  مولعماـن  ًاـبیرقت  ِگـنرمک  فیفخ و  شیارآ 
ياوتف قبط  رب  شیارآ  تسین . لوقعم  ندرک  شیارآ  دشاب  هتـشادن  ار  هدیاف  نیا  رگا  سپ  دوشب . هدید  هک  دننکیم  شیارآ  نانز  دریگیم ؟
اجنیا هلئـسم  دـنچ  خـساپ : دراد ؟ لاکـشا  رداچ  ریز  رد  گنت  یگنر و  ياهوتنام  اـهسابل و  ندیـشوپ  اـیآ  شـسرپ : تسا . عونمم  عجارم ،

نوگانوگ ضارغا  يارب  ار  سابل  ناسنا  میوش . لـئاق  کـیکفت  دـیاب  باـجح  ساـبل و  نیب  هک  تسا  نیا  مهم  لـئاسم  زا  یکی  دراد . دوجو 
يارب دنـشوپیم  سابل  دارفا  زا  یلیخ  دوش . رتابیز  هک  دـشوپیم  نیا  يارب  دـشوپیم ، امرگ  امرـس و  زا  تظفاحم  يارب  ار  سابل  دـشوپیم ؛

. دنشوپیم صوصخم  سابل  اهتاملپید  ًالثم  تسا ؛ طبترم  درف  تیصخش  اب  تاقوا  یهاگ  سابل  تسا . هیارآ  کی  نانآ  يارب  سابل  هکنیا 
شالت هنوگره  ور ، نیا  زا  یسنج . کیرحت  ياهشنک  رصانع و  ندرک  مک  اهییابیز و  ندناشوپ  درادن ؛ رتشیب  هفسلف  کی  طقف  باجح ،

. تسا ششوپ  هفسلف  ریاغم  ششوپ  يزاساهر  تهج  رد  شالت  هنوگره  تسا . طلغ  نآ  ۀفـسلف  ِفلاخم  باجح ، يزاسباذج  ياتـسار  رد 
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هب یـسک  هک  تسا  نشور  دنـشاب  دـم  عبات  عامتجا  دارفا  مه  رگا  درک . کیکفت  سابل  دـم و  باـجح ، ثحب  نیب  دـیاب  هکنیا  رگید  بلطم 
نانز زا  هورگ  هس  ياهدنـسیون  لوق  هب  تسا . راتفرگ  تدش  هب  نوچ  دشیدنایمن ؛ یعامتجا  يریگفدـه  یحارط و  یعامتجا ، يزیرهمانرب 

دنیارآ یم  ار  اهندب  نیا  هک  یناسک  . 2 ییابیز ؛) ناحارج   ) دنراپـس یم  یحارج  غیت  هب  ار  اهندب  نیا  هک  یناسک  . 1 دنربیم : هرهب  یلیخ 
نانز نیا  زا  ار  ناشدوخ  ةرهب  اهنیا  دـم .) نابحاص   ) دـنناشوپ یم  سابل  اهندـب  نیا  هب  هک  یناسک  . 3 یشیارآ ؛)  لیاسو  تعنـص  نابحاص  )

اب ًالومعم  اـهناسنا  تسا . یعقاو  اـی  تسا  زنط  نیا  هک  مدـیمهفن  نم  تسا . هتـشاد  دوجو  ییارگ  دـم  تقلخ ، لوا  زا  دـنیوگیم  دـنرب . یم 
تـسرد شوپ  نت  دوخ  يارب  رانچ  تخرد  گرب  اب  ًالثم  دـش و  ادـیپ  یـسک  دـندرک و  یم  تسرد  شوپنت  دوخ  يارب  طولب  تخرد  گرب 

دم عبات  رگا  ناسنا  تسا . هدوب  ییارگ  دـم  هشیمه  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  يزیچ  کی  لاح  ره  هب  تسار ، اـی  تسا  زنط  رگا  نیا  ـالاح  درک .
یلیـصحت طیحم  رد  رگا  امـش  دوشب . کیکفت  رگید  ياهاضف  ریاس  زا  دـیاب  یلیـصحت  طیحم  دـشیدنا . یم  رتمک  یلاعتم  لـئاسم  هب  دـشاب ،

هدز فرح  دایز  سابل  هب  عجار  مالسا  رد  تشاد . دیهاوخ  یلیصحت  تفرـشیپ  تفا  رادقم  نامه  هب  دینک ، مالعا  هموتخم  ار  یگداس  ةدنورپ 
ار ناسنا  هک  يزیچ  تسا . عونمم  هک  ترهـش »  سابل  مان «  هب  میراد  يزیچ  ام  ًالثم  تسین . باجح  هب  عجار  اهفرح  نیا  ۀمه  تسا . هدـش 

ياهسابل نادرم و  يارب  هنانز  ياهسابل  تسا . عونمم  دـهد ، یم  شیامن  نکـش  مرون  عقاو ، رد  یعون  هب  ار  وا  دـنکیم و  صاخ  زیامتم و 
تـسا دـیقم  هک  ياهداوناخ  رد  دـیریگب  رظن  رد  امـش  دراد . طابترا  ناسنا  ینورد  ۀـلکاش  نآ  اب  سابل  نوچ  تسین ؛ زیاج  نانز  يارب  هنادرم 

رتخد نآ  رد  یـسنج  فالتخا  یحـضاو  یلیخ  روط  هب  دـینیبیم  امـش  دـشاب ، هنارـسپ  تروپـسا و  سابل  یکدوک  زا  شاهچب  رتخد  نت  ًامتح 
. دـهدب ماجنا  دـهدب  ناشن  ثنوم  سنج  ناونع  هب  تسا  مزال  هک  ییاـهيزانط  نآ  دـناوتیمن  دوشیم  گرزب  هک  یتقو  دریگ و  یم  لـکش 
هک ار  اهنیا  عومجم  دشاب . هتشاد  ياهطبار  شسابل  اب  شفنص  لغش و  ای  شنأش  نیب  هک  دریذپب  دیاب  ناسنا  دراد . طابترا  مه  ام  نأش  اب  سابل 
زا یضعب  هتبلا  دشاب ؛ هتشاد  دیاب  اهلمعلاروتسد  يرس  کی  یـشزومآ  زکرم  کی  لاح  ره  هب  هک  دهدیم  ناشن  میراذگیم  رگیدمه  يور 
ام یگدنز  هک  مینک  هچ  شـسرپ : دشابن .  اور  هک  دوشب  لامعا  ییاه  تیدودحم  تسا  نکمم  تاقوا  یـضعب  تسین . لوقعم  اهتیدودحم 
زا دنوش  یم  لاس  هدجیه  هک  ام  ناناوج  ای  مینکن و  رود  ار  اهنآ  ام  ایو  دنوشن  ادـج  هداوناخ  زا  نامنادـنزرف  دـشابن و  اهیبرغ  لثم  اهیقرش 

فلتخم لیالد  صخش  هک  ینامز  ام  ینعی  مینک ؛ یمن  عورـش  هار  همین  زا  ادتبا  زا  ام  منکیم ؛ ضرع  هصالخ  خساپ : دنوشن ؟  ادج  هداوناخ 
. تسا هابتشا  نیا  هک  یلاح  رد  مینکیم ؛ عورش  ار  ینید  تیبرت  ۀلوقم  مان  هب  يزیچ  هتفریذپ ،  ام  زا  ار  تقباطم  مدع  يارب  ینوریب  ینورد و 

رارق يدشر  ینس و  یتیعقوم  رد  اهنآ  میاهدرک و  نیقلت  اهنآ  هب  بادآ  اهتنس و  مان  هب  ار  يزیچ  هک  مینکیم  عورش  ار  ینید  تیبرت  ینامز 
نـس نیرتهب  تسا . لکـشم  یلیخ  یلو  تسا ، هتـسب  شهار  هک  میوگب  مهاوخیمن  هنافـسأتم ، تسا . هابتـشا  نیا  هن ، دنیوگیم  دـناهتفرگ و 

، نس نآ  و  مینکیمن ، ار  شرکف  ًالـصا  هک  تسا  ینـس  مینک  هنیداهن  نامنادـنزرف  رد  ار  هاوخلد  نیعم و  يراتفر  لوصا  نیا  ام  هکنیا  يارب 
دعب دـندرک ، میـسقت  ار  نس  لحارم  ربمایپ  هک  دـناهدش  هجوتم  هابتـشا  اهیـضعب  ار  یثیدـح  کـی  لاـس . تفه  ریز  ینعی  تسا . روعـش  نس 

نآ رد  هک  ار  نس  نیرتگرزب  نیرتمهم و  ام  تسین . روط  نیا  دیـشاب . هتـشادن  ناشراک  دنتـسه ، رورـس  لوا  لاـس  تفه  اـههچب  دـندومرف :
ناـمدوخ ياـهراک  لوغـشم  مه  اـم  تسا و  يزاـب  لوغـشم  دـنکیم و  يزاـب  هچب ، میهدیم . تسد  زا  دراد ، ار  شریذـپ  تیلباـق  هچب  نس ،

نیب زا  نآ  رد  شریذـپ  هنیمز  ینعی  دوش ، یم  یـسق  مارآ  مارآ  شنورد  رد  ع - )  ) نینموملاریما ریبعت  هب  هچب -  هک  ینینـس  رد  دـعب  میتسه .
هّچب يرواـب  دوز  تغـالب و  ةرود  لاـس  تفه  ریز  نس  رد  هک  یلاـح  رد  مینکیم ، عورـش  نس  نآ  رد  دـیابریم  رتشیب  ار  وا  طـیحم  هتفر و 

، ادخ تعرـس  نامه  هب  دسرتیم ، دنکیم و  رواب  ار  یکیرات  وید و  لوغ و  هک  تعرـس  نامه  هب  دنکیم ؛ رواب  دییوگب  هچ  ره  امـش  تسا ؛
دعب مینکیم ، اهر  ام  تسین . يرگید  صخـش  ردام  ردپ و  زج  هچب ، اب  طبترم  هورگ  هک  تسا  ینینـس  دـنکیم و  رواب  مه  ار  ناربمایپ  ایبنا و 
رتهب رگیدـکی و  هب  قشع  لثم  دـنک  جاودزا  يرگید  دـصاقم  يارب  دـنهاوخن و  دـنزرف  رهوش  نز و  رگا  شـسرپ : میوشیم .  لکـشم  راچد 

. دشاب هتـشاد  دناوتیم  فلتخم  ياهدرکراک  هداوناخ  خساپ : دراد ؟ ماکحتـسا  ردق  هچ  ات  هداوناخ  نیا  ندیـسر ، ادـخ  هب  ندـناوخ و  سرد 
ییاهن فدـه  هزیرغ ، نیمأت  دـننکیم . جاودزا  دوشب  نیمأت  ناشزیارغ  هکنیا  يارب  ای  دـننک  ینمیا  ساسحا  مه  راـنک  رد  هکنیا  يارب  دارفا 
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ناروف هزیرغ  دوریم  ولج  هچره  یگدـنز  دراد . یگتـسب  فلتخم  لماوع  لیالد و  هب  زیارغ  تسا . نشور  یلیخ  مه  شلیلد  تسین . جاودزا 
یـضار دنهدیم و  ماجنا  ار  ناشهفیظو  رگیدـمه  هب  تبـسن  حیحـص  ۀـطبار  کی  رد  یتقو  اهناسنا  دـنکیم . لوفا  هکلب  دـنکیمن ، رتشیب 

دنهاوخیمن هچب  هک  ییاهرهوش  نز و  دراد . دوجو  یلو  تسا  فعـض  هب  ور  هکلب  تسین ، توق  هب  ور  نایرج  نیا  یعیبط  روط  هب  دنوشیم 
تایح و اب  ناشهطبار  ندش  راد  دـنزرف  اب  یعیبط  روط  هب  هک  نانز  ًاصوصخم  دـنراد ؛ یگدـنز  رد  یئالخ  هک  دـننکیم  ساسحا  دوز  یلیخ 

ماکحتـسا نیاربانب  تسا . هدـش  تباث  ًالماک  مه  يواـکناور  ثحب  رظن  زا  هلئـسم  نیا  دوشیم . دـیدشت  یگدـنز  ّرـس  ییاـیوپ و  یگدـنز و 
باجح فک  فک . کی  میراد و  فقـس  کی  باجح ، رد  خساپ : تسا ؟ مادک  لماک  باجح  شـسرپ : تسا . رتمک  دنزرف  نودب  هداوناخ 
باجح دندنبب .» ولج  رد  ار  اههعنقم  نیا  هک  دییوگب  اهنز  نیا  هب  ربمایپ ، يا  : » تسا هدمآ  نونمؤم  ةروس  رد  تسا . هدش  صخشم  نآرق  رد 

. دندشیم نانآ  محازم  ناناوج  زا  ياهدع  دننک ، تکرش  ص )  ) ربمایپ ياشع  زامن  رد  دنتساوخیم  نانز  تسا . هتشاد  دوجو  نایدا  مامت  رد 
ام محازم  ياهدع  اما  مینک  تکرـش  امـش  ياشع  زامن  رد  میراد  هقالع  ام  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  دـندمآ و  ص )  ) ربمایپ تمدـخ  نانز 

ایح و هب  دنهاوخیم  رگا  هک  تدوخ ، نارسمه  هب  نامیا ، اب  نانز  هب  وگب  ام ، لوسر  يا  هک  دش  لزان  هیآ  دش . یحو  رظتنم  ربمایپ  دنوشیم .
يرتشیب ینمیا  لابند  رگا  ینعی  دناشوپیم . ار  ندب  لک  هک  یلماک  شوپ  نت  دنـشوپب ؛ بابلج  دنـشاب ، رتهدش  هتخانـش  رتفورعم و  تفع 

كرحم دناشوپب ، ار  ندب  مامت  هک  یسابل  ره  سپ  تسا . هدمآ  نآرق  رد  باجح  لدم  نیاربانب ، دننک . باختنا  ار  لماک  باجح  نیا  دنتسه 
طباوض تسا ؛ باـبلج  ثحب  ناـمه  هک  دنتـشاذگ  شیارب  مه  يرثکا  دـح  کـی  هتبلا  تسا . لـماک  باـجح  دـشابن ، روآهدـسفم  دـشابن و 

امـش هب  هک  یـسک  نآ  تسا  تسرد  دننکب ، عمط  امـش  هب  هک  دینکن  تبحـص  يروط  تسا  هدومرف  دـنوادخ  ًالثم  هدـش ؛ هتفگ  مه  يرگید 
رد ار  امـش  هک  تسا  نکمم  دنک  یم  عمط  هک  یتقو  ای  دـیریگن  رارق  بیـسآ  ضرعم  رد  امـش  هکنیا  يارب  اما  تسا  ضیرم  دـنک ، یم  عمط 

، لماک باجح  نیا  هک  دراد  دوجو  لماک  باـجح  کـی  دـینک . ظـفح  ار  ناـتباجح  امـش  دـهدب  رارق  یـسنج  ياـه  تنوشخ  عاونا  ضرعم 
دـش و دجـسم  دراو  مرداـم  یتـقو  هک  دـنیامرفیم  (س ) بـنیز ترـضح  تـسا . س )  ) هرهاـط هقیدـص  ترـضح  رهطم  تیـصخش  باـجح 

دنم هقالع  یـسک  رگا   . تسب تخر  مشاه  ینب  نارتخد  نایم  رد  تسب و  باـبلج  درک ، رـس  هعنقم  دـنک ، ناـیب  ار  كدـف  هبطخ  تساوخیم 
دناوت یم  فلتخم  ياهروشک  رد  تقو  نآ  دیـسر -  دوش  یم  مه  باجح  فقـس  هب  هتبلا  دـنک -  ادـیپ  ءاـقترا  باـجح  ثحب  رد  هک  تسا 

ًالثم دنک  یم  یگدنز  طیارش  نآ  رد  هک  یسک  تسا  نکمم  ینعی  دشاب ؛ راذگ  ریثات  دناوت  یم  طیارش  هیـضق ، نیا  لصا  رد  دشاب . توافتم 
، متفر يداـیز  ياـهروشک  هب  مدوخ  نم  تسا ؛ فراـعت  اـهنیا  زا  یـضعب  هتبلا  دـشاب . هجاوـم  رداـچ  هب  تبـسن  دـیدش  تیدودـحم  کـی  اـب 

زکرم رد  اینرفیلاک و  رد  ًالثم  دیروایب ؛ رد  ار  ناترداچ  دنتشاد  رارصا  اجنآ  رد  ناتسود  زا  یلیخ  متفر  یکشم  رداچ  اب  اکیرمآ  كرویوینرد 
یقافتا چـیه  یلو  دـننک  ناتتیذا  تسا  نکمم  دـینکن  رـس  رداـچ  اـجنآ  امـش  دـنتفگ  یم  تسا  نیقفاـنم  عمجت  زکرم  هک  سلجنآسول  رهش 

ياـضتقا تسا ، كرحتم  دجـسم  یـسایس  رظن  زا  باـجح  نیا  هـکنیا  هـب  دـننک ، تعناـمم  دـنهاوخن  یـسایس  تـهج  زا  رگا  ینعی  داـتفاین .
یم دارفا  دییآ  یم  یکشم  رداچ  نیا  اب  امش  یتقو  تفگ  نم  هب  شیرتا  رد  یصخش  دنـشاب . انتعا  یب  ام  باجح  هب  هک  تسا  نیا  مسیلارولپ 

دیابن ناسنا  ینعی  دیتسه ؛ هنهرب  ردق  نیا  هکنیا  زا  میـسرت  یم  مینیبیم ، مه  ام  دیتسه ، هنهرب  ردـق  نیا  هک  امـش  هک  متفگ  مه  نم  دنـسرت ،
. دشاب لعفنم  ردق  نیا 

باجح هیاس  رد  تینما 

هب ار  يرـشب  عماوج  اه و  ناسنا  ریمـض  نهذ و  هدوب ، حرطم  یلاجنج ، زیگنارب و  ثحب  عوضوم  کی  ناونع  هب  هراومه  هک  یثحابم  هلمج  زا 
یمالسا شـشوپ  باجح و  تیاعر  يا  هدع  تسا . هدوب  نآ ، روغث  دودح و  نییعت  باجح و  هلوقم  تسا ، هتخاس  لوغـشم  فوطعم و  دوخ 

ياه تیلاعف  عنام  هدوب و  ریگاپ  تسد و  اه ، مناخ  يارب  باجح  تیاعر  هک  دنتـسه  یعدـم  هدرک و  یقلت  عامتجا  رد  نانز  روضح  عناـم  ار 
یناور یحور و  ياهدمایپ  هعماج و  هب  يداصتقا  ياه  بیسآ  هیحان ، نیا  زا  دوش و  یم  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، ياه  هصرع  رد  اهنآ 
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نآ اب  مامت  تیدج  اب  هدومن و  یفرعم  یسارکومد  يدازآ و  لصا  ریاغم  ار  باجح  نوناق  رگید ، یخرب  دروآ ! یم  ناغمرا  هب  اه  مناخ  يارب 
عامتجا رد  هدرک و  تیاعر  فیلکت  هفیظو و  کی  ناونع  هب  ار  ناش  شـشوپ  باجح و  تبغر ، لیم و  اب  هک  یناسک  اب  دننک و  یم  تفلاخم 
تارادا رد  مادختـسا  هاگـشناد ، هسردـم ، هب  نتفر  لثم  یعامتجا  مهم  یـساسا و  تازایتما  زا  هدرک و  دروخرب  تدـش  اـب  دـنوش  یم  رهاـظ 

یـسارکومد راذـگ  هیاپ  ندـمت و  گـنهرف و  دـهم  ار  دوخ  هک  ییاـهروشک  رد  مه  نآ  دـننک ، یم  مورحم  همانرذـگ و ... نتفرگ  یتلود و 
رد ار  نآ  تیاعر  لصا و  کی  ناونع  هب  ار  باجح  زین  هجوت  لباق  يا  هدع  دـننز ! یم  مد  یعامتجا  يدرف و  ياه  يدازآ  زا  هدرک و  یفرعم 

هدرک و يوریپ  یـصاخ  شور  هار و  زا  اـه  هورگ  نـیا  زا  کـی  ره  دـننک . یم  تیاـمح  عاـفد و  نآ  زا  هتـسناد و  يرورــض  مزـال و  هعماـج 
هدرک و حرطم  یسانش  ناور  رظنم  زا  ار  باجح  تیاعر  ترورض  یخرب  دنا . هتشاد  نایب  یفلتخم  ياهرظنم  زا  ار  باجح  تیاعر  ترورض 
یقرت و دـشر و  يارب  ار  باـجح  تیاـعر  ترورـض  ناـسنا ، یناور  یحور و  ياـهزاین  هب  هجوت  اـب  دـنا و  هتخادرپ  نآ  یباـیزرا  ثحب و  هب 
هب دوـخ  ياـعدا  تاـبثا  يارب  هدرک و  یقلت  يرطف ، رما  کـی  ناوـنع  هـب  ار  باــجح  رگید  یخرب  ( 1 .) دـنا هدرک  یفرعم  وا ، یلاـعت  نیرمت 

مامت رد  كرتشم  لصا  کی  ناونع  هب  باجح  هک  دنتسه  یعدم  هتسد  نیا  دنا  هدومن  کسمت  لیجنا  تاروت و  دوملت ، اتـسوا ، زا  يدهاوش 
ناوارف و ياـه  بیـسآ  یگنهرب و  جاور  برغ و  لذـتبم  گـنهرف  هب  هجوـت  اـب  رگید  يا  هتـسد  ( 2 .) دراد هتـشاد و  یـصاخ  هاگیاج  نایدا ،
« دنک یم  تیاکح  هداد و  ناشن  ار  نآ  یبوخ  هب  ماقرا  رامآ و  هدش ، اه  مناخ  ساسح  رـشق  هجوتم  رذگهر  نیا  زا  هک   » نآ یفنم  ياهدـمایپ 

یفرعم دـنا و  هدـید  عامتجا  هداوناخ و  تمالـس  دـشر و  اه و  مناخ  يارب  نما  میرح  ار  نآ  هدرک و  لالدتـسا  باجح  تیاعر  ترورـض  هب 
دوخ و یهلا ، تابجاو  ریاـس  لـثم  نآ ، تیاـعر  ماـجنا  رد  هدرک و  یقلت  یهلا  یفیلکت  ناونع  هب  ار  باـجح  رگید  يا  هدـع  ( 3 .«) دنا هدرک 
هدرسفا و نآ ، نیا و  ریقحت  نیهوت و  نارگتمالم و  تمالم  شنزرس و  زا  یمالسا  شـشوپ  فیلکت و  ماجنا  رد  دنناد و  یم  مزلم  ار  نارگید 

هدش عامتجا  هداوناخ و  تمالس  تشادهب و  دارفا و  ینمادکاپ  فافع و  ثعاب  هک  یهلا  فیلکت  ناونع  هب  ار  نآ  هکلب  دنوش  یمن  ینابـصع 
ماجنا هب  هدومن و  هیـصوت  زین  نارگید  هب  ار  نآ  تیاعر  دننک و  یم  تیاعر  هقالع  قشع و  اب  دراد  هارمه  هب  ار  نانآ  لامک  یقرت و  دـشر ، و 

عمج لباق  هک  يا  هنوگ  هب  تسین  رگیدـکی  اب  اهنآ  تفلاخم  يانعم  هب  تایرظن  يدـنب  هتـسد  حرط و  هتبلا  دـنیامن . یم  بیغرت  قیوشت و  نآ 
. دنا هدرک  لالدتسا  نآ  ترورـض  رب  صاخ  يا  هیواز  زا  هتـسد  ره  یهتنم  دنراد  لوبق  همه  ار  باجح  تیاعر  تفگ : ناوت  یم  هکلب  دشابن .

شـشوپ باجح و  هلأسم  هک  دش  میهاوخ  هجوتم  مینک  یبایزرا  ار  باجح  هلوقم  اب  طابترا  رد  میرک  نآرق  هفیرـش  تایآ  رگا  نایم  نیا  رد 
نیبم نید  ندـمآ  اب  هک  تسین  يروهظون  دـیدج و  رما  تسا  حرطم  يزورما  يایند  رد  یلاجنج  زیگنارب و  ثحب  هدـیدپ  کـی  ناونع  هب  هک 

، ناسنا تقلخ  اب  هارمه  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  لقاال  دراد ، ناسنا  ترطف  رد  هشیر  هلأسم  نیا  مییوگن  رگا  هکلب  دشاب ، هدش  عیرشت  مالـسا ،
هب يا  هدروخ  مسق  نمـشد  طسوت  اوح ، شرـسمه  رـشبلاوبا و  مدآ  هک  یماگنه  تسا ، هدوب  حرطم  یکاخ ، ملاع  رد  شطوبه  زا  لـبق  یتح 

هنهرب نایرع و  ار  دوخ  هراب  کی  دـنیامن ، یم  زواجت  هدـش  نییعت  زرم  دـح و  زا  و  کـیدزن ، هعونمم  هقطنم  هب  هدـش و  هسوسو  سیلبا ، ماـن 
ناتخرد گرب  اب  ار  دوخ  ندب  زا  ییاه  تمسق  هرخالاب  دنور و  یم  یهاگهانپ  لابند  فرط ، نآ  فرط و  نیا  همیـسارس  دننک ، یم  ساسحا 

يور تخرد  گرب  هب  دوخ ، تروع  ندناشوپ  يارب  ود  نآ  دش و  نایامن  ناش  تروع  دندیشچ ، تخرد ، نآ  زا  هک  یماگنه   » دنناشوپ یم 
دهاوخ هدوب و  خیرات ، دادتما  ات  لاح و  ات  ادـتبا  زا  وا  دازمه  هارمه و  هتـشاد ، ناسنا  خـیرات  رد  هشیر  باجح ، هلأسم  نیاربانب  ( 4 .«) دندروآ
روآدای ار  یتاکن  هدومن و  یبایزرا  يرگید  هیواز  زا  ار  یمالـسا  شـشوپ  تیاعر  باـجح و  هلأـسم  تیمها  اـت  مینآ  رب  هتـشون  نیا  رد  دوب .
تیلاعف هدوب و  عامتجا  رد  نانز  روضح  عنام  یمالـسا ، شـشوپ  باجح و  تیاعر  دنتـسه : یعدم  یخرب  دش  رکذ  ادـتبا  رد  هچنانچ  میوش .

تسین شیب  یگنرین  بیرف و  هدش ، رکذ  ياعدا  ًالوا : تفگ : دیاب  باوج  رد  دزاس . یم  دودحم  ار  نانآ  یعامتجا  یگنهرف و  یسایس ، ياه 
یـشایع ذذلت ، يارب  یـصوصخ  یمومع و  عماجم  رد  ار  نانز  روضح  فرط  کی  زا  هک  دوش  یم  حرطم  یناسک  يوس  زا  مه  گنرین  نیا  و 

نتخاس شودـخم  يارب  دـنراد ، نآ  ناوریپ  مالـسا و  اب  هک  ینمـشد  تموصخ و  رطاخ  هب  رگید ، يوس  زا  دـنهاوخ و  یم  ینارذگـشوخ  و 
يرامعتـسا موش و  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  هک  یلیاـسو  رازبا و  هلمج  زا  دـننک . یم  هدافتـسا  يرازبا  هلیـسو و  ره  زا  نآ ، تیثیح  هرهچ و 
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یفرعم یعاـجترا ، دـمآ و  راـک  ریغ  ریگاـپ ، تسد و  نیناوق  ناونع  هب  ار  یمالـسا  ياـه  شزرا  هک  تسا  نیا  دـننک  یم  يرادرب  هرهب  دوخ ،
: مینک یم  رورم  هنومن  ناونع  هب  تسا  یـسیلگنا  نارودزم  زا  یکی  نآ  هدنیوگ  هک  ار  لیذ  نتم  دنهد . یم  مدرم  هعماج و  دروخ  هب  هدرک و 
، دنوش قاتـشم  رداچ ، ندرک  اهر  یباجح و  یب  هب  ناملـسم  نانز  ات  میروآ  لمع  هب  هداعلا  قوف  شـشوک  دـیاب  نانز  یباجح  یب  هلأسم  رد  »
. تسین مالـسا  تنـس  ًاقلطم  هدش و  لوادـتم  سابع ، ینب  نارود  زا  نز  یگدیـشوپ  هک  مینک  تبث  یخیرات  لیالد  دـهاوش و  دانتـسا  هب  دـیاب 

دنا هتـشاد  تیلاعف  نادرم  شود  هب  شود  یگدنز ، نوئـش  مامت  رد  مالـسا  ردص  نانز  دندید و  یم  باجح  نودب  ار  ربمایپ  نارـسمه  مدرم 
یـسنج طباور  زاب و  قشع  هب  ار  ناناوج  هک  تسا  نآ  ام  نارومأـم  هفیظو  تفر ، ناـیم  زا  یعیـسو  تاـغیلبت  اـب  نز ، باـجح  هک  نآ  زا  سپ 
خیرات هب  رگا  ًایناث : ( 5 .«) دننک دیلقت  نآ  زا  ناملسم  نانز  ات  دنوش  رهاظ  باجح  نودب  ًالماک  نانز  هدناشک و  ناملسم  ریغ  نانز  اب  عورشمان 
ششوپ باجح و  تیاعر  اب  هک  ینمادکاپ  نیدتم و  نمؤم  نانز  دنا  هدوب  ناوارف  هک  دش  میهاوخ  هجوتم  میشاب  هتشاد  هنافصنم  هاگن  مالـسا 

یلعف طیارش  رد  هدومن  تیلاعف  هتشاد و  روضح  یماظن ، یتح  یگنهرف و  یسایس ، ياه  هنحص  رد  ناملسم  نمؤم و  نادرم  رانک  رد  یمالسا 
اه و تسپ  رد  هعماج ، راشقا  ریاس  رانک  رد  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  تیاعر  اب  یناریا  نانز  هلمج  زا  فلتخم  ياهاج  رد  ناملـسم  ناـنز 
هب ار  نآ  هکلب  دننیب  یمن  دوخ  یعامتجا  ياه  تیلاعف  عنام  اهنت  هن  ار  باجح  تیاعر  دنتسه ، تیلاعف  شالت و  لوغـشم  نوگانوگ ، بصانم 

نازابسوه دولآرهز  ياهریت  ربارب  رد  ناش  تمرح  میرح  فافع و  گنـس  نارگ  رهوگ  هک  دنناد  یم  يریذپانذوفن  ژد  مکحم و  ّدس  ناونع 
یـسایس و ياه  هنحـص  رد  نانز  روضح  عنام  اهنت  هن  یمالـسا ، شـشوپ  باجح و  تیاعر  ًاـثلاث : دـیامن . یم  تظاـفح  سانـشادخ  رورش و 

ياـه هنحـص  رد  ناـنز  روضح  زوـجم  تقیقح  رد  سدـقم ، عراـش  يوـس  زا  باـجح  مکح  عیرـشت  سکع ، رب  هکلب  دـشاب  یمن  یعاـمتجا 
ات دهاوخ  یمن  ار  رظن  دروم  باجح  عون  تیاعر  هداوناخ ، ياضعا  رانک  رد  ندنام  لزنم و  رد  نتـسشن  ِّالا  و  دـیآ ، یم  باسح  هب  یعامتجا 

نیبم نید  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  سدقم  عرـش  يوس  زا  یمالـسا  شـشوپ  مکح  رودـص  اذـل  دوش  رداص  یمکح  نآ  هرابرد 
مهارف یعامتجا  ياه  تیلاعف  رد  ار  نانآ  روضح  هنیمز  دوخ  هکلب  تسین  فلاخم  نانز  یگنهرف  یعامتجا و  ياه  تیلاعف  اب  اـهنت  هن  مالـسا 
تینما داجیا  اه ، مناخ  رـشق  يارب  صوصخ  هب  يداصتقا  یگنهرف و  یـسایس ، ياه  تیلاعف  عامتجا و  رد  روضح  طرـش  یهتنم  تسا . هدرک 

، عامتجا رد  تینما  هداوناخ و  درف و  شیاسآ  شمارآ و  تهج  رد  هک  یـساسا  مهم و  رایـسب  لماوع  هلمج  زا  دوب و  دهاوخ  هعماج  رد  مزال 
یمالـسا شـشوپ  باجح و  تیاعر  هلمج  زا  یبهذـم  ینید و  ياه  شزرا  لوصا و  تیاـعر  اـیح ، بجح و  نتـشاد  دـنک ، یم  داـفیا  شقن 
یمالـسا شـشوپ  اب  طابترا  رد  نیموصعم  ثیداحا  میرک و  نآرق  هفیرـش  تایآ  هب  رگا  دوب . دـهاوخ  نیدـتم  نمؤم و  نادرم  نانز و  طسوت 

تیدودحم باجح ، هک  دمآ  دـهاوخ  تسد  هب  طابنتـسا  لصا و  نیا  دریگ . رارق  یبایزرا  دروم  نآ ، فیطل  فیرظ و  تراشا  هدرک و  تقد 
رد تینما  اـه و  هداوناـخ  دارفا  شمارآ  تشادـهب و  تمالـس ، نآ ، كراـبم  لوصحم  دـنیارف و  هک  یتـینوصم  تسا . تینوصم  هکلب  تسین 

نماد دینکن ، ینارچ  مشچ  : » دـهد یم  روتـسد  نانآ  هب  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نمؤم  نادرم  نانز و  میرک ، نآرق  دوب . دـهاوخ  هعماج 
، هدرک تیاعر  ار  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  : » دیوگ یم  هدومن  يرتشیب  دیکأت  نانز  هب  ( 6 «) دـینک شظفح  هتخاسن و  هدولآ  ار  دوخ  ياه 
و ( 7 .«) دنوشن امـش  تالآ  رویز  هجوتم  هک  دیئامن  لمع  يا  هنوگ  هب  مه  تساوخرب  تسـشن و  رد  و  دیزاسن ... راکـشآ  ار  دوخ  ياه  تنیز 

دوخ زا  دزاس ، روهلعـش  ار  توهـش  شتآ  هک  هنانز  راوطا  ادا و  هدرکن ، تبحـص  همـشرک ، زان و  اب  زین  هرمزور  تاملاکم  اه و  تبحـص  رد 
ندـب كزان و  ياـه  ساـبل  ییارآدوخ و  ییاـمندوخ و  اـب  هدرکن و  جربت  تیلهاـج ، نارود  ناـیرع  همین  ناـنز  دـننام  و  ( » 8 .«) دنهدن ناشن 

، یهلا رماوا  لاثتما  فیلکت و  طاقـسا  رب  هوـالع  نآ ، تیاـعر  هک  تسا  نآ  يارب  تاروتـسد  نیا  همه  ( 10 .«) دـیوشن جراخ  هناخ  زا  ( 9) امن
مـشچ ینعی  نآ ، زا  یچیپرـس  فـلخت و  و  دراد . لاـبند  هب  ار  یعاـمتجا  يدرف و  تینما  شمارآ و  یناور و  یحور و  تشادـهب  تمـالس و 

جـیهم و صوصخم و  ياه  هجهل  همـشرک و  زان و  اـب  ندرک  تبحـص  تـالآ ، رویز  تنیز و  نتخاـس  راکـشآ  نماد ، ندرک  هدولآ  ینارچ ،
ار هعماج  دوش و  یم  ینماان  بارطضا و  يرگزواجت و  یشایع ، داسف ، ثعاب  دوخ ، هبون  هب  مادک  ره  امن ، ندب  كزان و  ياه  سابل  ندیشوپ 

ریت ناونع  هب  ینارچ ، مشچ  مرحمان و  هب  ندرک  هاـگن  تسا ، هدـش  لـقن  نیموصعم  زا  هک  ینارون  ثیداـحا  رد  دـناشک . یم  جرم  جره و  هب 
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ناطیش مومـسم  ياهریت  زا  يریت  ینارچ ) مشچ  و   ) هاگن : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  اذل  تسا ، هدش  یفرعم  یناطیـش ، دولآرهز 
هچ تسا  ناطیـش  هیحان  زا  يدولآرهز  ریت  ندرک  هاگن   » میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  مه  زاـب  يرگید  ثیدـح  رد  ( 11 .«) تسا
هک یسک  دیامرف : یم  زین  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ( 12 «) تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  ینالوط  فسأت  ترسح و  اهدعب ، هک  ییاه  هاگن  رایـسب 
هب ترـسح  هآ و  هک  ییاههاگن  رایـسب  هچ  دـیامرف : یم  يرگید  ياج  رد  ( 13 «) دوش یم  دایز  وا  فسأت  ترـسح و  دزاس ، اـهر  ار  یهاـگن 
ماد اه  مشچ  ( » 15 «) تساه هنتف  مامت  گنهاشیپ  ینارچ ، مشچ  هاگن و  : » دیامرف یم  مامه  ماما  نآ  يرگید  تالمج  رد  و  ( 14 .«) دراد لابند 
لد دـنیب  هدـید  هچنآ  ره  دایرف ***  ود  ره  لد  هدـید و  تسدز  رعاـش : لوق  هب  ( 17 «) تسا لد  ربـهار  مشچ   » و ( 16 .«) دنتسه ناطیش  ياه 

شتآ زیگنا ، توهـش  مومـسم و  هدولآ ، ییاه  هاگن  عقاو ، رد  دازآ  ددرگ  لد  ات  هدـیدرب  منز  دالوفز ***  شکون  يرجنخ  مزاسب  دای  دـنک 
مشچ تشاد . دهاوخن  یعامتجا ، ییاه  ییاسران  تالکـشم و  لد ; یهایـس  اشحف ، زج  یلوصحم  دنیارف و  هک  دزاس  یم  روهلعـش  ار  نورد 

جره و ثعاب  هدومن و  بلـس  ار  تابث  شمارآ و  دنازرل ، یم  ار  لد  هک  تسا  روجف  قسف و  هاگـشیور  توهـش و  رذب  یناطیـش ، ماد  ینارچ 
ًانیقی دوش  اـهر  دـنب ، دـیق و  نودـب  رگا  یناطیـش  دولآرهز  مومـسم و  ریت  نیا  ینارچ ، مشچ  اذـل  دوـش . یم  هعماـج  رد  داـسف  هنتف و  جرم و 

هدرکن تیاعر  ار  مالسا  روتـسد  رگا  دتفا  یم  هار  نابایخ  هچوک و  هب  هک  یناوجون  ناوج و  دزادنا ، یم  رطخ  هب  ار  نیفرط  تینما  تمالس و 
هب ناوج  مشچ  دننکن ، تیاعر  دننک ، تیاعر  ار  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  دیاب  هک  یناسک  رگید ، فرط  زا  دـنکن و  هاتوک  ار  شهاگن  و 

طیارـش نینچ  رد  دش ، دهاوخ  کیرحت  هدمآ و  نایلغ  شـشوج و  هب  توهـش  دنمتردق  يورین  و  داتفا ، دـهاوخ  زیگنا  توهـش  ياه  هنحص 
، دهد تبثم  باوج  یناوهـش  هوق  ياه  هتـساوخ  هب  دروآ و  يور  يرگزواجت  داسف و  یـشایع ، هب  دـیاب  ای  ناوج ، نیا  یکانرطخ ، ساسح و 

هداد همادا  ار  دوخ  هنوگ  رامیب  یگدـنز  ناـشیرپ ، هدرـسفا و  تلاـح  اـب  روصت ، لـیخت و  اـب  اـی  و  دزادـنا ، رطخ  هب  ار  نارگید  دوخ و  تینما 
ییاه کینیلک  مامت  رد  هک  میوگ  یم  هناتـسود  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ناسانـشراک  زا  یکی  دـنز . مه  رب  ار  هداوناخ  شمارآ  شیاسآ و 
یسنج ياه  کیرحت  زا  هشیر  همه  ما ، هدرک  تبحص  اه و ... يرارف  هدرک ، یشکدوخ  طلغ ، طابترا  ءانمتـسا ، هب  التبم  ناوج  نارـسپ  اب  هک 

یـشیرپ ناور  زا  تیاکح  هک  مینک  یم  تفاـیرد  هماـن  نارازه  يزور  تسا ، هدوب  هتفرگ  هعماـج  رد  راـب  دـنب و  یب  نارتخد  روضح  طـسوت 
تاـیاور و تاـیآ ، عومجم  زا  هچنآ  ( 18 .«) دـنا هداتفا  زور  نیا  هب  هعماـج  رد  ناـنز  روضح  لکـش  نـالف  ندـید  اـب  هک  دراد  یناوج  نادرم 
دنب و یب  نارتخد  نانز و  یباجح  یب  یباجحدـب و  دولآ  سوه  ياه  ینارچ  مشچ  هک : تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  ناسانـشراک  تایبرجت 
رد دـیآ . یم  باسح  هب  هعماج  رد  ینمااـن  جرم و  جره و  اـه و  هداوناـخ  دارفا و  ینارگن  بارطـضا و  داـجیا  رد  رثؤم  لـماوع  هلمج  زا  راـب 

هدولآ ياه  هاگن  ینارچ و  مشچ  زا  دوش  تیاـعر  یمالـسا ، شـشوپ  باـجح و  هلمج  زا  یمالـسا  ياـه  شزرا  لوصا و  رگا  لـباقم  فرط 
دننک تیاعر  ار  سدقم  عرـش  تاروتـسد  هرمزور ، تاملاکم  اه و  تبحـص  تساوخرب و  تسـشن و  رد  اه  مناخ  دیآ و  لمع  هب  يریگولج 

تابث و مظن ، اه ، هداوناخ  دارفا و  يارب  یناور  یحور و  شمارآ  دش ، دهاوخ  هدیچ  رب  نیطایش  ياه  ماد  هدش  هدودز  داسف  ياه  هنیمز  ًانیقی 
یم یمارآ  شبلق  دـهد ، شهاـک  ار  شهاـگن  هـک  یــسک  دـیامرف : یم  مالــسلا ) هـیلع  ) یلع ماـما  دـمآ . دـهاوخ  دـیدپ  هعماـج  رد  تـینما 

ادـیپ یلجت  هدـش و  ققحم  هعماج ، دارفا  اـضعا و  رد  رگا  گرزب  تبهوم  نیا  درادـن . دوجو  بلق ، شمارآ  زا  رتـالاب  یتمعن  و  ( 19 .«) دریگ
، رون هروس  زا  دعب  هب  تایآ 30  لوزن  نأش  اب  طابترا  رد  دش . دـهاوخ  شمارآ  تینما و  ياراد  دوخ ، دارفا  اضعا و  عبط  هب  زین  هعماج  دـنک ،
هتخادنا و ندرگ  تشپ  هب  ار  دوخ  يرسور  هک  یلاح  رد  یناوج  نز  هنیدم ، مرگ  ياوه  رد  يزور  : » هک دنا  هدرک  لقن  ینس  هعیش و  ریسافت 

اـشامت قرغ  نانچ  درک و  هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  راصنا ، زا  یناوج  درم  درک ، یم  روبع  يا  هچوک  زا  دوب ، ادـیپ  وا ، شوگ  انب  ندرگ و  رود 
، دیدرگ حورجم  درک و  تباصا  يا  یـش  هب  شتروص  هکنیا  ات  هدومن  تکرح  نز  نآ  لابند  هب  دیدرگ و  لفاغ  شفارطا  دوخ و  زا  هک  دـش 

هکرابم هروس  تایآ  هک  دوب  اج  نیا  تشاد ، نایب  وا  يارب  ار  نایرج  تفر و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ  دمآ ، دوخ  هب  هک  یماگنه 
هک دهد  یم  روتسد  هداد  رارق  بطاخم  ار  نادرم  نانز و  زا  معا  نانمؤم  فرط  کی  زا  رون ، هروس  هفیرـش  تایآ  رد  ( 20 .) دیدرگ لزان  رون 

دهد یم  روتسد  اه  مناخ  هب  رگید  يوس  زا  دننک و  يرود  یگدولآ  داسف و  زا  دنوشن و  هریخ  مرحمان  هب  هتخاس و  هاتوک  ار  دوخ  ياه  هاگن 
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هدـش لزان  نآ  اب  طابترا  رد  هیآ  هک  يا  هثداح  ریظن  ثداوح  ات  دـنزاسن . راکـشآ  ار  دوخ  تالآ  رویز  هدرک و  تیاعر  ار  بساـنم  شـشوپ 
ار نارگید  دوخ و  شمارآ  تینما و  هداـتفین  هار  مرحماـن  نارتـخد  ناـنز و  لاـبند  هدـشن و  دوخ  یب  دوخ  زا  ناـناوج  دـتفین و  قاـفتا  تسا ،
زان و اب  هتـشاد و  يداع  تلاح  هرمزور  تارواحم  رد  : » دهد یم  روتـسد  اه  مناخ  هب  اج  کی  رد  زین  بازحا  هروس  رد  دـنزاسن . راد  هشدـخ 

یم دعب  هیآ  دنچ  (21 «) دیوشن رهاظ  امن ، ندب  ياه  سابل  نایرع و  همین  ياه  ندب  اب  نابایخ  هچوک و  رد  دینکن و  تبحص  يزاّنط  همشرک و 
دارفا ناونع  هب  ار  اـه  نز  مدرم ، هک ; تسا  نآ  يارب  اهدـیکأت  هماـنرب و  نیا  ماـمت  ( 22 «) دیناشوپب ار  دوخ  مادـنا  هعنقم  رداچ و  اب  : » دـیامرف

تـینما و هجیتـن  رد  و  ( 24 .) دـنزودن عـمط  مشچ  و  ( 23 ،) دـنزاسن مهارف  ار  ناـنآ  تیذا  رازآ و  تاـبجوم  دنـسانشب و  نمادـکاپ  فـیفع و 
نیا اب  دیامرف : یم  میرک  نآرق  همادا  رد  دوش . نیمأت  یمالسا ، شـشوپ  تعیرـش و  طباوض  تیاعر  رداچ و  هیاس  رد  اه  مناخ  رـشق  شمارآ 

رب دندرک . دیدهت  ار  نانآ  شمارآ  تینما و  هداد و  همادا  اه  مناخ  تیذا  رازآ و  هب  دـندشن و  حالـصا  زابـسوه  نالدرامیب  رگا  شور ، هار و 
ینارگن بارطضا و  رهـش ، رد  هک  یناسک  و  تسرپ » توهـش   » نالدرامیب ناقفانم و  رگا  : » تفرگ دهاوخ  تروص  نانآ  اب  يرتدیدش  دروخ 

یمک تدم  تروص ، نآ  رد  درک ، میهاوخ  جیسب  ناشیا ، هیلع  لوسر » يا   » ارت دنرادن ، رب  تسد  دوخ  تشز  لامعا  زا  دنروآ  یم  دوجو  هب 
عومجم زا  دوش . نیمأت  هعماـج  رد  تینما  شمارآ و  اـت  ( 25 .«) دش دنهاوخ  دوبان  درک و  دـنهاوخ  یگدـنز  رهـش  نیا  رد  وت  اب  ترواجم  رد 

یهلا فیلکت  ناملـسم ، نمؤم و  نادرم  نانز و  يارب  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  تیاعر  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  هدـش  دای  بلاطم 
بوجحم و ناسنا  يونعم  یعامتجا و  يدرف  تیـصخش  دوش ، یم  یهلا  تاروتـسد  هب  لـمع  بجوم  هک  نیا  رب  هوـالع  نآ ، تیاـعر  تسا .

نیمأـت رد  رگید  يوـس  زا  درک و  دـهاوخ  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لـماکت  یلاـعت و  ناـبدرن  هدرک و  ادـیپ  يدوعــص  ریــس  نمادـکاپ ،
هک يزور  دـیما  هب  دـنک . یم  افیا  ییازـس  هب  شقن  هعماج  رد  تینما  تینارون و  افـص ، اـه و  هداوناـخ  شمارآ  یناور و  یحور و  تشادـهب 

مهارف تاعامتجا  رد  یسپاولد ، هغدغد و  نودب  نارتخد  نانز و  روضح  هنیمز  دوش و  هیفصت  اه  یگدولآ  مامت  زا  یناسنا  یمالسا و  عماوج 
هرامـش نز  مایپ  همانهام  يدمحم ، یلع  نایدا ، رد  باجح  (. 2 . ) یناحور رایرهش  رتکد  دراد ،؟ ترورـض  باجح  ایآ  (. 1 : ) اهتشونیپ دوش .

نآرق (. 4 . ) يرابودرا روبص  دمحا  رتکد  ج 3 ، مالـسا ، یتسیزهب  نییآ  وا ، هب  هدولآ  ياه  هاگن  نز و  كاپ  هاگن  (. 3 . ) ياه 18 و 19 و 20
خیرات رب  يدمآ  رد   » نیعلا ةرق  (. 5 «. ) ِۀَّنَْجلا ِقَرَو  نِم  اَمِْهیَلَع  ِناَفِـصْخَی  اَقِفَطَو  اَمُُهت  َءْوَس  اَمَُهل  ْتَدـَب  َةَرَجَّشلا  اَقاَذ  اَّمَلَف  :» 22 فارعا / میرک ،
ْاوُّضُغَی َنِینِمْؤُْمّلِل  ُلق  : » رون هروس  هیآ 30 و 31  زا  دازآ ، تشادرب  (. 6 . ) رون یتاراشتنا  هسسؤم  دحاو ، انیس  ص 40 ، ناریا ،» رد  یباجح  یب 

َنْظَفْحَیَو َّنِهِر  ـ َْـصبَأ ْنِم  َنْضُـضْغَی  ـِت  َنِمْؤُْـمّلِل لـُق  َو  َنوُعَنْـصَی *  اَِـمب  ُرِیبَـخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یَکْزَأ  َکـِل  َذ  ْمُهَجوُُرف  ْاوُـظَفْحَی  َو  ْمِهِر  ـ َْـصبَأ ْنـِم 
نارق (. 8 . ) دازآ همجرت  َّنِِهتَنیِز ،» نِم  َنیِفُْخی  اَم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َالَو  َّنُهَتَنیِز ... َنیِدـُْبی  َو َال  : » 31 رون / میرک ، نآرق  (. 7 « ) َّنُهَجوُُرف

ص ج 13 ، لیوأتلا ، نساحم  (. 9 . ) دازآ همجرت  اًفوُْرعَّم » ًالْوَق  َْنُلق  َو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  َالَف  : » 32 بازحا / میرک ،
َنْجَّرَبَت َو َال  : » 33 بازحا / میرک ، نآرق  (. 10 . ) تسا هدرک  رکذ  كزان ، سابل  ار  جربت  یناعم  زا  یکی  یمـساق ، نیدلا  لامج  دمحم  ، 349

، هعیشلا لئاسو  (. 12 ...« ) ٌمومسم سیلبا  ماهس  نم  مهس  ةرظنلا  : » ص 202 ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  (. 11 . ) دازآ همجرت  َیلوُْالا » ِۀَِّیلِه  ـ َْجلا َجُّرَبَت 
ص 195: ج 5 ، مکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  (. 13 « ) ًۀلیوط ًةَرْسَح  َتثَرْوَا  ةرظن  مک  مومسم و  سیلبا  ماهس  نم  مهـس  رُظنلا  ص 138 : ج 14 ،

ُدیار ظحللا  : » ص 262 ج 1 ، ناـمه ، (. 15 «. ) ةرـسح تبلج  ةرظن  نِم  مَـک  : » ص 549 ج 4 ، ناـمه ، (. 14 « ) ُفَسَا َُرثَـک  هفْرَط  َقَـلطا  نم  »
، زور نز  هلجم  (. 18 .« ) بلقلا دیرب  نیعلا  : » ص 100 ج 1 ، نامه ، (. 17 «. ) ناطیشلا ُدئاصم  نویعلا  : » ص 335 ج 1 ، نامه ، (. 16 .« ) نَتِفلا
ر.ك: (. 20 .« ) هبلق َحارا  هفرط  ضغ  نـم  : » ص 449 ج 5 ، ملکلا ، ررد  مـکحلا و  ررغ  (. 19 . ) هحفص 56 هرامش 1932 ، نمهب 1382 ،  11
. بازحا هروس  و 33  هیآ 32  زا  تـشادرب  (. 21 . ) ص 521 ج 5 ، یفاـک ، ص 40 ;  ج 5 ، روثنملا ، ردـلا  ص 430 ;  ج 3 ، یفاص ، ریـسفت 

یَنْدَأ َِکل  َذ   »... بازحا هروس  هیآ 59  زا  تشادرب  (. 23 . ) دازآ همجرت  َّنِِهبِیب »... ـ َلَج نِم  َّنِْهیَلَع  َنِینُْدی  : »... 59 بازحا / میرک ، نآرق  (. 22)
ِهَتنَی ْمَّل  نـِئَّل  : » 60 بازحا / مـیرک ، نآرق  (. 25 « ) ٌضَرَم ِهـِْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَـمْطَیَف  : » 32 بازحا / مـیرک ، نآرق  (. 24 ...« ) َْنیَذُْؤی َـالَف  َْنفَْرُعی  نَأ 

« ًالِیلَق َّالِإ  آَهِیف  َکَنوُرِواَُجی  َُّمث َال  ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  َنوُفِجْرُْملا  َو  ٌضَرَّم  مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُقِف  ـ َنُْملا
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اروشاع مایپ  باجح 

ياهـشزرا ظفح  يارب  نادیهـش  رالاس  يرآ  دـنازرل . ار  داسف  ناینب  دوب  رکنم  ره  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شتّیهام  هک  ءـالبرک  نینوخ  ماـیق 
هارمه مغ  ناریسا  هلفاق  اب  دش ، يریگ  یپ  البرک  ناریسا  هلفاق  رد  نانچمه  اروشاع  تلاسر  یلو  دیسر . تداهش  هب  تساخ و  اپب  نید  یلاعتم 
دناوخ يزوریپ  ناوارف  تاغیلبت  اب  ار  ءالبرک  هعجاف  دیزی  میونشب .  ناج  شوگ  اب  ار  اروشاع  مایپ  نازیزع  نآ  تاملک  يالبال  زاات  میوش  یم 

: دومرف دمآ و  رمش  دزن  موثلک  ما  تسا ،  هدیسر  قشمد  رهش  کیدزنءارسا  هلفاق  کنیا  درک ، توعد  شیاهیزوریپ  ياشامت  يارب  ار  مدرم  و 
ار اهنآ  نک و  ادج  ام  ياه  هواجک  لمحم و  نیب  زا  ار  نامنادیهش  رّهطم  ياهرس  دنا و  هدش  عمج  يرتمک  ِنایچاشامت  هک  ربب  یهار  زا  ار  ام 

موثلک ما  دـنامب . ظوفحم  نامرحمان  هاگن  زا  ربمایپ  نارتخد  تروص  ددرگ و  بلج  اهنآ  ندـید  هب  مدرم  هّجوت  ات  هدـب  تکرح  هلفاق  ولج  رد 
دعـس نب  لهـس  دـش  لـخاد  ماـش  رهـش  هب  ناریـسا  هلفاـق  دـیدرگن . یهجوت  تساوخ  رد  نیا  هب  یلو  دومن  ادا  ار  شیوخ  تیل  ؤسم  هنوگنیا 

هنیکـس تفگ :  یتسیک !؟  مدیـسرپ  نز  نیتسخن  زاو  مدش  کیدزن  دـنراوس  شوپور  یب  نارتش  رب  ینانز  مدـید  هاگان  دـیوگ : یم  يدـعاس 
ار وا  ثیدـح  مدـید  ارت  دّـج  متـسه  يدـعاس  دعـس  نب  لهـس  نم  هک  مرآرب  ات  يراد  یتجاح  ایآ  متفگ :  متـسه .  ع )   ) نیـسح ماـما  رتخد 
. دننکن هاگن  (ص )  ربمغیپ مرح  هب  دنوش و  نآ  نتسیرگن  لوغشم  مدرمات  دَرب  رتشیپ  ارنآ  هک  وگب  رس  نیا  لماح  هب  لهس  يا  تفگ :  مدینش .

ضارتعا هب  بل  مالـسلااهیلع )   ) بنیز دندروآ  دیزی  دزن  ار  ناریـسا  هلفاق  دـندُرب . رتولج  ار  رـس  ات  مداد  رانید  دـص  راهچ  دـیوگ : یم  لهس 
اّما يا ؟  هداد  اج  نامرحمان  نیب  رد  ارام  هدرپ و  تشپ  رد  ار  تنازینک  ناـنز و  هکتـسنیا  تلادـع  اـیآ  هدـش !!  دازآ  رـسپ  يا  دومرف : هدوشگ 

هیرگ هنوگچ  دومرف : ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  دیزی  یتقو  دـنک . یم  راهظا  هیرگ  اب  ار  شهاکناج  هودـنا  مالـسلااهیلع )   ) هنیکس
ارچ هک  دیرگ  یم  وا  يرآ  دناشوپب ؟ دنرضاح  وت  سلجم  رد  هک  ینامرحمان  وت و  زا  ار  شتروص  نآ  اب  ات  درادن  یشوپور  هک  یـسک  دنکن 

 . تسا باجح  ظفح  زین  ءاوشاع  بتکم  مایپ  ناسنیدبو  درادن . تروصرب  یشوپور 

ششوپ باجح و  دیاوف  راثآ و 

یکی درف  رد  یناور  شمارآ  داجیا  فلا ) مینک :  یم  هراشا  اهنآ  نیرت  مهم  زا  یضعب  هب  هک  دراد  یناوارف  دیاوف  راثآ و  شـشوپ ، باجح و 
جـییهت و مدـع  نآ  داجیا  لـماوع  زا  یکی  هک  تسا  هعماـج  دارفا  رد  یناور  شمارآ  داـجیا  يدرف ، دـُعب  رد  باـجح  مهم  راـثآ  دـیاوف و  زا 
ار یسنج  ياه  باهتلا  اه و  ناجیه  درم ، نز و  نایم  رابودنب  یب  ياه  ترشاعم  يدازآ  باجح و  نادقف  لباقم ، رد  تسا ; یسنج  کیرحت 

یناور شمارآ  ّلخم  هک  دروآ  یمرد  یندـشن  عابـشا  تساوخ  کی  یحور و  شطع  تروص  هب  ار  سکـس  ياـضاقت  دـشخب و  یم  ینوزف 
یم شکرـس  رت  شیب  دوش  تعاـطا  نآ  زا  رت  شیب  هچ  ره  تسا و  تفـصایرد  قـیمع و  دـنمورین ، يا  هزیرغ  یـسنج ، هزیرغ ي  تسا . دارفا 

برغ ناهج  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  دهاش  نیرتهب  ددرگ . یم  رتروهلعـش  دوش  رتدایز  نآ  مزیه  هچره  هک  یـشتآ  نوچ  مه  ددرگ ;
هدـش و رتدایز  زین  سکـس  هلئـسم ي  هب  مدرم  موجه  تسا ، هدـش  رت  شیب  یـسنج  هزیرغ ي  زا  تعاطا  یگنهرب ، ییایح و  یب  جاور  اـب  هک 

ییاه يراتفرگ  همه ي  دـنا  لیاق  هک  یناسک  هب  تسا  یعطاق  نشور و  خـساپ  بلطم  نیا  تسا . هتفر  رتالاب  یـسکس  بتک  تالجم و  ژاریت 
یتیدودحم هنوگره  یلک  هب  رگا  تساه ;و  تیدودحم  زا  یشان  دراد ، دوجو  یسنج  هزیرغ ي  رس  رب  یقرش  یمالـسا و  ياهروشک  رد  هک 
تیدودـحم هک  برغ  اـیآ  دیـسرپ : دـیاب  دارفا  نیا  زا  هتبلا  دور . یم  نیب  زا  علو  صرح و  نیا  ددرگ ، دازآ  یـسنج  طـباور  دوش و  هتـشادرب 

ره خساپ  ( 1 (!؟ تسا هداد  شیازفا  ار  نآ  ای  دـهاکب  ار  یـسنج  علو  صرح و  تسا  هتـسناوت  هتـشادرب ، ار  رـسپ  رتخد و  درم و  نز و  طـباور 
ياه لکش  زور  ره  هکلب  تسا ، هتفای  شیازفا  برغ  رد  یـسنج  علو  صرح و  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  هب  یفـصنم  نیب و  عقاو  ناسنا 

هعماج ي تیعضو  فصنم ، یبرغ  نانز  زا  یکی  دبای . یم  تیمـسر  جاور و  اج  نآ  رد  یـسنج  ياه  يرادرب  هرهب  تاعّتمت و  زا  يرتدیدج 
نز و لکـشم  یـسنج و  هزیرغ ي  هلئـسم ي  دـنیوگ  یم  یناسک  تسا : هدرک  فیـصوت  هنوگ  نیا  یـسنج  هزیرغ ي  اب  ههجاوم  رد  ار  برغ 
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هلئـسم لح  ندروآ  يور  سنج  مه  اـی  گـس و  هچب و  هب  ندـنادرگ و  يور  نز  زا  رگا  يرآ ، تسا ; هدـش  لـح  یبرغ  عماوج  رد  باـجح 
دُعب رد  باجح  مهم  دـیاوف  زا  یکی  هداوناخ  نوناـک  رتشیب  ماکحتـسا  ب ) ( 2 !!) تسا هتفرگ  تروص  لـح  هار  نیا  تسا  یتدـم  هتبلا  تسا ،

دـنویپ و ثعاب  روکذـم ، صاصتخا  تسا . عورـشم  جاودزا  رداک  رد  هداوناخ و  طیحم  هب  یـسنج  ياهذاذـتلا  نتفای  صاصتخا  یگداوناخ ،
یم هداوناخ  داهن  مادـهنا  ثعاب  باجح  نادـقف  سکعرب ، هداوناـخ و ، نوناـک  رت  شیب  ماکحتـسا  هجیتن ، رد  رهوش و  نز و  رت  يوق  لاـصتا 

هعماج رد  تسا : هدرک  نایب  هنوگ  نیا  هداوناخ ، دنمونت  تخرد  ندیکشخ  لالحمـضا و  رد  ار  یگنهرب  ریثأت  ناگدنـسیون ، زا  یکی  ددرگ .
هـشیر هچنآ  درادن ;و  هچنآ  اب  دراد  هچنآ  هسیاقم ي  تسا ; هسیاقم  لاح  رد  هراومه  يدرم ، نز و  ره  تسا ، مکاح  نآ  رب  یگنهرب  هک  يا 

هک ینز  دـنز . یم  نماد  رهوش  دوجو  رد  ًاصوصخم  رهوش و  نز و  رد  ار  سوه  شتآ  هسیاقم  نیا  هک  تسا  نیا  دـنازوس  یم  ار  هدوناخ  ي 
تسادیپ تسا ، هدوب  کیرش  وا  يداش  مغ و  رد  هدیگنج و  یگدنز  تالکشم  اب  هدرک و  یگدنز  دوخ  رهوش  رانک  رد  لاس  یـس  ای  تسیب 

جاتحم تخـس  هک  یلاح  نینچ  رد  دراذگ . یم  نازخ  رد  يور  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یگتفکـش  شا  هرهچ  راهب  كدـنا  كدـنا  هک 
ششوپ اب  هسردم ، هرادا و  رازاب ، هچوک و  رد  دسر و  یم  هار  زا  يرت  ناوج  نز  ناهگان  تسا ، شیوخ  رـسمه  يرادافو  ینابرهم و  قشع و 

ینز ِدیما  نتفر  داب  رب  هداوناخ و  ساسا  یناریو  يارب  دوش  یم  يا  همدقم  نیا  دـهد ;و  یم  يا  هسیاقم  تصرف  وا  رـسمه  هب  دوخ ، بسانمان 
دـسرن يریپ  یلاس و  نایم  هب  هک  تسین  یناوج  چیه  هک  دنناد  یم  دبال  ناوج  نارهاوخ  همه ي  تسا ;و  هداد  داب  رب  زین  ار  دوخ  یناوج  هک 
هداوناخ يارب  دنناوتب  هک  دنتـسه  یناناوج  مه  زاب  نانآ ، یتوارط  یب  يادرف  رد  دنا  توارط  اب  ناوج و  نانآ  زورما  رگا  هک  دنناد  یم  دبال  و 

رداچ هک  ینز  تفگ  دیاب  نیاربانب  ( 3 .) دننک یم  داجیا  اه  هداوناخ  يارب  زورما  نانآ  دوخ  هک  دننک  داجیا  ار  يرطخ  نامه  اهنآ ، يادرف  ي 
هتخاس مهارف  هلیسو  نیدب  ار  يردام  تفارش  وربآ و  هکلب  هتشادرب ، هداوناخ  مرگ  نوناک  ظفح  رد  ار  مدق  نیلوا  اهنت  هن  دراذگ ، یم  رـس  رب 

ظوفحم دـشاپ  یم  مه  زا  ار  نآ  دـنک و  یم  تباـصا  هداوناـخ  بلق  هب  ریت  نوچمه  هک  ییاـه  هاـگن  اـه و  تیذا  رازآ و  زا  ار  دوـخ  تسا و 
رد راک  يورین  يافیتسا  ظفح و  یعامتجا ، دـُعب  رد  باجح  مهم  دـیاوف  زا  یکی  هعماج  رد  راک  يورین  ياـفیتسا  ظـفح و  ج ) تسا . هتـشاد 
رد عامتجا و  هب  هداوناخ  رداک  طیحم و  زا  یـسنج  ياه  تذـل  ندـناشک  ثعاب  یباجحدـب  یباـجح و  یب  لـباقم ، رد  تسا . هعماـج  حـطس 

ياه هفایق  اب  هراومه  هناخراک و ...  هرادا ، رازاب ، نابایخ ، رد  هک  يدرم  دیدرت ، نودـب  ددرگ . یم  هعماج  دارفا  راک  يورین  فیعـضت  هجیتن ،
ياهروشک اه و  ماظن  فالخرب  دـبای . یم  شهاک  شراک  يورین  زکرمت  دـشاب ، هجاوم  هدرک  شیارآ  باجحدـب و  ناـنز  جـّیهم  كّرحم و 

باجح تیاعر  اب  دهاوخ  یم  مالسا  (4 ،) دنزیمآ یم  مهرد  یـسنج  ياه  ییوج  تذل  اب  ار  یعامتجا  ياه  تیلاعف  راک و  نادـیم  هک  یبرغ ،
ماجنا عورـشم  جاودزا  اب  هداوناخ و  رداک  رد  طقف  یـسنج ، ياه  تذـل  ددرگ و  كاـپ  اـه  تذـل  هنوگ  نیا  زا  عاـمتجا  طـیحم  شـشوپ ، و 

چم ات  راولش  راد ، نیچ  دنلب  نهاریپ  لماش : یلماک  باجح  ياراد  اهدام  نامز  زا  نیمز  ناریا  نانز  هک  دهد  یم  ناشن  اه  شهوژپ  ( 5 .) دوش
رداچ راولـش و  دنلب و  سابل  نتـشاد  رـس و  يوم  ندناشوپ  اه  نامز  نآ  همه ي  رد  یخیرات ، نوتم  ربارب  دندوب . اه  سابل  يور  رب  رداچ  اپ و 
ياراد دنتخادرپ ، یم  راک  هب  نادرم  ياپمه  دندرک و  یم  دمآ  تفر و  هناخ  زا  نوریب  طیحم  رد  هنادازآ  هک  نآ  اب  نانز  تسا و  هدوب  جـیار 

، شـشوپ باجح و  زا  هدافتـسا  باجح  يداصتقا  هدیاف ي  د ) دندرک . یم  زیهرپ  ًادیدش  زیگناداسف  ياه  طالتخا  زا  دندوب و  لماک  باجح 
زین يداصتقا  دـُعب  زا  دـناوت  یم  لزنم ، نوریب  رد  ناوناب  شـشوپ  رد  یتسدـکی  داجیا  یگداس و  لیلد  هب  یکـشم ، رداـچ  لکـش  رد  هژیو  هب 

اهاضاقت نیا  ِشوخ  تسد  یکـشم  رداچ  دوخ  هک  نیا  طرـش  هب  هتبلا  دـشاب ; هتـشاد  ناوناب  یتسرپدـم  ياهاضاقت  شهاک  رد  تبثم  يریثأت 
زا هدافتسا  ياج  هب  ناوناب  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ ; یم  هدهاشم  زین  یکشم  ياهرداچ  رد  یتسرپدم  رهاظم  ًاضعب  هنافسأتم  ددرگن .

باجح هفسلف ي  فده و  اب  هک  کبس  فلِج و  ياه  حرط  ياراد  كزان و  يروت ، یکشم  ياهرداچ  هب  راقواب ، نیتم و  یکـشم  ياهرداچ 
بالقنا زا  لبق  تارطاخ  رد  ییارگدم  گنهرف  جاور  هرابرد ي  هبجحم  نایوجـشناد  زا  یکی  دـنروآ . یم  يور  دـنرادن  یبسانت  شـشوپ  و 

ار یسابل  مورب ، یسک  هناخ ي  هب  هک  دوب  رارق  مه  رس  تشپ  زور  ود  رگا  متـشادن ، باجح  هک  اه  تقو  نآ  دیآ  یم  مدای  تسا : هتفگ  دوخ 
ار نارگید  سابل  هدش ، رگا  یتح  متشاد  یعس  تسا و  هرخسم  مدرک  یم  ساسحا  مشوپب ! ادرف  مدش  یمن  رـضاح  مدوب ، هدیـشوپ  زورما  هک 
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(6 .) دوب هدرک  بلـس  اه  مناخ  زا  ار  یتحار  لاح و  هافر  ًاعقاو  اهراک  نیا  مشاب . هتفر  يدـیدج  سابل  اب  مه  نم  ات  مشوپب ، مریگب و  هیراـع  هب 
نارگن هراومه  دـنوش ، یم  هعماج  دراو  ییارآدوخ  اـب  هک  یناـنز  دـنک . یم  نیمأـت  ار  نز  شمارآ  تینما و  رداـچ  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ 

رداچ ندیشوپ  لماک و  باجح  تیاعر  اب  دناوت  یم  نز  هک  یتروص  رد  دنا . برطـضم  مارآان و  دنتـسه و  دوخ  دروم  رد  نارگید  تواضق 
رد ناوناب  لماک  باجح  مالـسا  نانمـشد  اب  نانز  هزرابم ي  باجح ، ه )ـ دـبای . تاجن  یتسرپدـم  تباقر و  کی  رد  تکرـش  هغدـغد ي  زا 

، یباجحدب يرابودـنب و  یب  جـیورت  اب  دـنا  هتـشاد  یعـس  هشیمه  هک  ایند  ناراکتیانج  نارگ و  هطلـس  اب  تسا  يا  هزرابم  یمالـسا  هعماج ي 
رد یمالـسا ، ياهروشک  رد  یـسیلگنا  سوساج  رفمه ، رتسم  دننک . ادـیپ  هطلـس  هدیدمتـس  ياه  تلم  رب  لامیاپ و  ار  یمالـسا  ياه  شزرا 

ناملـسم نانز  دیوگ : یم  دنک و  یم  هراشا  باجح  دروم  هب  درامـش ، یمرب  ار  ناناملـسم  توق  طاقن  هک  اج  نآ  دوخ ، تارطاخ  زا  یـشخب 
نوریب ابع  رداچ و  ریز  زا  داد و  بیرف  ار  نانآ  دـیاب  نیارباـنب  تسین ; نکمم  اـهنآ  ناـیم  رد  داـسف  ذوفن  هک  دنتـسه  مکحم  یباـجح  ياراد 

ناناملـسم نایم  رد  ات  دـنتفیب  اهنآ  لابند  هک  مینک  کیرحت  ار  ناناوج  دـیاب  میدروآ ، نوریب  ابع  رداچ و  زا  ار  نانز  هک  نآ  زا  سپ  دیـشک .
دای نانآ  زا  ناملـسم  نانز  ات  میروآ  نوریب  باجح  زا  ار  ناملـسم  ریغ  نانز  لوا  تسا  مزال  هشقن ، نیا  درب  شیپ  يارب  دـبای ;و  جاور  داـسف 

یمن يراکبیرف  هب  نآ  لاوز  يارب  هزادـنا  نیا  سوساـج  کـی  هاـگ  چـیه  دوبن ، رگرامعتـسا  نانمـشد  ذوفن  هار  رـس  رداـچ  رگا  ( 7 .) دنریگب
هب ار  نآ  یبرغ ، ياهروشک  رد  هچ  یمالسا و  ياهروشک  رد  هچ  تشادن ، یصاخ  تیمها  رداچ ، هژیو  هب  یمالـسا ، باجح  رگا  تخادرپ .

زگره دوبن ، رادروخرب  دنلب  شزرا  ساسح و  هاگیاج  زا  رداچ  رگا  دنتفریذپ . یم  رگید  لدم  اهدص  رانک  رد  هنانز ، سابل  لدم  کی  ناونع 
همیخ ي رداـچ  يرآ  دـنک . جیـسب  رداـچ  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  دوـخ  تموـکح  ماـمت  هک  تشاد  یمن  نآ  رب  ار  ناـخاضر  برغ ، رامعتـسا 

زادنا نینط  خیرات  شوگ  رد  نانچ  مه  ترضح  نآ  شخب  يدازآ  يادن  نرق ، تشذگ 14  اب  هک  تسا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ناوریپ  فافع 
رد یناسنا  ياه  شزرا  ظفح  هلمج : زا  درب ; مان  ششوپ  باجح و  يارب  ناوت  یم  زین  يرگید  راثآ  دیاوف و  هدش ، دای  دیاوف  رب  هوالع  تسا .

زیارغ لایما و  زا  بولطم  حیحـص و  يدـنم  هرهب  لرتنک و  تیادـه ، یعامتجا ; دـسافم  شهاـک  زین  تناـتم و  اـیح و  تفع ، دـننام  هعماـج ،
علو ر.ك: صرح و  نیا  شرتسگ  داـعبا  زا  یهاـگآ  يارب  (. 1 : ) اهتشونیپ ( 8 .) هعماج دارفا  ِیکاپ  تمالـس و  نیمـضت  نیمأت و  یناسنا ;

يروبص دمحا  (. 2 . ) شحوتم ياکیرمآ  ندـمتم ، ياکیرمآ  داّدـش  تشهب  رد  كرویوین ، رفـس  ياهدروآ  هر  اه و  تشاددای  عیفر ، لـالج 
(. 4 . ) ص 7069 یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداع ، دادـح  یلعمـالغ  (. 3 . ) ص 302 ج 3 ، مالـسا ، یتسیزهب  نییآ  يرابودرا ،

ناـنز زا  یـضعب  حیرـص  تاـفارتعا  و  عاـمتجا ، يراـک و  ياـه  طـیحم  هب  یـسنج  ياـه  تذـل  ندـش  هدـناشک  هرتسگ ي  زا  یهاـگآ  يارب 
; هاگن کـی  ِياـهب  يراـبودرا ، يروبـص  دـمحا  ر.ك : ناـکدوک ، ناـنز و  هب  تبـسن  یـسنج  ياـه  تمحازم  هراـبرد ي  یبرغ  ياـهروشک 
هلئـسم ي باتک  زا  لبق ، دـُعب  هس  (. 5 . ) فاـفع میرح  ناینیـسح ، هللا  حور  و  ج 2 ، تیبرت ، تثارو و  رظن  زا  كدوـک  یفـسلف ، یقتدـمحم 
(. 7 . ) ص 222 ج 3 ، نامه ، يرابودرا ، دمحا  ر.ك : (. 6 . ) تسا هدش  سابتقا  فرصت ) لخد و  اب   ) 94 ص 84 -  يرهطم ، داتسا  باجح ،

شـشوپ باجح و  دـیاوف  راثآ و  هرابرد ي  رتشیب  یهاگآ  يارب  (. 8 . ) ص 14 باجح ، فشک  تیاکح  تیالو ، ردـق  یگنهرف  هسـسؤم ي 
ياهررـض هرابرد ي  نینچ  مه  یمالـسا ; ماـظن  رد  نز  تلزنم  صخـشت و  هاگـشیامن  نیمود  فاـفع ، شـشوپ و  تـالاقم  هعومجم  ر.ك :

4 و 5. ياه 3 ، شخب  دنادب ، نز  کی  دیاب  هچنآ  این ، يدمحم  هللادسا  یباجحدب ر.ك :

تسا نم  یبهذم  تیوه  باجح ،

مه زونه  هک  تشاد  دوجو  هسنارف  سرادـم  رد  هبجحم  نارتخد  هرابرد  يدـج  ياهثحب  مدوب ، هدـیورگ  مالـسا  هب  هزاـت  هک  ناـمز  نآ  رد 
هب تبـسن  دـیاب  هسنارف  یتلود  سرادـم  هک  درکیم  تباث  ار  لصا  نیا  فالخ  باجح ، هلئـسم  هک  دـندوب  رظن  نیا  رب  تیرثکا  دراد . دوجو 

هراـبرد یـساوسو  نینچ  دـیاب  ارچ  هک  مدیـشیدنایم  ناملـسمریغ ، کـی  ناوـنع  هب  نم ، یتـح  دنـشاب و  تواـفتیب  نازوـمآشناد  بهذـم 
تسا یقاب  دوخ  توق  هب  ناناملسمریغ  نایم  رد  نانچمه  ساسحا ، نیا  . دشاب هتـشاد  دوجو  نازومآشناد -  يرـسور  کچوک -  یعوضوم 
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دامن باجح ، نیاربانب ، دنتـسه و  اهتنـس  زا  تعاطا  هب  روبجم  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  دـننکیم ؛ نت  رب  یمالـسا  شـشوپ  ناملـسم ، نانز  هک 
نایم رد  ياهتخپان  كرد  نینچ  باـجح . نتـشادرب  اـب  رگم  دـش ؛ دـهاوخن  رـسیم  ناـنز ، يدازآ  لالقتـسا و  ور ، نیا  زا  تسا . متـس  ملظ و 
نیا كرد  زا  هک  دناهتفرگ  وخ  مسیرالوکس  ینید و  طاقتلا  هب  نانچ  دارفا ، نیا  دراد . دوجو  مه  مالسا  زا  عالطایب  ای  عالطامک  ناناملـسم 

مالـسا نید  هب  اـیند ، رـسارس  رد  برعریغ ، ناـنز  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا  دـنناوتان . تـسا ، ینادواـج  یناـهج و  ینید  مالـسا  هـک  بـلطم 
نانز نیا  زا  ياهنومن  مه  نم  تنـس . زا  تسردان  یتشادرب  رطاخ  هب  هن  دنریذپیم و  یبهذـم  طرـش  کی  ناونع  هب  ار  باجح  دـنورگیم و 

، اهنت اهنت و  نم ، باجح  هکلب  دراد ؛ یعامتجا  ای  یـسایس  ییانعم  هن  تسا و  نم  يداژن  ای  یتنـس  تیوه  زا  یـشخب  هن  نم ، باـجح  متـسه .
لکـش مدرکیم . تیاـعر  مدوـخ  دـح  رد  ار  باـجح  منیزگرب ، ار  مالـسا  نید  سیراـپ  رد  هکنآ  زا  شیپ  نم  تسا . نـم  یبهذـم  تیوـه 

رـس رب  یلاش  اهنت  نم  هسنارف ، رد  تسا . ریغتم  مالـسا ، زا  وا  یهاگآ  نازیم  ای  دنکیم و  یگدـنز  نآ  رد  درف  هک  يروشک  هب  هتـسب  باجح ،
ناتـسبرع رد  هک  نونکا  دـمآیم . باـسح  هب  دـُم  ًاـبیرقت  بیکرت ، نیا  دوـب . بساـنتم  میاـهسابل  رگید  اـب  گـنر ، رظن  زا  هک  متـشاذگیم 
نیرتهداس زا  ار  باـجح  نم  بیترت ، نیا  هب  دـناشوپیم . مه  ار  منامـشچ  یتح  هک  منکیم  نت  رب  يرـساترس  هایـس  رداـچ  متـسه ، يدوعس 

باجح هرابرد  يداـیز  ياـههلاقم  اـهباتک و  هکنیا  دوجو  اـب  تسیچ ؟ باـجح  ياـنعم  ًاـعقاو  ماهدرک . هبرجت  نآ ، نیرتلـماک  اـت  لـکش 
زا هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  مراودیما  نم  دننکیم . هاگن  هیضق  نیا  هب  نوریب  زا  هک  تسا  يدارفا  شرگن  اهنآ ، مامت  اما  هدش ، هتـشاگن 
هک مدوب  هدرکن  رکف  زگره  منک ، زاربا  ار  دوخ  مالسا  متفرگ  میمصت  هک  یماگنه  مهد . حرـش  ار  نآ  مناوتب  مرگنیم ، هلئـسم  نیا  هب  لخاد 
هک مدیسرتیم  نیا  زا  دیاش  منک ؟ ظفح  ار  دوخ  باجح  دوب  مهاوخ  رداق  ایآ  هکنیا  ای  مناوخب  زامن  تبون  جنپ  يزور  تسناوت  مهاوخ  ایآ 

رارق ریثأت  تحت  ندـش ، ناملـسم  رب  ینبم  ار  ممیمـصت  تسناوتیم  راـک ، نیا  مسرب و  یفنم  هجیتن  هب  منک ، رکف  عوضوم  نیا  هب  يدـج  رگا 
. متشادن ییانـشآ  چیه  باجح ، نارازگزامن و  اب  متـشادن و  مالـسا  اب  يراک  چیه  مدوب ، هدیدن  ار  سیراپ  عماج  دجـسم  هک  ینامز  ات  دهد .

يوس نآ  رد  هک  ییاهزیچ  نارگن  هک  دوب  يوق  نم  رد  نانچ  ندش ، ناملـسم  قوش  اما  دندوب ؛ روصت  لباقریغ  میارب  اهنآ  يود  ره  عقاو ، رد 
؛ دش نشور  نم  رب  باجح  تیاعر  نساحم  سیراپ ، دجسم  رد  ینارنخـس  کی  هب  نداد  شوگ  زا  سپ  مدوبن . دندوب ، مراظتنا  رد  رییغت  نیا 

درک یحور  تیاضر  یعون  رد  قرغ  ارم  ینارنخس ، نآ  متشادنرب . مرس  يور  زا  ار  يرسور  مه  دجسم  زا  جورخ  زا  سپ  یتح  هک  يدح  ات 
شـشوپ اوه ، يامرـس  لیلد  هب  تقو ، نآ  رد  مرادرب . مرـس  زا  ار  يرـسور  متـساوخیمن  ًالـصا  هک  نانچ  نآ  متخانـشیمن ؛ ًـالبق  زگره  هک 

تراهط و ساسحا  مراد ؛ تواـفت  نارگید  اـب  هک  مدرکیم  ساـسحا  تدـش  هب  مدوخ  یلو  درکن ؛ بلج  دوخ  هب  ار  يداـیز  هجوت  مباـجح ،
هریخ نم  هب  نادرم  هکنیا  زا  سیراـپ ، رد  یجراـخ  کـی  ناوـنع  هب  متـسه . دـنوادخ  رـضحم  رد  هک  مدرکیم  ساـسحا  مدرکیم . تـینما 

هناشن زین  دش و  ماینامداش  ثعاب  باجح ، تیاعر  مدوب . ناما  رد  نادرم  هاگن  زا  باجح ، شـشوپ  اب  یلو  متـشادن ؛ یبوخ  ساسحا  دندش ،
هب ار  اهنآ  نم ، باجح  منزب ؛ دایرف  دـنلب  يادـص  اـب  ار  متاداـقتعا  هک  دوبن  مزـال  رگید  دوب . مناـمیا  یلجت  دـنوادخ و  زا  نم  يرادربناـمرف 

ناناملسم نارهاوخ  رگید  اب  نم  دنویپ  تیوقت  هب  باجح  بیترت ، نیا  هب  ناناملسم . رگید  يارب  هژیو  هب  درکیم ؛ نایب  ناگمه  يارب  ینشور 
هب روبجم  ارم  تسناوتیمن  سک  چـیه  دـش . لیدـبت  يرایتخا  ًالماک  یعیبط و  رما  کـی  هب  دوز ، یلیخ  نم ، يارب  باـجح  درکیم . کـمک 

نابز اب  هدنـسیون  مدـناوخ ، باجح  هرابرد  هک  یباـتک  نیلوا  رد  مدرکیم . یچیپرـس  نآ  زا  نم  درکیم ، مه  رگا  دـنک و  باـجح  تیاـعر 
. مینک تعاطا  دنوادخ  ياههتساوخ  زا  دیاب  ام  مالسا ، رد  و  دنکیم » هیـصوت  ًادج  ار  باجح  دنوادخ ، : » هک دوب  هدرک  نایب  یمیالم  رایـسب 

باجح هللادمحلا . مدوب . لاحشوخ  مدش ، یلکـشم  چیه  نودب  يرایتخا و  تروص  هب  دوخ ، ینید  فیاظو  ماجنا  هب  قفوم  مه  نم  هکنیا  زا 
تـسرد منک ؛ راتفر  ناملـسم  کی  لثم  دـیاب  نم  هک  دوشیم  روآدای  نم  هب  هشیمه  دراد و  دوجو  دـنوادخ  هک  دـنکیم  يروآدای  مدرم  هب 

هتفه ود  . منکیم ندوب  ناملسم  ساسحا  رتشیب  باجح ، اب  مه  نم  دنتـسه ؛ رتبقارم  رتهاگآ و  تمدخ ، سابل  رد  هک  سیلپ ، نارـسفا  دننام 
رد لیصحت  هک  متفرگ  میمصت  متـشگزاب و  نپاژ  هب  یگداوناخ ، یـسورع  نشج  کی  رد  تکرـش  يارب  مدیورگ ، مالـسا  هب  هکنآ  زا  سپ 

هزاـت يارب  دوب . هداد  برع  تاـیبدا  رد  لیـصحت  قوـش  هب  ار  دوـخ  ياـج  هسنارف ، تاـیبدا  هتـشر  رد  لیـصحت  قاـیتشا  منک . اـهر  ار  هسنارف 
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، تخاسیم ادج  ناناملـسم  ریاس  زا  ارم  هک  نپاژ  رد  کچوک  يرهـش  رد  یگدـنز  مالـسا ، نید  زا  كدـنا  یهاگآ  اب  نم ، نوچ  یناملـسم 
هک اریز  متسین ؛ اهنت  هک  متسناد  داد و  شیازفا  ار  مایمالـسا  ياهیهاگآ  ناناملـسم ، عامتجا  زا  يرود  نیا  دنچره ، دوب ؛ یگرزب  شیامزآ 
هب مناتسود  زا  یکی  متـشاذگیم . رانک  مدیـشوپیم ، ندش  ناملـسم  زا  لبق  هک  ار  میاهسابل  زا  يرایـسب  دیابیم  نم  تسا . نم  اب  دنوادخ 

هاگن هراب ، نیا  رد  دزودـب . دنـشوپیم ، اهیناتـسکاپ  هچنآ  ریظن  داشگ ، راولـش  يدادـعت  میارب  هک  منک  ادـیپ  یطاـیخ  اـت  درک  کـمک  نم 
میمصت هک  تفای  شیازفا  يدح  هب  یبرع  نابز  لیـصحت  هب  مقایتشا  نپاژ ، رد  لیـصحت  هام  شـش  زا  سپ  دادیمن . رازآ  ارم  مدرم ، بجعتم 

دنتـسنادیمن و ینپاژ  ای  یـسیلگنا  نابزیم ، هداوناخ  ياضعا  زا  مادک  چـیه  اما  متخانـشیم ؛ ار  یتسود  اجنآ  رد  نم  مورب . هرهاق  هب  متفرگ 
. دوب هدـناشوپ  مه  ار  شاهرهچ  یتح  دوب و  شوپهایـس  اپ ، كون  ات  رـس  قرف  زا  درک ، تیادـه  هناخ  لخاد  هب  ارم  دورو ، ودـب  رد  هک  ییوناب 

نینچ ندـید  زا  ناـمز ، نآ  رد  هک  مروآیم  داـی  هب  یلو  تسانـشآ ، يداـع و  میارب  ضاـیر )  ) اـجنیا رد  شـشوپ  عوـن  نیا  نوـنکا  هچرگا 
هک مدوب  هدرک  رکف  دوخ  اب  یسابل  نینچ  ندید  اب  هک  مداتفا  هسنارف  رد  هباشم  ياهثداح  دای  هب  اریز  مدوب ؛ هدش  هدزتفگش  تخس  يرهاظ ،

، ترورض کی  هن  تروص ، ندناشوپ  نم ، رظن  هب  اریز  یعقاو ؛» مالسا  زا  یهاگآ  نیرتکچوک  نودب  هدش ، تنس  ریسا  هک  تسا  ینز  نیا  »
يداعریغ و ششوپ ، عون  نیا  تسا و  هدرک  يورهدایز  ششوپ ، رد  هک  میوگب  مناخ  نآ  هب  متـساوخیم  هرهاق ، رد  دوب . یموب  یتنـس  هکلب 
اب نم  مرادن . مدرم  نیب  ندـش  رهاظ  يارب  یبسانم  شـشوپ  ناملـسم ، کی  ناونع  هب  نم  هک  دـش  هتفگ  نم  هب  ضوع  رد  اما  دوب ؛ یعیبطریغ 

کی اـما  دوـب ؛ یفاـک  ناملـسم  نز  کـی  يارب  شـشوپ ، عوـن  نیا  مدوـب ، هدرک  كرد  نم  هچنآ  ساـسا  رب  اریز  مدرک ؛ تفلاـخم  رظن  نیا 
ریظن یـسابل  مدیرخ و  هچراپ  يرادقم  ور ، نیا  زا  نک .» راتفر  اهیمر  دننام  یتسه ، مر  رد  هک  یماگنه  : » دـیوگیم یـسیلگنا  لثملابرض 

یگدامآ یتح  دـناشوپیم و  ًالماک  ار  هنتنییاپ  اـهوزاب و  هک  یـسابل  متخود ؛ مدوخ  يارب  (، Khimar  ) دندیشوپیم يرـصم  نانز  هچنآ 
ياهسابل ندش ، ناملسم  زا  شیپ  . مناشوپب مدوب ، هدش  انـشآ  اهنآ  اب  هک  يرـصم  نارهاوخ  کچوک  تیلقا  دننام  مه  ار  متروص  هک  متـشاد 

میارب يرـصم ، نانز  کبـس  هب  شـشوپ  عون  اما  مدادیم ؛ حـیجرت  نماد ، ریظن  هنانز ، ياـهسابل  ندیـشوپ  رب  ار  راولـش  ریظن  هنادرم ، کـبس 
؛ تسا بش  ياهسابل  يارب  بسانم  یگنر  هایـس ، اهیبرغ ، رظن  زا  مدرکیم . راقو  شمارآ و  ساسحا  رتشیب  سابل ، نیا  رد  دوب و  دنیاشوخ 

رون ناشیاههرهچ ، رد  دـندوب و  ابیز  ًاعقاو  ناشهایـس ، شـشوپ  رد  زین  نم  دـیدج  نارهاوخ  دزاـسیم . رتهتـسجرب  ار  صخـش  ییاـبیز  نوچ 
رهاظ هک  مدـش  هجوتم  اـجنآ  رد  مدرگرب . سیراـپ  هب  مدـش  روبجم  يدوعـس ، ناتـسبرع  رد  هاـتوک  یتماـقا  زا  سپ  دیـشخردیم . تسادـق 

نیب تهابـش  زا  هـک  یلاـح  رد  مدوـب ؛ رفـسمه  هـبهار ، کـی  اـب  هار ، رد  تـسین . کـیلوتاک  ياـههبهار  هـب  تهابـشیب  يرـصم ، نارهاوـخ 
. تسا هدرک  دـنوادخ  فقو  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  رگناـشن  ناملـسم ، نز  کـی  ساـبل  دـننام  وا  ساـبل  متـشاد . بل  رب  دـنخبل  ناـمیاهسابل 

تدش هب  ناملـسم ، نز  کی  دـنبور  زا  یلو  دـنیوگیمن ؛ ینخـس  چـیه  کیلوتاک ، ياههبهار  دـنبور  هرابرد  مدرم  هک  مدوب  هدـش  بجعتم 
یکـشم ياهسابل  هب  ار  دوخ  ياج  مایگنر ، ياهسابل  هک  دوبن  مهم  نم  يارب  دنراگنایم . ملظ  مسیرورت و  دامن  ار  نآ  دـننکیم و  داقتنا 

هام شش  زا  سپ  متشاد . ار  هبهار  کی  یگدنز  نوچ  يایگدنز  نتشاد  يوزرآ  ياهنوگ  هب  ندش ، ناملـسم  زا  شیپ  عقاورد ، دندوب ؛ هداد 
؛ دیشوپ مهاوخ  ار  نآ  مه  نپاژ  هب  تشگزاب  زا  سپ  مدرکیم  رکف  هک  مدوب  هدرک  تداع  دنلب  یکشم  سابل  نآ  هب  نانچ  هرهاق ، رد  تماقا 
هب اهینپاژ  اریز  دوب ؛ نم  اب  قح  . دنشاب هتشاد  هایس  گنر  هب  تبـسن  يرتمک  یگدننز  ات  متـشاد  زاین  دیفـس  نشور و  سابل  تسد  دنچ  هب  اما 

. متسه صاخ  یبهذم  وریپ  نم  هک ، دننزب  سدح  دنتسناوتیم  هک  دیسریم  رظن  هب  دندادیم و  ناشن  یبوخ  ًاتبـسن  شنکاو  مدیفـس  شـشوپ 
یحیـسم و ناملـسم ، ياههبهار  ردـقچ  تسا . ییادوب  هبهار  کی  وا  تفگ : شتـسود  هب  نم -  هب  هراشا  اب  يرتخد -  هک  مدینـش  راـب  کـی 
؟ ياهدیشوپ ار  يايداعریغ  سابل  نینچ  ارچ  دیسرپ : نم  زا  دوب ، هتسشن  مرانک  هک  يدرم  راطق ، رد  راب  کی  دنراد ! تهابش  مه  هب  ییادوب ،

نادرم اـت  دـنناشوپب ؛ ار  دوـخ  مادـنا  اـت  تسا  هدرک  رما  ناـنز  هـب  مالـسا  متـسه و  ناملـسم  نز  کـی  نـم  هـک  مداد  حیـضوت  شیارب  یتـقو 
نم زا  دـنک ، كرت  ار  راطق  تساوخیم  هک  یماگنه  تسا . هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  وا  هک  دیـسریم  رظن  هب  دـنتفین ، هاـنگ  هب  سفنلافیعض 

رد یتح  هک  دیدیم  ارم  مردپ  هک  یماگنه  منک . تبحـص  وت  اب  مالـسا  هرابرد  ات  دـشاب  يرتشیب  تقو  متـشاد  تسود  تفگ : درک و  رکـشت 
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زا ارم  باـجح ، هک  مدوـب  هتفاـیرد  نم  اـما  درکیم ؛ ینارگن  زاربا  مـتفریم ، نوریب  هدیـشوپرس  دـنلبنیتسآ و  ساـبل  اـب  مـه  مرگ  ياـهزور 
ساـسحا شهاـتوک ، راولـش  رد  مرهاوخ  هنهرب  ياـهاپ  ندـید  زا  هک  مدوـب  نم  نیا  عـقاو ، رد  درادیم و  ناـما  رد  مه  دیـشروخ  ياههعـشا 

رکف هک  دوب  دهاوخن  لکـشم  نیاربانب ، مدرکیم . مرـش  ساسحا  نانز ، هرابرد  ییاههنحـص  نینچ  ندـید  زا  هشیمه  نم  مدرکیم . یتحاران 
رد هنهرب  دنـشوپب و  سابل  بیجن )  ) رقوم ات  هدش  شرافـس  نادرم  نانز و  هب  مالـسا  رد  دراذگیم . نادرم  رب  يریثأت  هچ  اههنحـص  نیا  مینک 

هجوت اب  مادنا ، یگدیشوپ  لوبق  لباق  دح  هک  تسا  حضاو  نیا  دنتسه . درم  ای  نز  یگمه  هک  ییاهناکم  رد  یتح  دنوشن ؛ رهاظ  مدرم  نایم 
بوسحم تشز  تفریم ، انـش  هب  ویام  اـب  ینز  رگا  لـبق ، لاـس   50 نپاژ ، رد  لاـثم ، ناوـنع  هب  دوـشیم ؛ نییعت  یعاـمتجا  يدرف و  رکفت  هب 

یلاح رد  دوشیم ؛ بوسحم  ییایحیب  هنتالاب ، شـشوپ  نودب  ندرک  انـش  دنچ  ره  تسا ؛ راجنه  یعون  هکتود ، يویام  هزورما  اما  دـشیم ؛
، دازردام تخل  نایارگهنهرب ، اکیرمآ ، لحاوس  یخرب  رد  تسا . راجنه  یعون  هنتالاب ، شـشوپ  نودـب  هسنارف ، یبونج  لـحاوس  رد  انـش  هک 

دریگب رارق  نایارگهنهرب  نیمه  زا  یکی  لاءوس  دروم  تسا ، هدرک  یفن  ار  باجح  هک  دازآ »  » مناـخ کـی  رگا  دنـشکیم . زارد  لـحاس  رد 
باوـج هچ  دنتـسه ، یعیبـط  تروـص ، اـهتسد و  هزادـنا  هـب  اهمادـنا  نـیا  هکیلاـح  رد  دـناشوپیم ؛ ار  شندـب  ياهیگتـسجرب  ارچ  هـک 

نینچ مالـسا ، رد  اـما  دوشیم ؛ بوسحم  ناـنز  یگدیـشوپ  دـح  هدـننکنییعت  نادرم ، سوه  اوـه و  اـج ، نیا  رد  داد ؟ دـهاوخ  ياهناـقداص 
. مینکیم تعاطا  وا  زا  ام  دننامب و  هدیـشوپ  دیابن  ای  دیاب و  ییاهشخب  هچ  هک  تسا  هدرک  صخـشم  دنوادخ  اریز  درادـن ؛ دوجو  یلکـشم 

هقـشاعم ای  جازم  تباجا  نارگید ، نامـشچ  لباقم  رد  دـنوشیم و  رهاظ  هعماج  رد  هنهرب  همین  ای  هنهرب  هک  یمدرم  نایم  رد  مرـش  ياـههدرپ 
لزنم زا  دنهاوخیم  هک  یماگنه  اهنت  ینپاژ ، نانز  دهدیم . لزنت  ناویح  کی  دح  ات  ار  ناسنا  ماقم  راتفر ، نیا  دوشیم و  هدیرد  دـننکیم ،
يارب هک  تسا  نیا  رب  نز  یعـس  مالـسا ، رد  دـنوشیمن . لئاق  يدایز  تیمها  هناخ ، رد  دوخ  رهاظ  يارب  دـننکیم و  شیارآ  دـنوش ، جراخ 

دراد و دوجو  ایح  مه  رهوش  نز و  کی  نیب  یتح  مالسا ، رد  دشاب . ابیز  شرـسمه  يارب  ات  دشوکیم  مه  رهوش  دنک و  هولج  ابیز  شرهوش 
رد جیار  یـسنج  ياهرازآ  یلو  دنوشیم ؛ مهتم  ندب  هرابرد  دح  زا  شیب  تیـساسح  هب  ناناملـسم  دـهدیم . تنیز  ار  اهنآ  طباور  رما ، نیا 
رد نم   » هکنیا رب  ینبم  دـشاب ؛ نادرم  يارب  یمایپ  دـناوتیم  هاـتوک ، نماد  ندیـشوپ  دـنکیم . هیـصوت  ار  هناـبیجن  رقوم و  شـشوپ  هعماـج ،
زا هلآ  هیلع و  هّللایلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ماهدش .» عونمم  امش  يارب  نم   » هک دنکیم  مالعا  دنلب  يادص  اب  باجح ، اما  متـسه ؛» سرتسد 
هن دنیبب و  ار  یمرحمان  درم  هن  هکنیا  : » دومرف يو  تسیچ ؟» نز  کی  يارب  زیچ  نیرتهب  : » دیـسرپ اهیلع  هّللامالـس  همطاف  ترـضح  شرتخد 

ناشن نانخـس ، نیا  ینم .» رتخد  وت  هک  یتسرد  هب  : » دومرف دـش و  دونـشخ  هلآ  هیلع و  هّللایلـص  ربماـیپ  دـشاب .» ناـمرحمان  دـید  ضرعم  رد 
تیاعر زین  هناخ ، جراخ  رد  دنـشاب . رود  هب  نامرحمان  هاـگن  زا  ناـکما ، دـح  اـت  دـننامب و  هناـخ  رد  هک  تسا  رتهب  ناـنز  يارب  هک  دـهدیم 

زا نوریب  رد  مسر ، هب  انب  ناـنز  هک  ییاـج  مدرک ؛ كرت  يدوعـس  ناتـسبرع  دـصق  هب  ار  نپاژ  جاودزا ، زا  سپ  دراد . ار  رثا  ناـمه  باـجح ،
هب یـساسحا  هچ  نآ ، ندیـشوپ  هک  منادب  منک و  ناحتما  ار  باقن  ات  مدوب  رظتنم  هناربصیب  نم  دـنناشوپیم . باقن  اب  ار  ناشیاههرهچ  لزنم 

ار ناشیاهرهچ  یلو  تسا ؛ نازیوآ  ناشیاههناش  زا  هنادازآ  هک  دنـشوپیم  لنـش  مان  هب  ییاهسابل  مه  ناملـسمریغ  نانز  هتبلا  دـهدیم ؛ نم 
هجوتم دـیدرک ، تداـع  باـقن  ندیـشوپ  هب  هک  نیمه  دـنناشوپیم . ار  ناـشیاهتروص  رتـمک  مه  برعریغ  ناملـسم  ناـنز  دـنناشوپیمن و 

نآ یناوتیم  هن  هک  منکیم  ناهنپ  ار  یجنگ  راکهاش و  هک  مدرک  ساسحا  باقن ، اب  نم  عقاو ، رد  دنتـسین . تحاران  ًالـصا  هک  دش  دیهاوخ 
ییاهروتاکیراک اهنآ  هک  دشیدنایم  نیا  هب  دنیبیم ، نابایخ  رد  ار  ناملسم  جوز  کی  ناملـسمریغ ، نز  کی  یتقو  یـسانشب . هن  ینیبب و  ار 

ياهکلم دنکیم  ساسحا  ناملسم ، نز  ششوپ ، عون  نیا  اب  هک  یلاح  رد  مولظم ؛ رانک  رد  ملاظ  دنروآیم ؛ رد  ار  یگدنز  يادا  هک  دنتـسه 
هدافتـسا یباـقن  زا  ناتـسمز  رد  اـما  دـناشوپیمن ؛ ار  منامـشچ  مدیـشوپ ، هک  یباـقن  نیلوا  دـنکیم . یهارمه  ار  وا  شراکتمدـخ  هک  تـسا 

تفریم و نیب  زا  مرحمان  نادرم  اب  ندش  مشچ  رد  مشچ  نیگنـس  ساسحا  بیترت ، نیا  هب  تفرگیمربرد و  مه  ار  میاهمشچ  هک  مدرکیم 
؛ دنناشوپیم ار  دوخ  ناملسم  نانز  مینک  رکف  هک  تسا  هابتشا  نیا  درکیم . يریگولج  ناگناگیب  دید  زا  یباتفآ ، کنیع  کی  دننام  تسرد 

ظفح ار  دوخ  راـقو  تناـتم و  تفارـش ، راـک ، نیا  اـب  اـهنآ  عقاو ، رد  هکلب  دـنوشیم ؛ بوسحم  ناـشنارهوش  یـصوصخ  لاوـما  ءزج  نوـچ 
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فـسأت لاربیل  ناملـسم  نانز  ناملـسمریغ و  نانز  لاح  هب  دیاب  دننکیم . يریگولج  دنوش ، بحاصت  ناگناگیب  طسوت  هکنیا  زا  دننکیم و 
ار نآ  نورد  ِناهنپ  قیاـقح  ندـید  نوریب ، زا  باـجح  هب  هاـگن  دـنهدیم . رارق  مومع  دـید  ضرعم  رد  دـنناشوپب ، دـیاب  ار  هچنآ  هک  دروخ 

نوریب زا  هک  یسک  دهد . حیضوت  ار  مالـسا  مهف  رد  دوجوم  ألخ  دناوتیم  يدح  ات  دید ، هیواز  ود  رد  دوجوم  توافت  دزاسیم . نکممریغ 
یتذل  ) تذل يدازآ و  حلص ، زج  يزیچ  مالسا ، نورد  زا  اما  دنادب ؛ ناناملسم  هدننکدودحم  لماع  ار  نآ  تسا  نکمم  درگنیم ، مالـسا  هب 
مالـسا هب  اهدعب  هک  اهنآ  هچ  دناهدش و  هداز  ناملـسم  هک  اهنآ  هچ  مالـسا ، ناوریپ  تسین . تسا ،) هدرکن  هبرجت  ار  نآ  ًالبق  سک  چـیه  هک 

زا يدایز  رامش  ارچ  دنکیم ، ملظ  نانز  هب  مالـسا  رگا  دناهدیزگرب . رالوکـس  هعماج  کی  رد  یهاو  يدازآ  ياج  هب  ار  مالـسا  دناهدیورگ ،
يور مالـسا  هـب  دـننکیم و  اـهر  ار  دوـخ  لالقتـسا »  » و يدازآ » ...، » اـیلارتسا و نـپاژ ، اـکیرمآ ، اـپورا ، رد  هدرکلیــصحت  ناوـج و  ناـنز 

روک ار  نارگید  مشچ  هک  بصعت  اما  سفن ؛ هب  دامتعا  شمارآ و  راقو ، زا  رپ  تسا ؛ هتـشرف  ییابیز  هب  باـجح ، هب  هتـسارآ  نز  دـنروآیم ؟
اههنیـس نورد  ياهلد  نیا  هکلب  دـنوشیم ؛ روک  هک  دنتـسین  اهمشچ  نیا  هک  یتسار  هب  . » دوشیم ییابیز  نیا  ندـید  زا  عناـم  تسا ، هدرک 

، باـجح كرد  مهف و  رـس  رب  ار  ییاـهناسنا  نینچ  اـم و  ناـیم  تواـفت  نیا ، زا  رتـهب  ناوتیم  هنوگچ  رگید   1 «. دنوشیم روک  هک  دنتـسه 
هیآ 46 جح ، . 1 تشون .  یپ  داد ؟ حیضوت 

باجح نیا  دراد  یتذل  هچ 

ار تساهنز  نیرتگنرشوخ  لابند  هب  ناشمـشچ  هک  ییاهدرم  لد  مرداچ ، یهایـس  یتقو  دراد  یتذـل  هچ  دـینادیمن  ًاـعقاو  دـینادیمن ؛ •

ار مباوج  هدنـشورف  و  هدـنچ ؟ شتمیق  اـنیا  اـقآ ! مسرپیم : موشیم و  ياهزاـغم  دراو  یتقو  تسا  شخبتذـل  ردـقچ  دـینادیمن  . • دـنزیم
ًالصا ار  نم  تسا ، نوگرگد  شلاح  تسا و  يرگید  نز  هدرکشم  ياهوم  وحم  هک  هدنشورف  هدنچ ؟ انیا  اقآ ! مسرپیم : هرابود  دهدیمن ؛

یتقو دراد  یتذل  هچ  دینادیمن  ًاعقاو  دینادیمن ؛ . • میآیم نوریب  هزاغم  زا  لاحـشوخ ، نم ، دـنامیم و  باوجیب  ملاءوس  مه  زاب  دـنیبیمن .
داش و یتقو  دراد  یتذل  هچ  دینادیمن  ًاعقاو  دینادیمن ؛ . • دنراذگیمن لحم  وت  هب  ياهرذ  دنربب ، تذـل  ات  دـنیآیم  نابایخ  هب  هک  ییاهدرم 

روبجم دشاب و  هدش  كاپ  ناتاهییابیز ، زا  ياهشوگ  دـیاش  هک  دـیرادن  ار  نیا  هغدـغد  هک  یلاح  رد  دـینزیم ؛ مدـق  نابایخ  رد  شوخرس ،
هب ار  ناتهتفر  تسد  زا  ییابیز  دینک ؛ لرتنک  ار  دوخ  ییابیز  رتدوز ، هچ  ره  ات  دیناسرب  نما  لحم  نیرتکیدزن  هب  هرهلد ، اب  ار  دوخ  دـیتسین 

دیوریم و هار  هاگـشناد و ... نابایخ و  رد  یتقو  دراد  یتذل  هچ  دینادیمن  ًاعقاو  دینادیمن ؛ . • دینک ناربج  ار  دوخ  دینادرگ و  زاب  ناتتروص 
نادرم دیلپ  راکفا  كاپان و  ياهرظن  هاگنالوج  یتقو  دراد  یتذل  هچ  دینادیمن  ًاعقاو  دینادیمن ؛ . • تسین امـش  هرمه  فیثک ، لد  هلفاق  دـص 

رهـش نادرم  نتخادـنا  ماد  هب  يارب  ناطیـش  يریگیهام  بالق  مرک  یتقو  دراد  یتذـل  هچ  دـینادیمن  ًاـعقاو  دـینادیمن ؛ . • دـیتسین ناـترهش 
ًاعقاو دینادیمن ؛ . • ار تیاوه  هن  ینکب ؛ ار  تیادخ  تعاطا  یناوتیم  هک  ینیبیم  یتقو  دراد  یتذل  هچ  دینادیمن  ًاعقاو  دینادیمن ؛ . • دیتسین

. دـیرذگهر ناـسنا  کـی  دـیتسین ؛ كرحتم  کـسورع  کـی  هـک  یلاـح  رد  دـیوریم ؛ هار  ناـبایخ  رد  یتـقو  دراد  یتذــل  هـچ  دــینادیمن 
 . داب مادم  متذل  ایادخ ! باجح ! نیا  دراد  یتذل  هچ  دینادیمن  ًاعقاو  دینادیمن ؛ •

یسنج طاشن  ظفح  باجح و 

هزیرغ نیا  دـهدیم . رارق  رثات  ریثات و  دروم  یفیک  یمک و  رظن  زا  ار  یناسنا  یگدـنز  هک  تسا  یناـسنا  هزیرغ  نیرتيوق  یـسنج ، هزیرغ  . 1
یناسنا گنهرف  شخب  انعم  رتسب ، نیا  رد  دورو  اب  نید  هدـش و  خـیرات  لوط  رد  یناسنا  ياهگنهرف  زاـسرتسب  یگنـسرگ ، هزیرغ  راـنک  رد 

کی رد  یــسنج  هزیرغ  . 2 دـشاب . هتفگن  نخـس  یـسنج  هلئـسم  هراـبرد  هک  تسا  ینید  رتـمک  ناـیدا  خـیرات  رد  لـیلد  نیمه  هب  دوـشیم ;
، دوخ یسانشناسنا  هب  هجوت  اب  ار  یـسنج  هلئـسم  هاگیاج  نید ، نآ  ینیبناهج  بوچراچ  رد  دریگیم و  رارق  نایدا  هجوت  دروم  بوچراچ ،

ناربمایپ لثم  ینید ، یلاعتم  ياهطساو و  ناسنا  نآ ، رادم  رئاد  بلغا  هک  دنکیم  ریسفت  حیرشت و  نآ ، رب  ینتبم  تایقالخا  یسانشناهج و  و 
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، یـسانشتفرعم روحم  یحیـسم  لـماک  ناـسنا  هک  یطـسو  نورق  یحیـسم  برغ  رد  . 3 دریگیم . رارق  ادوـب  لـثم  نـید  نارازگناـینب  اـی  و 
هب یسانشهعماج ، هچ  یسانشناسنا و  دعب  زا  هچ  یسنج ، هلئسم  هرابرد  دوب ، هدش  عقاو  یسانشهعماج  سپس  یسانشناسنا و  یـسانشناهج ،

جاودزا هس  ره  ع ،)  ) ییحی ترـضح  میرم و  ترـضح  حیـسم و  ترـضح  یحیـسم ، لماک  ياهناسنا  نوچ  دشیم و  تواضق  نازیم  نامه 
لمع یلک  كرت  هب  یسنج  لمع  كرت  مک  مک  دش و  هدرمش  لماک  ناسنا  يارب  طرش  کی  یـسنج ، لمع  زا  يرود  تیحیـسم  رد  هدرکن ،
اههوک اهلگنج و  هداتفا  رود  طاقن  رد  اهرهش  زا  رود  درم ، نز و  زا  معا  ییاهناسنا  یطـسو ، نورق  نارود  رد  دوشیم و  هدناشک  یمـسج 
دادملق تهج  نیمه  رد  باجح  سپ  دنتـشاد . هنادرجم  الماک  یگدنز  کی  یمـسج  ياهتذل  زا  رود  هب  هک  دـندرکیم  یگدـنز  نابایب  و 
گنهرف رب  هک  دـش  هئارا  لماک  ناسنا  زا  رگید  يریـسفت  سناسنر ، عورـش  اب  . 4 لماک . روطب  ینامـسج  ياهتذل  زا  يرود  ینعی  دـشیم ;

ناـسنا مسج  سپ  تسا ، هتفاـی  یلجت  یـسیع )  ) ناـسنا مسج  رد  ادـخ  نوچ  هک  دوب  نآ  ریـسفت  نیا  تشاذـگ ; رثا  تدـش  هب  برغ  یـسنج 
، یپ گر ، ندروآ  تسدب  ناسنا و  مسج  یموتانآ  عون  کی  اب  تسا و  ناسنا  مسج  یـسانشابیز  رد  یعـس  لیلد  نیمه  هب  دـباییم ، سدـقت 

يور رب  لئافار ،   » و ژنآ » لکیم   » یچنیواد و ودرانوئل   » هلیسو هب  مهم  نیا  هک  دوش  هتخادرپ  ابیز  ياهمسج  میسرت  هب  ناوختسا و ... هچیهام ،
میسرت اهراوید  يور  رب  گنهامه  نوزوم و  رایسب  هنهرب و  ياهمسج  هک  يروط  هب  دوشیم . ماجنا  سنارولف  مور و  ياهاسیلک  ياههراوید 

رظن حمطم  مسج  دوخ  دوش  هتفگ  ات  دوشیم  میـسرت  کچوک  رایـسب  روکذ  فذـح و  ثانا  هاگمرـش  دـنباییم . مسجت  اههمـسجم  رد  ای  و 
خر لماک  ناسنا  زا  ریـسفت  یعون  طسوت  برغ ، رد  یگنهرب  مدـق  نیلوا  هنهرب ، ناـسنا  میـسرت  نیمه  اـب  یلو  نآ ، یـسنج  لـئاسم  هن  تسا ،
نید يدوهی  ریسفت  ات  تفای  همادا  برغ  رد  هنوگداضت  تلاح  نامه  اب  برغ ، رد  لماک  ناسنا  زا  یگنهرب  یباجح و  ریسفت  ود  . 5 دهدیم .

فرط هب  هفک  تسا و  هدـش  دـیکات  رتدـیدش  تروصب  لـماک  ناـسنا  یگنهرب  ریـسفت  رب  داـتفا و  قاـفتا  میزیناتـستورپ  بلاـق  رد  تیحیـسم 
داد و خر  یتعنـص  بالقنا  هک  دوب  ینامز  نیا  دـش و  دـیکات  تدـش  هب  ناسنا  یگنهرب  رب  هکنآ  ات  درک  ینیگنـس  یبرغ  هعماج  رد  یگنهرب 

دیکاـت تیـسنج  باـب  رد  يدوهی  گـنهرف  رب  هک  تفرگ  تروص  دـیورف  يوس  زا  دـیکات  نیا  . 6 دمآ . اهناسنا  یگدنز  هنحـص  هب  نیـشام 
رب هک  تسا  ینید  ياهگنهرف  نیرتیسنج  زا  یکی  يدوهی  گنهرف  دوشیم . هدهاشم  وا  یصوصخ  ياههمان  رد  نآ  ياههنومن  درکیم و 

هتسناد لاکشایب  ار  اهنآ  تسا و  هتسیرگن  ضامغا  هدید  اب  رهاوخ  ردارب و  و  ردام ، و  رـسپ ، و  ردپ ، رتخد و  لثم  مراحم  یـسنج  ياههطبار 
زا هچ  یندب و  رظن  زا  هچ  یـسنج ، یگنهرب  رب  هک  درک  یعـس  درب و  موجه  تیحیـسم  یـسنج  گنهرف  رب  يدوهی  گنهرف  اب  دـیورف  تسا .

، هنهرب روطب  یـسنج ، لمع  عنام  هک  دنک  هصالخ  ماع ) يانعم  هب   ) باجح رد  ار  یناسنا  ياههدقع  یمامت  هشیر  دـنک و  دـیکات  یحور  رظن 
ياهناکم هب  کچوک  ياـهناکم  زا  اـهناسنا  ییاـیفارغج  ترجاـهم  برغ و  رد  یتعنـص  بـالقنا  . 7 دوشیم . یناـسنا  یگدـنز  لوط  رد 

، نانز يرابجا  یگنهرب  هب  ار  نیا  رگا  لاح  داد . شیازفا  ار  یسنج  ینکشراجنه  يراکفلتخم ، حوطس  رد  سنج  ود  ياهسامت  گرزب و 
یگنهرب یبوخ  هب  مینک ، هفاضا  هنانز  ياهسابل  طسوت  هاگتـسد ، نورد  هب  نانز  ندـش  هدـناشک  كانرطخ و  ياههاگتـسد  اب  راـک  تلع  هب 

يور جاودزا  زا  رتارف  یسنج  طباور  هب  درم ، هچ  نز و  هچ  نارسمه ، هک  دیسر  ییاج  ات  تعنـص  ریثات  دنکیم . میـسرت  راک  طیحم  رد  نانز 
دبای شیازفا  هنهرب  ياههشحاف  اشحف و  بلاق  رد  ناـنز  یگنهرب  هک  دـش  بجوم  نوناـق  فرع و  زا  جراـخ  یـسنج  طـباور  نیا  دـندروآ و 

، برغ رد  اهناسنا  یمومع  یگدـنز  هب  نیـشام  دورو  . 8 تسا .) هدـمآ  اکیناتیرب  لـثم  برغ  فراـعملاهرئاد  رد  یگنهرب  تعنـص و  هطبار  )
دش حرطم  هناخ  نیزگیاج  ناونع  هب  نیشام  یتح  درکیم و  ادج  هداوناخ  هناخ و  زا  ار  اهناسنا  اهنیـشام  هک  ارچ  داد ، شیازفا  ار  یگنهرب 

یسنج طباور  سپ  دندش . هداوناخ  بیقر  راد  نیشام  ياهناسنا  هناخ و  بیقر  نیشام  سپ  دندش . میـسرت  نیـشام  رد  كرحتم  ياههناخ  و 
قیوشت یـسنج و  هنهرب  ياهیـشاقن  لثم  داد ; جاور  رتشیب  ار  یگنهرب  لومعم ، ریغ  یـسنج  طباور  تفای و  جاور  يداـع  ریغ  لومعم و  ریغ 

رب ینتبم  هیرظن  یتعنص و  راک  طیحم  نیـشام و  . 9 دهدیم .) ناشن  ار  هلئسم  نیا  یبوخ  هب  قشاع  ریپسکـش  کیناتیات و  ملیف   ) یگنهرب يارب 
ایروتکیو هکلم  نارود  زا  ار  برغ  و  دندروآ . دوجو  هب  ار  برغ  رد  یـسنج  بالقنا  هک  دندوب  یلماع  هس  دـیورف ، یـسنج  يدوهی  گنهرف 

زین ار  یگنهرب  هدرک و  دـیکات  یعمج  یگنهرب  ربتخـس  هک  دـندمآ  دوجو  هب  ییاههورگ  ساسا ، نیمه  رب  درک و  دراو  یگنهرب  نارود  هب 
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هب هزورما  هـک  دـندش  رتدـیدش  یگنهرب  جاور  ببـس  دـندوب و  اـهپر و ... اـهکناپ ، اـهیپیه ، اـههورگ  نـیا  دـنداد ، رارق  یهورگ  راـیعم 
هزیرغ یـسنج و  لمع  زا  دـیدش  يرود  ینعی  تسا ، هدـش  حرطم  باجح  رگا  برغ  رد  نیاربانب ، . 10 دناهدش . روهـشم  دازردام  ياههنهرب 
لباقم هطقن  برغ ، رد  باجح  سپ  نآ . رد  نتفر  یـسنج و  لمع  يدازآ  ینعی  تسا ، هدش  حرطم  یگنهرب  رگا  و  درم ) نز و  هچ   ) یـسنج
ینعی یباجحیب ، تسا و  هتـشادرب  مدـق  دوختیناسنا  هیلع  دـشاب ، هتـشاد  باجح  یـسک  رگا  هک  يروطب  تسا ، هتفرگ  رارق  هزیرغ  ناسنا و 

زا اـهناسنا  هک  دـش  بجوـم  یناـسنا ، نتـشیوخ  هبتشگزاـب  ياـجهب  یگنهرب  نـیا  یلو  . 11 شیوـخ . نتـشیوخ  هبتشگزاـب  تشگرب و 
تروص هب  یـشورف ، ندـب  دوش . يداصتقا  عماطم  همعط  یناسنا  ندـب  هک  دـش  ياهلیـسو  یگنهرب  هکنآ  لوا  دـنوش ، رترود  رتشیب  ناشدوخ 

ینویزیولت ییامنیس و  نادنمرنه  تروص  هب  رگید و  ياهشزرو  لابتوف و  نارگیزاب  تروص  هب  الاک و  یتاغیلبت  نکنام  تروص  هب  اشحف و 
زین دندش  هنهرب  هک  يایلومعم  ياهناسنا  . 12 دیدرگ . وا  بیـصن  یناسنا  تلاذر  تلذ و  یناسنا ، تمارک  ياج  هب  ینعی  دش ; لومعم  و ...
دم عبات  همه  ور ، سابل  ات  ریز  سابل  زا  دـندش و  نییعت  فرـصم  رد  يراد  هیامرـس  نادرگداصتقا  ياهرازبا   » دـم و فرـصم  لحم  ناونع  هب 
عقاو رد  یلو  دـش ، حرطم  یبلطعونت  ناونع  هب  دـم  هجیتن  رد  ود و ; .).. نآ  زا  یبیکرت  ای  گنت و  سابل  اـی  داـشگ  ساـبل   ) دـندش عقاو  زور 
يارب ار  یمومع  یگناـگیبدوخ  زا  یمومع ، یگنهرب  نیارباـنب  دـیدرگ ; فارطا  ناـهج  دوخ و  عونمه  دوـخ و  زا  موادـم  ییازتلفغ  ببس 

کیرحت ببـس  یگنهرب  هک  ارچ  دروآ ، ناغمرا  هب  یبرغ  يارب  ار  یـسنج  یتبغریب  برغ ، رد  یگنهرب  . 13 دروآ . ناغمرا  هب  یبرغ  ناـسنا 
فارـسا هک  ارچ  دوشیم ، لیدبت  یـسنج  یجازم  درـس  هبتیاهن  رد  یلو  دوشیم ، غولب  هیلوا  نینـس  رد  یـسنج  لمع  فرط  هب  ناسنا  هیلوا 

لثم دیایب ، نادیم  هب  یسنج  يازفا  تبغر  ياهالاک  هکنآ  رگم  دوشیم ، یهتنم  رتالاب  نینس  رد  یسنج  یتبغریب  هب  غولب ، نارود  رد  یسنج 
طاشن هک  یسنج  هزیرغ  نوچ  دوب و  دهاوخ  رتشیب  یـسنج  یتبغریب  ببـس  تدم  زارد  رد  زاب  هک  یـسنج  روآ  طاشن  ياهصرق  ای  لکلا و 

دارفا رب  يدرف  یگدرسفا  دنکیم و  رپ  ار  نآ  ياج  اشحف  دوریم و  یتسس  هب  ور  هداوناخ  داینب  دوش ، هدناشک  دوکر  هب  تسا ، یگدنز  روآ 
یناور یحور و  دوکر  و  برغ ، یـسنج  یگدرـسفا  رب  یگنهرب  سپ  تسا ; هدـش  حرطم  برغ  رـصع  نوعاط  ناونع  هب  هک  دوشیم  مکاـح 
ببـس دـنکیم و  کیرحت  ار  یـسنج  لیخت  باـجح  نوچ  تسا ، یـسنج  طاـشن  ظـفح  يارب  مالـسا  رد  باـجح  . 14 تـسا . هدوزفا  دارفا 

دراد و دیکات  تخس  یـسنج  تعیبط  رب  مالـسا  نوچ  و  یگنهرب ) لثم   ) ددرگن ییانعمیب  راچد  دوش و  رادانعم  یـسنج  هلئـسم  هک  دوشیم 
تنـس زا  یـسنج  لمع  حاکن و  نوچ   ) دنادیم وا  یـسنج  يویند و  لئاسم  رد  هکلب  لماک ، ناسنا  تیونعم  رد  طقف  هن  ار  دوخ  لماک  ناسنا 

عماج و يوگلا  مالـسا  رد  لماک  ناسنا  سپ  تسین .) وا  زا  دنادرگیم ، رب  يور  تنـس  نیا  زا  سک  ره  دـشابیم و  مالـسا  رد  لماک  ناسنا 
هک تسا  یسنج  گنهرف  کی  باجح  سپ  دریگ . رارق  دیلقت  دروم  دیاب  هک  تسا  یسنج  هلئـسم  هلمج  زا  ترخآ و  ایند و  رد  ناسنا  لماک 
هب قرش  هزورما  لیلد  نیمه  هب  دوشیم  هداوناخ  بلاق  رد  نآ  ياضرا  تیاده  هعماج و  کی  حطس  رد  یـسنج  هزیرغ  ندش  عقاو  مرگ  ببس 

تسا و هلئـسم  دیؤم  زین  برغ  قرـش و  خیرات  تسا و  هدش  هداد  رارق  برغ  زا  رتیـسنج  باجح ، یـسنج و  ياضرا  نداد  رارق  روحم  تلع 
صف هک  یبرع  نبا  ظفاح و  رعـش  لثم  دوشیم ; نایب  یـسنج  نابز  هب  مالـسا  ملاع  دـنه و  رد  یقرـش  نافرع  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـیاش 
ظفح رب  هوـالع  باـجح  تسین و  ادـج  تیـسنج  زا  تیوـنعم  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  تسا ; هدـیمان  یـسنج  هیحاـکن و  صف  ار  هیدـمحم 
راچد بعل  وهل و  یتسس و  هب  هکنآ  نودب  دوشیم ، یمالسا  هعماج  طاشن  دشر  زین  هعماج و  رد  یسنج  هزیگنا  دشر  ببس  یناسنا ، تمارک 

ضایف میهاربا -  هدنسیون : دوش .

تمارکو تفع  ژد  باجح 

دناشوپب ار  دوخ  ندب  دنراد ،  روضح  اهنآرد  نامرحمان  هک  یتاعامتجاو  مرحمان  نادرماب  ترشاعمرد  نز  هک  انعم  نیا  هب  باجح  مالـسارد 
هکلب نز ،  يارب  تیدودـحم  داـجیا  روظنم  هب  هن  موزل  نیا  هتبلا  تسا .  هدـش  هدرمـش  مزـال  دـنک  يراددوخ  ییاـمندوخو ،  يرگ  هولجزاو 

نز شزراو  تیصخشزا  راوتسا ،  يژد  نوچمه  باجح   . دشاب یم  نز  تیصخشو  تمارکو  تفعو  یناسنا  قوقحزا  يرادساپ  ياتـساررد 
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هیآرد میرک  نآرق  دیامن .  یم  يریگولج  دور ،  جارات  هب  فافع  ایح و  نانزهر  هلیـسو  هب  وا  یناسنا  تمارک  هک  نیازاو  دنک  یم  ياردساپ 
شیوخرب ار  دوخ  دنلب )  ياه  يرسور  اه (  بابلج  وگب ،  نانموم  نانزو  تنارتخدو  نارسمه  هب   ، ربمایپ يا  دیامرف «:  یم  بازحا  هروس   59

روفغ هراومه  دنوادخو  تسا  رتهب  دنریگن ،  رارق  رازآدروم  دـنوش و  هتخانـش  تیرحو )  تفع  هب  اهنآ (  هک  نیا  يارب  راک  نیا  هک  دـننکفا 
شیوـخ یناوهـش  لاـیما  ياـضرا  یپرد  هک  شاـبواو  لذاراو  یلاـباال  دارفا  هک  تسا  نیا  دـیآ  یمرب  هیآ  رهاـظزا  هک  هچنآ  تسا ». میحرو 

اذـلو دـننک  یم  قیوشت  تمحازم  داجیاو  رازآ  ياربو  بلج  ار  دارفا  هنوگ  نیا  شیوخ ،  شـشوپ  اب  هک  دـنور  یم  یناـنز  لاـبند  هب  دنتـسه 
ییاهر شابوا  رازآ  رـشزا  نانموم  نارتخدو  نانز  هک  ددرگ  مهارف  یطیارـش  تسا  هتـساوخ  نانز ،  يارب  باجح  نتـشاد  ررقم  اـب  دـنوادخ 

سیماون نیمحازم  هب  زین  ار  مایپ  نیمه  ، باجحو تسا  تیـصخش  تناتمو و  راـقو  ببـس  نز  يارب  شـشوپ  تیاـعر  رگید ،  ناـیب  هب   . دـنبای
اب نارتخدو  نانز  تیذاو  رازآ  زاو  هتفرگرارق  ریثاث  تحت  ناـشراتفر  دوش  یم  بجوم  ناـنآ  يوسزا  ماـیپ  نیا  تفاـیردو  دـیامن  یم  لـقتنم 

نیازا هک  یبلطم  دیامرف « :  یم  روکذم  هیآ  اب  طابترارد  يرهطم  یـضترم  هللا  تیآ  دیهـش  داتـسا  دـننک . يراددوخ  باجح  يارادو  نامیا 
میالع هک  دـنک  دـمآو  تفر  مدرم  نایمرد  ناـنچ  دـیاب  ناملـسم  نز  هک  تسا  نیا  تسا ،  ینادواـج  تقیقح  کـیو  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ 

یمراکـش لابند  هک  نالدرامیب  هک  تسا  تقو  نیارد  دوش  هتخانـش  تفـص  نیا  ابو  دـشاب  ادـیوه  نآزا  یکاـپ  ینیگنـسو و  راـقوو  فاـفع 
تدوم شیازفاو  رهوش  نز و  طباور  ماکحتـسا  هداوناخ ،  ياضعا  یناور  شمرآرد  باـجح  شقن  رگا  دـنوش  یم  سویاـم  اـهنآزا  دـندرگ 

هـصخاش زا  یکی  ناونع  هبار  باجح  تیاعر  دیدرت  یب  میهدرارق ،  رظن  دم  ار  نادنزرف  تیبرترد  نآ  تبثم  ریثات  زینو  نانآ  نیبرد  تبحمو 
یـشخبرد نآرق ،  ( 1  .) دـنک یمن  روطخ  ناش  هلیخمرد  اهنآزا  یـشک  هرهب  رکفو  دـش . میهاوخ  بوسحم  دنمتداعـس ،  هداوناـخ  مهم  ياـه 

ار دوخ  تنیزو  دننک  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  دنریگ و  ورف  ار  دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هبو  دیامرف « :  یم  زینرون  هروس  هیآزا 31 
هک دـنزاسن ».... راکـشآ  ار  دوخ  تنیزو  دـننکفادوخ  هنیـس  رب  ار  دوـخ  ياـه  يرـسورو  دـنیامنن  راکـشآ  تسا ،  رهاـظ  هک  رادـقم  نآ  زج 

ششوپ - 3 دشاب ،  نمادـکاپ  - 2 دـنک ؛  بانتجا  يزاـبرظنو ،  ینارچ  مشچزا  - 1 دـیاب :  ناملـسم  نز  روکذـم ، هیآزا  شخب  نیا  ساسارب 
يوسزا باجح  تیاعر  دـیاینرب  نادرم  هجوت  بلجو  کیرحت  ددـصردو  دزاـسن  راکـشآ  نارگیدرب  ار  دوخ  رویزو  شیارآو  دـشاب  هتـشاد 

( اهیلع هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  هارمه  هب  دـیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمومریما  تسا . هتفرگرارق  هجوت  دروم  زین  تاـیاوررد  ناـنز 
مردامو مردپ  مدرک «:  ضرع  دـنک .  یم  هیرگ  تدـش  هب  ترـضح  نآ  مدـید  مدـش ،  فرـشم  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تمدـخ 

دنداد جورع  اـه  نامـسآ  هب  ارم  هک  بش  نآ  یلع  اـی  دوـمرف « :  تسا » ؟  هدشامـش  هیرگ  بجوـم  زیچ  هچ  ادـخ ،  لوـسر  يا  داـب  تیادـف 
مرکا لوسر  ترـضح  سپـس  و  مدرک »  هیرگو  هدش  تحاران  اهنآ  لاح  هدهاشمزاو  مدید  دیدش  باذعرد  ار  متما  نانززا  یخرب  جارعم )  )
لوسر تسا »؟  هدوب  هچ  نانز  نیا  لمع  درک « :  ضرع  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  هک  نیاات  نانآ  ياه  باذع  فیـصوت  هب  درک  عورش 

نز نآ  و  دیناشوپ ....  یمن  مرحمان )  ) نادرمزا ار  شیوخ  يوم  هک  دوب  ینز  دوب ،  هدـش  هتخیوآ  شیومزا  هک  نز  نآ  اما  دـندومرف «:  ادـخ 
یقاب يدیدرت  چـیه  نیاربانب ،  ( 2  .« ) دومن یم  شیارآ  مدرم  يارب  ار  شیوخ  ندـب  هک  دوب  ینز  دروخ ، یم  ار  شیوـخ  ندـب  تشوـگ  هک 

راوگرزب ياهقف  هک  نانچ  دناشوپب .  مرحمان  نادرمزا  ار  دوخ  درامگ و  تمه  باجح  تاعارم  تهجرد  دیاب  ناملسم  نز  هک  نیارد  تسین 
بجاو نزرب  دـیامرف « :  یم  یقثولا  هورع  باتک  بحاص  هنومن  يارب   . دـنا هداد  رارق  دـیکات  درومار  نآو  هدرک  حیرـصت  رما  نیاربزین  هعیش 

ذذلت دصق  هب  هک  تسا  یتروصرد  نیاو  دناشوپب  مرحمان  درمزا  تروص )  يدرگو  چـم  ات  اه  تسد  زج  هب  ار (  دوخ  ندـب  یمامت  هک  تسا 
کی چیه  بیترت ،  نیا  هبو  ( 3  .) تسا مزالزین  مراحمزا  یتح  ندیـشوپ  هیبرو  ذذلت  دصق  هب  ندرک  هاگن  تروصرد  الاو  دـننکن  هاگن  هبیرو 

دنوشرهاظ  . یگداوناخ ياه  طیحمرد  یتح  مرحمان  نادرم  نامشچ  لباقمرد  یمالسا  ششوپ  تیاعر  نودب  دنتـسین  زاجم  ناملـسم  نانززا 
نیمهربو ددرگ ،  نانآ  هجوت  بلجو  کیرحت  بجوم  هک  دـنکب  يراک  ناـمرحماناب  ترـشاعمرد  دـیابن  یناملـسم  نز  چـیه  نیارب  هوـالع  .

همهرب نینچمه  . تسا عونمم  نانز  يارب  دیامن  بلج  ار  نامرحمان  رظن  هک  هرهچرد  ییاه  شیارآو  دنت  ياهرطع  لامعتـسا  هک  تسا  ساسا 
نانز نایم  میرح  تیاـعر  مدـع  اریز   . دـننک تیاـعر  ار  نآو  هدادرارق  هجوت  دروم  مرحماـن  نادرم  اـب  دوخ  میرح  هراومه  تسا  مزـال  ناـنز 
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نانز و يراب  ودـنب  یب  تلع  هب  هک  ار  یبرغ  عماوج  یلعفراب  فسا  تیعـضورگا  هک  دراد  یپرد  يریذـپان  ناربج  دـسافم  مرحمان ،  نادرمو 
نانز شـشوپ  دودح  هکنیا  درومرد  اماو  دـش . میهاوخ  هاگآ  دـسافم  نیا  هب  میهد  رارق  هجوت  دروم  هدـمآ  دوجو  هب  تسرپ  توهـش  نادرم 

مالـسا هقف  ظاـحلزا  تسا  بجاو  نزرب  نـیفکو  هـجوریغ  ندـیناشوپ  هـک  نـیارد  دـیامرف « :  یم  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  تـسیچ ، 
فالتخا هراـب  نیا  رد  يواـتفو ،  ثیدـحو  نآرق  رظنزاو  تسا  تاملـسمو  تایرورـض  ءزج  تمـسق  نیا   . درادـن دوجو  يدـیدرت  هنوگچیه 
لباقمردو هناخ  نوردرد  ثانا  دارفا  شـشوپ  تیعـضو  دوش ،  هجوت  نآ  هب  دـیاب  اج  نیارد  هک  يرگید  هتکن  ( 4 .«) درادن دوجو  یکیکشتو 

نوردرد رگا  هک  تسا  نیا  لاوئـس  ناردارب )  ایوروکذ  نادنزرف  دننام  دنوش (.  یم  بوسحم  مراحم  ءزج  هک  تسا  يروکذ  دارفا  ناگدید 
یم دنوش ، یم  بوسحم  اهنآ  مراحم  هک  ینانز  ایآ  دـننک  هاگن  هبیرو  ذذـلت  يورزا  دـنوش ،  یم  بوسحم  مرحم  هک  يرکذـم  دارفا  هناخ ، 
هبیر يورزا  ندرب  تذل  دصق  هب  مرحم  نادرم  هک  نانچ  تفگ  دیاب  خساپ  رد  دنوشرهاظ ؟  ناشیا  ناگدید  لباقمرد  شـشوپ  نودب  دـنناوت 

ار بلطم  نیا  دـنناشوپب .  مه  نانآزاار  دوخ  ندـب  هک  دوب  دـهاوخ  مزال  نانزرب  دـننکرظن  دـنوش ،  یم  بوسحم  اهنآ  مراـحم  هک  یناـنز  هب 
. دشاب ندرب  تذل  دـصق  هب  هاگن  ینعی  ذذـلت ، يورزا  هاگنو  ندرب ، تذـل  ینعی  ذذـلت ؛  میدومن « .  هظحالم  یقثولا  هورع  بحاص  ياوتفرد 
تسا و كانرطخ  هک  تسا  يروط  ًاعومجم  هیلا  روظنمو  رظان  تیـصوصخ  یلو  تسین  ینارچ  مشچو  ذذـلت  رطاـخ  هب  رظن  ینعی  هبیر  اـماو 

عیرشت يدسافمزا  يریگولج  يارب  باجح  مالسارد ، لاحره  هب  ( 5  .) دوش داجیا  ندرک  هاگن  لابند  هب  یـشزغل  هک  دراد  دوجو  فوخ  نیا 
نآ تیاعر  دشاب ،  هتـشاد  لابند  هب  هدسفمزین  مراحم  دزنرد  شـشوپ  تیاعر  مدع  هچنانچ  ظاحل  نیا  هب  دراد .  یپرد  یباجح  یب  هک  هدـش 

ندباب دـناوت  یمن  دراد ،  هناخرد  رتخدورـسپ  نادـنزرف  هک  يردام  دـسیون « : یم  ینیما  میهاربا  هللا  تیآ  دوب . دـهاوخ  مزال  زین  نانآ  دزنرد 
نادـنزرف حیحـص  تیبرت  روـظنم  هب  دـنراد  هفیظو  نارداـمو  ناردـپ  دـنک ،  یگدـنز  لزنمرد  هدرک  شیارآ  ًـالماک  تروـصو  ناـیرع  همین 

ندـشرادیبو کیرحت  بجوم  دراد  ناـکما  هک  ییاـهراک  ماـجنازاو  هدرک  تیاـعر  لزنم  رد  ار  تفعو  اـیح  اـهنآ ،  فارحنازا  يریگولجو 
 ، ات یب  اردص ،  تاراشتنا  باجح ،  هلئسم   ، یضترم يرهطم ،  - 1 تشون : یپ  ( 6  .« ) دنیامن يراددوخ  ًادج  ددرگ ، ناکدوک  یسنج  هزیرغ 

نامه ص 250 3 -  ، 1374 یمالسا ،  تاراشتنا  رتفد  مق ، یگنهرف ،  مجاهت  حالس  داسف ،  دومحمدیس . یناتسجب ، یندم  ص 160 2 - مق ، 
 . مـیهاربا ینیما ،  ص 165 6 - ناـمه ،  ص 164 5 - ات ،  یب  ءاردـص  تاراشتنا  مق  باـجح ،  هلئـسم  یـضترم ،  يرهطم ،  ص 270 4 - ، 

ص 257  ، 1384 مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تیبرتو ، میلعتو  مالسا 

یعامتجا تینما  باجح و 

زا زاین  یب  دوهـشم و  ًالماک  يرما  باجح ، یلـصا  قادصم  یناسنا و  تایح  ریذپان  ییادـج  ءزج  ناونع  هب  ندـب » راتتـسا  شـشوپ و   » هلوقم
نوـچمه يدرف : ياـهدرکراک  فـلا . تـسا : رّوـصت  لـباق  یعاـمتجا ، يدرف و  هزوـح  ود  رد  ییاـهدرکراک  باـجح  يارب  تـسا . لیدــعت 

تّینما داجیا  یشخب و  ّتیوه  یعامتجا : ياهدرکراک  ب . امرس . امرگ و  ربارب  رد  ّتینما  نیمأت  و  يراتتسادوخ »  » يرطف زاین  هب  ییوگخساپ 
. تسا هعماج  کی  ياهرواب  اه و  شزرا  اه ، تّنـس  هدـنهد  ناشن  باجح ، شـشوپ و  عون  هکارچ  تساـهدرکراک ، نیا  هلمج  زا  یعاـمتجا 

یّمهم رایسب  ياهدربهار  اه و  هنیمز  اه ، شلاچ  تسا و  هدرک  یفّرعم  هعماج  رد  یعامتجا  ّتینما  ققحت  ّمهم  قیداصم  زا  ار  باجح  مالسا ،
باجح هطبار  زا  رتشیب  یهاگآ  روظنم  هب  ساسا و  نیا  رب  تسا . هدومن  نییبت  دروم  نیا  رد  هعماج  دارفا  شیدـناون  نهذ  ییافوکـش  يارب  ار 

ظفح رد  ار  نآ  ریثأـت  هداد و  حیـضوتار  نآ  ّتیّمها  عوضوم و  نیا  فـلتخم  ياـه  هبنج  راتـشون  نیا  رد  هک  مینآرب  اـم  یعاـمتجا ، ّتینما  و 
فده یعامتجا ، ّتینما  . 1 تسا : هتفرگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  لیذ  دراوم  هلاقم  نیا  رد  یّلک  روط  هب  مینک . ناـیب  ینید  ياـه  شزرا 

. ناوناب باجح  هیاس  رد  یعامتجا  ّتینما  ققحت  ياه  هیاپ  . 3 باجح . بوجو  یقیقح  هفسلف  یعامتجا ، تّینما  . 2 باجح . بوجو  یساسا 
هئارا هجیتن و  ناـیب  . 6 یعامتجا . ّتینما  مادـهنا  یباجح و  دـب  ءوس  راـثآ  . 5 یعامتجا . تّینما  ققحت  یمالـسا و  باـجح  دـئاوف  راـثآ و  . 4

تسا و یمدآ  تاـجن  تداعـس و  مالـسا ، رهوـگ  یمالـسا . باـجح  هرطیـس  رد  یعاـمتجا  ّتینما  تیبـثت  تـهج  یتاداهنـشیپ  اـهراکهار و 
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یمیکح قلاخ  زا  یتسیاب  هنادنمتسه و  ياه  هزومآ  نیا  دنا . هدش  لزان  مهم  تیاغ  نیا  ياتسار  رد  یهقف  یقالخا و  ماکحا  ینید ، ياهرواب 
هب طوبرم  یهلا  ماکحا  تسا . هاگآ  ًالماک  ّتیرـشب ، یعامتجا  يدرف و  يونعم ، يدام و  یمـسج ، یحور و  ياهزاین  هب  هک  دـبای  یم  یّلجت 

سفن و هیکزت  بیذهت ، هب  اهنت  هن  یمالـسا ، باجح  رـصنع  اب  نز  تسا . هدیدرگ  رداص  هناّربدم  تمکح  هفـسلف و  نیا  اب  زین  نانز  شـشوپ 
دـشر تهج  يا  هنیمز  داجیا  یعامتجا و  ّتینما  نوزفازور  شرتسگ  ثعاب  هکلب  دزاس ، یم  مهارف  ار  یهلا  برق  هتخادرپ و  یناسفن  تاکلم 

ات وگب  نمؤم  نادرم  هب  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  نانچمه  ددرگ ؛ یم  نادرم  يونعم 
(«. 1  ) تسا رتهب  ناشیا ، ناج  مسج و  یگزیکاپ  رب  نیا  هک  دنراد ، ظوفحم  ار  ناشمادنا  جورف و  دنناشوپب و  اوران  هاگن  زا  ار  دوخ  نامـشچ 
نآ يارب  راک  نیا  هک  دـنناشوپب  دوخ  ياـهرداچ  اـب  ار  نتـشیوخ  هک  وگب  نمؤم  ناـنز  هب  دوخ و  نارتخد  ناـنز و  هب  : » دـیامرف یم  نینچمه 

هدنزرمآ و قلخ ، ّقح  رد  دنوادخ  دنشاب ؛ ) لماک  تّینما  رد   ) دنـشکن رازآ  تراسج ، ضّرعت و  زا  ات  دنوش  هتخانـش  تّفع  هب  اهنآ  هک  تسا 
تسین رادروخرب  يدرف  درکراک  زا  اهنت  نانز ، نادرم و  يارب  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  دیدرگ ، رکذ  هک  هنوگ  نامه  («. 2) تسا نابرهم 

، زیارغ تسا ؛ رادروخرب  زین  یعامتجا  درکراک  زا  هکلب  دـشاب ، یمن  رثؤم  نایمدآ ، یناـسفن  تاـکلم  تاـّیقلخ و  یهد  ناـماس  يارب  طـقف  و 
نوناک لالحنا  زا  نینچمه  دـیازفا . یم  هداوناخ  ماـظن  میکحت  رب  هدومن ، لرتنک  ار  راـب  دـنب و  یب  ياـه  ترـشاعم  یمـسج و  ياـه  باـهتلا 

اب ای  یمالـسا  ینید ، شرگن  اب  یناسک  رگا  لاـح  دزاـس . یم  مهارف  ار  یعاـمتجا  تّینما  هدومن و  يریگولج  ییوشاـنز  رادـیاپ  مکحتـسم و 
اهنت هن  دـنربب ، یپ  یعاـمتجا  ّتینما  نیمأـت  هژیو  هـب  بوـلطم ، تاریثأـت  اـهدرکراک و  نـینچ  هـب  یـسانش  ناور  یتخانـش و  هعماـج  درکیور 

تسد یناسنا  یهلا و  یلاعتم  فادها  هب  ات  دننز  یم  شنیزگ  هب  تسد  ناشیاه  هشیدنا  اهراتفر و  يارب  هکلب  دننک ، یم  یگدنز  هنادنمفده ،
تداعـس هدـننک  نیمأت  یعامتجا ، ياه  شزرا  جـیورت  دـییأت و  تهج  زاـسراک  يدربهار  ناونع  هب  زین  باـجح  هلأـسم  هب  ور  نیا  زا  دـنزای .

یم دادـملق  مرحمان ، دارفا  ربارب  رد  ینطاب  يرهاظ و  ظافح  کی  هلزنم  هب  یمالـسا  شـشوپ  نیاربانب ، دـنرگن . یم  یهلا  برق  أشنم  یمدآ و 
مهارف ار  یعامتجا  ّتینما  رت  ّمهم  همه  زا  ینطاب و  يرادزاب  يرهاظ و  باجح  نایم  قیمع  دـنویپ  یگداوناخ و  یقالخا ، تینوصم  هک  دوش 

هک یمچرپ  تسوا . دوجو  روشک  مچرپ  يرشب ، ره  سابل  شـشوپ و  هکارچ  تسا ؛ ناسنا  شنیرفآ  خیرات  هزادنا  هب  نآ  هنیـشیپ  دزاس و  یم 
دنور ریخا ، ياه  لاـس  رد  (. 3) دـنک یم  تّیعبت  گـنهرف  مادـک  زا  هک  دراد  یم  مـالعا  نآ  اـب  تسا و  هدرک  بصن  شدوجو  هناـخ  رب  يو 

لماوع هارمه  هب  رترب  باـجح  هنیمز  رد  ناوارف  تاهبـش  ندـش  حرطم  تسا و  هتفاـی  تدـش  یمالـسا ، شـشوپ  باـجح و  هراـبرد  تاـهبش 
زا هدافتسا  دنور  تُفا  یعامتجا و  ّتینما  دیدهت  بجوم  نآ  ترورـض  هلأسم و  نیا  زا  یفاک  تخانـش  مدع  داقتعا و  فعـض  دننام  يرگید 

لباقم رد  بسانمان  ياه  شـشوپ  جاور  تاعوبطم و  یـضعب  یبیرخت  شور  ذاّختا  هجیتن  هک  تسا ، هدـش  هعماج  رد  یباجح  نینچ  قیداصم 
نایب هب  تسا ، مرحمان  دارفا  ربارب  رد  نارتخد  نانز و  يارب  لماک  شـشوپ  باجح و  قّوشم  مالـسا ، هکنیا  روظنم  هب  ام  اذل  تسا ؛ نامرحمان 
دیما میزادرپ . یم  فلتخم  ياه  هبنج  زا  یعامتجا  ّتینما  اـب  نآ  گـنتاگنت  ریگارف و  هطبار  یمالـسا و  ّمهم  قادـصم  نیا  هفـسلف  فدـه و 

ناشمزع دشاب و  دیفم  دنمـشیدنا ، ناوج و  لسن  هژیو  هب  یمالـسا  هعماج  راشقا  همه  يارب  اه  هنیمز  نیا  رد  هدش  نایب  ياهراکهار  هک  تسا 
، تّیرـشب یّلم  یگنهرف و  دامن  ایناث  دوش . نیمأت  یعامتجا ، تّینما  ات  دـنیامن  مزج  نسحا ، بولطم و  وحن  هب  نآ ، شرتسگ  لـمع و  يارب  ار 

یبوخ هب  دـیجم ، نآرق  تایآ  هب  هجوت  اـب  باـجح  بوجو  یـساسا  فدـه  یعاـمتجا ، ّتینما  دـیامن . ظـفح  ار  دوخ  نوزفازور  شـشخرد 
ینمادکاپ تّفع و  تراهط ، سفن ، هیکزت  هب  یبای  تسد  یمالـسا  باجح  مکح  بوجو  عیرـشت  زا  فده  هک  ددرگ  یم  نّیعم  صخـشم و 

(«. 4) َّنِِهبُوُلق مُِکبولِقل و  ُرَهْطأ  مُِکلذ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َّنُهولئْسَف  اعاتَم  َّنُهوُمْتلَأَس  اذِا  و  . » تسا یعامتجا  ّتینما  شرتسگ  ماکحتسا و  تهج 
یم یعامتجا  تّینما  ندومن  نک  هشیر  داسف و  هب  رجنم  هجیتن  رد  نانآ و  یـسنج  جییهت  کیرحت و  ثعاب  نادرم ، طسوت  مرحمان  هاگن  نوچ 

رب ار  مرحمان  هب  هاگن  هداد و  مشچ  ششوپ  باجح و  هب  رما  زین  ار  نادرم  ناوناب ، هب  ندب  ششوپ  باجح و  روتـسد  رانک  رد  دنوادخ  دوش ،
تاـبوجْحَملا ءاـسّنلا  ِروعُـش  یلا  رَظَّنلا  مّرح  : » تسا هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  هراـب  نیا  رد  هکناـنچ  تسا . هدرک  مارح  ناـشیا ،

هب هاگن  («. » 5) لمجی ّلحی و ال  امیف ال  لوخُّدلا  داسَفلا و  یلا  جـییْهَّتلا  اوعْدَـی  ام  لاجّرلا و  ِجـییْهَت  ْنِم  هیف  امل  ءاسّنلا  َنِم  َّنِهْریَغ  جاوْزَالاب و 
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داسف هب  ار  نانآ  دزیگنا و  یمرب  ار  نادرم  هاگن ، هک  تسا  هدـش  مارح  تهج  نآ  زا  رگید ، ناوناـب  هدرک و  جاودزا  باـجحاب  ناـنز  ياـهوم 
بوـجو زا  فدـه  هک  ددرگ  یم  نشور  قوـف  راـتفگ  عوـمجم  زا  هتـسیاش .» هن  تسا و  لـالح  هن  نآ  رد  دورو  هک  هچنآ  رد  دـناوخ  یمارف 

تّینما تسا . یعامتجا  ّتینما  شرتسگ  نیمأـت و  تهج  داـسف ، زا  يریگـشیپ  حالـص و  داـجیا  روکذـم ، دراوم  رب  هوـالع  یمالـسا  باـجح 
داسف و زا  هعماج  ّتینوصم  نز ، شمارآ  ظفح  باـجح ، بوجو  یقیقح  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  باـجح  بوجو  یقیقح  هفـسلف  یعاـمتجا ،
هک تسوا  ياه  هتساوخ  تالیامت و  زا  جاّوم  ییایرد  یمدآ ، سفن  اریز  دشاب . یم  نآ  هعـسوت  اب  یعامتجا  تّینما  هب  ندیـشخب  انعم  قمع و 
هب لیامت  نادرم ، ياه  هتساوخ  نیرتالاب  کش  نودب  دوش و  یم  طوبرم  ماقم ، هاج و  لام و  یـسنج و  روما  اه ، یکاروخ  هب  اهنآ  نیرت  مهم 
«. تسا نانز  هب  تبغر  درم ، ياه  هتـساوخ  نیرت  گرزب  («: » 6) ءاسّنلا ةَوْهَش  ةَوْهَّشلا ، ُمَظْعأ  : » تسا هدمآ  افرع  نانخـس  رد  تسا . نز  سنج 
هب هک  دزاس  یم  لّدبم  رطخ ، يّدج  نوناک  کی  هب  ار  اهنآ  دنز و  یم  نماد  نادرم ، عمط  توهـش و  هب  نز ، ندـب  عضاوم  اه و  ییابیز  هئارا 

هنـسرگ نامـشچ  زا  نز  شـشوپ  دـنک ، يریگـشیپ  ینمااـن  نیا  زا  دـناوت  یم  هچنآ  ددرگ . یم  یهتنم  یعاـمتجا  ّتینما  نز و  شمارآ  بلس 
تسا و ناملسم  نز  یسرتادخ  ّتیـصخش و  تفع ، مایپ  ینید ، شـشوپ  دش . دهاوخ  یلمع  یمالـسا ، لماک  باجح  اب  هک  تسا  نامرحمان 

یعامتجا ّتینما  ندیـشخب  تعـسو  هچره  رد  لعفلاب  ییورین  ار  وا  هک  تشاد  دـنهاوخن  عمط  مشچ  ییوناـب  نینچ  هب  اـهنت  هن  هعماـج  نادرم 
نانخـس دوـلآرهز ، ياـه  هاـگن  ریت  زا  دوـخ ، باـجح  رگنـس  رد  اـهنت  هن  نز  هک  تسا  تروـص  نیا  رد  دنیاتـس . یم  ار  شتباـجن  هتـسناد و 

دهاوخ رارقرب  ار  شیوخ  عاـمتجا  دوخ و  ینورد  شمارآ  تّینما و  هکلب  دوب ، دـهاوخ  ناـما  رد  هعماـج  لذارا  ياـهدروخرب  هدـنهدرازآ و 
بارخ ایند  شاب ، هاگآ  نز ! يا  : » تسا نانز  هب  باطخ  یتسه ، راگدـیرفآ  یهلا  مایپ  باب ، نیا  رد  رکذ  لباق  یناـفرع  يونعم و  هتکن  درک .

دای سنا و  لفحم  رد  باجح  ياه  هتـشرف  اما  تسا . هتـشگ  نماان  هدولآ ، ياه  هاـگن  ناطیـش و  ياـه  نیم  هب  نآ  هطقن  ره  هک  تسا  يداـبآ 
اجک لـیاح  نینچ  یبادرگ  جوم و  میب  کـیرات و  بش  («. 7) دـنربخ یب  نآ  معط  زا  نارگید  هک  دـنرب  یم  رـس  هب  ریظن  یب  یتّینما  رد  ادـخ 
کی ناونع  هب  ار  نآ  مالسا  هک  یـششوپ  ناوناب  باجح  ياه  هیاس  رد  یعامتجا  تّینما  ققحت  ياه  هیاپ  اه  لحاس  نارابکبـس  ام  لاح  دنناد 

هک تسا  یناوناب  فافع  همیخ  باجح ، هکلب  تسین ، اه  هیاپ  لماوع و  زا  هتـسسگ  يرهاظ و  لـمع  کـی  تسا ، هدرک  مـالعا  یعرـش  مکح 
یم کمک  یمالـسا ، هعماج  رد  نآ  ققحت  هب  دندرگ و  یم  یعامتجا  تّینما  شزرا  جیورت  ثعاب  هدومن و  راوتـسا  دوخ  ياه  هیاپ  رب  ار  نآ 

ناوناب هک  یلماوع  نیرت  مهم  زا  ترخآ  ناهج  ادـخ و  هب  نامیا  . 1 ددرگ :  نایب  یـساسا  ياه  هیاپ  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش  نونکا  دنیامن .
یلاعت يادخ  هب  نز  یتقو  هک  تسا  نیا  دـنیامن ، یم  مهارف  ار  هعماج  یعامتجا  تّینما  هتفای و  تسد  یناور  یحور و  شمارآ  هب  نآ  طسوت 

زا تسا ، یبولطم  راـثآ  ياراد  صقن و  ندوب  هدرک ، عیرـشت  ّتیرـشب  يارب  هک  یماـکحا  ددرگ  دـقتعم  دروآ و  ناـمیا  وا  تمکح  ملع و  و 
یعامتجا تّینما  نیمأت  نماض  ناوناب ، يراکزیهرپ  اوقت  . 2 دنک . یم  نیمضت  ار  هعماج  یعامتجا  تّینما  هدومن ، لابقتسا  باجح  یهلا  مکح 
یعامتجا ّتینما  هدومن و  دادملق  دوخ  يارب  ّتیدودـحم  یعون  ار  باجح  دریگن ، لکـش  ناوناب  بلق  رد  يونعم  مکحم  هیاپ  نیا  ات  تسا و 

دنک و یم  قرغ  ار  ناج  کیرات  ياه  باجح  هک  تساه  لد  يرامیب  رهزداپ  یهلا  ياوقت  دنادب  هک  یمناخ  دیامن . یم  دیدهت  ار  اه  ناسنا 
ددرگ و میلـست  تعاط و  ملـس ، ياه  لگ  ناتـسلگ  شناج ، ملاع  ات  دزیر  یم  دوخ  ناـج  ماـک  هب  ار  نآ  دزادـنا ، یمرب  ار  سوه  ياـه  هنـال 

يامیس تخانش  یهاگآ  . 3 دوش . دوخ  عامتجا  ینورد  شمارآ  نتـشیوخ و  ياه  شزرا  ناتـسوب  ظفاح  ات  دزورفا  یمرب  ار  شباجح  همیخ 
خساپ هب  یمناخ  یتقو  تسا . یعامتجا  ّتینما  رولبت  ینید و  ششوپ  مکحتـسم  ياه  هیاپ  هلمج  زا  نآ  راثآ  هفـسلف و  باجح ، تقیقح  نز ،

یعامتجا تّینما  هب  لماک  یهاگآ  اب  هتفرگ و  لکـش  وا  رد  ینید  باجح  ياـه  هیاـپ  دوش ، لـیان  مشاـب  هدیـشوپ  دـیاب  ارچ  هک  دوخ  ینورد 
هلأسم اهنآ  زا  رت  مهم  باجح و  بولطم  راثآ  هب  تبـسن  نز  یهاگآ  یّلک ، روط  هب  درک . دـهاوخ  نیمـضت  ار  نآ  ماود  دـشخب و  یم  شزرا 

ياه هسوسو  هدومن ، لابقتسا  یبوخ  هب  نآ  زا  هکلب  دیامنن ، باجح  هدیدپ  زا  ینیگنس  ساسحا  اهنت  هن  هک  دوش  یم  ثعاب  یعامتجا  ّتینما 
هزیوآ هشیمه  ار  ینافرع  لیـصا و  مایپ  نیا  نینچمه  دـشخب . یم  تعـسو  ار  عامتجا  ینورد  ینورب و  شمارآ  هتـشاگنا و  چـیه  ار  یناـطیش 

هک نانچ  نآ  دـباتب و  تدوجو  يایاوز  رب  ات  نک  نشور  یهاگآ  دیـشروخ  اب  ار  تناج  نیمزرـس  مرهاوخ ! : » دـنادرگ یم  دوخ  ياه  شوگ 
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ششوپ تسا و  لماک  یعامتجا  يدرف و  تّینما  یتسه  همشچرس  يوس  هب  انش  ياه  هلاب  باجح  هک  یبایرد  هاگنآ  یسانشب ، ار  دوخ  یتسه 
راثآ و دـنز .» یم  مهرب  ار  شیوخ  هعماج  دوخ و  تّینما  هدومن ، ایند  بیهم  يافرژ  قیرغ  ار  نز  هک  تسا  ینیگنـس  ياه  هنزو  جـّیهم  ياـه 
زا یخرب  هک  تسا  رایـسب  یعامتجا ، ّتینما  شرتسگ  رب  یمالـسا  باجح  دـیاوف  راثآ و  یعامتجا  تّینما  ققحت  رب  یمالـسا  باـجح  دـیاوف 

.3 یناسفن . ذیاذل  ندومن  یثنخ  یـسنج و  کیرحت  جـییهت و  زا  يریگولج  . 2 هعماج . دارفا  نیب  یناور  شمارآ  داـجیا  . 1 زا : دنترابع  اهنآ 
روضح . 5 یمالـسا . هعماج  حطـس  رد  راک  يورین  ياـفیتسا  ظـفح و  . 4 یمالـسا . هعماج  رد  یعامتجا  يدرف و  دـسافم  ریگمـشچ  شهاک 

ایح و تفع ، دننام  یناسنا ، ياه  شزرا  ظفح  . 7 ناوناب . یتسرپدم  ياضاقت  شهاک  . 6 یعامتجا . طیحم  رد  نادرم  نانز و  هنایارگ  يونعم 
هعماج نانز  نادرم و  یگنهرف  یعامتجا و  ّتیعقوم  ییاـبیز  تمالـس و  . 9 اهناکم . اهنامز و  همه  رد  ناـنز  تّینوصم  . 8 هعماج . رد  تناتم 
ندرب نـیب  زا  . 12 برغ . یگنهرف  مجاهت  اـب  هزراـبم  . 11 یناـسنا . زیارغ  لاـیما و  زا  حیحـص  يدـنم  هرهب  لرتنک و  تیادـه ، . 10 یمالسا .
مزاول زا  باـجح  ددرگ  تاـبثا  اـت  میزادرپ  یم  روکذـم  دـیاوف  زا  یخرب  حیـضوت  هب  نونکا  (. 8) راجنهبان عورـشمان و  یعامتجا  ياـهراشف 
سفن هعماـج  دارفا  رد  یناور  شمارآ  داـجیا  تسا . یعاـمتجا  تّینما  موادـم  يرارقرب  تهج  يا  هیاـپ  هیلوا و  ياـهرازبا  ریذـپان و  ییادـج 

ندش مارآ  هار  اهنت  دوش و  یم  ینافوت  ایرد ، دننامه  دنک  ادیپ  تبغر  يزیچ  هب  هک  ینامز  تسا . تالیامت  اه و  ینتساوخ  زا  ییایرد  یمدآ 
؛ باجح ییاسرف ، تقاط  درد  کلهم و  تیعقوم  نینچ  زا  يریگولج  يارب  اذـل  تسا . شیوخ  هتـساوخ  هب  وا  ندیـسر  ایرد ، نیا  دـم  رزج و 

حور تمالس  : » دیوگ یم  ییاکیرمآ  ناملـسم  هزات  يوناب  کی  هک  روطنامه  تسا . یحور  يافـص  ّتینما و  دجوم  هدننک و  نامرد  يوراد 
هژیو تافتلا  اب  مالسا  راک  يورین  يافیتسا  ظفح و  («. 9) دراد راکنا  لباقریغ  میقتسم و  هطبار  نانز ، شـشوپ  تیفیک  عون و  اب  هعماج  درم و 
تهج ار  هار  هدش و  كاپ  یـسنج ، راجنهان  ياه  تذـل  زا  عامتجا  طیحم  هک  دـهاوخ  یم  راک  طیحم  رد  نانز  شـشوپ  باجح و  هلأسم  هب 
نداد قوس  ثعاب  یباجحدب  یباجح و  یب  لباقم ، رد  دیاشگب . راک ، لحم  رد  يونعم  يروضح  اب  یمسج  یحور و  دنمتردق  يورین  ظفح 

یعامتجا ّتینما  ندز  مهرب  هعماج و  دارفا  راک  يورین  فیعـضت  هجیتن ، رد  عامتجا و  هب  هداوناخ  رداک  راک و  طیحم  زا  یـسنج  ياه  تذـل 
گنج رـشب ، خـیرات  لوط  رد  تسین . يدـیدج  هدـیدپ  یگنهرف ، مجاهت  اب  هزرابم  برغ  یگنهرف  مجاهت  اـب  هزراـبم  (. 10) ددرگ یم  ناـنآ 

یم : « تفگ هدـش  لـسوتم  یگنهرف  گـنج  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ربارب  رد  نوعرف  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هتـشاد  دوجو  هشیمه  یگنهرف ،
اه یبرغ  یگنهرف  مجاـهت  مهم  ياـه  هـبنج  زا  یکی  (. 11 !«) دـیامن اپرب  داسف  نیمزرـس  نیا  رد  اـی  و  دزاـس ، نوگرگد  ار  امـش  نییآ  مسرت 

تحت هک  تروص  نیا  هب  دش . عورش  ناخاضر  نامز  زا  اصخشم  رما ، نیا  تسه و  هدوب و  یعامتجا  ّتینما  ندرب  نیب  زا  باجح و  اب  هزرابم 
هیلع نیـسح  ماما  يرادازع  سلاجم  و  نغدـق ، ار  تّیناحور  سابل  ندیـشوپ  دنتـساخرب و  هزرابم  هب  باجح  اـب  ندـش ، لکـشلادحتم  ناونع 
عنام ار  باجح  دـنداد و  جـیورت  ار  لاذـتبا  اشحف و  داسف و  عاونا  رنه ، يدازآ و  ناونع  هب  نینچمه  اهنآ  (. 12) دندرک عونمم  زین  ار  مالسلا 

كرد یعامتجا و  تّینما  باجح و  ظفح  دـنتخادنا . رطخ  هب  ار  هعماج  دارفا  یعامتجا  ّتینما  دـندرک و  یفرعم  یقیقح  يدازآ  نیا  یلـصا 
.1 دنهد : یم  هئارا  برغ  یگنهرف  مجاهت  اب  هزرابم  تهج  ار  يدنمـشزرا  رایـسب  دـیاوف  اهراکهار و  هلوقم ، ود  نیا  قیمع  میقتـسم و  هطبار 

ظفح هیحور و  تیوـقت  تهج  ار  ناـناوج  . 2 دـندرگ . یم  یمالـسا  ِقفوم  ِجاودزا  هب  ناناوج  قیوشت  یمالـسا و  بان  گنهرف  غیلبت  ثعاـب 
یبهذـم یگنهرف و  یـشزرو ، يرنه ، ياه  تیلاعف  رد  تکرـش  هب  لذـتبم ، لامعا  اـشحف و  طـیحم  هب  نداد  قوس  ياـج  هب  ینورد  شمارآ 

، یگنهرف مجاهت  اب  هزراـبم  تهج  هکلب  دوش ، یم  ریگارف  یعاـمتجا  ّتینما  داـجیا  ثعاـب  اـهنت  هن  باـجح ، ظـفح  . 3 دـنوش . یم  نومنهر 
تّینما لاوز  یباجح و  یب  ءوس  راـثآ  (. 13) دیامن یم  یهن  لذـتبم  یـشیارآ  یتشادـهب و  مزاول  یتالمجت ، يالاک  تادراو  زا  ار  نالوؤسم 

رادروخرب یفلتخم  یعامتجا  یترخآ و  یـسایس ، یقالخا ، رابنایز  راثآ  زا  هعماج ، رد  نانز  هدننک  کیرحت  روضح  ای  یباجح  یب  یعامتجا 
یم هداد  حرـش  هدـمآ و  لیذ  رد  هک  دوخ  کلهم  تارثا  اـب  یباـجح  یب  تسا . یعاـمتجا  تّینما  لاوز  اـه  نآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا 

یچیپرس تسا و  ترطف  نوناق  باجح ، تّیصخش  طوقس  . 1 ددرگ . یم  ّتیرشب  یعامتجا  ّتینما  يداقتعا و  هینب  نتفر  نیب  زا  ثعاب  دوش ،
. نامه یتیصخش  یشزرا  دنلب  هاگیاج  زا  طوقـس  نامه و  یناسنا  تیوه  زا  جورخ  دزاس و  یم  جراخ  وا  تیوه  زا  ار  نز  يرطف ، نیناوق  زا 
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، هعماج دارفا  زا  یعامتجا  ّتینما  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  لتخم  یگداوناخ  ماـظن  جـیار و  هعماـج  رد  يرابودـنب  یب  نز ، ّتیـصخش  لوفا  اـب 
تیصخش نداد  تسد  زا  اب  نز  فلا . دوش : یم  یعامتجا  ّتینما  لالحمضا  ثعاب  ریز  لیالد  هب  نز  تیصخش  طوقس  (. 14) دوش یم  بلس 

زین یعامتجا  تینما  نآ  لابند  هب  یقالخا و  تمالس  هجیتن  رد  دهد ، یم  جاور  هعماج  رد  ار  ینارـسوه  هدش و  مدهنم  شیاهـشزرا  شیوخ ،
مه زا  هانگ و  شرتسگ  هنیمز  هدناشک و  هعماج  طیحم  هب  ار  یـسنج  لیاسم  مالـسا ، یقالخا  لوصا  زا  تلفغ  اب  نانز ، ب . دبای . یم  شهاک 
رد ار  ییایح  یب  هدـمآ و  راتفرگ  ییامندوخ  هریبک  تیـصعم  هب  یباجح  یب  اب  ناـنز ، ج . دـنروآ . یم  دوجو  هب  ار  عاـمتجا  مظن  یگدیـشاپ 
یب رابنایز  راـثآ  زا  یکی  اـه  هداوناـخ  لزلزت  . 2 دور . یم  نیب  زا  هتـشگ ، ناـماسبان  یعاـمتجا ، تّینما  هجیتن  رد  دـنهد ، یم  جـیورت  هعماـج 

شحاف و یملظ  بکترم  هعماج ، هب  هداوناـخ  زا  یـسنج  لـیاسم  جاور  شرتسگ و  اـب  ناـنآ  اریز  تساـه ، هداوناـخ  لزلزت  ناوناـب ، یباـجح 
يدج تارطخ  اب  یگداوناخ  ّتینما  هجیتن  رد  دننک ، یم  لزلزتم  ار  اه  هداوناخ  رد  ییوشانز  طباور  دـندرگ و  یم  یعامتجا  ناربج  لباقریغ 

، هدش هدیشک  هعماج  طیحم  هب  رابنایز  تالکـشم  نیا  دوش و  یم  وربور  نادرم ، ندش  دنم  هدقع  هداوناخ و  ناینب  یگدیـشاپ  مه  زا  لیبق  زا 
تّینما لاوز  رد  نآ  ریثأت  یباـجح و  یب  ءوس  راـثآ  رگید  زا  دزاـس . یم  هجاوم  يدـج  یگتفـشآ  اـب  یمالـسا  ماـظن  رد  ار  یعاـمتجا  ّتینما 

نیب زا  هعماج ، ناوج  لسن  رد  یتیلوؤسم  یب  ساسحا  داجیا  هعماج ، دارفا  یعاـمتجا  یناور و  يرکف ، لداـعت  نادـقف  هب  ناوت  یم  یعاـمتجا 
، ثحب یگدرتسگ  لیلد  هب  هک  دومن ، هراشا  اه  ناسنا  یچوپ  یشزرا و  یب  ساسحا  تیوقت  ناناوج و  رد  عورشم  جاودزا  ياه  هزیگنا  ندرب 

ینیـسح ارهز  هعماج ، باـجح و  . 95 ص 80 -  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  باـجح ، هلأـسم  ر.ك :  ) دوش یم  يراددوـخ  اـهنآ  حیـضوت  زا 
باجح و رد  هدراو  ياه  ههبـش  شخب  هداز ، يدـهم  نیـسح  دـیدج ، ياه  شواک  اه و  شلاچ  یـسانش ، باـجح  70 و  ص 9 -  يوسوم ،
، یعامتجا تّینما  باجح و  هطبار  یبوخ  هب  هلاقم ، نیا  رد  هدـش  نایب  ثحابم  زا  هجیتن  یمالـسا .) نادنمـشناد  يوس  زا  نآ  زغن  ياه  خـساپ 
نانز و هژیو  هب  ناوناب ، رثکادـح  رتشیب و  باجح  رادـفرط  یعامتجا ، تینما  ظفح  تهج  مالـسا ، هک  دوش  یم  نایامن  ددرگ و  یم  راکـشآ 

هعنقم دنلب ، ياه  سابل  دـننام  رترب ، باجح  قیداصم  زا  یـضعب  زابرید ، زا  تسا . مرحمان  اب  ههجاوم  رد  لزنم و  زا  نوریب  رد  ناوج  نارتخد 
تسد هب  دوش و  یم  هدیمهف  هتکن  نیا  یبوخ  هب  هلاقم  نیا  زا  دنشاب . یم  ینآرق  هشیر  لصا و  ياراد  هدوب و  تینما  نماض  یکـشم ، رداچ  و 

تسا و تّیرـشب  یعامتجا  يدرف و  تداعـس  نیمـضت  تهج  یهلا  ماکحا  ياه  بوچراچ  نیرت  مهم  زا  یکی  باـجح ، هلأـسم  هک  دـیآ  یم 
ياهوگلا جیورت  يارب  یبلاج  صخـشم و  حرط  نداد  هئارا  ياج  هب  یفنم ، غیلبت  ییاقلا  ياه  شور  تاهبـش و  زا  هدافتـسا  اب  يا  هدـع  هکنیا 

یم مادقا  یعامتجا  تینما  لالحمـضا  هعماج و  فیفع  نّیدـتم و  نانز  هیلع  رب  یناور  یحور و  گنج  هب  رترب ، لیـصا و  باجح  زا  بولطم 
ینورد تیـصخش  بیرخت  زج  يدوس  شیوخ  راجنهبان  تامادقا  زا  هک  دننادب  دیاب  دنراکـشآ و  یهارمگ  هابتـشا و  رد  یتخـس  هب  دـنیامن ،

ادص تاعوبطم و  باتک ، لیبق  زا  زاس  گنهرف  ياهرازبا  مامت  دیاب  هعماج ، رد  باجح  زا  دوجوم  ياهتّیعقاو  هب  هجوت  اب  درب . دنهاوخن  دوخ 
ریگارف یعامتجا  تینما  بولطم و  رترب و  باـجح  شـشوپ و  تیاـعر  اـهنآ  نیرتزراـب  زا  یکی  هک  یمالـسا  ياـه  شزرا  يوس  هب  امیـس  و 

یگنهرب و گنهرف  . 3 . 59 بازحا ، . 2 . 30 رون ، . 1 تشون : یپ  دندرگ . نومنهر  یهجو  نیرت  مهم  هب  ار  دارفا  همه  دنوش و  تیاده  تسا ،
، ءاضیبلا ۀجحم  . 6 ص 34 . ج 104 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، . 5 . 53 بازحا ، . 4 ص 40 . لداع ، دادـح  یلعمالغ  یگنهرف ، یگنهرب 

راثآ هرابرد  رتشیب  یهاگآ  يارب  . 8 . 16 ص 14 -  يربکا ، اضردمحم  رضاح ، رـصع  رد  باجح  زا  یلمع  ون و  یلیلحت  . 7 ص 177 . ج 5 ،
ماظن رد  نز  تلزنم  صیخشت  هاگشیامن  نیمود  فافع ، شـشوپ و  تالاقم  هعومجم  ر.ك : یعامتجا ، ّتینما  باجح و  شـشوپ و  دیاوف  و 

ُفاخَأ ّینا  . ».. 11 . 84 ص 94 -  يرهطم ، یضترم  دیهش  داتـسا  باجح : هلأسم  . 10 ص 219 . ج 3 ، یتـسیزهب ، نییآ  ر.ك : . 9 یمالسا .
یمـشاه مالـسالا  ۀجح  دـیدج ، تثعب  ای  بالقنا  ر.ك : . 12 هیآ 26 . نمؤـم ، هروـس  داـسفلا ،» ضرـالا  یف  رِهُْظی  نأ  وأ  مُـکَنیِد  َلِّدَُـبی  ْنأ 

باجح زا  یلمع  ون و  یلیلحت  . 14 . 180 ص 182 -  ناقهد ، دیمح  یمالسا ، بالقنا  نوماریپ  ون  یشهوژپ  ر.ك : . 13 ص 17 . یناجنسفر ،
.193 ص 190 -  يربکا ، اضردمحم  رضاح ، رصع  رد 
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هعماج رد  باجح  یعامتجا  راثآ 

هک تسا  یناسنا  عماوج  یعامتجا  ياه  ترورض  زا  هکلب  تسین ، ناملسم  نانز  يارب  یعرش  هفیظو  ینید و  لمعلاروتسد  کی  اهنت  باجح 
عامتجا و یمومع  گنهرف  رد  یبرخم  راثآ  اه و  نایز  نآ ، تیاعر  مدع  هدـش و  رادـیدپ  هعماج  رد  یفرگـش  تاریثات  عفانم و  نآ  دوجو  اب 

طباور اه و  تنس  ظفح  تهجرد  يدنمورین  لماع  دناوت  یم  شزرا  نیا  ظفح  وترپرد  نز  تسا . هتشاذگ  ياج  رب  تسایـس  داصتقا و  یتح 
یم رامـش  هب  ناملـسم  نز  تیوه  هناشن  نیرتزراب  ناونع  هب  باجح  لیلد  نیمه  هب  دـشاب . يونعم  یناسنا و  ياه  شزرا  ملاـس و  یعاـمتجا 

نایمزا باجح  نارگرامعتـسا ، زواجت  اب  هک  ییاهروشک  رد  مینیب و  یم  ار  نآ  يدوجو  راثآ  یمالـسا ، ياهروشک  رد  حوضو  هب  اـم  دور و 
. تسا هدـش  هراشا  باجح  راثآ  زا  یخرب  هب  راتـشون  نیا  رد  تسا . نایامن  دوهـشم و  یبوخ  هب  نآ  رابنایز  راثآ  هدـش ، گـنرمک  اـی  هتفر و 

ناونع هب  هداوناخ  داهن  ماکحتسا  عماوج ، رد  باجح  تیاعر  هیلوا  راثآ  زا  هداوناخ  داهن  ماکحتسا  - 1 مینارذگ : یم  رظنزا  مه  اب  ار  بلطم 
یم ظفح  رهوش  نز و  میرح  هداوناخ ، زا  نوریب  طیحم  رد  شـشوپ  باجح و  لصا  تیاعراب  تسا . یعامتجا  داهن  نیرتمهم  نیرتکچوک و 

نهجورف و نظفحی  نهراصبا و  نم  نضضغی  تانموملل  لق  و  : » دیامرف یم  رون  هروس  رد  دنوادخ  دشدهاوخ . تابث  ياراد  هداوناخ  دوش و 
ورف دولآ  سوه  ياههاگن  زا  ار  دوخ  ياه  مشچ  وگب  نمؤم  نانز  هب  نهبویج ،... یلع  نهرمخب  نبرـضیل  اهنم و  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدبیال 

ار دوخ  ياه  يرـسور  فارطا  دننکن و  راکـشآ  تسا ، نایامن  هک  رادقم  نآ  زا  زج  ار  دوخ  تنیز  دینک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  دنریگ و 
رما نیا  دنناشوپب . ناتشگنا  ات  چم  زا  اه  تسد  اه و  تروص  زج  هب  ار  دوخ  ندب  همه  ات  دنک  یم  رما  نانز  هب  میرک  نآرق  دننکفا »... هنیس  رب 

نینچمه دوش . یم  جاودزا  هدودـحم  رد  هداوناخ و  طـیحم  هب  یـسنج  تاذـل  ندشرـصحنم  رهوش و  نز و  هنامیمـص  طـباور  داـجیا  ثعاـب 
دوش یم  رتمکحم  رهوش  نز و  دنویپ  هجیتن  رد  دوش و  یقلت  یسنج  ياهزاین  ياضرا  لماع  اهنت  درف  دزن  رد  ینوناق  رسمه  دوش  یم  بجوم 

یگدـنز عامتجا ، طیحم  رد  بسانم  شـشوپ  اب  ییارآدوخ و  اـب  ناـنز  هک  یلاـحرد  دـماجنا . یم  هداوناـخ  داـهن  ماکحتـسا  هب  تیاـهنرد  و 
ار هعماج  دارفا  رازابو ، هچوک  هب  دوخ  یـسنج  ياـه  هبذاـج  ندـناشک  اـب  دـنزادنا و  یم  رطخ  هب  ار  هعماـج  دارفا  رگید  دوخ و  یگداوناـخ 
عفانم و نیلوا  سپ  دوش . یم  ثعاـب  اـه  هداوناـخ  نورد  ار  يداـیز  تاـفالتخا  رما  نیا  هک  دـنهد  یمرارق  هسیاـقم  یعون  تلاـح  رد  هشیمه 

یکین لمع  هک  یـسک  اهیلعف ؛ ءاسا  نم  هسفنلف و  احلاص  لمع  نم  « ؛ ددرگ یمرب  دارف  دوخ  هب  باجح  تیاعر  مدـع  تیاعر و  رد  تارـضم 
، یباجح یب  یگنهرب و  رامآ  شیازفا  اـب  ینعی  تسوا ». دوخ  هیلع  رب  زین  شررـض  دـنک ، دـب  رگا  تسوا و  دوخ  يارب  نآ  عفن  دـهد ، ماـجنا 

دوجو اب  اریز  دوش ؛ یم  هتـساک  یگداوناخ  ملاس  طباور  اه و  جاودزا  دادـعت  زا  لباقمرد  دور و  یم  الاب  زین  يرابو  دـنب  یب  قـالط و  راـمآ 
تیلوئـسم کی  تروص  هب  اهنت  جاودزا  هعماج ، حطـسرد  هدرک  كزب  باجح و  یب  نانز  ندوب  دـنب و  دـیق و  یب  ياه  ترـشاعم  طـباور و 

مدـع هجیتـن  رد  و  دوش . یم  رتـمک  رتـمک و  جاودزا  هب  هقـالع  اـتعیبط  دـنک و  یم  هولج  هنیزهرپ  یلمع  تیدودـحم و  فـیلکت و  نیگنس و 
نماد جوم  نیا  دـنک . یم  ادـیپ  يرتـشیب  شرتـسگ  داـسف  هنماد  دـتفا و  یم  رطخ  هب  هعماـج  یقـالخا  تمالـس  جاودزا ، هب  ناـناوج  شیارگ 

رگیدـکی يارب  هناصلاخ  مرگ و  قشع  ياه  جاودزا  زاغآ  رد  هک  ینادرمو  نانز  تفرگ . دـهاوخ  ار  اپرید  اپون و  ياـه  هداوناـخ  زا  يرایـسب 
ینز اسب  هچ  دننیب . یمن  يا  هبذاج  روش و  دوخ  هداوناخ  رد  عونتم ، دـیدج و  لابند  هب  تیباذـج  رابودـنب و  یب  يا  هعماج  دوجو  اب  دنتـسه ،

تسد و فلتخم  تالکشم  اب  تسا و  هدوب  شرسمه  رانکرد  يداش  مغ و  رد  هدرک و  یگدنز  دوخ  رسمه  رانک  رد  يدامتم  ياه  لاس  هک 
یگدـنز شمارآ و  دـنمزاین  نونکا  هداد و  تسد  زا  ار  شا  یناوج  هرهچ  یعیبـط  روط  هب  لاـحو  هداد  شرورپ  یناـکدوک  هدرک ، مرن  هجنپ 

هچوکره و عاتم  باجح ، نودـب  عاـمتجا  رد  هک  یتوارطاـب  ناوج و  ناـنز  ماـگنه  نیارد  تسا . شیوخ  رـسمه  راـنکرد  هفطاـع  قشعرپ و 
دیما و یتخـس و  جنر و  اب  اه  لاس  ات  هک  ار  يا  هداوناخ  ساسا  دنریگ و  یم  رارق  وا  یگدـنز  ریـسمرد  دنـسر و  یم  هار  زا  دنتـسه ، يرازاب 

تالکشم نیا  زا  يرایسب  دنشاب ، دوخ  هاگن  ظفاح  نآرق  رییغت  هب  يا  هعماج  نینچ  رد  نادرم  رگا  هتبلا  دننز . یم  مهرب  ار  هدرک  دشر  هفطاع 
دـندنب و ورف  مشچ  هک  نانموم  هب  وگب  مهل ؛ یکزا  کـلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراـصبا و  نم  اوضغی  نینمومللا  لـق  . » تسا يریگـشیپ  لـباق 
هب هعماـج  رد  يزرو  تفع  باـجح و  هک  يرثا  نیمود  یناور  شمارآ  - 2 اهنآ ». يارب  تسا  رت  هزیکاپ  نیا  دـننک ، ظفح  ار  دوخ  هاـگمرش 
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نانز و راب  دـنب و  یب  ياه  ترـشاعم  نانز و  یگدیـشوپ  مدـع  تسا . ینورد  تاباهتلا  زا  يرود  یناور و  شمارآ  داـجیا  دروآ ، یم  دوجو 
کی تروص  هب  هدـش و  رت  شکرـس  زور  ره  شریذـپ  تروـص  رد  دـهد و  یم  شیازفا  ار  یـسنج  تاـباهتلا  اـه و  ناـجیه  هراوـمه  نادرم 

یحور تیفرظ  ياراد  هکلب  تسین ، حرطم  نآ  ینامـسج  ياـه  هبنج  رد  اـهنت  لـیم  نیا  هک  ارچ  دوـش ؛ یم  حرطم  یحور  شطع  يراـمیب و 
هب هشیمه  مه  زاـین  نیا  هب  ییوگخـساپ  رگید  يوس  زا  دور . شیپ  هب  نآ  ياـپ  هب  اـپ  دـناوت  یمن  مسج  یتح  هک  تسا  يدودـحمان  عیـسو و 

دیدج تاقیقحت  رد  دنز . یم  مه  رب  ار  درف  یحور  لداعت  یناور ، ياه  هدقع  تیمورحم و  ساسحا  هجیتن  رد  تسین ، رسیم  هاوخلد  تروص 
دنریگ و یم  رارق  راشف  رد  یناور ، رظن  زا  صاخشا  دشابن ، مهارف  نآ  کیرحت  زا  دعب  زیارغ  ياضرا  یبایماک و  هنیمز  هک  ینامز  هدش  تباث 
رد دوش و  یم  حشرت  نوخ  رد  یمس  هدنهدرازآ  ياه  نومروه  تعرـس  هب  ماگنه  نیا  رد  دسر . یم  اهتنا  هب  نانآ  یبصع  تیفرظ  هتفر  هتفر 

زکرم ياه  ناـمرف  زیفوپیه و  هدـغ  کـمک  هب  تسا ، لـصو  ندـب  رـسارس  هب  یطاـبترا  ياـه  هکبـش  اـب  هک  زغم  هیناـث  زا 1.10 رتـمک  یناـمز 
نامرحمان هب  هاگن  : » تسا هدمآ  نینچ  (ع ) قداص ماما  زا  قیقد  يریبعت  رد  انعم  نیا  دنک . یم  هناور  ءاضعا  همه  هب  ار  مس  نیا  سومالاتوپیه 

طباور و رد  تیدودحم  داجیا  شـشوپ و  دـنراد  هدـیقع  هک  دنتـسه  يدارفا  هیرظن  نیا  لباقم  رد  تسا ». سیلبا  نیگآرهز  ياهریت  زا  يریت 
هک تسا  یـسنج  ياه  یماکان  دـندقتعم  دنتـسه و  دـیورف  بتکم  وریپ  عقاو  رد  دارفا  نیا  دوش . یم  تاـباهتلا  شیازفا  ثعاـب  اـه  ترـشاعم 

هتـساک اهنآ  تیباذج  دبای ، جاور  هعماج  رد  تفع  یفانم  لئاسم  تاعوضوم و  یتدـم  رگا  تسا و  یناور  تالالتخا  اه و  تیمورحم  ثعاب 
نخس نیا  : » دسیون یم  دارفا  نیا  هب  خساپ  رد  يرهطم  یضترم  دیهـش ، داتـسا  تشاد . دنهاوخن  اهنآ  هب  ینادنچ  هقالع  زین  مدرم  دوش و  یم 
قداـص اـه  یتفع  یب  قلطم  دروم  رد  یلو  دـشاب ، قداـص  صوصخلاـب  یتفع  یب  عون  کـی  صاـخ و  عوضوم  کـی  دروم  رد  تسا  نکمم 

نیا هب  هکلب  دوش ، نآ  نیـشناج  فافع  هب  لیامت  هک  انعم  نیدب  هن  یلو  دوش ، یم  ادیپ  یگتـسخ  یتفع  یب  صاخ  عون  کی  زا  ینعی  تسین .
رد لسار  دوخ  تسین . یندـش  مامت  زگره  اضاقت  نیا  دـنک و  یم  اضاقت  ار  رگید  یعون  دـشک و  یم  هنابز  یحور  شطع  شتآ و  هک  اـنعم 
یم نیکـست  اضرا  اب  هچنآ  تسا  یمـسج  ترارح  زا  ریغ  یـسنج  لئاسم  رد  یحور  شطع  هک  دنک  یم  فارتعا  قالخا  ییوشانز و  باتک 

زیورپ ورـسخ  نوچمه  یناهاشداپ  ياهارـسمرح  رد  میناوت  یم  ار  نخـس  نیا  زراـب  هنومن  یحور ». شطع  هن  تسا ، یمـسج  ترارح  دـبای ،
بتکم جاور  اب  هک  برغ  يایند  رد  ای  درک و  یم  دـیدج  نانز  ياـضاقت  مه  زاـب  یلو  تشاد ، دوخ  ياهارـسمرح  رد  نز  نارازه  هک  مینیبب 

نانز و هب  هلاسم  نیا  دوش . یم  هدوزفا  داسف  هنماد  رب  زور  ره  هکلب  دندیـسرن ، یگقالع  یب  هب  اـهنت  هن  یـسنج  قلطم  ياـه  يدازآ  دـیورف و 
هک ارچ  مینک ؛ یم  هدهاشم  ار  يزاب  سنجمه  ناکدوک و  هب  زواجت  دروم  رد  يدیدج  نیناوق  اهرامآ و  زور  ره  هکلب  تسین  دودحم  نادرم 

نیمات درف  یناور  یحور و  تمالس  هک  تسا  شکرس  زیارغ  ندرک  مار  لیدعت و  اب  اهنت  تسا و  ریذپ  کیرحت  ساسح و  رایـسب  رـشب  حور 
هقالع نانز  رتشیب  نانز ، همه  مییوگن  رگا  تسا . ششوپ  باجح و  هلیسو  هب  نز  تیصخش  تمارک و  ظفح  نز  تمارک  ظفح  -3 دوش . یم 
ناونع هب  دوش ، اهنآ  هب  یسنج  هاگن  هکنیا  زا  لبق  دنریگ و  رارق  هجوت  دروم  يرهاظ ، تایصوصخ  ینامسج و  ياه  ییابیز  زا  يادج  دندنم 

رطاخ هب  هکنیا  هن  دنشاب ، دنمشزرا  هعماج  رد  ناش  یناسنا  تیصخش  رابتعا  هب  دنوش و  هتخانش  دادعتسا  ياراد  تلیضف و  ياراد  ناسنا  کی 
مالسا دنامب . یقاب  ناهنپ  هتخانشان و  ناشرهاوظ  عاعـشلا  تحت  ناشتالامک  زا  يرایـسب  دنریگ و  رارق  یبایزرا  دروم  ینامـسج  ياه  ییابیز 
يرتشم بذج  يارب  یلماع  فلتخم و  ياهالاک  غیلبت  يارب  یسنج  هلیسو  کی  یفرصم و  يالاک  کی  ناونع  هب  نز  هب  ار  زورما  يایند  هاگن 

ینانز یعیبط  روط  هب  دـناد . یم  یمالـسا  باجح  شـشوپ و  ورگ  رد  ار  نز  یعقاو  تیوه  ظفح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دریذـپ . یمن  و ...
تـسد هبعلم  ار  دوخ  زگره  دـنوش ، هتخانـش  سفن  تمارک  تریـصب و  شناد و  ملع و  صاخ و  یقالخا  ياه  یگژیو  اب  دـنناوت  یم  هک  مه 
لمجت ییامندوخ و  هب  يزاین  دـنهد و  یمن  رارق  يداـصتقا  نـالاعف  نارادمتـسایس و  نارگرامعتـسا و  اـت  هعماـج  ناـسوهلاوب  زا  دارفا  رگید 

رهاظ و هضرع  اب  ار  دوخ  دوبمک  دنرادن  یقالخا  يونعم و  ياه  هیامرـس  یناسنا و  تیوه  زا  يا  هرهب  هک  یناسک  لباقم  رد  دنرادن . ییارگ 
یتیقالخ دادعتـسا و  مه  رگا  ناسنا و  کی  ناونع  هب  هن  دنوش و  یم  حرطم  نز  کی  ناونع  هب  اهنت  دـننک و  یم  ناربج  هعماج  رد  ناشمادـنا 

تناها تخاسن ، راوتسا  ار  وا  یناسنا ، تیصخش  تمارک و  هک  یسک  : » دیامرف یم  (ع ) یلع نینمؤملاریما  دش . دهاوخن  افوکش  زگره  دنراد 
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: دیامرف یم  درامـش و  یم  نز  مارتحا  تمرح و  تیاعر  يارب  یلماع  ار  باجح  مه  میرک  نآرق  درکدهاوخ ». بدا  ار  وا  یگدـنز  یچوپ  و 
يا ًامیحر ؛ ًاروفغ  هللا  ناک  نیذویالف و  نفرعی  نأ  یندأ  کلذ  نهبیبالج  نم  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای  »

هتخانش هکنیا  يارب  راک  نیا  دننکفا . شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب ) ياه  يرسور   ) اه تابلج  وگب  نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ !
يارب داعبا ، زا  يدعب  ره  یـشخب و  ره  رد  : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  تسا ». رتهب  دنریگن ، رارق  رازآ  دروم  دـنوش و 
باجح لامک و  نیب  نآرق  هک  هنوگنامه  ینعی  دشاب ؛ هنوگ  نآرق  اه  هشیدنا  دیاب  اهتنم  تسین ، یتوافت  درم  نز و  نیب  لامک  جرادم  هب  ریس 
نادرم هک  تسا  نیا  رد  نز  تمظع  ینعی  مینک ؛ یم  عمج  باجح  باتک و  نیب  یمالـسا  ماـظن  رد  زین  اـم  دومن ، عمج  فاـفع  هشیدـنا و  و 

کی زا  تسا  ترابع  باجح  دیامرف : یم  دـیوگ ، یم  نخـس  باجح  زا  یتقو  میرک  نآرق  دـننیبن  ار  وا  مه  هناگیب  نادرم  دـنیبن و  ار  هناگیب 
ار ناملـسم  ریغ  نانز  هب  ندرک  رظن  اذل  دنرگنن ؛ یناویح  دید  زا  ار  وا  نامرحمان  هک  ینز  يارب  ندش  لئاق  تمرح  ندراذـگ و  مارتحا  هوحن 
هب مالسا  رظنم  زا  باجح  هتبلا  دنا ». هرهب  یب  تمرح  نیا  زا  ناملـسم  ریغ  نانز  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  دنناد و  یم  زیاج  یهابت  دصق  نودب 

وگب نامیا  اب  ناـنز  هب  ینعی  نهجورف » نظفحی  و  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  فیطل  یناـیب  اـب  میرک  نآرق  تسین ، ندـناشوپ  فرـص  ياـنعم 
ندرک ظفح  فدـه  هک  تسا  روظنم  نیدـب  تسا - ندـناشوپ  يانعم  هب  هک  نرتسی - ياـج  هب  نظفحی  ریبعت  دـننک . ظـفح  ار  ناـشهاگمرش 

ظفح ندـناشوپ  زا  فدـه  تسین ؛ لاعتم  يادـخ  هتـساوخ  دـشاب ، رظن  بلج  کیرحت و  لماع  هک  یـششوپ  اهنت  ندـناشوپ . طـقف  هن  تسا ،
نامه درکن . ظفح  رطخ  هاگن و  زا  اما  دناشوپ ، ار  دوخ  ناوت  یم  ینعی  تسانعم ؛ یب  ندرک  ظفح  ندـناشوپ  نودـب  هک  هتبلا  تسا و  ندرک 

اب هتخیمآ  ندیـشوپ  ره  هشیمه  هک  درک  اعدا  ناوت  یمن  دننک ، یم  ظفح  ار  دوخ  شـشوپ  نودـب  هک  دـننک  اعدا  دـنناوت  یمن  دارفا  هک  روط 
ینعی نیذوی » الف  نفرعی  نآ  یندأ  کلذ  : » دراد یم  نایب  نینچ  ار  باـجح  هفـسلف  تلع و  میرک  نآرق  باـجح  هفـسلف  تسا . ندرک  ظـفح 
همالع دـنراد . تمرح  دنتـسه و  هعماج  رد  فافع  تمارک و  مسجت  اهنآ  هکارچ  دـندرگن ؛ عقاو  تیذا  دروم  دـنوشن و  هتخانـش  هکنیا  يارب 
هجیتن رد  تسا . رت  کیدزن  دندادس ، حالص و  باجح و  تفع و  لها  هکنیا  هب  ندب  همه  ندناشوپ  : » دسیون یم  هیآ  نیا  درومرد  ییابطابط 

ار میرک  نآرق  هفسلف  نیا  دندرگ ». یمن  اهنآ  ضرعتم  روجف  قسف و  لها  ینعی  دنوش ؛ یمن  تیذا  رگید  دندش ، هتخانـش  ناونع  نیا  هب  یتقو 
طیحم رد  نانز  زا  یهاوخ  جاب  اهزواجت و  رامآ  هنوگچ  هک  مینیبب  مشچ  هب  يرـشب  زورما  عماوج  رد  میناوت  یم  یتحار  هب  باـجح  درومرد 

رد یعیـسو  روط  هب  تاـجرادا - اـه و  هاـگراک  اـه ، هناـخراک  دـننام  يراـک  ياـه  طـیحم  رد  هچ  یـشزومآ و  نکاـما  هچ  فـلتخم - ياـه 
ناریدم ناراکمه و  دیدهت  باعرا و  یـسنج و  یهاوخ  جاب  اب  دوخ  راک  طیحم  رد  نانز  زا  يرایـسب  تسا . هتفای  شیازفا  یبرغ  ياهروشک 

ات هدش  ثعاب  ناهج  یتعنص  ياهروشک  رد  یسنج  تیذا  رازآ و  هک  تسا  هدش  صخشم  اه  یـسررب  قبط  دنوش . یم  ور  هبور  دوخ ، دشرا 
هتفرگ رارق  یـسنج  هدافتـساءوسدروم  دوخ  نایامرفراک  يوس  زا  هک  یناسک  دوش . راکیب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  راـک  رفن  کـی  نز  هد  ره  زا 

نیا دیوگ  یم  تسا ، هدش  هیهت  ناهج  روشک  تیعضو 23  یسررب  اب  هک  للم  نامزاس  شرازگ  دنا . هجاوم  یحور  یگدرسفا  اب  ًاتدمع  دنا ،
زا وربآ  ظفح  رطاخ  هب  دنریگ ، یم  رارق  یسنج  هدافتـساءوسدروم  هک  لغاش  نانز  دصرد  تسا و 60 شیازفا  لاحرد  مادم  اه  هدافتساءوس 

ثعاـب دوـخ  هب  دوـخ  هک  تـسا  يرما  یگدیـشوپ  باـجح و  ثـحب ، نـیا  زا  هتـشذگ  دـننک . یم  رظن  فرـص  اـهرازآ  نـیا  هـیلع  تیاـکش 
رد یناـسآ  روفو و  هب  يزیچ  هزادـنا  ره  هک  تسا  یناـسنا  عـماوج  یلک  هدـعاق  نیا  دوـش . یم  وا  تلزنم  ردـق و  شیازفا  نز و  يدنمـشزرا 

شزرا دریگ ، رارق  سرتسد  زا  رود  دشابن و  رسیم  یتحار  هب  نآ  هب  ندیسر  رگا  دوش و  یم  هتساک  نآ  شزرا  زا  دریگ ، رارق  مومع  سرتسد 
يراددوخ : » دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  تنارود  لیو  دنتسین . ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  یـسنج  ياهزاین  نز و  دنک . یم  ادیپ  يرتشیب  رابتعا  و 

هکنآ یب  تسایح و  زا  رپ  نامشچ  لابند  هب  ناوج  درم  تسا ... نادرم  راکـش  يارب  حالـس  نیرتهب  شـشخب  لذب و  رد  كاسما  طاسبنا و  زا 
هچنآ : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  نینچمه  دـهد ». یم  ربخ  یلاع  تقر  فطل و  کی  زا  هنافیرظ  يراددوخ  نیا  هک  دـنک  یم  سح  دـنادب ،
يوق يریگولج  عنم و  اب  فیعض و  اضرا ، عانقا و  اب  لیم  دراد و  یگتـسب  لیم  تردق  هب  ییابیز  دوش . یم  اهبنارگ  زیزع و  میباین ، مییوجب و 

باـجح دوش . یم  هدرمـش  توارط  تفارظ و  رهظم  هک  هتفر  راـک  هب  نز  دروم  رد  هناـحیر  نوچ  يریباـعت  یمالـسا  تاـیاور  رد  دوش ». یم 
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مه میرک  نآرق  دوشن . هدـناشک  یگدرمژپ  هب  هعماج  كاپان  ياـه  مشچ  ناـیم  رد  اـت  هتفرگ  رارق  تفارظ  توارط و  ظـفح  يارب  يا  هلیـسو 
هب يدحا  تسد  هک  تسا  هدومن  رکذ  تیبوجحم  یگدیـشوپ و  فصو  اب  دناد ، یم  تشهب  گرزب  ياه  تمعن  زا  یکی  هک  ار  یتشهب  نانز 

نمثمطی مل  فرطلا  تارصاق  نهیف  .« » دنتسه فدص  رد  ناهنپ  هدیشوپ و  ياهدیراورم  دننامه  نونکملا ؛  ؤلؤل  لاثماک  : » تسا هدیسرن  اهنآ 
هدیـسرن اهنآ  هب  ینج  سنا و  چـیه  تسد  نآ  زا  شیپ  هک  دنتـسه  ییابیز  نانز  اجنآ  رد  ناجرملا ؛ » توقایلا و  نهناک  ناجال  مهلبق و  سنا 

زا يرود  یتمالـس و  ظفح  هعماج ، رد  باجح  تیاعر  مهم  راثآ  زا  رگید  یکی  نانز  یتمالـس  ظفح  - 4 دنتـسه ». ناجرم  توقای و  ییوگ 
یحور و تارثا  رب  هوالع  یسنج  یگتخیسگ  ماجلو  يراب  دنب و  یب  نآ  لابند  هب  نانز و  بسانم  شـشوپ  دوبن  تسا . فلتخم  ياه  يرامیب 
؛ دنتـسه اه  ناسنا  دوخ  هدـیرفآ  اه  يرامیب  ضراوع و  نیا  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دراد ؛ لابند  هب  ار  يداـیز  یمـسج  ياهدـمایپ  یناور ،

ياه ناسنا  طسوت  دوش ، یم  نآ  زا  يریگـشیپ  يارب  نسکاو  نتخاس  نامرد و  فرـص  رالد  اهدرایلیم  هلاس  همه  هک  زدیا  نوچمه  ییاهالب 
نایالتبم رامآ  دنا ، هتفرگ  هلـصاف  زین  بهذم  زا  دوش و  یمن  تیاعر  یقالخا  الوصا  هک  ییاهروشک  رد  تسا . هدمآ  دوجو  هب  راب  دـنب و  یب 
نارامیب نیا  دادـعت  تسا ، رتشیب  اجنآ  رد  زین  نانز  یگدیـشوپ  باجح و  دـندقتعم و  تایقالخا  هب  هک  ییاـهروشک  لـباقم  رد  تسا . رتشیب 
يرتشیب عویش  زین  اه  يرامیب  نیا  دبای ، یم  جاور  يراب  ودنب  یب  یگنهرب و  گنهرف  نآ  لابند  هب  برغ و  گنهرف  هک  اج  ره  تسا و  رتمک 
يدیدج ناهانگ  ناگدنب ، هاگره  : » دندومرف ع )  ) اضر ماما  تسا . متـسیب  نرق  تیلهاج  ياه  ناسنا  تسد  هتخاس  اهنیا  همه  دنک و  یم  ادیپ 

-5 دنتخانـش ». یمن  نونکات  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  يا  هزات  ياـهالب  مه  دـنوادخ  دـندش ، یمن  نآ  بکترم  نونکاـت  هک  دـنروآ  دوجو  هب 
هک یگنهرب  گـنهرفزا  يرود  باـجح و  رثا  نیرت  مهم  دـیاش  میتـفگ  هچنآ  ماـمت  اـب  ناـگناگیب  ذوفن  ربارب  رد  یمالـسا  عماوج  ماکحتـسا 
رد یگنهرب  شرتسگ  یباجح و  یب  هک  ییاج  ات  تسا  عماوج  يراوتسا  ماکحتـسا و  ظفح  دبای ، یم  جاور  يرامیب  کی  تروص  هب  هزورما 

ریاخذ رامثتسا  يارب  نارگرامعتسا  تسا . هدش  اهروشک  نآ  رب  طلـست  هرطیـس و  رد  ناگناگیب  مهم  ياهرازبا  زا  یکی  یمالـسا ، ياهروشک 
هتفرگ اهنآ  زا  ینید  تیوه  دیاب  نیمه  يارب  دندرک ، یم  یهت  نورد  زا  ار  اهنآ  دیاب  تسخن  یمالسا ، ياهروشک  يداصتقا  یناسنا و  میظع 
رتشیب نانز  اریز  دندوب  باختنا  نیرتهب  نانز  طلست ، نیا  يارب  تفر . یم  رامش  هب  نآ  دنمتردقو  دنمـشزرا  ياه  هناشن  زا  باجح  دش و  یم 

ماصخلا یف  وه  هیلحلا و  یف  اؤشنی  نم  وأ  : » تسا رت  يوق  اهنآ  رد  زین  هفطاع  ساسحا و  دنتـسه و  ایند  يرهاظ  ياـه  هبنج  ریگرد  نادرم  زا 
نآرق اجنیا  رد  تسا »؟ نشور  ریغ  شنایب  هلداجم ، رد  هتفای و  شرورپ  رویز  رز و  رد  هک  دننک ) یم  ادخ  کیرش  ار   ) یـسک ایآ  نیبم ؛  ریغ 

: هدادرارق ثحب  دروم  دریگ ، یم  همـشچرس  نانآ  یفطاع  هبنج  زا  دوش و  یم  هدـید  اـهنآ  بلاـغ  رد  هک  ناـنز  تافـص  زا  تفـص  ود  میرک 
تردق دوبمک   ) ثحب رج و  همـصاخم و  ماگنه  هب  دوصقم  تابثا  رب  یفاک  تردق  مدع  يرگیدو  تالآ  تنیز  هب  اهنآ  دیدش  هقالع  تسخن 

نیرت مهم  نیـشن  ناملـسم  ياهروشک  رب  مکاح  گنهرف  تخانـش  اب  یمالـسا  ياـهروشک  رد  نارگراعمتـسا  هدـبز  ناـسوساج  (. یلالدتـسا
راـک هنهک  سوساـج  رفمه  رتـسم  اتـسار  نیمه  رد  دـنداد . صیخـشت  رما  نیمه  ار  اـهنآ  یبهذـم  یلم و  گـنهرف  رد  ذوفن  رازبا  يراـجم و 

ندرک اهر  یباجح و  یب  هب  ناملسم  نانز  ات  میروآ  لمع  هب  يا  هداعلا  قوف  ششوک  دیاب  نانز  یباجح  یب  هلأسم  رد  : » دیوگ یم  یسیلگنا 
ًاقلطم تسا و  هدش  لوادتم  سابعلا  ینب  نارود  زا  نز  یگدیـشوپ  هک  مینک  تباث  یخیرات  دـهاوش  هب  دانتـسا  اب  دـیاب  دـنوش . قاتـشم  رداچ 
مـسر ناملـسم  نانز  يارب  یـسابع  يافلخ  هک  تسا  یـسابل  ابع  هدوب و  مالـسا  زا  لبق  ناـیناریا  یمیدـق  ساـبل  رداـچو  تسین  مالـسا  تنس 

ناناملـسم نایم  رد  ات  دنتفیب  هار  اهنآ  لابند  هک  مینک  کیرحت  ار  ناناوج  دیاب  میدروآ ، نوریب  ابع  رداچ و  زا  ار  نانز  هکنآ  زا  سپ  دندرک .
دای ناـنآ  زا  ناملـسم  ناـنز  اـت  میروآ  نوریب  باـجح  زا  ار  ناملـسمریغ  ناـنز  لوا  تسا  مزـال  هشقن  نیا  دربشیپ  يارب  دـیای و  جاور  داـسف 

یگنهرب سکس و  زا  هدافتسا  نانز و  ندادرارق  هلیسو  نینچمه  اهروشک  نیا  رب  مکاح  گنهرف  تخانش  اب  برغ  يایند  هنوگنیا  و  دنریگب ».
یـسایس و تاـنایرج  لـئاسم و  هب  تبـسن  ار  مدرم  دنتـسناوت  فاـفع ، هیحور  شـشوپ و  باـجح و  اـب  هلباـقم  نآ و  نداد  هولج  شزرا  اـب  و 

عفر هب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  اهنآ  دنوش . لوغـشم  نانآ  رب  طلـست  مورحم و  للم  لواپچ  تراغ و  هب  یتحار  هب  دنزاس و  انتعا  یب  یعامتجا 
یموب یمالـسا و  ياه  تنـس  زا  ار  اهنآ  دنتـساوخ  یم  نانز  یقرت  دـشر و  يدازآ و  ریظن  ییاهراعـش  اب  دـندرک و  زکرمتم  نانز  زا  باجح 
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یب اشحف و  شرتسگ  يارب  دوب  يزاغآ  رما  نیا  دننک و  رود  هداوناخ  هب  يدنبیاپ  ینمادکاپ و  تفع و  لثم  ییاه  شزرا  هب  دیقت  دـننام  دوخ 
هتبلا دوش . هتفرگ  اهنآ  زا  یلم  ینید و  تریغ  يروشحلـس و  يزیتس و  هناگیب  هیحور  جـیردت  هب  ات  مدرم  فلتخم  راشقا  نایم  رد  يراب  ودـنب 

يدازآ و مان  اب  یتفع  یب  ياه  هصرع  هب  نانز  ندـناشک  باـجح و  فشک  هنیمز  رد  ناـگناگیب  تامادـقا  هک  تسا  رکذ  لـباق  زین  هتکن  نیا 
فرصم نتشاد  هدش و  دیلوت  ياهالاک  یبایرازاب  يارب  برغ  يراد  هیامرس  ماظن  هدوبن و  یسایس  ياه  هزیگنا  اب  اهنت  نانز  یقرت  تفرـشیپ و 

رازاب نانآ ، یگنهرف  خـسم  نانز و  فافع  باجح و  نتـشادرب  نایم  زا  اب  تسا  هتـشاد  ناـنز  زا  یـشک  هرهب  رد  یعـس  هراومه  رتشیب  هدـننک 
نوچ دنتسه ؛ نانز  هعماج  اهنآ  بطاخم  نیرت  مهم  سپ  دوش . یم  ریزارس  گرزب  ياه  یناپمک  بیج  هب  يرتشیب  دوس  مرگ و  اهنآ  فرصم 

ییابیز هدننک  هریخ  تاعشعشت  ریثأت  تحت  یتحار  هب  اهنآ  زا  يرایسب  تسا و  نادرم  زا  رتشیب  نانآ  رد  یتسرپ  ییابیز  ییارگ و  لمجت  حور 
ار دوخ  دهاوخب  یناریا  نز  رگا  يراد  هیامرس  يایند  رد  هکارچ  تساهنآ ؛ هار  دس  باجح  مهزاب  لاح  نیا  اب  دنریگ . یم  رارق  يرهاظ  ياه 

یبرغ ناراد  هیامرـس  يارب  یقیال  هدـننک  فرـصم  هن  دـیارایب ، نانز  یـصاصتخا  سلاجم  رد  روضح  يارب  اـی  ینوناـق و  رـسمه  يارب  طـقف 
رد دوکر  داـجیا  ناـنآ و  هدارا  فعـض  ناـناوج و  قـالخا  طاـطحنا  زا  تسا  تراـبع  هک  ار  شرگید  تیرومأـم  هفیظو و  هن  دوب و  دـهاوخ 
رد دبای . یم  جاور  تدش  هب  یگدز  فرـصم  هک  تسا  باجح  فشک  زا  سپ  داد . دـهاوخ  ماجنا  برغ  رامعتـسا  عفن  هب  یعامتجا  تیلاعف 

. دـبای یمن  هناخ  زا  نوریب  رد  روضح  يارب  يدایز  لاجم  یگتـسارآ  رد  نانز  يزیرغ  سح  يرگ و  هولج  باـجح ، ياراد  یتنـس و  عماوج 
دنیایب نابایخ  هچوک و  هب  مادنا  هضرع  يارب  دیدج  سابل  شفک و  اب  دم ، هلفاق  زا  ندنامن  بقع  يارب  هک  دننک  یمن  زاین  ساسحا  نانز  سپ 

مه اب  دیدج  سابل و ... شفک و  فیک و  رـس  رب  دنرادن ، عامتجا  هداوناخ و  دوخ و  لباقم  رد  یتیلوئـسم  تیلاعف و  چیه  هک  يدارفا  ناسب  و 
دوجواب دورب . یبرغ  ناگدـننکدیلوت  ناراد و  هیامرـس  بیج  هب  اهنآ  هزور  ره  ندـش  گنراگنر  تباقر و  نیا  دوس  دنـشاب و  هتـشاد  تباـقر 

رت هدرتسگ  زورره  یندشن  عابشا  یحور  شطع  کی  دننام  تسا و  یتسرپ  لمجت  فارسا و  هنالقاعریغ و  اه  فرصم  نیا  زا  يرایسب  هکنیا 
1387/03/07: خیرات ص:1 )  ) ناهیک همانزور  : عبنم دوش ......................................... . یم 

باجح راثآ 

ار بلطم  - مییامن رورم  نمؤم ، وجادخ و  ناگدنناوخ  اب  هارمه  ار  باجح  دنمشزرا  راثآ  تایاور ، تایآ و  هب  هجوت  اب  مینآرب  هتشون  نیا  رد 
ریمـض نهذ و  هدوب ، حرطم  یلاـجنج  زیگنارب و  ثحب  عوضوم  کـی  ناوـنع  هب  هراوـمه  هک  یثحاـبم  هلمج  زا  مینارذـگ : یم  رظن  زا  مه  اـب 
باجح تیاعر  اهروشک  زا  یـضعب  تسا . نآ  روغث  دودح و  نییعت  باجح و  هلوقم  تسا ، هتخاس  لوغـشم  فوطعم و  دوخ  هب  ار  اه  ناسنا 

هدوب و ریگاپ  تسد و  اه ، مناخ  يارب  باجح  تیاعر  هک  دنتسه  یعدم  هدرک و  یقلت  عامتجا  رد  نانز  روضح  عنام  ار  یمالـسا  شـشوپ  و 
دنز و یم  هعماج  هب  يداصتقا  ياه  بیـسآ  هیحان ، نیا  زا  دوش و  یم  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، ياه  هصرع  رد  اهنآ  ياه  تیلاعف  عنام 
اب هدومن و  یفرعم  یـسارکومد  يدازآ و  ریاغم  ار  باجح  نوناق  رگید ، ياهروشک  یخرب  دراد . اه  مناخ  يارب  یناور  یحور و  ياهدـمایپ 

، فیلکت هفیظو و  کی  ناونع  هب  ار  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  تبغر ، لیم و  اب  هک  یناسک  اب  دـننک و  یم  تفلاخم  نآ  اـب  ماـمت  تیدـج 
، هسردـم هب  نتفر  لثم  یعاـمتجا  مهم  یـساسا و  تازاـیتما  زا  هدومن و  دروخرب  تدـش  اـب  دـنوش ؛ یم  رهاـظ  عاـمتجا  رد  هدومن و  تیاـعر 
ندمت و گنهرف و  دهم  ار  دوخ  هک  ییاهروشک  رد  مه  نآ  دننک . یم  مورحم  همانرذگ و ... نتفرگ  یتلود ، تارادا  رد  مادختسا  هاگشناد ،
هب ار  باجح  دـحوم ، نمؤم و  ياه  ناسنا  دـننک . یم  تبحـص  یعامتجا  يدرف و  ياـه  يدازآ  زا  هدرک و  یفرعم  یـسارکومد  راذـگ  هیاـپ 

فیلکت ماجنا  رد  دـنناد و  یم  مزلم  ار  نارگید  دوخ و  یهلا ، تابجاو  ریاس  لثم  نآ ، تیاعر  ماجنا  رد  هدرک و  یقلت  یهلا ، یفیلکت  ناونع 
ناونع هب  ار  نآ  هکلب  دنوش ؛ یمن  ینابصع  هدرسفا و  نآ ، نیا و  ریقحت  نیهوت و  نارگ و  تمالم  تمالم  شنزرس و  زا  یمالـسا  شـشوپ  و 
هارمه هب  ار  نانآ  لامک  یقرت و  دشر ، هدش و  عامتجا  هداوناخ و  تمالـس  تشادـهب و  دارفا و  ینمادـکاپ  فافع و  ثعاب  هک  یهلا  فیلکت 

دوخ يارب  ینییآ  نید و  ره  یهلا  شاداپ  زا  يدـنم  هرهب  ( 1 دنیامن . یم  هیـصوت  زین  نارگید  هب  دننک و  یم  تیاعر  هقالع ، قشع و  اب  دراد ؛
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نیناوق طباوض و  لمع ، رد  هک  نیا  زج  دـنرادن  يا  هراچ  يوریپ ، ياعدا  تابثا  يارب  بهاذـم ، نایدا و  ناوریپ  دراد ، یتاروتـسد  ماـکحا و 
ملسم ماکحا  هلمج  زا  یمالسا  باجح  تیاعر  مالسا  بتکم  رد  دنیامن . لمع  نآ ، هب  دوخ  یگدنز  رد  هدومن و  تیاعر  ار  ناشنییآ  نید و 

رب هوالع  ناناملسم  يوس  زا  یمالـسا  باجح  تیاعر  دوش . تیاعر  ناملـسم ، نمؤم و  دارفا  يوس  زا  دیاب  هک  تسا  ارجالا  مزال  یعطق و  و 
؛ دراد لابند  هب  ار  یهلا  شاداپ  هک  دهد  یم  ناشن  ار  یهلا  تاروتسد  زا  تعاطا  عرـش و  ماکحا  هب  تبـسن  يدنب  ياپ  رگید ، دنمـشزرا  راثآ 

تانج هلخدـی  هلوسر  هللا و  عطی  نم  هللا و  دودـح  کلت  : » دـیامرف یم  تاروتـسد ، ماکحا و  هلـسلس  کی  ناـیب  زا  سپ  ناحبـس  يادـخ  اذـل 
دنک تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  یسکره ، و  تسا ؛ یهلا  ياهزرم  اه  نیا  (: 1  ) میظعلا زوفلا  کلذ  اهیف و  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت 

تسا و يراج  شناتخرد  ریز  زا  بآ  هراومه ، هک  دـنک  یم  دراو  تشهب  زا  ییاه  غاب  رد  ار  وا  دـنوادخ  درامـشب } مرتحم  ار  وا  نیناوق  {و 
، یهلا فیلکت  هفیظو و  ماجنا  ناونع  هب  رگا  یمالسا ، شـشوپ  باجح و  نیاربانب ، تسا “. یگرزب  يزوریپ  نیا  و  دنام ؛ یم  نآ  رد  هنادواج 
ادخ و زا  تعاطا  دـیآ و  یم  باسح  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تنـس  زا  يوریپ  ادـخ و  تاروتـسد  زا  تعاطا  نشور  قیداصم  زا  دوش ، تیاعر 

یسرتسد یحور  شمارآ  ( 2 تشاد . دهاوخ  لابند  هب  ار  یهلا  نادیواج  شاداپ  رجا و  نآرق ، تایآ  ساسا  رب  ص )  ) ربمایپ تنـس  زا  يوریپ 
هب ندیـسر  هک  ییاه  ناسنا  دنتـسین  مک  دراد . هتـشاد و  ناسنا  تیقفوم  يزوریپ و  رد  يا  هظحالم  لـباق  مهـس  یناور ، یحور و  شمارآ  هب 

، مالـسا شخب  تداعـس  تاروتـسد  يریگراـک  هب  دنـسر ، یمن  نآ  هب  یلو  دـنیامن  یم  وـجو  تسج  باـیان ، يوزرآ  ناوـنع  هب  ار  شمارآ 
یحور یگدرـسفا  برخم  راثآ  اهنآ ، هب  ندرکن  لمع  سکعلاب  و  دومن . دهاوخ  مهارف  ًانیقی  ار  اه  ناسنا  یناور  یحور و  شمارآ  تابجوم 

یحور و شمارآ  داجیا  رد  يدایز  ریثات  هک  تسا  یلماوع  للع و  هلمج  زا  یمالـسا  باجح  تیاـعر  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هب  ار  یناور  و 
ینوزف ار  یـسنج  ياه  باهتلا  اه و  ناجیه  يراب ، دـنب و  یب  ترـشاعم و  رد  يدازآ  درم و  نز و  نایم  میرح  ندوبن  سکعرب ، دراد . یناور 

بارطـضا نامه  نیا  دروآ و  یمرد  یندـشن  عابـشا  تساوخ  کی  یحور و  شطع  کی  تروص  هب  ار  فرط  ود  ره  ياضاقت  دـشخب و  یم 
رگا دوش ، یم  رتشیب  وا  یـشکرس  نایغط و  دشاب ، رت  هتخیـسگ  راسفا  هچ  ره  هک  تسا  يدنمورین  هوق  یـسنج ، هزیرغ  تسا . یناور  یحور و 

دنهاوخن نامارد  كانرطخ  هزیرغ  نیا  یشکرس  نایغط و  ياهدمآ  یپ  راثآ و  زا  دنشاب  هتشادن  ار  مزال  ششوپ  عامتجا ، رد  نانز  نارتخد و 
یم باجح  هلئسم  باتک  رد  هر )  ) يرهطم دیهش  دومن . دنهاوخ  لدبم  یناشورخ  جاوم و  يایرد  هب  ار  دوخ  رطاخ  شمارآ  ماجنارس  دنام و 

تسا یـسکس  ناوارف  تاکیرحت  یـسنج و  یقالخا  يدازآ  شتلع  تسا ؟ هدش  دایز  یناور  يرامیب  همه  نیا  برغ  يایند  رد  ارچ  : » دسیون
یم ماجنا  اه  هچوک  اه و  نابایخ  رد  یتح  یمسرریغ و  یمـسر و  سلاجم  لفاحم و  اهرتائت و  اهامنیـس و  تالجم و  دیارج و  هلیـسو  هب  هک 

نیرتدـنمورین یـسنج  هزیرغ  هک  ارچ  دوش  یم  ناناوج  ًاصوصخم  اهدرم  نایم  رد  دـیدش  ياه  ناجیه  داجیا  ثعاب  یباـجح  یب  ( 2 .“ ) دوش
هب دیاب  ای  ناناوج  یطیارش  نینچ  رد  دش ، دهاوخ  رترو  هلعش  هزیرغ  نیا  نانز ، یگنهرب  شیارآ و  يرگ و  هوشع  اب  هک  تسا  درف  رد  هزیرغ 

رطخ هب  ار  نارگید  دوخ و  شمارآ  دـنهد و  تبثم  باوج  یناوهـش  هوـق  ياـه  هتـساوخ  هب  دـنروآ و  يور  يرگزواـجت  یـشایع و  داـسف و 
. دننز مهرب  ار  هداوناخ  دوخ و  شمارآ  هداد  همادا  ار  دوخ  هنوگرامیب  یگدنز  ناشیرپ ، هدرـسفا و  تلاح  اب  روصت ، لیخت و  اب  ای  دـنزادنا و 

طابترا انمتسا ، هب  التبم  ناوج  نارسپ  اب  هک  ییاه  کینیلک  مامت  رد  هک  میوگ  یم  هناتـسود  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  ناسانـشراک  زا  یکی 
یب نارتخد  روضح  طسوت  یـسنج  ياه  کیرحت  زا  هشیر  همه  مدـش } هجوتم  ، } ما هدرک  تبحـص  اه و ... يرارف  هدرک ، یـشکدوخ  طلغ ،

نالف ندید  اب  هک  دراد  یناوج  نادرم  یـشیرپ  ناور  زا  تیاکح  هک  منک  یم  تفایرد  همان  نارازه  يزور  تسا ، هتفرگ  هعماج  رد  راب  دنب و 
یبنلا ءاسن  ای  : » دیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  نارسمه  هب  باطخ  ناحبس  يادخ  ( 3 .“ ) دنا هداتفا  زور  نیا  هب  هعماج  رد  نانز  روضح  لکش 

نوچمه امش  ربمایپ ! نارسمه  يا  4 ؛)  ) افورعم الوق  نلق  ضرم و  هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضخت  الف  نتیقتا  نا  اسنلا  نم  دحاک  نتسل 
و دـننک ، عمط  امـش  رد  نـالدرامیب  هک  دـییوگن  نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  سپ  دـینک ؛ هشیپ  اوقت  رگا  دـیتسین  یلومعم  ناـنز  زا  یکی 

یعـس هک  تیـصخش  مک  نانز  نوچمه  هن  دییوگب ، نخـس  یلومعم  روط  هب  يدـج و  نتفگ ، نخـس  ماگنه  ینعی  دـییوگب »! هتـسیاش  نخس 
نخـس دـنکفا  یم  هانگ  رکف  هب  ار  نار  توهـش  دارفا  هک  تسا  یـصوصخم  راوطا  ادا و  اب  ماوت  هاگ  هک  هدـننک  کیرحت  تاریبعت  اـب  دـنراد 
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شتآ یلوا ، قیرط  هب  یباجحدـب  یباجح و  یب  دوش ، یم  نادرم  توهـش  کیرحت  ثعاب  همـشرک ، زان و  اب  نتفگ  نخـس  رگا  ( 5 . ) دییوگب
دنا هدرک  لقن  ینس  هعیش و  نارسفم  رون ، هروس  زا  دعب  هب  هیآ 30  لوزن  نأش  دروم  رد  دومن . دهاوخ  رو  هلعش  نادرم  رد  ار  یسنج  توهش 

ادـیپ وا ، شوگانب  ندرگ و  رود  هتخادـنا و  ندرگ  تشپ  هب  ار  دوخ  يرـس  ور  هک  یلاح  رد  یناوج  نز  هنیدـم ، مرگ  ياوه  رد  يزور  : » هک
لفاغ شفارطا  دوخ و  زا  هک  دـش  اشامت  قرغ  نانچ  درک و  هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  راصنا ، زا  یناوج  درم  درک . یم  روبع  يا  هچوک  زا  دوب ؛

تمدخ دمآ ، دوخ  هب  هک  یماگنه  دیدرگ . حورجم  درک و  تباصا  يا  یش  هب  شتروص  هکنیا  ات  هدومن  تکرح  نز  نآ  لابند  هب  دیدرگ و 
باجح تیاعر  نیاربانب ، ( 6 .“ ) دـیدرگ لزان  رون  هکرابم  هروس  تایآ  هک  دوب  اج  نیا  تشاد . نایب  وا  يارب  ار  نایرج  تفر و  ص )  ) ربماـیپ
تقیقح رد  یمالسا  باجح  تیاعر  اب  اه  مناخ  اریز  نایاقآ . يارب  مه  دیامن و  یم  مهارف  اه  مناخ  يارب  مه  ار  شمارآ  تابجوم  یمالـسا ،

نادرم رگید  يوس  زا  دـنیامن و  یم  کیدزن  یعقاو  شمارآ  هب  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  هدرک و  تیاعر  لـمع و  ار  یهلا  تاروتـسد  ماـکحا و 
یلع ماما  دش . دنهاوخن  یناشیرپ  بارطضا و  راچد  هجیتن  رد  هدش  هجاوم  رتمک  دیامن  یم  رو  هلعش  ار  توهش  شتآ  هک  ییاه  هنحص  اب  زین 

تبهوم نیا  درادن ، دوجو  بلق  شمارآ  زا  رتالاب  یتمعن  7 و  دریگ .» یم  مارآ  شبلق  دهد ، شهاک  ار  شهاگن  هک  یسک  : » دیامرف یم  (ع )
هیکزت ( 3 دـش . دـهاوخ  شمارآ  ياراد  دوخ ،  دارفا  اـضعا و  عبت  هب  زین  هعماـج  دوـش ، قـقحم  هعماـج ،  دارفا  اـضعا و  رد  رگا  یهلا  گرزب 
تثعب فادها  هلمج  زا  دیآ . یم  تسد  هب  اوقتو  سفن  هیکزت  هلیـسو  هب  هک  تسا  دـنوادخ  هب  برق  یمالـسا ، ماکحا  عیرـشت  یلـصا  فدـه 

هتایآ و مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  : ” دیامرف یم  ناحبـس  يادـخ  تسا ؛ هدـش  رکذ  اه  ناسنا  هیکزت  زین  یهلا  يایبنا 
زا یلوسر  هدناوخن  سرد  تیعمج  نایم  رد  هک  تسا  یسک  وا  8 ؛ نیبم لالض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  همکحلا و  باتکلا و  مهملعیو  مهیکزی 
دنچ ره  دزومآ  یم  تمکح  و  نآرق )  ) باتک نانآ  هب  دـنک و  یم  هیکزت  ار  اهنآ  دـناوخ و  یم  اهنآ  رب  ار  شتایآ  هک  تخیگنارب  ناـشدوخ 

هک نانچ  تسا ؛ سفن  هیکزت  هب  یبای  تسد  یمالسا ، باجح  تیاعر  دنمـشزرا  راثآ  هلمج  زا  دندوب »! يراکـشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ 
نم نضـضغی  تاـنمؤملل  لـقو  مهل ،  یکزا  کـلذ  مهجورف  اوظفحیو  مهراـصبا  نم  اوـضغی  نینمؤـملل  لـق  : ” دـیامرف یم  ناحبـس  يادـخ 

ات وگب  ار  نمؤم  نادرم  ام ! لوسر  يا  9 ؛ نهبویج یلع  نهرمخب  نبرـضیلو  اهنم  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدبی  الو  نهجورف  نظفحیو  نهراصبا 
هب و  تسا . حلـصا  ناشیا  ناج  مسج و  یگزیکاپ  يارب  نیا  هک  دـنراد ، ظوفحم  ار  ناشمادـنا  جورف و  دنـشوپب و  اوران  هاگن  زا  ار  اـه  مشچ 
هک رادقم  نآ  زج  ار  دوخ  تنیز  دننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  و  دنریگورف ، دولآ ) سوه  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیا  اب  نانز 

ار دوخ  تنیز  و  دوش ،) هدناشوپ  نآ  اب  هنیـس  ندرگات و   ) دـننکفا هنیـسرب  ار  دوخ  ياه  يرـسور  فارطا )  ) دـنیامنن و راکـشآ  تسا  نایامن 
نیلوا هاگن ، هک  ارچ  دنیامن ؛ يراددوخ  مرحمان ،  هب  ندرک  هاگن  زا  ات  دهاوخ  یم  نمؤم  نادرم  نانز و  زا  ناحبـس  يادخ  دنزاسن .» راکـشآ 

یم مهارف  لحارم ،  نیرتدـب  ات  دـعب  ياهدـمایپ  اه و  شـشک  هنیمز  هاگن ، لابند  هب  تسا ؛ رگیدـمه  هب  نادرم  نانز و  بلج  کیرحت و  ماگ 
یم ع )  ) قداص ماما  تسا . هدش  یفرعم  یناطیش  دولآ  رهز  ریت  ناونع  هب  ینارچ  مشچ  مرحمان و  هب  هاگن  ع ،)  ) نیموصعم ثیداحا  رد  دوش .

هب ار  ینالوط  فسأت  ترـسح و  اهدعب ، هک  ییاه  هاگن  رایـسب  هچ  تسا  ناطیـش  مومـسم  ياهریت  زا  يریت  ینارچ ) مشچ  و   ) هاگن : » دـیامرف
رد و  «. 11 دوش یم  دای  وا ز  فسأت  ترـسح و  دزاس ، اـهر  ار  هاـگن  هک  یـسک  : ” دـیامرف یم  زین  ع )  ) یلع ماـما  تشاد 10 .» دـهاوخ  لابند 

، زیگنا توهـش  مومـسم و  هدولآ ، ییاه  هاگن  عقاو ، رد   12 تسا “. اه  هنتف  مامت  گنهاشیپ  ینارچ ، مشچ  هاـگن و  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج 
. تشاد دهاوخن  یعامتجا ، ياه  ییاسران  تالکشم و  لد ، یهایس  ، - اشحف زج  یلوصحم  دنیارف و  هک  دزاس  یم  رو  هلعـش  ار  نورد  شتآ 

ثعاب هدومن و  بلـس  ار  تابث  شمارآ و  دنازرل ، یم  ار  لد  هک  تسا  روجف  قسف و  هاگـشیور  توهـش و  رذـب  یناطیـش ، ماد  ینارچ ، مشچ 
يادـخ هک  هنوگ  نآ  دوش و  طلـسم  مکاـح و  دوخ ، سفن  ياـه  هتـساوخ  رب  ناـسنا  رگا  دوـش . یم  هعماـج  رد  داـسف  هنتف و  جرم و  جره و 

، هیکزت أنیمز  هتخاس و  رود  دوخ  زا  ار  يدـعب  تافارحنا  زاغآ  أطقن  دزاـس ، رود  مارح ، ياـه  تیباذـج  زا  ار  اـه  هاـگن  دـیامرف : یم  ناـحبس 
باجح و تیاعر  دنمـشزرا  راثآ  ألمج  زا  ناحبـس  يادـخ  اذـل  تسا ؛ هدومن  داـجیا  دوخرد  ار  یهلا  برق  راوج  هب  ندیـسر  يزاـسدوخ و 
رد اه  ناـسنا  زاـین  نیرت  یلـصا  زا  یکی  تینما  تینما  ( 4 دـناد . یم  يزاـسدوخ  هیکزت و  ار  مرحماـن  هب  هاـگن  ینارچ و  مشچ  زا  يراددوخ 
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مهارف لماکت  دـشر و  نآ ، أمادا  رد  تیلاعف و  شـالت و  ياـه  هنیمز  شمارآ ، تینما و  أـیاس  رد  هک  ارچ  تسا ؛ یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز 
زا دزاس . یم  فقوتم  یگدـنز  فلتخم  ياه  هصرع  رد  ار  ناسنا  یلماکت  ياه  تیلاعف  ینماان ، بارطـضا و  لباقم ، فرط  رد  دـش . دـهاوخ 

اهیا ای  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  تسا ؛ ناوناب  يارب  تینما  دراد ، هارمه  هب  یمالـسا  باجح  تیاعر  هک  يدنمـشزرا  راثآ  ـألمج 
31؛ امیحر اروفغ  هللا  ناک  نیذؤی و  الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لـق  یبنلا 

يارب راک  نیا  دـننکفا ، ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب ) ياه  يرـسور   ) اه بابلج  : » وگب نانمؤم  ناـنز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربماـیپ ! يا 
هراومه دنوادخ  دننک } هبوت  هدز ، رـس  اهنآ  زا  یهاتوک  اطخ و  نونکات  رگا  و  { ؛ تسا رتهب  دنریگن  رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانـش  هکنیا 
شابوا لذارا و  تیذا  رازآ و  زا  اه  مناخ  تینوصم  ار  یمالسا  باجح  تیاعر  أفسلف  هفیرش ، أیآ  رد  ناحبس  يادخ  تسا “. میحر  أدنزرمآ 

، نابایخ هچوک و  رد  باجح  تیاعر  نودب  ینز  رگا  تسا ؛ یعیبط  رما  کی  نیا  و  دیامن . یم  یفرعم  بلط ، توهـش  هدولآ و  ياه  ناسنا  و 
ینماان تیذا و  رازآ و  تابجوم  درک و  دنهاوخ  لابند  ار  وا  بلط ، تصرف  نار و  توهـش  ياه  ناسنا  أدولآ  هانگرپ و  نامـشچ  دوش ، رهاظ 
تیلاعف ماجنا  يارب  یـصاخ  راقو  اب  یمالـسا و  باجح  لماک  تیاعر  اـب  نارتخد  ناـنز و  هک  یتروص  رد  یلو  دومن . دـنهاوخ  مهارف  ار  وا 

ثیداحا و رد  رگا  دید . دهاوخن  دوخ  رد  ار  نانآ  تیذا  رازآ و  تأرج  یسک  دنـشاب ، هتـشاد  دم  آو  تفر  نابایخ  هچوک و  رد  هنازور  ياه 
یم زین  ار  هتکن  نیا  ابیز ، فیرظ و  ریبعت  نمـض  رد  تسا ، هدش  هیبشت  یفرعم و  لگ ، أخاش  هناحیر و  ناونع  هب  نز  ع ،)  ) نیموصعم تایاور 

تقد و لامک  نآ ، يرادهگن  ظفح و  رد  دشاب و  بقارم  رایـشوه و  دـیاب  یلیخ  فیرظ ، ابیز و  لگ  أخاش  نیا  نابهگن  نابغاب و  هک  دـناسر 
تخاس و دـهاوخ  هدرمژپ  ار  وا  نیچلگ ، محر  یب  ناتـسد  يرادـهگن ، ظفح و  رد  تقد  مدـع  تروص  رد  هک  ارچ  دـهد ؛ جرخ  هب  ار  لـمأت 
ار وا  هدز و  هنیس  هب  ار  نز  يدازآ  گنس  هک  ندمتم  عماوج  یعامتجا  تالضعم  زا  یکی  زورما  دومن . دهاوخ  دیدهت  ار  شتینما  تمالس و 
هب زواجت  یتح  فنع و  هب  ياهزواجت  لیس  تسا . نانز  تینما  هلئـسم  دنزاس ، یم  دراو  عامتجا ، أنحـص  رد  نایرع  يرکیپ  اب  يدازآ ، مان  هب 

هدومن لیدـبت  ینتفاین  تسد  ینامرآ  هب  وا  يارب  ار  تینما  هدومن و  نماان  نز  يارب  ار  ایند  رگید ، ياه  تیانج  اه و  تناـیخ  عاونا  مراـحم و 
، دوش یم  هداد  رارق  یمومع  راکفا  رایتخا  رد  هنیمز  نیا  رد  ایند  یهورگ  ياه  هناسر  زا  هک  يا  هدـنهد  ناکت  راوگان و  ياه  شرازگ  تسا .
هداد و مه  تسد  رد  تسد  ود ، ره  هک  دـهد  یم  ربـخ  يزورما  عـماوج  رد  یـسنج  یحور و  نارحب  زا  دـنک و  یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  زین 

نیا يدودحات  دـناوت  یم  یمالـسا  باجح  تیاعر  هک  یلاح  رد  دـنا ؛ هدرک  بلـس  ار  وا  رطاخ  شیاسآ  هتخاس و  راد  هشدـخ  ار  نز  تینما 
یهلا و فیلکت  هفیظو و  کی  ناونع  هب  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  هکنآ  هجیتن  دـیامن . نیمأت  ار  اـه  مناـخ  تینما  دـنک و  لـح  ار  لکـشم 
، دـیآ یم  باسح  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تنـس  زا  يوریپ  یعرـش و  فیلکت  هب  لـمع  هک  نیا  رب  هوـالع  نآ  تیاـعر  هک  تسا  حرطم  یعرش 
رد دش . دـهاوخ  گرم  زا  دـعب  يایند  رد  یهلا  یگـشیمه  نادـیواج و  شاداپ  رجا و  زا  وا  يدـنم  هرهب  ناسنا و  يزاسدوخ  هیکزت و  ثعاب 

هعماج اه و  هداوناخ  وا ، تینما  شمارآ و  ثعاب  هداد و  شیازفا  ار  هبجحم  نز  تلزنم  ماقم و  یمالسا ، شـشوپ  تیاعر  زین  يویند  یگدنز 
نمهب 2831،  11 زور ، نز  هلجم  - 3 يرهطم ص 78 . یضترم  دیهش  باجح ، هلئسم  - 2 هیآ 31 . ءاسن  هروس  - 1 اهتشون : یپ  دش . دهاوخ 
، مکحلاررغ - 7 ص061 . ج51 ، نازیملاریسفت ، - 6 ص 882 . ج71 ، هنومن ، ریـسفت  - 5 . 23 بازحا ، هروـس  - 4 ص 65 . هرامش 2193 ،
مکحلاررغ ص ص 091 11 - ج 02 ، هعیشلا ، لیاسو  - 01 هیآ 03 و 13 . رون ، هروس  - 9 هیآ 2 . هعمج ، هروـس  - 8 دحاولادبع ص062 .

. '' هیآ 95 بازحا ، هروس  - 31 ص 172 . ج41 ، لیاسولا ، كردتسم  مالک 4555 21 - ، 062

 !!! نانز صتخم  باجح 

نیا شزرا  یکدوک  زا  دننک  یم  یعس  بلغا  اه  هداوناخ  تسا و  رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تیمها  زا  ام  ینید  هعماج  رد  ششوپ  باجح و 
رد ار  ییازـسب  شقن  دـناوت  یم  هداوناخ  یبرم و  يراتفر  یـشزومآ و  ياه  هویـش  نایم  نیا  رد  دـننک . میهفت  دوخ  نادـنزرف  يارب  ار  هلئـسم 

دـشاب و هتـشاد  زین  سکع  جـیاتن  یتح  دـیاش  دوشن  هدافتـسا  حیحـص  ياه  شور  زا  رگا  هکنیا  هچ  دـشاب .  هتـشاد  میهاـفم  لاـقتنا  تیقفوم 
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میهد یم  حرـش  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  هاگدـید  ود  بلطم  نیا  رد  دـیامن .  هدزلد  هنیمز  نیا  رد  ناشفیاظو  هب  نتخادرپ  زا  ار  ناناوج 
یگنهرف یـسانشهعماج  رظنم  زا  میـشاب . شـشوپ  قفوم  میهفت  يارب  یبوخ  ياه  هدـنهد  لاـقتنا  ناوت  یم  روطچ  هیرظن  ود  نیا  قیرط  زا  هک 

نآ ینعی  تسا ؛ یلیامت  یساسحا و  رصنع  مود ، رصنع  تساهرواب . یتخانشرصنع و  لوا  رـصنع  دراد ؛ دوجو  گنهرف  رد  یـساسا  رـصنع  3
یمامت میناوتیم  ام  احالطصا  تسا . يراتفر  دعب  نامه  مه  ام  موس  رصنع  دشاب و  هتشاد  بولطم  ساسحا  کی  تبثم و  ساسحا  کی  رواب 
هدروارف ای  یگنهرف  يالاک  ناونع  تحت  هک  يرگید  زیچ  ره  لایرـس و  سکع ، ملیف ، هلجم ، باتک ، زا  معا  یگنهرف  ياههدروارف  اهالاک و 

ای نتشاد  صقان  ششوپ  ای  ندوبباجحدب و  ای  ندوب  باجحیب  ای  ندوب  باجح  اب  لثم  یگنهرف  ياهراتفر  یتح  ای  دریگیم  رارق  یگنهرف 
یگنهرف هفلوم  هس  ای  رصنع  هس  نآ  هب  هجوتاب  ار  صخشم  ماظن  ام 3 سپ  میهدرارق . هدر  نیا  رد  باجح  ظاحل  هب  ار  نتشاد  لماک  ششوپ 

اههدروارف و اهراتفر ، ماظن   » و یگنهرف » تابیغرت  تالیامت و  ماظن  «، » یگنهرف ياهرواب  ماظن  « ؛ مینک یسانشزاب  ای  میهدب  بیترت  میناوتیم 
تـسا نیا  رب  یلوا  مینک  هدرتسگ  هعماج  رد  ار  یـشزرا  ای  مینک  هرباخم  هعماج  هب  یگنهرف  مایپ  کی  تسا  رارق  ام  رگا  یگنهرف .» ياهالاک 
يروئت نیا  ثحب  . مینک راک  دارفا  تخانـش  اهرواب و  ماظن  يور  ادـتبا  رد  دـیاب  ینعی  مینک ؛ تکرح  موس  ماظن  هب  لوا  ماظن  زا  بیترت  هب  هک 

هب هک  تسا  نیا  رب  یلوا  مینک  هدرتسگ  هعماج  رد  ار  یـشزرا  ای  مینک  هرباخم  هعماج  هب  یگنهرف  مایپ  کی  تسا  رارق  اـم  رگا  هک  تسا  نیا 
هلئـسم اب  نآ  قابطنا  مینک . راک  دارفا  تخانـش  اـهرواب و  ماـظن  يور  ادـتبا  رد  دـیاب  ینعی  مینک ؛ تکرح  موس  ماـظن  هب  لوا  ماـظن  زا  بیترت 

کی يارب  ار  باجح  هک  ییاهلالدتـسا  ددرگیمرب ؛ باجح  هلئـسم  هب  هک  ییاهلالدتـسا  تایاور و  تایآ و  یمامت  هک  تسا  نیا  باجح 
ياهلالدتسا هب  رظان  فوطعم و  یتح  دنتسه ، جارختسا  لباق  نید  نتم  لخاد و  زا  دهدیم ، هولج  هجوم  يرورض و  اقآ  کی  یتح  مناخ و 

. دنک لقتنم  دارفا  هب  دـیاب  ام  ياهرواب  ماظن  شخب ، نیا  رد  ار  تارظنهطقن  نیا  یمامت  دنـشاب . دـنناوتیم  ام  یلم  تیوه  ای  یلم  لیالد  یلم ،
لقتنم ار  سح  نیا  یگنهرف ، ياههدروارف  بلاق  رد  دارفا  یتخانـش  ییابیز  ساسحا  هک  مینک  يزاسماظن  دـیاب  ياهنوگ  هب  ام  مود  ماـظن  رد 

سح کی  داجیا  هب  ار  ابیز  سح  رواب و  نآ  دـناوتب  هک  یـشاقن  ابیز و  رعـش  هعطق  کی  ریوصت ، باتک ، سکع ، همـسجم ، کی  لثم  دـنک ؛
تیاهن رد  دـنک . هنیداهن  نیزگیاج و  دـناوتب  هعماج  ناج  رد  درف و  نآ  يارب  ار  رواب  نآ  ییاـبیز  ینعی  دـنک ؛ فوطعم  درف  نورد  رد  تبثم 

نیا رد  هک  یتخرد  هب  دوشیم  هیبشت  ام  مود  رصنع  مینکیم  نیمز  هب  هیبشت  ار  لوا  ماظن  لوا  رصنع  رگا  هک  میشاب  هتـشاد  راظتنا  دیاب  ام  مه 
یگنهرف مایپ  کی  هکنیا  يارب  دـنراد و  یقطنم  یلاوت  اهنیا  نیاربانب  دـهدیم . تخرد  نیا  هک  تسا  ياهویم  موس  رـصنع  دـیوریم و  نیمز 

تشاد و تشاـک ، دـیاب  رذـب ، نتخیر  زا  دـعب  نیمز  نآ  يور  مینک ، مهارف  ار  یبساـنم  نیمز  لوا  اـعطق  دـیاب  یلوا  قـیرط  هب  دوـش  هنیداـهن 
نیمز نآ  رد  تخرد  نآ  یتقو  تیاهن  رد  میناشنب و  نآ  رد  نداد  رمث  يارب  ار  یبسانم  تخرد  ای  رذب  دعب  میشاب و  هتـشاد  یبسانم  تشادرب 

تیاعر یقطنم  یلاوت  نیا  رگا  تشاد . میهاوخ  ار  نیمز  نآ  تخرد و  نآ  اب  بسانتم  ياههویم  نداد  راظتنا  تخرد  نآ  زا  دوشیم  هتـشاک 
ام هک  دیآیم  دوجو  هب  یتقو  لالتخا »  » هک تسا  یعیبط  دوشب . هنیداهن  هعماج  رد  یگنهرف  ياهمایپ  هک  میشاب  هتشاد  راظتنا  میناوتیم  دوش 

قافتا صقن  نآ  رد  ای  دـتفایم و  قافتا  لامها  نآ  رد  ای  دوشیم  عقاو  لوفغم  ام  ياـهرواب  ماـظن  اـی  ینعی  مینکیمن ، تیاـعر  ار  یلاوت  نیا 
هلحرم زا  هعفدکی  هن ، الـصا  ای  میوشیم  مود  هلحرم  دراو  ام  ناهگان  الثم  دـتفایمن و  قافتا  نآ  رد  اهرواب  قیرزت  تیعماـج  نآ  دـتفایم ،

نآ ات  میاهدادن  ماجنا  هنادـنمرنه  ياهراک  نآ  زا  لبق  هک  میهدیم  یگنهرف  ياههدروآرف  اهالاک و  يرـسکی  ینعی  مینکیم ؛ عورـش  موس 
میهاوخب هک  میاهدادن  اهنآ  هب  ار  بسانتم  ياهرواب  ام  الصا  نآ  زا  لبق  هکنیا  ای  دوش . بیغرت  دارفا  رد  باجح  هرابرد  یتخانشییایبز  سح 

دینزب رب  نایم  دیهاوخب  رگا  ياهلحرم  ره  رد  امـش  نیاربانب  دتفیب . قافتا  اهنآ  رد  یتخانـشییابیز  سح  دروم  رد  يزاستیفرظ  میهد  هزاجا 
میشاب هتشاد  ار  راظتنا  نیا  میناوتیم  فافع  باجح و  هلمج  زا  یگنهرف و  ياهمایپ  همه  رد  دینکن  تیاعر  ار  یقطنم  یلاوت  بیترت و  نیا  و 

لالتخا ینعی  دتفیب ؛ قافتا  لالتخا  اب  دـب و  یلیخ  نآ  رد  يریذـپگنهرف  ای  دوش  ریذـپهعماج  یگنهرف  ظاحل  زا  صقان  روط  هب  درف  نآ  هک 
، مینک هدافتـسا  مه  اهمتـسیس  يروئت  زا  تسا  بوخ  هعماج ، رد  فافع  باـجح و  هدـیدپ  رتشیب  حیـضوت  يارب  دـیآیم . دوجو  هب  یگنهرف 
اب هک  يرصانع  هعومجم  زا  تسا  ترابع  متسیس »  » مییوگیم میهدب  میهاوخب  متـسیس  زا  یلقادح  فیرعت  کی  رگا  اهمتـسیس  يروئت  قبط 
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ای رتخد  دنزرف  کی  تیبرت  تسا . یلقادح  هداس و  فیرعت  کی  نیا  دننک . ققحم  ار  یـصاخ  فدـه  دـنهاوخیم  دـنطابترا و  رد  رگیدـکی 
هعماج هداوناخ و  هکلب  تسین .  رـسیم  اه  يدب  اه و  یبوخ  ندرک  ناونع  یلمع و  يوگتفگ  اب  اهنت  بسانم  شـشوپ  هب  دـیقم  فیفع و  رـسپ 

دوش و لامعا  یگنهرف  ماظن  يور  دهاوخب  متـسیس  نیا  رگا  دننک  مهارف  نآ  يارب  ار  یبسانم  ياه  تخاس  ریز  رگیدکی  زا  تیامح  اب  دـیاب 
هک هداوناخ  لثم  هتشاد . رـصانع  هعومجم  کی  دیاب  دیروایب  نوریب  یگنهرف  ماظن  نیا  نورد  زا  ار  یـصاخ  یگنهرف  مایپ  دیهاوخب  رگا  امش 

هاگـشناد و هسردـم ، دـهدیم . ماجنا  ار  اهرواب  اهشزرا و  لاقتنا  یگنهرف و  يریذـپهعماج  راـک  هک  تسا  یگنهرف  ماـظن  رد  رـصنع  کـی 
هیرظن مینک . ییاسانش  متسیس  لخاد  میناوتیم  ار  رـصانع  نیا  ام  بیترت  نیمه  هب  دنتـسه و  يرگید  رـصانع  همه  یعمج  طابترا  ياههناسر 

مایپ رد  یتقو  و  دنشاب . هتـشاد  مه  کیتامتـسیس  طابترا  مه  اب  دیاب  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  اهنت  هن  رـصانع  نیا  دیوگیم  اهمتـسیس 
طابترا رـصانع ، هکنیا  زا  دـعب  تیاهن  رد  و  دوش . یم  هدـید  یطاـبترا  تمـسق  نیا  رد  یـساسا  لاکـشا  هک  دوش  یم  هدـید  فعـض  یناـسر 

 . دوش مادقا  هشیر  نب و  زا  یلوصا و  دیاب  باجح  ندش  هنیداهن  يارب  اذل  دوش . نییبت  یفدـه  تسا  رارق  دـندرک  رارقرب  مه  اب  کیتامتـسیس 
تسین رسیم  اه  يدب  اه و  یبوخ  ندرک  ناونع  یلمع و  يوگتفگ  اب  اهنت  بسانم  ششوپ  هب  دیقم  فیفع و  رسپ  ای  رتخد  دنزرف  کی  تیبرت 
ساسا هیاـپ و  زا  ار  تیبرت  دـننک و  مهارف  نآ  يارب  ار  یبساـنم  ياـه  تخاـس  ریز  رگیدـکی  زا  تیاـمح  اـب  دـیاب  هعماـج  هداوناـخ و  هکلب  . 

ماگ رگیدـکی  اب  وس  کی  رد  عامتجا  هداوناخ و  رگا  اـه  متـسیس  هیرظن  هب  هجوت  اـب  دـنهد .  لکـش  هجوم  تروص  هب  لدتـسم  مکحتـسم و 
هیرظن قبط  رب  ای  و  دنهد .  لاقتنا  نسحا  وحن  هب  ار  باجح  لثم  یـشزرا  اب  میهافم  دنناوت  یمن  دـنهدن  شزومآ  تهج  کی  رد  دـنرادنرب و 

اه رواب  اذل  دریگ .  رارق  لابقتـسا  دروم  ات  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  دوشن  دادملق  ابیز  ای  دـیاین و  رد  رواب  تروص  هب  موهفم  کی  ات  یگنهرف 
هب ام  دـنک .  بلج  دوخ  هب  ار  دارفا  لیامت  ات  دوش  یقلت  زین  باذـج  اـبیز و  ینتـشاد  تسود  ياـهوگلا  اـب  دریگب و  لکـش  یکدوک  زا  دـیاب 

دـشاب هتـشاد  هداوناخ  اب  وسمه  ياه  شزرا  هک  یطیحم  باختنا  رد  میا و  هدرک  راک  نامدنزرف  ياهرواب  رب  دـح  هچ  ات  ردام  ردـپ و  ناونع 
يرتهک يروارف : ناریا  يرقاب - الهش  رتکد  میا ؟ هدومن  تقد 

زیارغ شطع  هدننک  شوماخ  باجح ؛

يارب رگید  یـضعب  دشاب ، یم  يودب  ياه  ناسنا  هتـشذگ و  ياه  نارود  هب  طوبرم  تسا و  یگداتفا  بقع  هیام  باجح  دنیوگ  یم  یـضعب 
هب مه  یبرع ، نابز  رد  باـجح »  » هملک میراذـگب . مودـنارفر  هب  ار  نآ  تسا  رتهب  دـنیوگ  یم  باـجح  شریذـپ  راـبتعا  نازیم  ندـش  مولعم 

تغل لصا  بسح  رب  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  دور . یم  راک  هب  مود  يانعم  هب  رتشیب  باجح و  هدرپ و  ینعم  هب  مه  تسا و  ندیـشوپ  ياـنعم 
حالطـصا رد  دریگ  تروص  ندـش  عقاو  هدرپ  تشپ  قیرط  زا  هک  دوشیم  هدـیمان  باجح  یـششوپ  ماگنه  نآ  تسین ، باـجح  یـششوپ  ره 

. -------------------------------------------------- دور یم  راک  هب  تسا ، شـشوپ  ینعم  هب  هک  رتس »  » هملک اهقف 
تمظع ياه  هناشن  زا  یکی  ناتساب  نایناریا  سابل  تسین . يروهظون  هدیدپ  ناریا  رد  شـشوپ  ------------------------------ 

زا سپ  زارد و  نایلاس  رذگرد  دنتـشاد . هوکـشاب  سب  ییاه  هماج  زین  ناریا  رد  نانز  ناخروم  هتفگ  هب  تسا و  هدوب  اه  نآ  ندمت  هوکـش  و 
رب مالـسا  نید  ندش  رتسگ  هیاس  زا  سپ  دنداهن و  ندرگ  نآ  تاروتـسد  هب  دنتفریذپ و  لد  ناج و  زا  ار  مالـسا  نید  نایناریا  مالـسا ، روهظ 

. دـش یمالـسا  تاروتـسد  زا  رثاتم  نانآ  یگدـنز  ياه  هبنج  رگید  دـننامه  زین  شـشوپ  تفای و  يرگید  ياـنعم  زیچ  ره  ناـیناریا ، یگدـنز 
روشک و رد  هماکدوخ  ياه  تموکح  طوقـس  روهظ و  اب  دوب ، هدـش  هتخیر  نایناریا  ماـک  رد  اراوگ  يا  هریـش  دـننامه  هک  یمالـسا  ماـکحا 

شزرا رب  هیکتاب  نانز  بیترت  نیا  هب  درک . شوخاج  نایناریا  یگدنز  تسرهف  ردص  رد  هکلب  دشن  بوذ  اهنت  هن  وگروز ، نامکاح  دادبتـسا 
هب هعماج  زاین  نانآ و  ياضاقت  دندیزرو . رارصا  عامتجا  رد  دوخ  روضح  رب  یمالسا  ياه  شزرا  هناوتـشپ  هب  تعیرـش و  زا  هتفرگ  ماو  ياه 
زور درک و  رتراومه  ار  ناریا  یناسنا  یمالـسا و  هعـسوت  هار  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، یگنهرف ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  نانز  دوجو 

هب دوخ  ناکاین  زا  ار  باجح  ینمادـکاپ و  تسادـق ، تباجن ، هک  یناریا  نانز  . دـش ادـیوه  رتشیب  هعماج  رد  نانآ  روضح  تبثم  راثآ  زور  هب 
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ياهزرم هب  دنتسناوت  اهانگنت  اه و  تیدودحم  زا  يرایسب  نتشاذگ  رس  تشپ  اب  هعماج  رد  دوخ  روضح  ياه  لاس  رد  دنا ، هتفرگ  ماو  یکین 
یم نامگ  یناریا  یمالـسا - هناوتـشپ  نیا  اب  دنـشوکب . دازآ  دابآ و  ناریا  تفرـشیپ  هعـسوت و  رد  نادرم  شوداشود  دنـسرب و  ینتفاین  تسد 

هلئـسم زونه  ناسانـشراک  زا  يرایـسب  ناعذا  هب  اما  دشاب . هدـش  لح  یگنهرف  یعامتجا و  ياه  هزوح  زا  يرایـسب  رد  نانز  لئاسم  هک  تفر 
یتح هعماج و  لک  هکلب  نانز  هعماج  طقف  هن  هک  تسا  یلـضعم  یباجحدب  دوش و  یم  بوسحم  ام  هعماج  گرزب  لئاسم  زا  یکی  شـشوپ ،

. تسا هدش  زین  هعماج  زا  رشق  نیا  ریگنابیرگ  بسانمان ، شـشوپ  زا  یـشان  ياه  بیـسآ  تسا و  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  زین  ار  نادرم  هعماج 
يروتارپما نارود  رد  تفگ : شـشوپ  هرابرد  يو  میتخادرپ . وگو  تفگ  هب  نانز  هدکـشهوژپ  سیئر  وخ  لگ  هفوکـش  رتکد  اب  هراب  نیا  رد 

، دراد دوجو  هیروس  هزوم  هلمج  زا  فلتخم  ياـه  هزوم  رد  نوـنکا  مه  هک  يراـثآ  قـبط  تسا و  هتـشاد  دوـجو  شـشوپ  ناریا  مور و  میظع 
نآ هب  صاخ  يرابتعا  صخشت و  هک  دنا  هداد  یم  رارق  رس  يور  شـشوپ  ناونع  هب  ار  يریرح  یتنطلـس  نادناخ  نانز  هک  دوش  یم  هدهاشم 

فلتخم نایدا  رد  نینچ  مه  دـندرب . یم  راک  هب  نادرم  زا  یتوافتم  شـشوپ  دـنا  هتـشاد  هک  یتمرح  لیلد  هب  اـه  نآ  تسا . هدیـشخب  یم  اـه 
هب ندیشخب  تسادق  نز و  هب  ندراذگ  تمرح  يارب  شـشوپ  دوش  یم  صخـشم  بیترت  نیا  هب  تسا . هدوب  توافتم  نانز  نادرم و  شـشوپ 

ياه 30 هیآ  رد  دش و  هئارا  مالسا  رد  راب  نیتسخن  نز  يارب  ششوپ  زرم  دح و  هتبلا  تسین . مالـسا  نید  صتخم  دراد و  خیرات  رد  هشیر  وا 
لیلد نیمه  هب  دنوش و  یم  کیرحت  رتشیب  هاگن  زا  ندب  يژولویزیف  لیلد  هب  نادرم  تسا . هدش  صخشم  عوضوم  نیا  اقیقد  رون  هروس  و 31 

اب مالسا  هک  تساج  نیا  فیرظ  هتکن  دنشاب  دوخ  هاگن  بقارم  دوش  یم  هیـصوت  نادرم  هب  فرط  نآ  زا  دنناشوپب و  ار  دوخ  رتشیب  دیاب  نانز 
هملک زا  ناناملسم  هعماج  هب  باطخ  هراومه  نآرق  تسا . هدرک  رداص  هعماج  هب  ار  وا  دورو  هزاجا  عقاو  رد  نز ، ششوپ  زرمودح  ندادرارق 

هک يزرمودح  هب  هجوت  اب  اما  دراد  روضح  هعماج  رد  درم  ياپ  هباپ  نز  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  هک  دنک  یم  هدافتـسا  تانموم »  » و نینموم » »
قبط تسا . هدـش  هئارا  ناسنا  ترطف  ساسارب  یگمه  تسا و  یکی  ینید ، تاروتـسد  مامت  حور  رگید  يوس  زا  تسا . هدـش  نییعت  وا  يارب 

روطچ هک  تسا  هدـش  هیـصوت  مه  نادرم  هب  هک  نانچ  مه  تسا . هدـش  هئارا  درم  نز و  تیـصخش  يالتعا  يارب  طـقف  شـشوپ  فیرعت  نیا 
وخ لگ  رتکد  . تسا هدـشن  عضو  مدرم  یعامتجا  یناور و  تمالـس  يارب  زج  یمالـسا  نیناوق  دـندنبب . ورف  ار  دوخ  هاـگن  اـی  دنـشوپب  ساـبل 
هک اـج  نآ  زا  تـسا . درم  نز و  کـیژولویزیف  راـتخاس  زا  ثـعبنم  تواـفت  نـیا  تـفگ : ناــنز  نادرم و  شــشوپ  تواــفت  تـلع  هراــبرد 

هخـسن کی  توافتم  سنجود  يارب  دـیناوت  یمن  امـش  تسا . تواـفتم  مه  اـه  نآ  شـشوپ  تسا  تواـفتم  مه  اـب  درم  نز و  کـیژولویزیف 
نآ زا  دـنناشوپب و  ار  دوخ  رتشیب  دـیاب  نانز  لیلد  نیمه  هب  دـنوش و  یم  کـیرحت  رتشیب  هاـگن  زا  ندـب  يژولویزیف  لـیلد  هب  نادرم  دـیهدب .

تسا و توافتم  دح  هچ  ات  اه  نآ  یمـسج  راتخاس  دـهد  یم  ناشن  توافت  نیا  دنـشاب . دوخ  هاگن  بقارم  دوش  یم  هیـصوت  نادرم  هب  فرط 
يو هتفگ  هب  تسا . یعامتجا  تمالس  نماض  تاروتسد  نیا  عقاو  رد  دنک . تیعبت  رما  نیا  زا  دیاب  عامتجا  رد  مه  اه  نآ  شـشوپ  اهراتفر و 

هیرظن و نیا  لصا  رگا  تسا . هیضق  عرف  هریغ  ششوپ و  گنر  یمالسا و  دم  ریظن  یلئاسم  دریگ و  یم  رارق  انبم  نیا  رب  ششوپ  هفسلف  لصا 
دـنب و یب  ياه  ترـشاعم  يدازآ  درم و  نز و  نایم  میرح  ندوبن  دوش . یم  لح  لئاسم  زا  يرایـسب  دوش ، میهفت  ناناوج  هب  یقطنم  تروص 

عابـشا تساوخ  کی  یحور و  شطع  کی  تروص  هب  ار  یـسنج  ياضاقت  دـشخب و  یم  ینوزف  ار  یـسنج  ياه  باهتلا  اـه و  ناـجیه  راـب ،
رتشیب هچ  ره  هک  تسا  تفـص  ایرد  قیمع و  دـنمورین ، يا  هزیرغ  یحور  رگید  تافـص  یخرب  دـننام  یـسنج  هزیرغ  دروآ . یم  رد  یندـشان 
تسرد درادن و  هریغ  هثحابم و  هلخادم و  هب  زاین  هعماج  رد  نداتفااج  تروص  رد  ششوپ  یقطنم  لوصا  دوش  یم  رت  شکرس  دوش ، تعاطا 

لباق نارگید  یعامتجا  قوقح  دودـح  دـح و  عماوج ، ماـمت  رد  میراذـگب ! رانیمـس  يدزد » ندوب  دـب   » هراـبرد میهاوخب  هک  تسا  نیا  لـثم 
دـنز و یم  مه  رب  ار  دوخ  ینید  ناردارب  یناور  یحور و  شمارآ  بسانمان ، شـشوپ  اب  مناخ  کی  زین  یمالـسا  هعماـج  رد  تسین و  ضرعت 
، دوش یم  هتفرگ  هدیدان  اه  نآ  یعامتجا  قوقح  دـننک  یم  اعدا  اه  مناخ  یخرب  لاح  نیمه  رد  تساه . نآ  یعامتجا  قوقح  هب  ضرعت  نیا 
اب هک  یمناخ  يو  هتفگ  هب  دریگ . یم  رارق  ضرعت  دروم  شـشوپدب  ياه  مناخ  طسوت  هک  تسا  نایاقآ  یعاـمتجا  قوقح  نیا  هک  یلاـحرد 

شمارآ دنک و  یم  یناور  یحور ، داضت  راچد  ار  يرگید  ناوج  دـنک و  یم  رکف  شدوخ  هب  طقف  دوش  یم  رـضاح  هعماج  رد  یـششوپ  ره 
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يارب نارگید  دـنز و  یم  مهرب  ار  طیحم  رب  مکاـح  شمارآ  هناـخباتک  کـی  رد  یتقو  هک  روط  ناـمه  . دـنز یم  مهرب  ار  وا  یحور  يرکف و 
ششوپدب نانز  هک  هعماج  يرکف  یناور و  شمارآ  ناگدننز  مهرب  هب  تبسن  دیاب  زین  عامتجا  هنحص  رد  دنوش ، یم  لئاق  ضارتعا  قح  دوخ 

ار یسنج  ياه  باهتلا  اه و  ناجیه  راب ، دنب و  یب  ياه  ترـشاعم  يدازآ  درم و  نز و  نایم  میرح  ندوبن  دریگب . تروص  ضارتعا  دنتـسه ،
دننام یـسنج  هزیرغ  دروآ . یم  رد  یندشان  عابـشا  تساوخ  کی  یحور و  شطع  کی  تروص  هب  ار  یـسنج  ياضاقت  دشخب و  یم  ینوزف 

هب مالسا  دوشیم . رت  شکرـس  دوش ، تعاطا  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  تفـص  ایرد  قیمع و  دنمورین ، يا  هزیرغ  یحور  رگید  تافـص  یخرب 
هزیرغ  » و مرحم » ان  اب  تولخ  «، » هاگن  » ندوب كاـنرطخ  هراـبرد  يداـیز  تاـیاور  دراد . لـماک  هجوت  شکرـس  هزیرغ  نیا  فرگـش  تردـق 

یباجحیب و نیا  رب  هوالع  تسا . هدیـشیدنا  حاکن  تمرح  شـشوپ و  ندرک ، هاگن  ماـکحا  دـننام  يریبادـت  درم ، نز و  طـباور  رد  یـسنج »
دنکیم و همیب  تیاده و  ار  نز  درم و  يورین  یمالـسا  باجح  تسا . عامتجا  لک  يورین  شهاک  شیاسرف و  بجوم  یـسنج ، دازآ  طباور 

عیاـض فرط  ود  زا  تقو  ورین و  هنیزه و  همه  نیا  هک  نیا  نودـب  تشاد ، دـنهاوخ  ار  یهدزاـب  تیاـهن  دوخ  هب  طوبرم  روـما  رد  مادـک  ره 
يدراوم رب  یتح  تسین ، فلاخم  نز  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، تیلاعف  لیـصحت و  هناـخ و  زا  نز  نتفر  نوریب  لـصا  اـب  مالـسا  دوش .

رد هک  تساجنیا  دشاب . یمالسا  ياهرایعم  تاروتسد و  بوچراچ  رد  دیاب  روما  نیا  همه  اما  دنکیم ، شرافس  نانز  يزومآملع  نوچمه 
ندرکن هدولآ  ناکدوک و  تیبرت  يرادرـسمه ، لـثم  ینید  فیلاـکت  ضارغا و  اـب  لزنم  نوریب  رد  اـه  تیلاـعف  یخرب  نیب  ضراـعت  تروص 

یطارفا و روضح  دراوم  زا  يرایسب  رد  هنافسأتم  درک . يراشفاپ  یهلا  فادها  ماکحا و  تیاعر  رب  دیاب  یلکـش ، ره  رد  هانگ  كرت  طیحم و 
تیلاعف هعماج و  كرحت  عنام  هچنآ  دراد . هتـشاد و  لابند  هب  ار  یئوس  تاعبت  هعماج ، هناخراک و  هرادا ، هاگـشناد ، رد  نانز  هدـشن  باـسح 
شیارآ نایرع ، همین  مادـنا  بسانمان ، شـشوپ  یقیقح ، عناـم  هکلب  تسین ، ناـنز  رتس  دوشیم ، یعاـمتجا  فلتخم  داـعبا  رد  هدـنزاس  ياـه 
هداوناـخ شخب  يرتهک  يروارف : تسا . رازاـب  سرد و  راـک ، طـیحم  رد  طـالتخا  ندـیدنخ و  وگوتفگ و  فلاـخم ، سنج  بلج  ندرک ،
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سفن هب  دامتعا  شیازفا  لماع  باجح ، 

و هدرک ،  مک  ار  ینارگن  بارطـضا و  هک  يروـط  هب  تساراذـگ . ریثاـت  رایـسب  دارفا  ناور  تشادـهب  رد  باـجح  فاـفع و  هلآـسم  تیاـعر 
امیـس رتکد  رون ،  شیاـمه  هراونـشج و  نیتسخن  یناـسر  عـالطا  داتـس  شرازگ  هب  . ددرگ یم  صاخـشا  سفن  هب  داـمتعا  نتفر  ـالاب  بجوم 
بلطم نیا  نایب  نمض  ینویزیولت  ياه  همانرب  سانـشراک  یتشهب و  دیهـش  هاگـشناد  یـسانشناور  هدکـشناد  یملع  تایه  وضع  یـسودرف ، 

ناشدوخ ینورد  ياه  ییاناوت  هب  دنتـسه ، هبیرغ  نادرم  هب  دوخ  نداد  ناشن  هب  لـیام  هک  یناـنز  هداد  ناـشن  تاـقیقحت  نیرتدـیدج  تفگ :
هاگـشناد یـسانشناور  هورگ  قباس  ریدـم  دـنروآ . یم  يور  يرهاظ  ياه  هبذاج  زا  هدافتـسا  تمـس  هب  ور  نیمه  زا  دـنرادن و  یفاک  دامتعا 

هعماج تفگ : درک و  هراشا  ناناوجون  ناکدوک و  ینید  شرورپ  يارب  یتفآ  ناونع  هب  تواـفتم  یتیبرت  تارکفت  هب  همادا  رد  یتشهب ، دـیهش 
سرادـم ناملعم  ناردام و  ناردـپ ، لوا  هلحرم  رد  تسا  مزال  نیارباـنب  تسا . یتیبرت  فلتخم  ياـه  کبـس  تواـفتم و  تارکفت  ياراد  اـم 

دهاش میناوتب  یلاسدرخ ،  نینس  زا  باجح  فافع و  میهافم  شزومآ  اب  مود  هلحرم  رد  ات  دنوش  هیجوت  باجح  تیمها  هاگیاج و  هب  تبـسن 
رب تسا ، هناگدنچ  ياه  تیبرت  رثا  رب  هک  دوجوم  یتیـصخش  ياه  یگناگود  اه و  قافن  میـشاب و  هچراپکی  ینید  هعماج  کی  يریگ  لکش 

: درک دـیکات  باجح  فافع و  گنهرف  جـیورت  رد  نآ  شقن  يریوصت و  ياه  هناسر  صوصخ  هب  اه  هناسر  ریثاـت  درومرد  يو  دوش . فرط 
مزال نیاربانب  دـنریذپ . یم  وگلا  يریوصت  ياه  هناسر  اـصوصخ  اـه  هناـسر  زا  يا  هژیو  تروص  هب  یناوج  یناوجون و  نینـس  رد  ناـبطاخم 

بیترت مکحم  تاقیقحت  رب  هیکت  اب  ار  ییاه  همانرب  هژیو  دننک و  حرطم  نابطاخم  يارب  ار  شـشوپ  هلاسم  باذـج  یلکـش  هب  اه  هناسر  تسا 
. ددرگ ناناوج  و  ناناوجون ، بذج  ثعاب  هک  دنهد 
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تینما رتچ  باجح ،

روصت رگا  تسا  هابتشااما  تسا ، ندوبابیز  ندنام و  فیفع  ندنام ، ظوفحم  هب  زاین  سابل  شیادیپ  یلـصا  اشنم  شـشوپ  فافع و  گنهرف ،
نتفرگ رظنرد  اباهنت  دوش ، یم  هدـید  فلتخم  ياـهنارود  عماوج و  رد  دارفا  ساـبل  رد  هکار  عونت  فـالتخا و  همه  نیا  میناوت  یم  هک  مینک 

هطبار مینک .  وگتفگ  اهریثاتریاس  فیدر  رد  نآ  زا  هک  تسا  نآ  زا  رت  یلک  رت و  مهم  ساـبل  رب  گـنهرف  ریثاـت  مینک . هیجوت  لـصا  هس  نیا 
رب هوالع  عماوج  سابل  رد  فالتخا  دراد و  ناهج  هب  تبـسن  هعماج  کی  هک  تسا  یـشرگن  شخب و  نیرت  یلک  گنهرف  گـنهرف  ساـبل و 

يارب هک  نیا  هب  هتـسب  ناسنا  ندیـشوپ  سابل  هوحن  تسا .  نانآ  فلتخم  ياه  شنیبو  اه  گنهرف  زا  یـشان  يداصتقا و ... یعامتجا ، لماوع 
، دـنادب هچرد  ار  دوخ  تداعـسو  دـنک  روصت  دوخ  يارب  یتشونرـس  هچ  دسانـشب ، يدوجوم  هنوگچ  ار  دوخ  ، دـشاب لئاق  ییانعم  هچ  ناـهج 

سابل باختنا  رد  مدرم  هک  درک  روصت  دـیابن  تسین ، شـشوپ  عون  هدـننک  نییعت  نوناـق  بهذـم و  یبرغ  عماوج  رد  رگا  دـنک . یم  تواـفت 
میهاوخ ار  برغ  گنهرف  هفـسلف و  میهد  شوگ  نخـس  نیا  هب  رگا  دیوگ  یم  نخـس  ام  اب  دراد ، نترب  هک  یـسابل  اب  یبرغ  هعماج  دـندازآ .

درادـن و تلاصا  سدـق  تیونعم و  رگید  نآ  رد  هک  تسا  یگدـنز  کی  هولج  برغ ، ندـمت  یبرغ  گـنهرف  اـب  یبرغ  ساـبل  هطبار  دـینش .
و دنک ، یمن  توعد  دوخ  هب  ار  وا  یتشهب  چیه  دوش . نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ  دـناوتب  دـشاب و  یهلا »  حور   » لماح هک  تسین  يدوجوم  ناسنا 

هچنآ تسا و  نآ  شیارآ  يارب  هکلب  تسین  نت  شـشوپ  يارب  يا  هلیـسو  ساـبل  یگنهرف  نینچ  رد  تسوا . نت  شزرا  هزادـنا  هب  نز  شزرا 
یگنهرب نایم  تبـسن  میظنت  راک  رد  هراومه  هزات  ياهدم  نارکتبم  تقیقح  رد  تسا و  یـسنج  یـسانشناور  دـنک  یم  نییعت  ار  سابل  لدـم 

هطبار دـنیامن . داجیا  رگید  سنح  نآ  رد  ار  قاـیتشا  رثک  دـحو  سنج  نیا  رد  ار  هبذاـج  هولج و  رثکادـح  دـنناوتب  اـت  دنتـسه  یگدیـشوپو 
. تسا دصقم  هب  ناسنا  ندناسر  تیاده و  يارب  هدش  نیعم  مالسا  رد  یسنج  هزیرغ  يارب  هک  ییاه  تیدودحم  یمالـسا  گنهرف  اب  باجح 

... دزادرپب مسج  شیارآ  و  ییامن »  ندب   » هباهنت هک  دنیب  یم  نآ  زا  رتریطخ  ار  دوخ  هفیظو  ناسنا  و  تسا ، ناسنا  دوجو  زا  یـشخب  اهنت  نت ،
يراوید و هلزنم  هب  تسا  میرح  کی  وا  يارب  سابل  دشوپب . ار  دوخ  ات  دشوپ  یم  سابل  هکلب  دـنک ، هضرع  ار  نت  هک  دـنک  یمن  نت  هب  سابل 
هن دنک  مک  ار  یسنج  کیرحت  هک  تسا  نآ  يارب  سابل  دنک . یم  ظفح  ار  وا  تمارک  دراد و  یم  ظوفحم  دربتسد  زا  ار  نت  هک  تسا  يژد 
زا سابل  عون  شیارآ و  ریمـض  رـس  سابل و  تسوا . لوا  هناخ  هکلب  تسین ، ناسنا  مود  تسوپ  ساـبل  دـیازفیب ، کـیرحت  تردـق  رب  هک  نآ 

یمومع گنهرفو  دارفا  تیصخش  نایم  تسه . دارفا  تیصخش  فرعم  گنهرف و  ریثات  تحت  سابل  نینچمه  دهد . یم  ربخ  ناسناریمـضرس 
هعماج اهنت  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  يونعم ، ياه  شزرا  دـقاف  هعماج  رد  نارگید  هب  دوخ  دوجو  زاربا  هب  زاـین  دراد . دوجو  يوق  یطاـبترا  زین 
طلـست مکحم و  يرادا  ماظن  هک  یبرغ  ياه  هعماج  رد  تسا . يزور  دـنچ  اهنت  ندرب  تذـل  نداد و  ناـشن  ندوب و  تصرف  دراد و  تلاـصا 

زا ار  دوخ  دـناوتن  یتقو  درف  دـنک ... یمرت  هیبش  مه  هب  زور  هبزور  ار  هعماـج  دارفا  یعمج ، طاـبترا  لـیاسوو  شرورپ  شزومآ و  رب  اـهتلود 
لکـش رد  يرییغت  هنوگره  داجیا  اب  دنک  یم  یعـس  دنز و  یم  تسد  يرگید  مادـقاره  هب  دـنک  صخـشم  زاتمم و  لوقعمو  یقطنم  ياههار 

هب هک  وا  هک  ارچ  دـهد . تاجن  هعماجرد  ندـش  مگ  زا  ار  دوخ  دـنک و  بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  تروص  ورـس  شیارآ  عون  ساـبل و 
هک ینز   1  - فافع قطنم  دناد ». یمدوخ  گرم  تیصخش و  يانف  ار  هعماج  رد  ندش  مگ  تسین و  دقتعم  ادخ  الثم  هعماج  زا  رترب  یتقیقح 
اه تیـصخشای  اه  لد  رد  دوخ  يارب  ییاج  دوخ  یگنانز  اب  تیناسنا ، ياج  هب  دهاوخ  یم  دراذگ  یم  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  مادـنا  نت و 
وا ندـب  يازجازا  هکلب  تیوه  تیـصخش و  ياراد  دوجوم  کـی  ناونع  هب  هن  نز  زا  رگید  هک  دـشک  یم  اـجنیا  هب  راـک  ناـمز  نا  رد  دـبایب .

یـشالتم ار  هداوناخ  داینب  کیرحت  رد  يرابودنب  یبو  تسا  کیرحت  رد  يرابودـنب  یب  شـشوپ ، رد  يرابودـنب  یب  - 2 دـیآ .  یم  تبحص 
شقن درذـگ ، یم  ینامز  هچره  جاودزا  زا  سپاما  تسا . هداوناـخ  ندـمآ  دوجو  هب  جاودزا و  مهم  لـلع  زا  یکی  یـسنج  هزیرغ  دـنک . یم 

رد مه  دوش . یم  رتشیب  هداوناخ  ياقبرد  يرادافو  مهافت و  قشع ، شقن  نآ  ياج  هب  دوش و  یم  رتمک  هداوناخ  ماود  ظفح  رد  یسنج  هزیرغ 
یم هک  دنک  یم  دومناو  نینچ  برغ ، ندمت  کنیا  رخآ و  نخس  دناکـشخ ... یم  ار  هداوناخ  تخر  هشیر  یباجح  یب  هک  تفگ  دیاب  اجنیا 

هک ناهج  نیا  رد  ایآ  تسا . هتخاس  هنهرب  ار  وا  دـنک ، وا  نترب  سابل  هک  نآ  ياج  هب  تقیقح  رد  اـما  دزودـب ... ساـبل  ناـسنا  يارب  دـهاوخ 
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هک ناهج  نیا  رد  ایآ  تسا . هتخاس  هنهرب  ار  وا  دـنک ، وا  نترب  سابل  هک  نآ  ياج  هب  تقیقح  رد  اـما  دزودـب ... ساـبل  ناـسنا  يارب  دـهاوخ 
هب هچنآ  هک  دنروآرب  دایرف  ودنشاب  هتشاد  كدوک  نآ  یکاپ  هب  یلد  هک  دنوش  یم  ادیپ  یمدرم  دنا  هدش  برغ  تاغیلبت  هتفیش  ریـسا و  همه 

ناـنز و روما  زکرم  عبنم : میـشابن ؟  اـم  مدرم ، نآ  ارچ  تسا . یگنهرب  هکلب  تسین ، ساـبل  دـنناشوپ ، یم  ناـسنا  نت  هب  برغ  رد  ساـبل  ماـن 
هداوناخ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

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

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

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

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

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

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

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

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

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

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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