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هغالبلا جهن  رد  ادخ 

باتک تاصخشم 

هغـالبلا جـهن  یللملا  نـیب  داـینب  یملع  تـئیه  حیحــصت  شیاریو و  ؛ یمارگ یلع  دـمحم  هغـالبلا / جـهن  رد  ادـخ  روآدــیدپ : ماـن  ناوـنع و 
تسرهف راظتنا  رد  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  240ص . يرهاظ : تاصخـشم   1386 هغالبلا ، جـهن  یللملا  نیب  داینب  مق : رـشن : تاصخـشم 

1262881 یلم : یسانشباتک  هرامش  یسیون 

داینب نخس 

هب طوبرم  يرادقم  ریخات ، نیا  هانگ  دوشیم . رشتنم  لاس  ود  زا  سپ  ابیرقت  مود  باتک  کنیا  و  دش ) ریخات  يونثم  نیا  یتدم   ) یلاعت همـسب 
رد نادنمـشیدنا  ناگدنـسیون و  هک  ییاهتیلوئـسم  نامز و  تالکـشم  اهيراتفرگ و  يهدهع  هب  يرادـقم  تسا و  یقیقحت  ياهراک  دوخ 

يهدیقع رییغت  لوصحم  رییغت  لوصحم  موس  تمسق  تسین و  زئاج  هجو  چیه  هب  اهنآ  رد  یهاتوک  ریخات و  هک  دنراد  یعامتجا  لیاسم  ربارب 
نانخس نوماریپ  ار  باتک  نیمود  دش  قفوم  هغالبلاجهن  داینب  هک  رکش  ار  ادخ  دندش . فرصنم  نتـشون  زا  هک  تسا  ناگدنـسیون  زا  یـضعب 

ثحب و هب  دزاس و  حرطم  هدنـسیون  روضح  اب  یتایه  رد  ار  اهباتک  بلاطم  يهیلک  تشاد  رظن  رد  داینب  نیا  دزاـس ... رـشتنم  ع )  ) یلع ماـما 
یئادـج یقیقحت  تایه  نایم  روشک  يراج  ثداوح  یلو  دـشاب ، داینب  هجوتم  امیقتـسم  اهراتـشون  زا  عافد  زا  تیلووئـسم  اـت  دنیـشنب  وگتفگ 

درگ قیقحت و  لیکـشت  هب  قفوم  هدنیآ  رد  تسا  دیما  دـشابیم . باتک  مرتحم  يهدنـسیون  يهدـهع  هب  بلاطم  تیلووئـسم  نیاربانب  دـنکفا ،
هحفص 5)  ) نابآ 1357 هغالبلاجهن  داینب  نارهت - قیفوتلا  هللا  نم  میوش . هدنسیون  ناتسود  يروآ 

همدقم

رارق هجوت  دروم  دنوادخ  هب  لوصو  يارب  هار  هد  هغالبلاجهن  تاعطق  نیا  رد  میتفریذپ . هغالبلاجـهن  داینب  زا  ار  تمـسق  نیا  قیقحت  داهنـشیپ 
ناویح 4- تابن و  يزیرغ  تیاده  ناهج 3 - مظن  نآ 2 - ءازجا  ناهج و  ثودح  - 1 تسا : هدمآ  هتـشون  نیا  رد  بیترت  نیا  هب  هک  هتفرگ 

نکمم نآرق . رد  ادخ  یلجت  اهمیمصت 10 - خسف  حور 9 - زاین  اعد  ترطف 8 - یئاهن 7 - فده  دوجو 6 - تقیقح  تادوجوم 5 - صقن 
نیوانع يهرابرد  مدوخ  مهف  دح  رد  یتاحیـضوت  دومن . جارختـسا  هغالبلاجـهن  تارابع  زا  زین  يرگید  نیوانع  ناوتب  يرتشیب  تقد  اب  تسا 

کی ياهتفه  هک  یتاسلج  رد  ثحابم  نیا  رتشیب  دیامن . ریخـست  ار  نامحور  ع )  ) یلع تاملک  هکنآ  دیما  هب  دشاب  دیفم  دیاش  متـشون  روبزم 
مدوـب نطو  زا  رود  ياهشوـگ  رد  هک  هاـگنآ  سپـس  تسا و  هدـش  قـیقحت  حرط و  متـشاد  هغالبلاجـهن  يهراـبرد  مق  هیملع  هزوـح  رد  بش 

هحفص 6)  ) یمارگ 58/1/14 یلع  دمحم  هیملع  يهزوح  مق - دوشیم . میدقت  کنیا  هک  دمآرد  تروصنیا  هب  داد و  تسد  یقیفوت 

ثودح

: هلمج زا  تسا ، هتفرگ  رارق  ع )  ) یلع هجوـت  دروـم  ررکم  هک  دـشابیم  ءایـشا  ثودـح  رد  رکفت  یهلا ، ملاـع  هـب  لـصو  ياـههار  هـلمج  زا 
هقلخ ثودحب  همدق  یلع  لادلا  (. 1 .() تسا هتفرگ  دهاش  هاوگ و  شیوخ  تیلزا  رب  ار  ءایشا  ثودح   ) هتیلزا یلع  ءایشالا  ثودحب  دهشتسم 

هدومرف تیادـه  تلـالد و  شتیلزا  رب  زین  شیوخ و  دوجو  رب  شقلخ  ثودـح  اـب  شناگدـیرفآ و  ندـیرفآ  اـب  هک  ییادـخ  هب  هدوجو  یلع 
دومن و تلالد  دوخ  دوجو  رب  شیوخ  قلخ  اب  هک  ار  ادخ  ساپـس  هتیلزا  یلع  هقلخ  ثودحب  هقلخب و  هدوجو  یلع  لادلا  هللادمحلا  (. 2) تسا

ناهج تمدق  مدع  يور  نکیل  هدماین ، ثودـح  يهملک  هچ  رگ  مه  هبطخ  نیا  رد  ( 3) تسا هدومرف  یئامنهر  دوخ  تیلزا  هب  نآ  ثودح  اب 
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جاد لیل  جاترا و ال  تاذبجح  جارب و ال  تاذ ، ءامـس  ذا ال  امئاد  لزی  مل  يذلا  هتیور ، ریغ  نم  فورعملا  دمحلا هللا  تسا - : هدـش  يراشفاپ 
ساپـس هثراو ... قلخلا و  عدـتبم  کلذ  دامتعا . وذ  قلخ  داهم و ال  تاذ  ضرا  جاج و ال  وع  اوذ  جـفال  جاجف و  وذ  لبج  جاس و ال  رحب  و ال 

هاگنآ هحفـص 7 ) . ) تسه هدوب و  اپ  رب  یقاب و  امئاد  وا  دنکیم . قلخ  يرکف  تکرح  نودب  و  دشابیم ، تخانـش  دروم  هدـیدان  هک  ار  ادـخ 
چیپ و رپ  هار  هن  اههار و  بحاص  هوک  هن  و  مارآ ، يایرد  هن  کیرات و  بش  هن  اهرد و  ياراد  ياهباجح  هن  اهجرب و  ياراد  نامـسآ  هن  هک 

مالک رد  ع )  ) یلع (. 4 ...) قلخ ثراو  ومه  و  تسا ، قلخ  يهدـننک  داجیا  وا  دـناهدوبن . کیچیه  اـناوت ، قلخ  هن  و  هدرتسگ ، نیمز  هن  و  مخ ،
يرجی و ال  دـنراد : تافانم  قح  تیلزا  اب  دنتـسه و  ثودـح  اب  مزالم  اـهنآ  هک  تسا  هدومن  یفن  دـنوادخ  زا  ار  نوکـس  تکرح و  يرگید 

ههنک ازجتل  هتاذ و  تتوافتل  اذا  هثدح  اوه  ام  هیف  ثدحی  هادبا و  وه  ام  هیف  دوعی  هارج و  اوه  ام  هیلع  يرجی  فیک  هکرحلا و  نوکسلا و  هیلع 
دـباییمن و نایرج  وا  رب  تکرح  نوکـس و  ناصقنلا  همزل  ذا  مامتلا  سمتل  ماما و ال  هل  دـجو  ذا  ءارو  هل  ناکل  هانعم و  لزـالا  نم  عنتم  ـال  و 
، هدومن ثادـحا  هچنآ  دوش و  لـصاح  شدوخ  رد  هدومن ، عادـبا  دوخ  هچنآ  دوش و  ضراـع  وا  رب  هدومرف  داـجیا  دوـخ  هک  يزیچ  هنوـگچ 
زا دوشیم و  هیزجت  شتقیقح  هدـش و  فلتخم  ضراوع  فالتخا  هب  وا  تاذ  تروص  نیا  رد  سپ  دوش ؟ عقاو  نآ  ثودـح  ضرعم  شدوخ 

ینعی (. 5 ...() ددرگب لاـمک  لاـبند  هب  دـیاب  تسا  صقاـن  نوچ  تشاد و  دـهاوخ  بقع  ولج و  تروـص  نیا  رد  و  ددرگیم . راـنکرب  تیلزا 
دید دیاب  لاح  رهب  و  نتشاد . قلاخ  اب  مزالم  ندوب  قولخم  و  ندوب ، قولخم  اب  مزالم  ثودح ، تسا و  ثودح  اب  مزالم  نوکـس ، تکرح و 
یتاذ رقف  یتاذ ، ثودح  زا  روظنم  ینامز ، ثودح  یتاذ و  ثودح  دیآیم : ینعم  ود  هب  ثودح  میسریم . ادخ  هب  قلخ  ثودح  زا  هنوگچ 

. دنراد یتاذ  ثودـح  تاقولخم  يهمه  باسح  نیا  هب  و  دراد . یتاذ  ثودـح  دـنیوگیم  تسا ، ریغ  هب  هتـسباو  اتاذ  هک  يزیچ  تسا . ءیش 
ینامز ثودح  دنیوگیم  هدـمآ ، دوجوب  ادـعب  هدوبن و  نیا  زا  شیپ  هک  يزیچ  تسا . قباس  یتسین  زا  سپ  دوجو  زا  ترابع  ینامز  ثودـح 

رارق تیلزا  تمدق و  ربارب  رد  هک  تسا  نامز  ثودح  دـشابیم . ینامز  ثودـح  تاملک  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  روظنم  هحفص 8 ) . ) دراد
دنوادخ نودب  زین  و  دـشابیم . نوکـس  تکرح و  اب  مزالم  هک  تسا  نامز  ثودـح  و  تیلزا ) تمدـق و  يهملک  یفرع  يانعم  هب   ) دریگیم

ینامز تمدق  نامه  اههلمج ) تاملک و  نیا  یفرع  يانعم  هب   ) دندوبن کی  چیه  هن ... هوک و  هن  بش و  هن  نیمز و  هن  نامسآ و  هن  هک  هاگنآ 
زا یلاـخ  تاـقولخم  يهمه  دروـم  رد  یناـمز  ثودـح  يهملک  دربراـک  یلقع ، تقد  بسحب  هچرگ  تـسا . یناـمز  ثودـح  شربارب  رد  و 

و تسا . هدـش  ادـیپ  دـعب  هدوبن و  ناهج  ناـمز  نآ  رد  میئوگب  اـت  تسا  هدوبن  راـک  رد  یناـمز  ناـهج ، يهمه  زا  شیپ  اریز  تسین ، لاکـشا 
تمدق دنوادخ  هک  دشابیمن  لزا  رد  ینامز  نوچ  درادن ، شزاس  یلقع  تقد  اب  دنوادخ  يهرابرد  ینامز  تمدـق  يهملک  دربراک  نینچمه 

نیا روظنم  دـمهفیم . ار  روظنم  يانعم  فرع  و  دـنراد . ار  دوخ  يانعم  تقیقح  یفرع  تاقالطا  رد  تاملک  نیا  نکیل  دـشاب ، هتـشاد  ینامز 
هکنیا رد  دننکیم  افیا  ار  روظنم  يانعم  دوخ  یفرع  سابل  رد  تاملک ، رگید  ریبعت  و  دشابیمن . یلزا  ناهج  هدوب و  الزا  دـنوادخ ، هک  تسا 
ناکما دنریگیم و  جوا  رتشیب  زورب  زور  یملع  تاقیقحت  میـشاب . هتـشاد  یکـش  دیابن  دراد ، ینامز  ثودـح  حالطـصاب  هدوبن و  الزا  ناهج 

ار تارک  مجح  لصاوف و  یتح  ناگراتس  نیرترود  رون ، يور  رب  قیقد  یـضایر  ياهباسح  اب  هک  الاح  ددرگیم . رـسیم  ناهج  رمع  نییعت 
رواجم ناشکهک  ما 87 ،)  ) ناشکهک كانلوه  يهمخد  نوچ  یناشکهک  ياههمخد  مکح  یتح  دنناوتیم  قیرط  نیازا  دنریگیم و  هزادـنا 

يویتکا و ویدار  تاقیقحت  اب  ار  اهناشکهک  اههموظنم و  رئاس  ام و  یـسمش  يهموظنم  نیمز و  رمع  دـنریگب . هزادـنا  ار  نامدوخ  ناـشکهک 
تارذ تسا و  هدام  زا  ناهج  نامتخاس  دراد ، یئادتبا  ناهج  هک  دننکیم  تابثا  ورین ) ترارح   ) کیمانیدومرت نیناوق  دـننکیم . نیعم  هریغ 

يهقلطم تیضایف  اهنآ  لیلد  هحفـص 9 )  ) دناهتـسنادیم و یلزا  ار  ناهج  هفـسالف ، زا  ياهدع  اقباس  دنرادن . ار  تیدبا  تیلزا و  ناکما  هدام 
دوجولا بجاو  تسوا  تاذ  نیع  هک  مه  وا  تافص  دشابیم ، دوجولا  بجاو  شدوخ  هک  روطنامه  دنوادخ  دنتفگیم  تسا . هدوب  دنوادخ 

قلخ هب  تمحر  ضیف و  دشاب و  قلخ  هراومه  تسا  مزال  نیاربانب  دـشابیم و  یهلا  تافـص  زا  مه ، ندوب  لضفلا  مئاد  ندوب و  ضایف  تسا 
یلاعتیراب تاذ  دیآیم  مزال  هنرگ  دشاب و  ققحم  دیاب  امتح  دشابیمن ، عنتمم  شدوجو  تسا و  نکمم  هک  يزیچ  ره  دـنتفگیم : امئاد . مه 

و دبای . ققحت  دیاب  دشاب ، دوقفم  عنام  دوجوم و  یضتقم  هک  نیمه  ياهدیدپ ، ره  ققحت  يارب  دنتفگیم : دشاب . زجاع  ای  لهاج و  ای  لیخب و 
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رگا درادـن . تاذـلاب  عانتما  هتـشاد  یتاذ  ناکما  هک  روطنامه  هصالخ  دـشاب ، هتـشادن  یعنام  رگید  تاهج  زا  رگا  دوجولا  نکمم  ءیـش  ره 
دوجو ناکما  هب  شلهج  ای  دنوادخ  لخب  شدوجو  مدع  تلع  تروص  نیا  رد  اریز  دوش ، دوجوم  دیاب  امتح  دشاب  هتـشادن  مه  ریغلاب  عانتما 

دناوتیم يزیچ  هچ  اریز  دـشاب ، یلزا  دـیاب  هدام  ناهج  لصا ، نیاربانب  و  کلذ . نع  هللا  یلاعت  دـیآیم و  مزال  نآ  داجیا  زا  شزجع  اـی  نآ 
داجیا تامدـقم  رد  هن  تسا  هدام  رد  دادعتـسا  دـهاوخیمن ، هک  مه  یلبق  دادعتـسا  درادـن  یعانتما  چـیه  هک  اتاذ  دـشاب ؟ نآ  شیادـیپ  عنام 

دادعتـسا دندرجم ، نوچ  مه  اهنآ  و  دشابیمن . یهلا  رما  ملاع  ناگتـشرف و  تادرجم و  ملاع  زج  يزیچ  هیلوا ، يهدام  تامدقم  هیلوا  يهدام 
. دشابیمن یهلا  رما  ملاع  ناگتـشرف و  تادرجم و  ملاع  زج  يزیچ  هیلوا ، يهدام  تامدقم  هیلوا  يهدام  داجیا  تامدقم  رد  هن  تسا  هدام  رد 

یلزا مه  ناسنا  یتح  دیاب  دناهتفگیم  هفـسالف  زا  ياهدع  دنهاوخیمن . یجیردت  رگید  تامدـقم  ای  دادعتـسا و  دـندرجم ، نوچ  مه  اهنآ  و 
لگ  ) هک دراد  هلـصاف  لزا  زا  رادـقم  نیمه  طقف  تسین . شندوب  مودـعم  يارب  یتلع  تسا  دوجولا  نکمم  يزیچ  هکنیا  زا  سپ  اریز  دـشاب ،

تاقولخم رب  امئاد  هک  یـسک  يا  هیربلا . یلع  لضفلا  مئاد  ای  میناوخیم . مه  اهاعد  رد  ددرگ . تیلعفب  کـیدزن  شدادعتـسا  دـسرب و  مدآ )
هحفـص  ) امـش زا  شیپ  هدـش : لقن  مه  ع )  ) قداص ماما  زا  دنتـسه . هدوب و  یتاقولخم  امئاد  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يهمزال  يراد . لـضفت 

و اهناسنا ، نیا  متخ  زا  سپ  و  روطنیمه . زین  اـهنآ  زا  شیپ  دـناهدوب و  رگید  یئاـهناسنا  دـیاهدش ، تسرد  اوح  مدآ و  زا  هک  اـهناسنا  ( 10
نیا دـسریم  رظن  هب  یلو  روطنیمه . دـنوشیم و  دوجوم  رگید  یئاوح  مدآ و  زا  يرگید  ياهناسنا  زین  خزود  تشهب و  تماـیق و  رد  دورو 

، دـشاب ءیـش  کی  دوجو  تامدـقم  دـناوتیم  هک  روطنامه  عناوم  (. 6 .) دـشابن یملع  رورغ  زج  يزیچ  تقلخ  هاگتـسد  رب  یفـسلف  تاـمازلا 
لثملا یف  ددرگ . لصاح  نآ  زا  دوصقم  ضرغ  ات  دیآ  دوجوب  یـصاخ  طیارـش  رد  دیاب  جئاتن  ینعی  دشاب . نآ  زا  لصاح  جیاتن  رد  دناوتیم 

هن رترید و  هن  دشاب ، وا  دورو  کیدزن  امتح  دیاب  دراد  یصاخ  تامدقم  هک  روطنامه  دوشیم  رهـش  دراو  هک  یمرتحم  صخـش  زا  لابقتـسا 
(. 7 .) دروآ دوجو  ملاع  هب  شدوخ  طیارش  تقو و  رد  ار  ءایشا  اهتاقو  ءایـشالا ال  لاحا  دیامرفیم : ع )  ) یلع تسا ) یلثم  نیا  هتبلا  و   ) رتدوز

معا يانعم  هب   ) صاخ ینامز  اب  دـیاب  نآ  زا  روظنم  جـئاتن  دـیاش  نکیل  درادـن ، يداـم  یلبق  دادعتـسا  هیلوا ، يهداـم  لـصا  هک  تسا  تسرد 
شدوـخ هک  تسا  تسرد  مهنآ  درجم  تامدـقم  و  دزادـنایم . یـصاخ  تقوـب  اـعبط  مه  ار  راـک  عورـش  هک  ددرگ  نراـقم  ناـمز ) يهملک 

ناهج و يهمه  اب  طابترا  رد  مه  اهنآ  شنیرفآ  ناهج  یلک  رظن  زا  نکیل  هریغ ،) ناگتشرف و  ناهج  درجت  ضرفب   ) درادن یلطعم  دادعتـسا و 
طیارـش و تعیبط و  ناهج  ندوب  يدام  دـیاش  نکیل  دـشابیم ، درجت  ناهج  يهجیتن  هدام  ناهج  دـنچ  ره  دنـشابیم . هدام  ناـهج  هلمج ، زا 

ملع رکف و  مینک ، باسح  نامدوخ  ندـب  رد  لثملا  یف  دـنک . یـصاخ  طئارـشب  لوکوم  ار  نآ  هدرجم  تامدـقم  نآ  نتـشاد  صاخ  عاـضوا 
یـصاخ طئارـش  رد  لمع  نآ  هک  دوشیم  يدام  لمع  کی  هب  قلعتم  یتقو  نکیل  دوخ ،) یفـسلف  صاخ  لیالدب  ( ) هحفص 11  ) تسا درجم 

نکیل تسا ، درجم  ملع  دوخ  دـنچ  ره  نیاربانب  دوشیم و  ماجنا  لمع  نامز  لمع و  نامه  اب  طابترا  رد  مه  لمع  نآ  رکف  دوش  ماجنا  دـیاب 
نم هک  تسا  نیا  دـیئامرفب ) تقد   ) دـنهدیم صاخ  نامز  مه  رکف  دوخ  قیقحت  هب  دنتـسه  يدام  هک  نآ  جـئاتن  زین  نآ و  بابـسا  لماوع و 

صاخ نامز  ياجب  هبتر  يانعم  مینزب و  مهب  دـنالئاق ، يزاغآ  هدام  ناهج  يارب  هک  تایاور  همه  نیا  یفرع  رهاوظ  هک  منیبیمن  یتلع  چـیه 
هعم نکی  مل  هللا و  ناک  رادـم : رب  شاهمه  دـینیبب  هغالبلاجـهن  راحب و  رد  ار  تقلخ  دایز  تایاور  مینک . راکنا  ار  یناـمز  ثودـح  میهدـب و 

زا الثم  هک  میراد  لیبق  نیا  زا  مه  يردان  تایاور  هتبلا  دشابیم . دوبن .... قلخ  سپس  دوبن و  وا  اب  زیچ  چیه  دوب و  دنوادخ  قلخ .... مث  ءیش 
و روطنیمه ... مه و  اهنآ  زا  شیپ  دـناهدوب و  ینایمدآ  اوح ، مدآ و  نادـنزرف  امـش  زا  شیپ  دوشیم : لقن  نومـضم  نیا  هب  ع )  ) قداـص ماـما 
دـنیآیم و دـیدپ  یئاوح  مدآ و  ون  زا  زاب  دیـسر ، خزود  تشهب و  رد  دوخ  ياجب  سک  ره  و  دـش ، ماجنا  رـشحم  باـسح  هک  مهنآ  زا  سپ 
رد مه  نالا  دوبن و  يزیچ  دـنوادخ  يهبتر  رد  ینعی  میتفگیم : اـقباس  اـم  دـشابیم . تیلزا  زا  ریغ  ریبعت  نیا  لاـح  رهب  یلو  یئاـهناسنا ،...

هتشذگ نامز  زا  معا  ندوب  لصا  هکلب  دشاب ، هتشذگ  نامز  ياراد  هک  دشابیمن  دوب  يانعم  هب  دراوم  نیا  رد  ناک  تسین و  يزیچ  وا  يهبتر 
ناک میتفگیم  تساجک  شلاح  لبقتـسم و  یـضام و  تسادـخ  رون  نآ  ردـناک  یناکم  ـال  يولوم : لوقب  دـیوگیم و  ار  هدـنیآ  لاـح و  و 

شلاعفا تافص و  ندوب  بجاو  دنوادخ و  ندوب  ضایف  هک  دومنیم  یعطق  نامیارب  نوچ  ارچ ؟ دشابیم . نامز  زا  خلـسم  دنوادخ  يهرابرد 
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هتافص و بجی  هتاذ  بجی  امک  يراوزبس : موحرم  لوقب  دنک و  یضایف  نآ  هب  ات  دشاب  یناهج  هراومه  هک  دنکیم  باجیا  شتاذ ، نوچ  مه 
زجع و لخب و  چیه  دـنوادخ  فرط  زا  هک  هحفـص 12 )  ) تسا ینعم  نیا  هب  ندوب  لاعفالا  تافـصلا و  بجاو  دسریم  رظن  هب  نکیل  هلاعفا .
ینامز و صاخ  عاضوا  طئارـش و  هک  هدام  ناهج  دـنا و  طبترم  مه  اب  تقلخ  ناهج  لک  هک  اجنآ  زا  نکیل  تسین  يرگید  عناوم  ای  لـهج و 

هدام ناهج  ریبدـت  تادرجم  ملاع  مهم  صئاـصخ  زا  یکی  رگید  ریبعتب  دـشکب و  دـنب  هب  مه  ار  هداـم  ناـهج  تامدـقم  دـناوتیم  دراد  هریغ 
شققحت يارب  یـصاخ  طئارـش  هدام ، ناهج  یتقو  و  تسا ) درجت  ناهج  ضرعلاب  فیاظو  زا  راک  نیا  یلقع  قیقد  رظن  هب  دنچ  ره   ) دشابیم

يهمه رهاظ  لاـح ، ره  هب  میهاوخیمن . اـهنآ  زا  ار  ریبدـت  نیا  ینعی  دـشابیمن  زاـین  دروم  تهج  نیا  زا  مه  نآ  زا  يریبدـت  ياوق  دـشابیم 
هن تشاد و  تکرح  هن  هک  يزیچ  تایاور : ریبعت  هب  هک  تادرجم  ناهج  يارب  یتح  دـشابیم  ناهج  يارب  ادـتبا  زاغآ و  نایب  تقلخ  تایاور 

یفرع روهظ  میتفگیم .... اقباس  منیبیمن . تایاور  همه  نیا  زا  نتـشادرب  تسد  يارب  یعطاق  تلع  چـیه  کنیا  و  (. 8 ...() نزو هن  تروص و 
ینعم یلمع  لئاسم  رد  تیجح  اـساسا  دراد  تیجح  یلمع  لـئاسم  رد  طـقف  ظاـفلا ، یفرع  رهاوظ  اریز  درادـن  يراـبتعا  تاـیاور  هنوگ  نیا 

رد يدرک و  لمع  فالخ  رب  ارچ  هک  دـنک  جاجتحا  شتراـبع  رهاـظ  هب  دـناوتیم  مـالک  يهدـنیوگ  هک  تسا  نیا  تیجح  ياـنعم  دـهدیم 
راکفالخ صخـش  هیلع  دهاوخب  مالک  بحاص  ات  فالخرب  ای  هدوب  تسرد  میئوگب  ات  دهدب  ماجنا  يراک  دهاوخیمن  هک  یلمع  ریغ  لئاسم 

وا دمهفن . ار  ماما  مالک  تقیقح  ماما ، مالک  میقتسم  هدنونش  تسا  نکمم  یتح  میتفگیم : درادن . ینعم  تیجح  دنک . جاجتحا  لالدتـسا و 
یلمع لئاسم  رد  دـنک  شمیهفت  ماما  هک  تسین  مزال  دـشابیم و  رترب  يزیچ  ماما  روظنم  هک  یلاح  رد  دـنک  كرد  ار  یفرع  ياـنعم  ناـمه 
تیجح هلئـسم  دراد ، عقاو  زا  تیفـشاک  تهج  ره  هب  یمالک  ره  دـسریم  رظنب  یلو  دـنک . تبحـص  یفرع  رهاوظ  قبط  دـیاب  ماما  هک  تسا 

تیفـشاک تلالد و  یمالک  ره  یلمع  ریغ  هچ  و  هحفـص 13 )  ) یلمع لئاسم  هچ  تسا  هدنیوگ  روظنم  زا  عقاو و  زا  فشک  يهلئـسم  تسین .
یمـالک ره  یلمع  ریغ  هچ  یلمع و  لـئاسم  هچ  تسا  هدـنیوگ  روظنم  زا  عقاو و  زا  فشک  يهلئـسم  تسین . تیجح  يهلئـسم  دراد ، عقاو  زا 

یلمع لئاسم  زا  دنچ  ره  دراد  یئالقع  تیلوئسم  هدنیوگ  روظنم  عقاو و  فالخرب  مالک  نآ  هیجوت  و  دراد . يروظنم  عقاو  کی  زا  تیفشاک 
نآ ریغ  دـصق  دـشابیم ، یفرع  یناعم  بلاق  رد  نیبطخم  هب  شتاملک  دـنادیم  هک  هدـنیوگ  و  دـهدیم . ینعم  مه  تیجح )  ) اجنیا دـشابن و 
مهف زا  رترب  يزیچ  روظنم  هک  میراد  دراوم  یهلا  یفـسلف و  لئاسم  رد  هتبلا  دوشیم . باسح  یئالقع  ریغ  يراک  نداد ، هجوت  نودـب  یناعم 

رب ار  ظفل  رگا  يداع  عمتـسم  دـشابیم  زین  رترب  يانعم  نامه  لـماش  دراد و  تیمومع  ظـفل  يوغل  ياـنعم  نکیل  دـشابیم ، یلومعم  يداـع 
دناوتیمن هدنونش  كرد  حطس  ندوب  نیئاپ  تلع  هب  مه  ماما  دشابیم و  وا  دوخ  قیبطت  رد  هابتشا  زا  دنکیم ، لمح  یلومعم  یحطس  يانعم 

رون ادـخ  دوشیم  هتفگ  یتقو  هکنیا  لثم  تسا . حیحـص  دراد  تیمومع  نوچ  ع )  ) ماـما یلک  مـالک  یلو  دـنک ، میهفت  وا  هب  ار  رترب  ياـنعم 
نکیل دـشابیم ، ناشتاذ  رب  دـئاز  هک  مدرم  لومعم  ملع  یلومعم و  ياـهرون  نوچمه  دـنکیم  روصت  یلومعم  عمتـسم  تسا  ملاـع  اـی  تسا 

ار ع )  ) ماـما روظنم  هک  دوب  نیا  يارب  بلاـطم  نیا  ندروآ  شیپ  دـشابیم . لـماش  زین  ار  یتاذ  ملع  یتاذ و  رون  دراد و  تیمومع  تغل  دوخ 
دوهـشم ینعم  نیا  مه  ماما  رگید  تاملک  يرایـسب  رد  دـنادیم و  ثداـح  ار  ناـهج  و  دـنکیم ، تبحـص  یناـمز  ثودـح  زا  ماـما  میمهفب 
يروصت مه و  نودب و  دنارورپب و  رـس  رد  هک  يرکفت  نودب  شیپ و  يزودنا  هبرجت  نودب  دوخ و  زا  یتکرح  نودب  ار  شنیرفآ  دـشابیم .

ار اهنآ  زئارغ  داد و  مایتلا  اهنآ  تافلتخم  نایم  و  دروآ . دوجو  يهحفـص  هب  شدوخ  تقو  رد  ار  ءایـشا  دومرف ، عادـبا  دـنک  ددرت  نآ  رد  هک 
نتم تشاد و  هطاحا  ار  ناشتیاهن  دودح و  تسنادیم و  ار  اهنآ  زیچ  همه  ناشعادـبا  زا  شیپ  دومن . اهنآ  يهمزال  دراد و  رارق  ناشنومک  رد 

ار الاب  ياضف  ار و  نآ  فارطا  تفاکش و  ار  اهوج  سپـس  هحفص 14 ) :( ) هکنیا تقلخ  نیا  لیصفت   ) تخانشیم بوخ  ار  اهنآ  یـشاوح  و 
سنا وا  هب  هک  دوبن  ینکاس  هک  هاگنآ  تسا  اهنت  دشاب ) شرظن  دروم  هک  دوبن  شقلخ  زا  یسک  هک  هاگنآ  تسانیب  یلاعت  وا  ( ) 9 ...) دومن زاب 

تلاـهج و دـیق  زا  ناشندــیناهر  راـکفا و  ندرک  رادــیب  يارب  ع )  ) هـمئا (. 10 ...() درادـن یتـشحو  مـه  سنا  دروـم  نادـقف  زا  هـتبلا  دریگ و 
رد ماما  ناهج  لک  ثودـح  هچ  یئزج و  یـصخش  ثودـح  هچ  دـناهدرک  هدافتـسا  ءایـشا  ثودـح  زا  اررکم  دـنوادخ  فرط  هب  ناشهیجوت 

کنوک ام  کسفن و  نوکت  مل  ملعت  تنک و  مث  نکت  مل  کنا  دومرف : نک  تیاده  میادخب  ارم  یبر  یلع  ینلد  تفگیم . هک  یـسک  خساپ 
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تسا وت  نوچمه  هک  یسک  هن  ياهدرکن و  داجیا  ار  شیوخ  تدوخ  هک  ینادیم  تدوخ  يدش و  ادیپ  سپـس  يدوبن و  وت  کلثم  وه  يذلا 
هبطخ 227 ( 2 . ) ضیف هغالبلاجهن  هبطخ 227 ص 733  ( 1  ***** ) دنکیم تلالد  هنوگچ  ثودح  هحفص 15 ) (. ) 11 ...) هدرک داجیا  ارت 
ص 742 يهـبطخ 228  ( 5 . ) هغالبلاجـهن ص 224  هـبطخ 89  ( 4 . ) هغالبلاجـهن ص 467  هـبطخ 152  ( 3 . ) ضیف هغالبلاجـهن  ص 733 

مامت هغالبلاجـهن . لوا  يهبطخ  ( 9 . ) قودص دیحوت  ( 8 . ) هغالبلاجـهن لوا  يهبطخ  ( 7 . ) هغالبلاجـهن لوا  يهبطخ  ( 6 . ) ضیف هغالبلاجهن 
(11 . ) دهدیم ار  تقلخ  یجیردـت  حرـش  لوا  هبطخ  مامت  هغالبلاجـهن . لوا  يهبطخ  ( 10 . ) دهدیم ار  تقلخ  یجیردـت  حرـش  لوا  هبطخ 

. یفاک لوصا 

دنکیم تلالد  هنوگچ  ثودح 

یگتسب یئاجب  هدوب  تاذلاب  یمتح  يرورض و  هعومجم  کی  ناهج  رگا  دناسریم ؟ قح  تیلزا  هب  ار  ام  هنوگچ  ناهج  ثودح  مینیبب  لاح 
لماع هب  يزاین  هتـشاد  تیمتح  ترورـض و  شدوخ  زا  نیاربانب  دراد و  دوخ  داهن  رد  ار  زیچ  همه  شدوخ  اریز  دـشاب . یلزا  دـیاب  تشادـن ،

دس ارنآ  یتسه  ترورض  تیمتح و  يولج  دناوتیم  یلماع  هچ  و  تسا ؟ هدوبن  لزا  زا  هک  هتشاد  هچ  رگید  تروص  نیا  رد  و  درادن . ینورب 
دوجو و دـناوتیمن  درادـن ، یتاذ  تیمتح  ترورـض و  تسا و  ثداح  هک  تهج  نیمهب  ثداح  ناهج  هک  تسا  نشور  نیارباـنب  و  دـیامن ؟

تـسا نکمم  تسوا . نوهرم  دراد و  یگتـسب  لماع  نآ  هب  شمدـع  هدوب و  ینورب  یلماـع  هب  دـنمزاین  وا  دـشاب . هتـشاد  دوخ  زا  ار  شیتسه 
لماع و هب  يزاین  رگید  تسا  یلزا  نوچ  هدام  دشاب ، ثداح  نآ  زا  لصاح  ناهج  دـشاب و  یلزا  هدام  دراد  یعنام  هچ  دـننک  روصت  ياهدـع 

شوج بنج و  رد  ادتبا  زا  ای  هدمآرد و  تکرح  هب  سپـس  هدـنام و  دوکر  لاح  رد  اهتدـم  روبزم  يهدام  و  درادـن ، ینورب  يهدـننکداجیا 
دوکر زا  سپ  تکرح  لماع  هک  دیآیم  شیپ  لاوئـس  نیا  اریز  تسا . یهاو  ینخـس  نیا  یلو  تسا . هدروآ  تسدـب  ار  حیحـص  هار  ات  هدوب 

تلعیب زیچ  چـیه  اریز  تساـجیب ، یلیخ  هک  فداـصت  روطب  حیحـص  هار  ندرک  ادـیپ  اـت  یمئاد  مظن  یب  تکرح  يهلئـسم  تسا ؟ هدوب  هچ 
هحفـص 16) . ) دـشابیم هدام  تاذ  يهمزال  لوا  ناهج  زا  یلماـکت  تکرح  دـنیوگب  هکنیا  رگم  تساـنعم . یب  فداـصت  دوشیمن و  ماـجنا 

نامه زا  دشاب و  یلزا  مه  هدام  و  دـشاب ، هدام  تاذ  يهمزال  یلماکت  حیحـص  تکرح  دراد  یعنام  هچ  بوخ ، یلیخ  دـیئوگب : تسا  نکمم 
رگید دشاب  هدام  تاذ  يهمزال  یلماکت  تکرح  رگا  هک  تسا  نیا  راک  لاکشا  یلو  دشاب . هدرک  یلماکت  حیحص  تکرح  هب  عورش  مه  لوا 

تیاهنیب هکنیا  اب  دشاب . هدام  راک  رد  دیابن  هتلف  هاگ  چیه  دوش . هفقو  راچد  یلماکت  تکرح  ریـسم  رد  دـیابن  هدام  زا  ياهرذ  چـیه  هاگ  چـیه 
هجوج هدش  دساف  غرممخت  ددنگیم ، تخرد  يهتـسه  ددرگیم  دساف  هدـش  فرحنم  شیلماکت  تکرح  ریـسم  زا  هدام  هک  میراد  يدراوم 
تسرد میئوگیم : تسا  هدام  دشر  طیارـش  صقن  رطاخب  اههتلف ، اههفقو و  نیا  دیئوگیم : دوشیم . صقان  ای  طقـس  ناسنا  نینج  دوشیمن ،

زا جراخ  طئارـش ، تسا . تباث  هدام  رد  تکرح  دادعتـسا  طقف  تسین و  هدام  تاذ  رد  یلماکت  تکرح  دوشیم  تباث  لاـح  رهب  یلو  تسا ،
نیمه تسه  هچ  ره  میرادن ! هک  هدام )  ) ياقآ مان  هب  مه  یعماج  یلک و  زیچ  ام  دشابیم . هتسه  غرممخت و  نوچ  صوصخم  هدام  نیا  تاذ 
یعنام هچ  دـیئوگیم : دـنراد . ینورب  لماع  هب  زاین  دـنرادن و  دوخ  تاذ  رد  ار  یلماکت  تکرح  ناشمادـک  چـیه  هک  مه  اهنیا  تساههدام و 

ناهج نیمه  يهدودـحم  رد  هرخالاب  نکیل  تسا ، صوصخم  يهدام  نالف  تاذ  زا  جراخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  یطئارـش  هب  زاین  طقف  هک  دراد 
دنک یلماکت  تکرح  یجراخ  لماع  هب  زاین  نودـب  هیلوا ، يهدام  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نیا  شلاکـشا  میئوگیم : دـشابیم . هداـم 

یلماکت تکرح  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  نیا  و  تسا . هیلوا  يهدام  نامه  تسه  هچ  ره  میرادـن ، يرگید  زیچ  هک  ماگنه  نآ  رد  نوچ 
امتح هدام  دیاب  زین  و  دیایب . دوجوب  هقفو  هتلف و  هاگ  چـیه  دـیابن  هاگنآ  دوب و  دـهاوخ  ياهدام  ره  یتاذ  دـشاب  یتاذ  رگا  دـشاب و  هدام  یتاذ 

ریغ ثداح  ناهج  رگم  دشاب  یلزا  هیلوا  هحفـص 17 )  ) يهدام دناوتیمن  رگید  تسا ، ثداح  ناهج  هک  میتفریذپ  رگا  یفرط  زا  دشاب . یلزا 
. میرادـن نیا  هب  يراک  الاح  دـشابیم ؟ ناهج  نیمه  زج  روبزم  یلزا  يهدام  رگم  هدرک و  ادـیپ  فلتخم  ياهتروص  هک  تسا  هدام  نامه  زا 

روعـش روصحم  دـناوتیمن  ناهج  قیقد  مظن  دـنکیم و  تلالد  ناهج  رب  مکاح  لماک  یهاگآ  ملع و  روعـشب و  ار  ام  ناـهج ، قیقد  مظن  هک 
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دینک و تقد  بوخ  مه  زاب  دش  هتفگ  یلقع  رظن  زا  هچنآ  رد  هللاءاشنا . دش  میهاوخ  ضرعتم  مظن  ثحب  رد  ار  تمـسق  نیا  دشاب . هدام  دوخ 
باسح ار  اهزیچ  زا  یلیخ  رمع  لاح  اـت  مولع  دـینک . هجوت  دـناهدرک . لالدتـسا  ناـهج  ثودـح  هب  هک  نادنمـشناد  یخرب  مـالک  هب  نونکا 

داوم يهیزجت  بیکرت و  يارب  مزال  تدـم  ایند ، رمع  ناشکهک ، رمع  باتفآ ، رمع  هام ، رمع  یباهـش ، ياهگنـس  رمع  نیمز ، رمع  دـناهدرک :
نتوین قحـسا  تسا ... هتفرگ  تروص  شیپ  لاس  نویلیب  شـش  دودح  رد  ینعی  کیدزن  مهب  اهنیا  همه  رمع  ابیرقت  فلتخم . رـصانع  هلمحتم 
دـشاب يواسم  ترارح  ماسجا  يهمه  رد  هک  دراد  لیم  دوریم و  لالحنا  یمظنیب و  يوس  هب  تیبرت  مظن و  زا  ناهج  هک  دوب  هدرک  فشک 

نیب ام  هک  بیترت  نیدـب  درک . رتنشور  ار  بلطم  نیا  ترارح  يور  تاعلاطم  اب  ادـعب  دوب . هدرک  كرد  ناهج  يارب  ار  يزاغآ  اـجنیا  زا  وا 
دیلوت ترارح  رد  هک  یتارییغت  مامت  رد  هک  هدش  هظحالم  میوش  لئاق  قرف  دیاب  یپ  رتنا و  ای  هدافتسا  لباق  ریغ  يورین  هدافتسا و  لباق  يورین 

لباق ریغ  يورین  لیدـبت  ینعی  سکع  لمع  دوشیم و  هدافتـسا  لـباق  ریغ  يورین  هب  لیدـبت  هدافتـسا  لـباق  يورین  زا  تمـسق  کـی  دوشیم ،
قافتا تقوچیه  هدافتـسا  لـباق  يورین  هب  هدافتـسا  لـباق  ریغ  يورین  لیدـبت  ینعی  سکع  لـمع  دوشیم و  هدافتـسا  لـباق  يورین  هب  هدافتـسا 

راشرـس و شوه  دـش و  دـنمقالع  عوضوم  نیا  هب  نمزتـلوب  تسا . تکرح ) ترارح و   ) کـیمانیدومرت مود  نوناـق  ناـمه  نیا  و  دـتفایمن ،
کی زا  یصوصخم  تلاح  هحفـص 18 )  ) تکرح ترارح و  مود  نوناق  هک  دومن  تباث  تخادنا و  راکب  ار  دوخ  یـضایر  عیـسو  تاعالطا 
يانعم مهف  دوشیم . غلاب  نت  نویلیب  رد  نویلیب  هب 6600  نیمز  نزو  تسا . گرزب  هداعلاقوف  نیمز  هرک  مجح  نزو و  (. 1 .) تسا یلک  لصا 

میئوگب يرگراک  هب  ام  رگا  الثم  نویلیب . کی  رد  نویلیب  اب  نویلیب  کی  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  لکـشم  یلیخ  رـشب  يارب  نویلیم  کـی  یقیقح 
رنویلیم امـش  دـینک  راک  لیطعت  نودـب  یلاوتم  زور  نویلیم  کی  رگا  تفرگ و  دـیهاوخ  ترجا  رـالد  کـی  ناـتراک  زور  ره  يارب  امـش  هک 

هک درک  دـهاوخن  روصت  زگره  یلو  دوش ، رنویلیم  يزور  وا  تسا  نکمم  هک  دـنک  شوخ  ار  دوخ  لد  رگراک  نآ  تسنکمم  دـش  دـیهاوخ 
رگید تارایـس  یگرزب  هب  لاـح  هدـمآ ...؟ اـجک  زا  تسا  نیمز  شمـسا  هـک  مـیظع  يهدوـت  نـیا  دوـشیم . لاـس  زور 2742  نوـیلیم  کـی 

رد تسا . رتـگرزب  نـت  نوـیلیب  رد  ینعی 6600  نـیمز  زا  هـبترم  تساـهنآ 330000  نیرتـگرزب  هک  باـتفآ  مینک . هجوت  یـسمش  يهموظنم 
دراد دوجو  هموظنم  زکرم  ینعی  دیـشروخ  نویلیب  کی  مک  تسد  ام  ناـشکهک  رد  ینعی  تسا  نآ  وزج  یـسمش  يهموظنم  هک  یناـشکهک 
ملاع رد  ام  ناشکهک  ریظن  ناـشکهک  رازه  دـصکی  لقادـح  دـنیوگیم  ربتعم  نیمجنم  تسا . رتداـیز  اـم  دیـشروخ  زا  اـهنآ  بلغا  نزو  هک 
یلزا ینعی  دـنرادن  یئادـتبا  مارجا  نیا  هکنیا  تسخن  تسا : نـکمم  هیـضرف  ود  يوامـس  مارجا  دوـجو  كرد  ناـیب و  يارب  تـسا . دوـجوم 

اب یعیبط  مولع  یتح  دباییم  دشر  دـنکیم و  ومن  تسا ، ریغتم  هدام  هچ  تسا  دودرم  لوا  يهیـضرف  دـناهدش . قلخ  اهنآ  هکنیا  مود  دنتـسه 
بلج ارم  هجوت  مهم  يهتکن  ود  ینیمز  یمیش و  يهعلاطم  رد  (. 2 ...) دزاسیم هحفص 19 )  ) مولعم ار  یمسج  ره  دوجو  يادتبا  یفاک  تقد 

رد دـنراد . تقباطم  نایدا  يهفـسلف  اب  الماک  ود  ره  هک  تساههدـیدپ  لکـش  داـحتا  نوناـق  یمود  و  داـجیا ، يهظحل  نییعت  یکی  دـنکیم .
مارجا اهباهـش و  يویتکآ  ویدار  طباور  رد  هک  يدراوم  لیبق  زا  یـسانش  نیمز  هب  طوبرم  فلتخم  ياـههنومن  داـجیا  يادـتبا  ورمع  نییعت 
خیرات نییعت  يارب  درک . نییعت  ار  نیمز  شیادیپ  خیرات  ناوتیم  زین  قیرط  نینچ  اب  هک  هدـمآ  تسد  هب  ناکما  نیا  دـنوریم  نیب  زا  يوامس 

، هدمآ لمع  هب  هک  یموجن  قیقد  تابـساحم  قیرط  اب  نینچمه  دنهدیم .... یقیقد  جئاتن  همه  هک  تسا  دوجوم  هقیرط  دنچ  ماسجا  شیادـیپ 
ایند ندوب  يدبا  یلزا و  موهفم  ثحابم ، نیا  يهعـسوت  اب  تسا و  هدوب  لبق  لاس  نویلیب  جنپ  دودح  رد  هک  دناهدرک  نییعت  زین  ار  ناهج  رمع 

کیمانیدومرت مود  نوناق  زا  ناوتیم  ار  هجیتن  نیا  دشیمن . تفای  يویتکآ  ویدار  رـصنع  چیه  دوب  يدبا  یلزا و  ناهچ  رگا  دوریم . نیب  زا 
ایند سپ  دـهدیمن . قفو  یملع  ینابم  اب  دوش  کچوک  گرزب و  بوانتم  ایند  هکنیا  ینعی  يرود  يایند  کـی  روصت  اـما  دروآ . تسدـب  زین 
وزج اههدیدپ  لکـش  داحتا  يهدعاق  دیرفآ . ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادخ  ادتبا  رد  هدـش : هتـشون  سدـقم  باتک  رد  هکنانچ  هتـشاد و  یئادـتبا 

مه قباس  رد  دوشیم ، ماجنا  نیمز  يور  رد  العف  هک  ییایمیش  ای  یکیزیف  تارییغت  لصا  نیا  قبط  تسا . یـسانشنیمز  ملع  هعوضوم  لوصا 
هحفص (. ) 3 .) مینک نییعت  ار  نیمز  يهرک  تارییغت  خـیرات  میناوتیم  اـم  هک  تسا  هدـعاق  نیا  يور  تسا و  هدـشیم  ماـجنا  یلعف  بیترت  هب 
تـسا یهیدب  تسا . هدیرفآ  ار  دوخ  ایند  دندقتعم  يرگید  يهدع  دنراد . یمهبم  دـیاقع  ناهج  ادـبم  يهرابرد  نادنمـشناد  زا  ياهدـع  ( 20
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طـسوت نآ  تقلخ  هب  داقتعا  زا  رتناسآ  ناهج  ندوب  یلزا  هب  داقتعا  اهنآ  رظن  رد  هک  دـننکیم  راهظا  زین  ياهدـع  تسا  فیخـس  هدـیقع  نیا 
تباث دوشیم  هدیمان  یپورتنآ  نوناق  هک  ترارح  تکرح  نوناق  ینعی  کیمانیدومرت  مود  نوناق  زین  ار  هدـیقع  نیا  نالطب  تسا ... دـنوادخ 
دوخب دوخ  دـناوتیمن  نایرج  نیا  دوشیم و  يراج  درـس  ماسجا  فرط  هب  مرگ  ماسجا  زا  ترارح  هراومه  یپورتنآ ، نوناـق  قبط  دـنکیم .

هک مینادیم  ام  یفرط  زا  و  تسا . هدافتسا  لباق  يورین  هب  هدافتسا  لباق  ریغ  يورین  تبسن  یپورتنآ  تقیقح  رد  دریگب . ماجنا  سوکعم  روطب 
یقاب هدافتـسا  لباق  يورین  دشیم و  يواسم  مه  اب  ماسجا  مامت  ترارح  شیپ  اهتدـم  زا  دوب  یلزا  ناهج  رگا  تسا . دـیازت  هب  ور  یپورتنآ 

لعف و مینیبیم  ام  یلو  دـشیم ، نکمم  ریغ  نیمز  يور  رد  تایح  تفرگیمن و  ماـجنا  ییامیـش  لاـعفنا  لـعف و  چـیه  هجیتن  رد  دـنامیمن ،
هتـشاد و یئادـتبا  ناهج  هک  دـننکیم  تابثا  مولع  هاگآ  دوخان  سپ  تسا  نکمم  نیمز  يور  رد  تایح  دـنراد و  همادا  یئایمیـش  تالاعفنا 

تباث ار  دـنوادخ  دوجو  ترورـض  بیترت  نیدـب  هتـشاد و  یئادـتبا  ناـهج  هک  دـننکیم  تباـث  ار  دـنوادخ  دوجو  ترورـض  بیترت  نیدـب 
مزال یئادخ  قلاخ و  ینعی  ینیتسخن  كرحم  نآ  ثودح  يارب  هکلب  دوش ، ثداح  دوخب  دوخ  دناوتیمن  یثداح  یـش  چـیه  نوچ  دـننکیم 

راجفنا کـی  يهجیتن  رد  ینیعم  يهظحل  کـی  رد  اـیند  هک  دـنزاسیم  نشور  هکلب  دـننکیم ، تباـث  ار  ملاـع  ثودـح  اـهنت  هن  مولع  تسا .
زکرم زا  هک  ياهعسوت  دشابیم . هعسوت  لاح  رد  ایند  مه  زونه  تسا و  هدوب  شیپ  لاس  نویلیب  جنپ  ابیرقت  هظحل  نیا  هدمآ و  دوجوب  گرزب 

هدمآ و دوجوب  تقلخ  هجیتن  رد  ایند  هک  دنک  لوبق  دیاب  دوش  لئاق  شزرا  یملع  لیالد  يارب  یـسک  رگا  دراد . همادا  هدش و  عورـش  راجفنا 
شیپ ناوتیم  ار  لح  هار  راهچ  ناهج ، ءاـشنم  لـصا و  يهراـبرد  هحفص 21 .... ) (. ) 4 ...) دراد رارق  یعیبـط  نیناوق  قوف  رد  تقلخ  نیناوـق 

. تسا هتساخرب  مدع  زا  دوخب  دوخ  هکنیا  مود ، مینادن  شیب  یلایخ  باوخ و  ار  ناهج  نیا  هدش  هتفگ  هچنآ  مغر  یلع  هکنیا  لوا ، دیـشک ...
الـصا هک  تسا  بلطم  نیا  لوبق  مزلتـسم  لوا  ضرف  . ) هدـش هدـیرفآ  هکنیا  مراهچ  تسا  هدوب  لزا  زا  هتـشادن و  يزاغآ  ناـهج  هکنیا  موس 

یمهو و تلاح ، نیا  رد  زین  دوخ  نآ  هک  یمدآ  یهاگآ  دوخ  ریمـض و  یکیزیفاـتم  يهلئـسم  زج  درادـن  دوجو  ندرک  رکف  يارب  ياهلئـسم 
( زیمآرارـسا ناهج   ) باتک رد  زنیج  زمیج  تسدب  کیزیف  ملع  رد  اریخا  ناهج ، ندوب  یمهو  يهلئـسم  دوب . دـهاوخن  شیب  یلایخ  باوخ و 

نآ لیلد  تسین و  يدام  تروصب  روصت  لباق  دیدج ، کیزیف  میهافم  ظاحل  زا  ناهج   ) هک تسا  یعدـم  باتک  نآ  رد  وا  دـش . هدـنز  ون  زا 
نهآ هار  ياـهراطق  دـیوگب . یـسک  تسا  نکمم  هتفگ ، نیارباـنب  هدـمآرد )... ینهذ  موهفم  تروصب  اـهنت  ناـهج  هک  تسا  نیا  نم  رظن  هب 
روـبع تیعقاو  یب  ياـههناخدور  يور  زا  ینهذ  میهاـفم  زا  هدـش  هتخاـس  يداـم  ریغ  ياـهلپ  زارف  رب  یمهو  نارفاـسم  زا  رپ  ارهاـظ  یلاـیخ 
تسا لاحم  ینعمیب و  ياهزادناب  لوا  ضرف  دننام  زین  هتساخرب  مدع  زا  دوخ  يدوخب  يژرنا  هدام و  ناهج  هکنیا  ینعی  مود  ضرف  دننکیم .

كرتشم ءزج  کی  شنیرفآ  روصت  ای  هتـشاد  دوجو  لزا  زا  ناـهج  هکنیا  ینعی  موس  ضرف  تسین . اـنتعا  هظحـالم و  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک 
روصت ود  نیا  زا  کی  چیه  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  هشیمه  ود  ره  قلاخ  صخـش  ای  نآ  هب  هتخیمآ  يژرنا  ناجیب و  يهدام  هکنیا  نآ  دراد و 

هب ور  هتـسویپ  ناهج  هک  تسا  هدرک  تباث  ترارح )  ) کـیمانیدومرت نوناـق  یلو  دوشیمن . هدـید  دـشاب  رگید  روصت  زا  شیپ  هک  یلاکـشا 
دهاوـخن دوـجو  فرـصم  لـباق  يژرنا  رگید  دنـسریم و  یهباـشم  تسپ  ترارح  يهجرد  هب  ماـسجا  ماـمت  نآ  رد  هک  تسا  ناور  یعـضو 

تسا قداص  هاوگ  یگدنز ، زا  هدنکآ  نیمز  ناگراتـس و  نازوس و  دیـشروخ  دشاب . هدش  ثداح  دوکر  گرم و  دیاب  تلاح  نآ  رد  تشاد 
دناوتیمن نیاربانب  تسا و  هدوب  نآ  شیادیپ  هحفـص 22 )  ) زاغآ نامز  زا  یـصاخ  يهظحل  هداتفا و  هدافتا  نامز )  ) رد ناهج  زاغآ  هکنیا  رب 

(. 5 ...) دـشاب هتخاس  ار  ناهج  هک  دـشاب  دـیاب  راچان  یئاناوت  اناد و  يدـبا  قلاـخ  کـی  اـب  نیتسخن  گرزب  تلع  کـی  دـشاب . هدـیرفآ )  ) زج
ار یـسک  ام  هتبلا  دـشاب . هتـشادن  یئاـجب  يدوجو  یگتـسباو  هدوب  لقتـسم  دـناوتیمن  ثداـح  تسا و  ثداـح  هداـم  ناـهج  هکنیا  هصـالخ 
ار نآ  دـناد و  لصا  ار  ناهج  دوخ  دـنکن ، لوبق  ار  ناهج  رب  مکاـح  ياهدارا  ناـهج و  مظن  ناـهج  ثودـحب  داـقتعا  اـب  ـالمع  هک  مینیبیمن 
وا ندرک  نشور  يارب  دیاب  دیوگب ، ار  یضرف  ینهذ  فرح  نینچ  هدش و  ادیپ  یـسک  نینچ  مینک  ضرف  رگا  دنادن . دوخ  زا  نورب  هب  هتـسباو 

هنرگ دشاب و  زاینیب  دوخ  دیاب  ناهج ، زا  نورب  لماع  ای  دهدیم و  ناشن  ار  روعش  ناهج  مظن  الثم  دیـشک . ولج  مه  ار  رگید  ياهلیلد  ياپ 
رـصح یب  دـحیب و  قلطم  دوجو  ناهج ، زاینیب  لماع  مینک . ادـیپ  دـیاب  ار  نیتسخن  لماع  نآ  دوب و  دـهاوخ  يرگید  ياـجب  هتـسباو  مه  وا 
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نیا رد  يرتشیب  حیـضوت  ادعب  دـیاش  . ) دوب دـهاوخ  فدـه  یهاگآ و  روعـش و  ملع و  هلمج  زا  تالامک و  يهمه  ءاشنم  دوجو  و  دـشابیم .
تسا و بلطم  کی  طقف  اجنیا  هحفص 23 ) . ) تسوا هب  يهتسباو  ناهج  هک  دراد  دوجو  ناهج  زا  نورب  يراگدیرفآ  نیاربانب  و  میهدب ) هراب 

نآ اـجک  زا  یلو  دـنکیم ، تاـبثا  ناـهج  زا  نورب  ياهدـننک  داـجیا  لـماع و  هـب  ار  نآ  یگتــسباو  طاـبترا و  ناـهج ، ثودــح  هـکنیا  نآ 
یبهذـم تسا . هلئـسم  نیا  رد  یبهذـم  ریغ  یبهذـم و  ناـیم  عازن  يهمه  نوـچ  (؟ دـشاب هتـشاد  یفدـه  هدارا و  روعـش و  ملع و  هدـننکداجیا 

ریغ درد  هب  هک  تسا  هلئسم  نیمه  طقف  نوچ  تسا . ینعم  نیا  رکنم  یبهذم  ریغ  و  تسا ، فده  هدارا و  روعـش و  موکحم  ناهج  دیوگیم 
صالخ ناهج  رب  مکاح  روعـش  فرط  زا  هدـش  نییعت  يهمانرب  فیلکت و  تیلوئـسم و  راـب  ریز  زا  ار  دوخ  دـهاوخیم  وا  دروخیم  یبهذـم 

دقتعم ناهج  زا  نورب  یلماع  هک  میرادن  ار  یـسک  ام  نکیل  دنکیم ، باجیا  ار  یگتـسباو  لصا  طقف  ثودح  هک  تسا  تسرد  یلو  دنک .)
بلطم مینکیم . تابثا  ار  روعـش  ناهج  مظن  هار  زا  میتفگ  هک  روطنامه  یفرط  زا  دنادب  یهاگآ  روعـش و  ملع و  نودب  ار  لماع  نآ  دشاب و 

رد ار  ثودح  یهاگ  هک  تسا  نیا  مروظنم  دیـشک  شیپ  ناوتیم  هار  ود  ثودح  نایب  رد  هک  تسا  نیا  دوش  هجوت  تسا  مزال  هک  يرگید 
رکیپ کی  دـحاو و  کـی  يهلزنم  هب  ار  ناـهج  يهمه  هک  ناـیب  نیا  هب  ناـهج . يهعومجم  رد  یهاـگ  و  مینکیم ، باـسح  ناـهج  ءزج  ره 
تهج نیا  زا  تسا ... رتکیدزن  هار  نیا  دـهاوخیم ... یتلع  سپ  میئوگیم  مینکیم و  فشک  ار  شدودـح  نآ  رییغت  زا  مینکیم و  باـسح 

هتبلا دنک و  در  دننکیم  دنتـسم  شیلبق  ءزج  هب  ار  ءزج  ره  ثودح  هک  ار  نییدام  هیجوت  ات  دهاوخم  مه  يرگید  يهمدقم  کی  لوا  هار  هک 
زا دشاب و  لولعم  هارمه  دـیاب  تلع  نوچ  دـنوشب  ناهج  يدـعب  ءزج  تلع  دـنناوتیمن  یلبق  ءازجا  اریز  تسا ، نشور  الماک  مه  همدـقم  نآ 

هارمه هشیمه  تلع  هکنیا  نآ  دـش و  نشور  تسمزال ، میتفگ  هک  ياهمدـقم  نایب  نیا  اب  دنـشابیم . جاـتحم  ناـشدوخ  مه  ءازجا  نآ  یفرط 
هرجنپ رد و  يدوجو  تامدقم  هرا و ... هشیت و  دننکیم ، هابتـشا  نآ  داجیا  تلع  هب  ار  ءیـش  يدوجو  تامدقم  الومعم  نییدام  تسا  لولعم 

ار ناهج  تسین . مزال  همدقم  نیا  ناهج  لک  ثودح  هحفص 24 )  ) باسح رد  دشابیم . يراجن  لاح  رد  راجن  نآ  داجیا  تلع  یلو  دنتسه ،
رکیپ کی  يهلزنم  هب  ناهج  هکنیا  تاـبثا  يارب  دـهاوخیم . یتلع  ثداـح  ره  تسا و  ثداـح  ناـهج  میئوگیم  مینکیم و  باـسح  اـجکی 

نیا نییدام  یتح  همه  اقافتا  هک  دـنراد  رثات  ریثات و  رگیدـکی  رد  دـنطبترم و  مه  اب  ناهج  يهمه  مینادـب  هک  تسا  یفاـک  ردـق  نیمه  تسا 
تامدـقم مهاوخیم . تلع  متـسه و  ثداح  سپ  ماهدوبن  مدوخ  نم  میئوگیم : ناهج  ءازجا  کـیاکی  یـسررب  رد  دـنراد . لوبق  ار  طاـبترا 

مه اهنآ  دوخ  یفرط  زا  دشاب و  لولعم  هارمه  دیاب  تلع  اریز  دنتـسین ، نم  داجیا  تلع  کی  چیه  دـج و ... ردام و  ردـپ و  ینعی  نم  يدوجو 
یکیرتکلا و یکیزیف و  يریگ  هزادنا  رد  صـصختم  رواشم و  سدنهم  يوازه  مدولک  ( 1 ( ***** ) هحفص 25 . ) دنتسه جاتحم  نم  نوچ 

تاقبط رمع  نییعت  یمیـش و  ونژ  صـصختم  راک  تربار  دـلانود  ( 3 . ) یمیـش کیزیف و  ملاع  رئریارب  وئلراکـسوا  ( 2 . ) يریگ هزادـنا  رازبا 
داتسا نلآ ، کنارف  ( 5 . ) سانش هرشح  سانش و  روناج  لسیکرت ، ول  دراودا  ( 4 . ) ياهتسه تانایرج  ویتکا و  ویدار  شور  زا  هدافتسا  اب  نیمز 

يدهتجم نیما ، مارآ ، يهمجرت  رصاعم  ناهج  گرزب  نادنمشناد  زا  نت  لهچ  ملقب  ادخ  دوجو  تابثا  باتک  زا  لقن  اداناک . یتسیز  کیزیف 
هتفرگ و تروص  یلومعم  ظافلا  يانگنت  رد  هداتفا ) قاـفتا  ناـمز  رد  ناـهج  زاـغآ   ) نلآ کـنارف  ریبعت  نیا  نیدرورف 1355 . مراهچ  پاـچ 
و تسا . هدام  تکرح  نامز  دوش ، زاغآ  نامز  رد  ناـهج  اـت  درادـن  ینعم  ناـمز  هک  ناـهج  زا  شیپ  دـشابیم . لزا  زا  هلـصاف  ناـمه  روظنم 

. میتفگ نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یفرع  يانعم  نامهب  داتسا ، نیا  يهتشون  رد  ینامز  يهملک  قالطا  نیاربانب 

مظن

مظن . هار هداد ، هئارا  يدام  طیحم  قرغ  ياهلد  گنز  ندودز  رد  دنوادخ و  يوس  هب  راکفا  تیاده  يارب  هغالبلاجهن  هک  یئاههار  زا  رگید 
اهقرف اهتئارق و  بابـسا  لصو  اهداضتم و  نیب  هتردـقب  مئال  اهدودـح و  جـهن  اهدوا و  ءایـشالا  نم  ماقاف  ناـهج . قیقد  ماـظن  رد  تقد  تسا .
یجک جاجوعا و  اهعدتبا  دارا و  ام  یلع  اهرطف  اهعنـص و  مکحا  قیالخ  ایادـب  تائیهلا  زئارغلا و  رادـقالا و  دودـحلا و  یف  تافلتخم  اسانجا 

ار اهنآ  یکیدزن  لماوع  و  داد ، مایتلا  ناشدادضا  نایم  شیوخ  تردق  هب  و  درک ، نشور  ار  ناش  دودح  و  دومن ، لدب  تماقتـسا  هب  ار  ءایـشا 
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تیـشم قبط  هدومن و  راوتـسا  مکحم و  ار  ناشقلخ  هک  يروآ  تفگـش  تاقولخم  تخاس . فلتخم  زئارغ  اهلکـش و  هزادنا و  دودـح و  رد 
تاقولخم هتلزنم : دودح  دعتی  ملف  هتهج  ول  ههجو  و  هریبدت ، فطلاف  هربد  و  هریدقت ، مکحاف  قلخ  امردق  (. 1 .) دومرف عادبا  داجیا و  شیوخ 

تمـس و هب  ار  کـی  ره  و  دومن ، تقد  ریبدـت  نیا  رد  دومن و  ریبدـت  ار  اـهنآ  و  درک ، راـک  مکحتـسم  میظنت  نیا  رد  دومن و  یمظنت  ار  دوخ 
نیب اهنیب و  جشو  و  اهجارفنا ، عودص  مح  و ال  اهجرف ، تاوهر  قیلعت  الب  مظن  و  (. 2 .) دومنن زواجت  دوخ  دح  زا  مهنآ  دومن و  هجوتم  یئوس 
دعب قتف  و  اهجارـشا ، يرع  تمحتلاف  ناخد  یهذ  ادعب  اهادان  اهجارعم و  هنوزح  هقلخ  لامعاب  نیدعاصلا  هرماب و  نیطب  اهلل  للذ  و  اهجاوزا ،

: هدـیاب ءاوهلا  قرخ  یف  رومت  نا  نم  اهکـسما  اـهباقن و  یلع  بقاوـثلا  بهـشلا  نم  ادـصر  ماـقا  و  اـهباوبا ، تماوـص  قاـتترالا  هحفص 26 ) )
ار ناشهباشم  اهنآ و  نایم  تسویپ ، مه  هب  ار  شعیسو  ياهفاکش  دومن ، میظنت  دشاب ، هتسب  یئاج  هب  هکنآیب  ار  نامسآ  يهداشگ  ياههار 

يدود نامـسآ  هک  هاگنآ  و  دومن . ناسآ  ار  نآ  يراوشد  شقلخ  لامعا  هب  ناگدننک  دوعـص  شنامرفب و  ناگدنیآ  دورف  يارب  داد . طابترا 
اهنآ رب  هدنشخرد  ناگراتس  زا  دوشگ ، ندش  عمج  زا  دعب  ار  نآ  يهتسب  ياهرد  دنتـسویپ ، مهب  نآ  يهلـصاف  اب  تاعطق  ات  داد  شنامرف  دوب 
راثا اهثدـحا  یتلا  عئادـبلا  یف  ترهظ  (. 3 ...) دومن ظـفح  بارطـضا  زا  اوه  فاکـش  رد  ار  نآ  دوخ  یئاـناوت  تردـقب و  تشاذـگ و  بقارم 

يهمه رد  شتمکح  ياههناشن  عنـص و  راـثآ  اـتماص  اـقلخ  ناـک  نا  هیلع و  ـالیلد  هل و  هجح  قلخ  اـم  لـک  راـصف  هتمکح ، مـالعا  هتعنص و 
یف اورکف  ول  و  (. 4 .) دنشاب نابزیب  تکاس و  دنچ  ره  دشابیم ، وا  لیلد  تجح و  هدیرفآ  هچنآ  تسا و  راکشآ  هدرک  داجیا  هک  یتاعونـصم 
ریغض یلا  نورظنی  الا  هلوخدم !... رئاصبلا  هیلع و  بولقلا  نکل  و  قیرحلا ، باذع  اوفاخ  قیرطلا و  یلا  اوعجرل  همعنلا  میسج  هردقلا و  میظع 

تمعن یگرزب  تردق و  تمظع  رد  رگا  رشبلا !...؟ میظعلا و  هل  يوس  رصبلا و  عمـسلا و  هل  قلف  هبیکرت و  یقتا  هقلخ و  مکحا  فیک  قلخ  ام 
هتـشگ بویعم  اهمشچ  هدش و  رامیب  اهلد  نکیل  دندیـسرتیم  نازوس  باذع  زا  دنتـشگیم و  زاب  هار  هب  دـندرکیم و  هشیدـنا  رکف و  یهلا 

مشچ و هتخاـس ، نقتم  ار  ناـشبیکرت  هدومن و  مکحم  ار  ناـشتقلخ  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دنـشیدنایمن  کـچوک  تاـقولخم  هب  اـهنیا  تسا .
طابترا دراد ، اههرهچ  ناهج ، مظن  یلک  رهاظ  هحفص 27 ) (. ) 5 ...) تسا هتسارآ  اهنآ  رب  تسوپ  ناوختـسا و  هدروآ و  دیدپ  ناشیارب  شوگ 

مالـسلاهیلع یلع  اهرتگرزب . کچوک و  تاناویح  اهناشکهک و  اب  اههرذ  مظن  لماک  قباطت  اههدیدپ ، یلماکت  تکرح  رد  مظن  ناهج  یلک 
ریبـعت قبط   ) دوب دود )  ) هک هاـگنآ  مالـسلاهیلع ، یلع  ریبـعت  هب  ناـهج و  نوـکت  رد  مظن  دراد : هراـشا  مظن  نوگاـنوگ  رهاـظم  نیا  يهمه  هب 

یف یعرملا  ءاـشنملا  و  يوـسلا ، قوـلخملا  اـهیا  کـچوک . تادوـجوم  رد  مظن  تاـقولخم  يهمه  رد  مـظن  تارک . طاـبترا  رد  مـظن  (. نآرق
نطب یف  رومت  موسقم  لجا  مولعم و  ردق  یلا  نیکم  رارق  یف  تعضو  و  نیط ، نم  هلالس  نم  تئدب  راتسالا ، تافعاضم  ماحرالا و  تاملظلا 

هدش و هدیرفآ  ناسنا  يا  اهعفانم . لبس  فرعت  مل  و  اهدهشت ، ملراد  یلا  كرقم  نم  تجرخا  مث  ءادن  عمست  ءاعد و ال  ریحت  ال  انینج . کما 
رد تردام  مکش  رد  يدش ، هداد  رارق  صاخ  نامز  نیعم و  يهزادنا  ات  مکحتسم  یهاگیاج  رد  يدش و  عورـش  صلاخ  لگ  زا  وت  هتـسارآ !

هدیدان یئارس  هب  تهاگیاج  زا  سپـس  يدیونـشیم ، ار  یئادص  هن  و  يدادیم ، خساپ  ار  ینخـس  هن  یتشاد  تکرح  هنابرطـضم  ینینج  لاح 
نایب شیلماـکت  تکرح  ریـسم  رد  ار  ینینج  قیقد  مظن  ماـما ، هلمج  نیا  رد  (. 6 .) يدوب هتخانـشن  ار  شدوس  ياههار  هک  يدش  هدـنار  نوریب 

و تسا . رظن  دروم  هدوب  یعرم )  ) ینینج لحارم  مامت  رد  و  دنکیم . دشر  هب  عورش  یهلا  تبقارم  تحت  هیلوا ، کمخت  هنوگچ  هک  درادیم 
ضماغ ءیـش و  لک  لیـصفت  قیقد  هلخنلا  رطاف  وه  هلمنلا  رطاف  نا  یلع  الا  هلالدـلا  کـتلدام  هتاـیاغ ، غلبتل  كرکف  بهاذـم  یف  تبرـض  ول 

حایرلا و ءاوهلا و  ءامسلا و  کلذک  ءاوسالا و  هقلخ  یف  فیعـضلا  يوقلا و  فیفخلا و  لیقثلا و  فیطللا و  لیلجلا و  ام  یح و  لک  فالتخا 
قلاخ نامه  هچروم  قلاخ  هک  دـناسریم  نیا  هب  ارت  یلیلد  ره  یئامیپب ، تیاهن  ات  ار  هشیدـنا  هحفـص 28 )  ) رکف و ياههار  يهمه  رگا   » ءاملا

رد همه  ناوتان ، اناوت و  کبـس ، نیگنـس و  کچوک  گرزب و  رادـناج ، ره  مهم  فالتخا  زیچ و  ره  قیقد  لیـصفت  اـب  تسا ، اـمرخ  تخرد 
لانت داـکت  ـال  اـهتئیه ، هفاـطل  و  اـهتثج ، رغـص  یف  هلمنلا  یلا  اورظنا  (. 7 ...) بآ اـهداب و  اوـه  نامـسآ و  نـینچمه  دـنیواسم ، شتقلخ  ربارب 

عمجت اهرقتسم  یف  اهدعت  و  اههرجح ، یلا  هبجلا  لقنت  اهقزر ! یلع  تبـصو  اهـضرا  یلع  تبد  فیک  رکفلا ، كردتـسمب  و ال  رـصبلاظحلب ،
رجحلا سبایلا و  افـصلایف  ول  نایدـلا و  اهمرحی  نانملا و ال  اهلفغی  اهقفوب ال  هقوزرم  اهقزرب  هلوفکم  اهردـصل  اهدرو  یف  اهدربل و  اهرح  یف 
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اهنذا اـهنیع و  نم  سارلا  یف  اـم  اـهنطب و  فیـسارش  نم  فوجلا  یف  اـم  اهلفـس و  اـهولع و  یف  اـهلکا و  يراـجم  یف  ترکف  ول  سماـجلا و 
تفایرد رکف  هب  و  دـیاین ، مشچب  دـهاوخیم  هک  یکزان  یکچوک و  نیا  هب  ار  هچروم  ابعت . اهفـصو  نم  تیقل  و  ابجع ، اـهقلخ  نم  تیـضقل 

هگن شراـبنا  رد  و  دربیم ، شاهنـال  هب  ار  هناد  تسا  ناباتـش  شیزور  قزر و  يوس  هب  دوریم و  ار  دوـخ  ریـسم  هنوـگچ  هک  دـینیبب  دوـشن ،
(. 8 ».) هداد شیزور  لاح ، ياضتقم  هب  هدومن  لفکت  ار  شقزر  دنوادخ  نتشگزاب . يارب  ندمآ  رد  و  شناتسمز ، يارب  ناتـسبات  رد  درادیم .

یهاوخ بجعت  نآ  شنیرفآ  زا  يوش  قیقد  شـشوگ  مشچ و  شمکـش و  ناـیفارطا  نورد و  نیئاـپ و  ـالاب و  رد  ندروخ و  عـضاوم  رد  رگا 
، دـناسریم اهرتگرزب  اب  ار  کچوک  تاـناویح  ماـظن  تدـحو  هلمج ، نیا  رد  ع )  ) ماـما (. 9 ...) دـش یهاوخ  هتـسخ  نآ  فیـصوت  رد  درک و 
دمحلا هللا هحفـص 29 ) . ) دنتـسه زهجم  ناشزاین  لئاسو  يهمه  هب  گرزب  تاناویح  هک  روطنامه  تسا  زهجم  شتاجایتحا  يهمه  هب  هچروم 

هنک نافرع  نع  سوفنلا  مهامه  تارطخ  عدرو  هتردـق  بئاجع  نم  نویعلا  لـقم  ریح  اـم  هئاـیربک ، لـالج  و  هناطلـس ، راـثآ  نم  رهظا  يذـلا 
بئاـجع ربارب  رد  ار  صلاـخ  ضحم و  ياـهلقع  هتـشاد ، زاربا  هک  ار  دوخ  تلـالج  تمظع و  راـثآ  زا  يرادـقم  هک  ساپـس  ار  ادـخ  هتفص 

ماما مه  هلمج  نیا  رد  (. 10 .) تسا هتخاس  رود  شتافص  تقیقح  تخانـش  زا  دسریم ، دارفا  نهذ  هب  هک  یماهوا  و  هتخاس ، ریحتم  شتردق 
لالدتـسا هب  زاین  نیا  دـناسریم . ادـخ  هب  ار  ام  هنوگچ  ناهج  مظن  مینیبب  کنیا  دراد . رظن  ماگمه  اجکی و  ار  شنیرفآ  ناهج  ياـهیتفگش 

، یناسنا چـیه  لقع  نادـجو و  هاـگ  چـیه  دـنکیم . ماـظن  نآ  رب  مکاـح  روعـش  لـقع و  رب  تلـالد  یقیقد ، مظن  ناـمتخاس و  ره  هک  درادـن 
هدعاق و فالخ  یئانج  لمع  کی  یتح  ام  دشاب . هدمآ  دوجوب  روعش  اب  ياهدنزاس  نودب  مه  کچوک  مظنم  نامتخاس  کی  هک  دریذپیمن 
ای و  هدـنزاس ، نودـب  یئانب  چـیه  ایآ  ناج ...!؟ ریغ  نم  هیانجوا  نایریغ  نم  ءانب  نوکی  له  و  مینکیمن . روصت  راـکتیانج  نودـب  مه  ار  مظن 
وا هب  دسرپب  شرامعم  زا  و  دنیبب ، ار  یئابیز  ترامع  رگا  تسا  ادـخ  رکنم  هک  یـسک  یتسار  (. 11 .) دباییم ققحت  راکتیانج  نودب  یتیانج 
ارچ زگره ... دـنکیم !؟ توکـس  هدرک  رواب  اـیآ  تفگ . دـهاوخ  هچ  تسا ، هدـمآ  دوجوب  دوخب  دوخ  هتـشادن و  یئاـنب  يراـمعم و  میئوگب 
دراد تلاخد  اهنآ  رد  رـشب  تعنـص  تسد  هک  یگتخاس  ياهزیچ  نیا  اب  ناهج  لصا  دـنیوگیم  درادـن !؟ ناهج  لـصا  رد  ار  تلاـح  نیمه 
فرح یتسار  ناهج ! لصا  فالخب  دـهاوخیم  ياهدـنزاس  اـمتح  دـیآیمن ، دوجوب  رـشب  تسد  تلاـخد  نودـب  نوچ  اـهنیا  دـنکیم . قرف 
یلقع مکح  تسین ؟ یلقع  یعطق  مکح  کی  نیا  رگم  و  تسا ؟ مظن  زج  يزیچ  روعـش  اب  ياهدـنزاس  هب  جایتحا  كـالم  رگم  تسا  یبیجع 

مظن تسناد !؟ روشک  نالف  اـی  قاـطا  نورد  اـی  بش  هب  صوصخم  ناوتیم  ار  رب 2  هلئـسم 24  رگم  درادـن ! اجنآ  اجنیا و  هک  هحفص 30 ) )
هب رخاوا  نیا  رد  هک  نیرکنم - فرط  زا  نخـس  کی  طقف  هک  دوب  اهنرق  اهلاس و  تسا . نامتخاس  کـی  مظن  زا  رتروآتفگـش  هک  ناـهج 
ره مظن  بوخ ، رایـسب  دنیوگیم : کنیا  يروعـش . اب  يهدنزاس  هب  جایتحا  هچ  هک  نیمه  مهنآ  دشیم و  رارکت  دندمآرد - یبتکم  تروص 

روبزم روعش  هک  دراد  عنام  هچ  دشاب ؟ ناهج  زا  نورب  ناهج و  زا  شیپ  روعش  نیا  هک  اجک  زا  نکیل  دشابیم ، روعـش  رب  لاد  دشاب  هک  اجک 
يهدام تسا . هدمآ  دوجوب  هدام  یلماکت  تکرح  ندمآ  دوجوب  زا  سپ  اجیردت  يرآ  دشاب ؟ هدمآ  دوجوب  اجیردت  دـشاب و  ناهج  دوخ  رد 

هدرک ادـیپ  تسا  روعـش  هک  ار  تالامک  زا  یکی  اجیردـت  تسا  هداتفا  یلماـکت  تکرح  هار  رد  هک  سپـس  روعـش ، دـقاف  تسا و  یلزا  هیلوا 
هدمآرد یباتک  تروص  هب  یقرش  ناملآ  رد  هدش - هدینش  هکنانچ  تسام و  نرق  رد  دنوادخ  نیرکنم  يروئت  نیرتمهم  هک  نخس  نیا  تسا .

یمظن ناهج ، هیلوا  يهدام  اـیآ  ( 1 اریز : دشابیم ، ساسایب  تسـس و  رایـسب  نکیل  دنکیم ، بذج  ار  یحطـس  دارفا  ادتبا  دنچ  ره  تسا ...
ریسم رد  هتـسناوت  هنوگچ  تسا  هتـشادن  یمظن  رگا  دشاب و  هیلوا  يهدام  نامه  رب  مکاح  يروعـش  دیاب  هتـشاد  مظن  رگا  هن ؟ ای  تسا  هتـشاد 
يدایز داوم  ارچ  سپ  درادن ، یجراخ  لماع  هب  يزاین  تسا و  هدام  ره  یتاذ  یلماکت ، تکرح  رگا  ( 2 دتفیب !؟ هارب  یلماکت  تکرح  حیحص 

ای هدیدنگ  هدش و  دساف  دوش ، هجوج  هتـساوخیم  هک  یغرممخت  دـننکیم !؟ یئارقهق  تکرح  یتح  دوشیم و  فقوتم  ناشیلماکت  تکرح 
. تسا هدوبن  دوجوم  ناشتکرح  طیارـش  دـیئوگیم : تسا ! هدیـسرن  هجیتن  هب  هدـش و  هابت  ددرگ  یئاـمرخ  تخرد  هتـساوخیم  هک  ياهتـسه 
دنک و دـشر  یترارح  هحفـص 31 )  ) صاخ طیارـش  رد  دـیاب  غرممخت  دوش و  هدرورپ  كاـخ  اوه و  بآ و  صاـخ  طیارـش  رد  دـیاب  هتـسه 
، یلماکت تکرح  رگا  هک  تسا  اجنیا  تبحـص  یلو  دـسرب ، هجیتن  هب  ات  دـننکن  هبلغ  رـضم  ياهبرکیم  دـننام  تکرح  عناوم  دـیاب  نینچمه 
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يارب یلماکت  تکرح  ندوبن  یتاذ  هاوگ  دوخ  یجراخ  طیارش  تلاخد  دنشاب . هتشاد  نآ  رد  یتلاخد  یجراخ  طیارش  دیابن  دشاب  هدام  یتاذ 
تکرح و  دنتـسه ، ناهج  هدام  نیمه  ءازجا  زا  تهج  ره  هب  مه  یجراخ  طیارـش  دیئوگیم : تسا . هدام  ندوبن  یئافک  دوخ  دـهاش  و  هدام ،

هدام لک  ایآ  دـینک ، تقد  دوخ  راتفگ  رد  یلو  دنـسریم ، هجیتن  هب  دـننکیم و  کمک  مه  اب  همه  تسا  يرورـض  هدام  لک  يارب  یلماـکت 
هک مه  هدام  لک  دـشابیمن . اهنآ  یتاذ  یلماکت  تکرح  ندوب و  جاتحم  کـی  ره  هک  ءازجا  نیا  دـشابیم !؟ ناـهج  نیمه  ءازجا  زج  يزیچ 

روعش و اب  دوجوم  دوخ  نامتخاس  سپ  تسا ، هدمآ  دوجوب  هدام  دوخ  یلماکت  تکرح  اب  روعـش  دیئوگیم : ( 3 دشابیمن . هناگادج  يزیچ 
دوجوب ریبدـت  لقع و  روعـش و  نودـب  يروعـش  اب  قیقد و  دوجوم  نینچ  دـناوتیم  هنوگچ  تقو  نآ  تسا . هدومن  یلبق  روعـش  اـب  نآ  روعش 
دوجوب ياهدنزاس  ریبدت  لقع و  نودب  و  يدوخب ، دوخ  یلماکت  تکرح  اب  ناسنا  رد  روعـش  هک  درک  رواب  ناوتیم  الثم  ایآ  و  دشاب ؟ هدـمآ 

نیا شیادـیپ  رد  ام  نخـس  و  تسا ،! زجاع  دوخ  قیقد  تخانـش  زا  یتح  ناـسنا  تسا . ناـسنا  هداـم ، روعـش  دـح  نیرتـالاب  ( 4 دشاب ؟ هدـمآ 
راک رد  يروعـش  لقع و  تسد  وا  نتخاس  رد  دیاب  هک  دهدیم  ناشن  وا  قیقد  مظن  تسا و  هدمآ  دوجوب  هنوگچ  هک  تسا  روعـش  اب  دوجوم 

دوجوم نیرتکچوک  ( 5 تسا . زجاع  مه  دوخ  تخانش  زا  یتح  هک  روعـش  نیا  تسین . یفاک  امعم  نیا  لح  يارب  وا  ینامتخاس  روعـش  دشاب 
مظن نکیل  هدش ، گرزب  مجح  دـشابیم . ناشکهک  مظن  نامه  متا  مظن  دـشابیم . اراد  دوجوم  نیرتگرزب  هک  دراد  ار  یمظن  نامه  یناهج 
ناهج مظن  نیارباـنب  و  هحفـص 32 ) . ) دـشابیم روعـش  نآ  یئاتکی  رب  یتح  تقلخ و  رب  مکاح  روعـش  رب  یئایوگ  هاوگ  نیا  و  تسا . ناـمه 

هظحالم ار  اناوت  دنمرنه  کی  رثا  ام  یتقو  نارگید : يهتفگ  هب  یهاگن  کنیا  و  دناسریم . تقلخ  ناهج  رب  مکاح  يروعـش  هب  ار  ام  یبوخب 
یئایند هنوگچ  دیهد  فاصنا  سپ  مینیبب . زین  هدروآ  دوجوب  ار  ابیز  ءیـش  هک  ار  ینیرفآ  رنه  ياهتسد  نآ  میهاوخیم  رایتخایب  مینکیم ،
يدای نیرفآ  ناهج  يامن  رنه  نآ  زا  و  میریگب ، هدیدان  ار  نآ  ياتمهیب  قلاخ  مینیبب و  ار  تکوش  تمظع و  نیا  هب  لالج ، یئابیز و  نیا  هب 

رظن رد  تسا  هتـسر  هداج  رانک  رد  هک  ار  يردبـش  يهتوب  تسین . هدـنز  تادوجوم  تایح  رد  هعلاطم  اـی  یـسانشتسیز  نم  هتـشر  مینکن ؟
دوخ ردبـش  نیا  دـننک ؟ ربارب  وردوخ ، هایگ  نیا  اب  دـنناوتیم  تسا  هتخاس  رـشب  هک  یفرگـش  تالآ  نیـشام  همه  نیا  نونکاـت  اـیآ  دـیریگب 

یئایمیـش یکیزیف و  لاعفنا  لعف و  عون  نارازه  زور  ره  دـنکیم و  دـشر  امئاد  هک  زیگنا  تریح  روآتفگـش و  ینعم  ماـمتب  تسا  ینیـشام 
يهتـسه دـناهتفرگ ... رارق  هتفای  لیکـشت  نآ  زا  یعیبط  تایح  مامت  هک  یمـسالپوتورپ  هدام  کی  لرتنک  تحت  اهنت  همه  و  دـهدیم ، ماـجنا 

رداق اهبوکسورکیم  نیرتیوق  طقف  دشابیم و  هداس  لولس  کی  زا  رتکچوک  هبترم  نیدنچ  یتح  دنکیم ، لثم  دیلوت  هک  ردبش  مخت  یلصا 
رد هدـنز  دوجوم  کی  ندروآ  دوجوب  نآ  دـناهتفرگ و  رارق  ياهزات  فشک  کـی  يهناتـسآ  رد  نادنمـشناد  زورما  تسا .... نآ  ياـشامت  هب 

يهداـم دـنچ  نادنمـشناد  هک  تسا  رارق  نیا  زا  نکیل  تسا ، یئادـتبا  ـالماک  يهلحرم  رد  زونه  عوـضوم  نیا  هتبلا  تسا ، شیاـمزآ  يهلوـل 
تقلخ بئاـجع  زا  یکی  رظاـن  مه  دروـم  نـیا  رد  دـنروآ ... تسدـب  هدـنز  يدوـجوم  اـت  دـناهتخیمآ  مـهب  یـصاخ  بـیترت  هـب  ار  یئاـیمیش 

، نآ رب  ار  تاـیح  شیادـیپ  ناوـتیمن  هک  تسا  داـیز  ياهزادـنا  هب  یگدـنز  يارب  نیمز  یگتـسیاش  ياـههار  هحفـص 33 ) (. ) 12 ....) میتسه
دودـح 800  ) دراد تماخـض  ردـق  نآ  هدـش  لیکـشت  نیمز  حطـس  رب  یگدـنز  نابهگن  ياهزاگ  زا  هک  يوج  تسناد ... فداـصت  يهجیتن 

دودح رد  یتعرس  اب  هک  زور  رد  ینامسآ  ياهگنس  نویلیم  تسیب  رابگرم  يهعومجم  رش  زا  ار  نیمز  یهرز  نوچمه  دناوتب  هک  رتمویلک )
رب ار  ترارح  يهجرد  دراد ، هک  يرگید  ياهراک  رب  هوالع  نیمز  وج  درادـهگن . ناـما  رد  دـننکیم ، دروخرب  نآ  هب  هیناـث  رد  رتمولیک   50

اهیکشخ هب  اهسونایقا  زا  ار  بآ  راخب  بآ و  مزال  رایـسب  يهریخذ  زین  و  درادیم . هاگن  یگدنز  يارب  ياهتـسیاش ، دودح  رد  نیمز  حطس 
تفگ دـیاب  بیترت  نیا  هب  دـمآیم : رد  یتسیز  لـباق  ریغ  کـشخ  ياـهریوک  تروصب  اـههراق  يهمه  دوبن ، نینچ  رگا  هک  دـهدیم  لاـقتنا 

اهسونایقا و رد  یگدـنز  هک  تسا  بآ  رد  هجوت  لباق  تیـصاخ  راهچ  دـنراد . ار  نیمز  يارب  يرگنل  خرچ  ناونع  نیمز  وج  اـهسونایقا و 
تاجرد رد  دایز  رادقم  هب  نآ  نژیـسکا  بذـج  تیـصاخ  ( 1 دـنکیم : ظفح  لاوز  رطخ  زا  زارد  ياهناتـسمز  رد  ار  اـههناخدور  اـهایرد و 

اـههچایرد و بآ  تهج  نیمه  هب  تسا و  نتـسب  خـی  هجرد  يـالاب  هـجرد  رد 4  نآ  صوـصخم  نزو  نیرتـگرزب  هکنیا  یترارح 2 ) نیئاـپ 
هک نیمه  ( 4 دریگ . رارق  بآ  حطـس  رد  دوشیم  بجوم  هک  بآ  زا  خـی  صوصخم  نزو  ندوب  رتـمک  ( 3 دـنامیم . عیام  لاحب  اههناخدور 
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رطق مراـهچ  کـی  نآ  رطق  و  هاـم ، یکچوک  هب  نیمز  رگا  هحفـص 34 ) . ) دـهدیم سپ  ترارح  يدایز  ریداقم  دوخ  زا  دوش ، دـمجنم  بآ 
يهجرد درکیمن و  تیافک  نآ  يور  رب  اوه  اهبآ و  نتشاد  هاگن  يارب  رگید  نیمز ) يهبذاج  مشـش  کی   ) نآ يهبذاج  يورین  دوب ، ینونک 

ینونک و حطـس  ربارب  راهچ  نیمز  حطـس  دوب ، ینونک  رطق  ربارب  ود  نیمز  رطق  رگا  سکعب  و  تفریم ، ـالاب  ياهدنـشک  تروص  هب  ترارح 
الاب مرگولیک  کی  زا  اوه  راشف  و  دنکیم ، ادیپ  لیلقت  یکانرطخ  لکـشب  وج  عافترا  دـشیم و  ینونک  يورین  ربارب  ود  نآ ، يهبذاج  يورین 

زا مدرم  عامتجا  طاـقن  تفاـییم . شهاـک  ياهظحـالم  لـباق  روطب  تنوکـس  لـباق  ياـهاج  و  دـشیم ، رتداـیز  یناتـسمز  یحاون  تفریم .
نزو  ) لاـگچ دوـب و  دیـشروخ  یگرزب  هب  اـم  نیمز  رگا  دـشیم . نـکمم  ریغ  اـبیرقت  اـی  راوـشد  رایـسب  یطاـبترا  لـئاسو  و  رود ، رگیدـکی 

ریغ بآ  ندش  راخب  درکیم و  لزنت  رتمولیک  دودحب 10  وج  عافترا  دشیم و  ربارب  هبذاج 150  يورین  درک ، یم  ظفح  ار  دوخ  صوصخم )
ادیپ نزو  مرگولیک   150 یمرگولیک ، کی  روناج  کـی  دیـسریم . عبرم  رتمیتناـس  رب  مرگولیک  هب 150  ابیرقت  اوه  راـشف  دـشیم و  نکمم 

يهلـصاف رگا  دوبن . ریذپ  ناکما  رگید  یتادوجوم  نانچ  يارب  یلقع  یگدنز  دشیم . باجنـس  مادـنا  یکچوک  هب  یمدآ ، مادـنا  درکیم و 
تعرـس و  درکیم ، لزنت  ینونک  ترارح  عبر  هب  دیـسریم  نآ  هب  دیـشروخ  زا  هک  یترارح  دوب ، ینونک  رادـم  ربارب  ود  دیـشروخ  اـت  نیمز 
فـصن دیـشروخ  ات  هلـصاف  رگا  دنتـسبیم . خی  تادوجوم  يهمه  دـشیم و  ربارب  ود  ناتـسمز  لوط  دـشیم و  فصن  نآ  رادـم  رب  تکرح 

نآ رب  تاـیح  ناـکما  هک  دـشیم  نازوـس  يدـحب  نیمز  فـصن و  لوـصف  لوـط  ربارب و  ود  يرادـم  تعرـس  ربارب و  راـهچ  اـمرگ  دـشیم 
رهاـظ دـنکیم ، هرادا  ار  ناـهایگ  ناـهج  هک  يزومرم  نیناوق  لـالخ  زا  اـمئاد  هک  دراد  دوجو  یئادـخ  تسا  دـقتعم  هدـنراگن  (. 13 ...) دوبن
ءازجا لیکـشت  یلولـس و  تامیـسقت  لثم ، دیلوت  ومن ، هک : بیترت  مظن و  ( 1 تساـههار : نیا  زا  هحفـص 35 )  ) يو یلجت  روهظ و  دوـشیم .

کی يهدیچیپ  نیشام  اب  هسیاقم  لباق  يرشب  یعونصم  نیشام  چیه  یگدیچیپ : ( 2 دباییم . ماجنا  تباث  مظنم و  روطب  هشیمه  هایگ  فلتخم 
هریچ شاقن  چـیه  رهام و  زاس  همـسجم  چـیه  هچ  تسا . یئادـخ  يزیچ  تاتابن  لگ  گرب و  هقاس ، یئاـبیز  یئاـبیز : ( 3 تسین . هداس  تاـبن 
الماک لثم ، دیلوت  نیا  دـنکیم و  دـیلوت  ار  دوخ  ریظن  یهایگ  ره  ثراوت : ( 4 دنک . هیهت  یئابیز  نآ  هب  یئولبات  ای  همـسجم  دناوتیمن  تسد 

رد يرایسب  نادنمشناد  (. 14 .) وج وج ز  دیورب  مدـنگ  زا  مدـنگ  دـنراکب  روط  ره  اجک و  ره  هکنانچ  دریگیم  ماجنا  همانرب  تیـشم و  يور 
هداد تسد  ناشیا  رب  شنیرفآ  ملاع  مظنم  تایلجت  روهظ  ماگنه  هک  بیغ  ناهج  هب  تبـسن  ار  دوخ  نیـشتآ  ياهقشع  ناـهج  برغ  قرش و 

. تاتابن نامتخاس  فیرظ  ماظن  ناسنا ، ناویح و  ینامتخاس  قیقد  ماظن  اهناشکهک ، تارک و  ماظن  دناهتـشاد . نایب  هدومن و  فیـصوت  تسا 
لـصا و  دـنکن ، اهناسنا  یعامتجا  یگدـنز  رد  ناشریثات  تادوجوم و  نیا  طـباور  كرد  هب  رـصحنم  ار  دوخ  دـید  هک  یفـصنم  ناـسنا  ره 

. دربیم تذل  هچ  ینیع  تایلجت  نیا  ندید  زا  و  دنکیم ، اشامت  یبوخ  هب  ار  یهلا  تردق  تسد  دهد ، رارق  تقد  دروم  زین  ار  اهنآ  شنیرفآ 
اب دیراذگب و  پوکسورکیم  هشیـش  يور  ار  ایدولیا )  ) هایگ گرب  زا  هکت  کی  تسا ، روآتفگـش  براجت  زا  یکی  هدنز ، لولـس  يهعلاطم 

، اهلولـس زا  مادـک  ره  درک  دـیهاوخ  هدـهاشم  نآ  رد  تاـیح  زا  یمظنم  اـبیز و  يهرظنم  تقو  نآ  دـینک . هاـگن  نآ  هب  يوق  یـسدع  کـی 
زا هحفص 36 )  ) اهلولس هک  دید  میهاوخ  مینک  تقد  رگا  یلو  تسا ، لولس  هقبط  ود  ياراد  گرب  ياهتنا  الومعم  دنراد . یگنشق  نامتخاس 

. دنکیمن رییغت  تسا و  تفس  دنزاسیم  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  هک  اهلولـس  رادج  دنراد . یلماک  لالقتـسا  مادک  ره  و  دنتـسه ، ادج  رگیدمه 
یمسج هک  يزکرم  يهتسه  تسا . هتفای  لیکشت  دناهدش ، هدیچ  مهیور  نامتخاس  کی  ياهرجآ  دننام  هک  لولـس  رازه  اهدص  زا  گرب  ره 
فارطا رد  دوشیم ، هدید  يراوشد  هب  بلغا  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  نآ  مسالپوتیـس  زا  ياهیور  هتفرگ و  رارق  لولـس  لخاد  رد  هریت و  تسا 
یـسدع ریز  رد  هک  ياهشیـش  يور  رگا  یلو  تسا ، هدـیبسچ  مسـالپوتورپ  هب  نوچ  دوشیمن  هدـید  ـالومعم  دراد و  دوجو  یئاـشغ  لوـلس 

رهاظ رد  هکنیا  اـب  دراد  دوجو  تکرح  یهاـیگ  لولـس  رد  دوشیم .... تیور  ءاـشغ  میزیرب ، یظیلغ  بآ  کـمن  هدـش  عقاو  پوکـسورکیم 
هک دراد  دوجو  یکچوـک  یلیخ  ماـسجا  مسالپوتیـس ، يهتـسوپ  رد  یهاـیگ ، لولـس  لـخاد  رد  دـسریم  رظن  هب  مکحم  تاـبن  کـی  گرب 

ینعی لولـس ، عیام  تمـسق  تساههناخدور . يوت  رد  اهقیاق  تکرح  هیبش  اهنآ ، تکرح  دننکیم . تکرح  دنوشیم و  هدیمان  تسالپورلک 
مرگ ار  هشیش  میراذگب و  بیمآ  تشک  کی  هشیـش ، يور  رگا  لاح  تسا ....  مطالتم  جاوم و  ایرد  لثم  دراد و  تکرح  مسالپوتورپ  دوخ 
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یلولس کی  یناویح  هک  بیمآ  تسا . نایرج  رد  بیمآ  مسالپ  وتورپ  هایگ ، لولس  لثم  هک  دید  میهاوخ  مینک  هاگن  پوکسورکیم  اب  هدرک 
يارب طقف  تسین و  مکحم  ناویح  نیا  ياشغ  یتابن  لولـس  فالخ  رب  دوشیم . يراـج  بآ  رد  هکلب  دوریمن ، بآ  ریز  هشیـش  يور  تسا ،

هک دروآیم  رد  اپ  هکنیا  لثم  ددرگیم ، رتزارد  شندب  دوشیم و  ضوع  ناویح  ندـب  لکـش  نایرج ، عقوم  رد  تسا و  نآ  ندرک  دودـحم 
هک دـنراد  یچیپ  رد  چـیپ  لصفم و  تالیکـشت  یناویح ، یتابن و  لولـس  نیا  زا  کی  ره  دـنمانیم . بذاک  ياپ  ار  مسالپوتورپ  تمـسق  نیا 

شزرایب اهنآ  شیپ  اهتعاس  نیرتقیقد  راک  هک  دنریگیم  ماجنا  قیقد  يردق  هب  اهراک  نیا  و  دنهدیم . ماجنا  ار  یگدنز  فلتخم  ياهراک 
راکب عورش  تعاس  هک  نیمه  دنوشیم و  كوک  دوخب  دوخ  زاب و  تکرح  اب  اهنآ  هک  دناهدش  هتخاس  یقیقد  رایسب  ياهتعاس  دیامنیم ...

افداـصت دوخب و  دوخ  هحفـص 37 )  ) تقد همه  نیا  اب  اـهتعاس  نیا  هک  درک  تباـث  تسنکمم  هنوگچ  لاـح  دوشیمن . فقوتم  رگید  درک 
یئاهتعاس ندرک  كوک  يارب  هک  دومن  تباث  ای  و  تسا . هتفرن  راکب  اهنآ  تخاس  رد  يرهاـم  راکتعنـص  تسد  رکف و  دـناهدمآ و  دوجوب 

نآ اب  لولـس  کی  هک  درک  اعدا  ناوتیم  هنوگچ  نینچمه  تسین ؟ مزال  نآ  بحاـص  يوزاـب  تکرح  دـنرادن  ندرک  كوک  هب  جاـیتحا  هک 
هک میریذـپب  اقطنم  القع و  میروبجم  ام  تسا ؟ یفداـصت  زین  نآ  یمئاد  تکرح  هدـمآ و  دوجوب  اـفداصت  هدـیچیپ ، تالیکـشت  تقد و  همه 

اناـمه هیلاـع ، تـمکح  لــک و  لــقع  نآ  تـسا و  هدروآ  دوـجوب  روعــشیب  يهداــم  زا  ار  لولــس  نـیا  هیلاــع ، تـمکح  لــقع و  کــی 
میزومایب دـناهدرک  هدـهاشم  شنیرفآ  قیقد  ماظن  اب  دروخرب  رد  ار  یهلا  تاـیلجت  هک  ینادنمـشناد  نانخـس  میهاوخب  رگا  (. 15 ....) تسادخ

ره هطوبرم  یملع  بتک  هب  ناـتدوخ  دـیناوتیم  زین  و  (. 16 .) دینک عوجر  طوبرم  تاجتـشون  هب  دیناوتیم  ناتدوخ  دـش و  دـهاوخ  اهباتک 
ار نآ  قیقد  مظن  شنیرفآ و  بیاجع  ات  دینزب  يرس  یسانشناور و ... یـسانشهایگ ، یـسانش ، اضف  يژولویزیف ، یـسانشتسیز ، مولع  زا  کی 

نایب اب  ار  باتک  مجح  دـیابن  تسین و  هرهبیب  لئاسم  نیا  نتـشاد  زا  مه  یئاـمنهار  يهرود  ناوجون  ره  زورما ، رگید  هک  ( 17 .) دینک اشامت 
یلخاد و روعـش  هنوـگ  همه  دـقاف  هیلوا  يهداـم  دـنیوگیم : هک  تسا  نیا  مینک ، یـسررب  دـیاب  اـجنیا  هک  يزیچ  مینک . نوزفا  بلاـطم  نـیا 
هحفـص 38)  ) حیحـص هار  هب  افداصت  ات  هداتفا  يدایز  یهابتـشا  فدـهیب و  ياههار  هب  تدـم  زارد  رد  تسا و  هدوب  نآ  رب  مکاح  یجراخ 

یتسرد هدـش و  باسح  يهمانرب  اب  لوا  زا  ینونک  مظن  ینعی  تسا . هدـمآرد  ینونک  عضو  هب  تدـم  زارد  رد  سپـس  و  هتفرگ ، رارق  لماکت 
و تدم . زارد  ياهینادرگرس  زا  سپ  یلماکت  تکرح  حیحـص  هار  باختنا  نآ  تسا و  هدش  مظن  نیا  بجوم  فداصت  کی  طقف  و  هدوبن ،
هب هک  یفرح  نیرخآ  تسا  نیا  تسا . هداتفا  یلماـکت  تکرح  حیحـص  هار  هب  اـفداصت  هکلب  دوش ، هدرب  راـکب  دـیابن  مه  باـختنا  تغل  هتبلا 

نـشور زین  هتفگ  نیا  یگیامیب  یتسـس و  یتقد  رـصتخم  اب  یلو  دوشیم ، تظافح  نامز  ياهتسیلایرتام  فرط  زا  مکحم  يرگنـس  ناونع 
تـسین يزیچ  هدـیدپ ، کی  تکرح  رد  هچ  داجیا و  لصا  رد  هچ  لامتحا ، باسح  هدـش  حالطـصا  هکنانچ  ای  فداصت  اساسا  - 1 دوشیم .

يردق هب  هار ، تیاهنیب  نایم  زا  حیحص  ریـسم  رد  هدام  نداتفا  نایرج  هب  لامتحا  تسا ، تیاهنیب  اههار  دشاب . هتـشاد  یملع  شزرا  نونکا  هک 
داـیز رایـسب  ياـههار  میئوگب  هکنیا  دـنکیمن . نآ  هب  یئاـنتعا  زگره  دوخ  یگدـنز  راـتفر  زا  کـیچیه  رد  یلقاـع  چـیه  هک  تسا  فـیعض 

هک دراد  رثا  تسا و  بوخ  يدوجوم  يارب  یفارحنا  ياههار  نتفر  درادن . يرثا  چیه  تسا ، هداتفا  حیحص  هار  هب  هرخالاب  ات  هتفر  ار  یفارحنا 
و یفارحنا ، ياههار  يرایـسب  ای  همه و  نتفر  دشاب !؟ هتـشاد  دناوتیم  يرثا  هچ  اههار ، نآ  نتفر  هنرگ  دنک و  هبرجت  دوخ  روعـش  اب  دهاوخب 

چیه لوا  نامه  زا  نداتفا  حیحص  هار  هب  اب  ثحب  نیا  رد  یفسلف  یملع و  شزرا  رظن  زا  و  هتشادن ، يزایتما  چیه  نداتفا  حیحص  هار  هب  سپس 
رظن زا  ود  ره  تسا و  هدومیپ  المع  ار  حیحـص  هار  کی  اههار ، تیاهنیب  نایم  زا  لوا  نامه  زا  میئوگب  هک  تسا  نیا  دننامه  و  درادـن . یقرف 

یئاههار نامه  رد  امئاد ، هدام  هک  درادن  یعنام  چیه  دـشابن ، هدام  تکرح  رب  مکاح  يروعـش  رگا  - 2 تسین . انتعا  لباق  تالامتحا  باسح 
مکاح يروعش  رگا  - 3 دینک ) تقد  . ) دسرن هجیتن  هب  مه  هاگ  چیه  دنک و  رارکت  هبترم  اهدص  ار  هار  کی  یتح  دـخرچب و  هتفر  افارحنا  هک 
هحفـص  ) ره اریز  میـشکب ، ولج  ار  فداصت  ياپ  دـیاب  امئاد  هکلب  تسا ، تکرح  ءادـتبا  نامه  رد  طقف  هن  فداصت  دـشابن ، هدام  تکرح  رب 

ره رد  هصالخ  و  دـشابیم . ياهزات  یفارحنا  ياههار  ای  لبق و  یفارحنا  ياههار  هب  یئارقهق  تشگرب  ریـسم و  زا  فارحنا  ناـکما  هظحل  ( 39
نیا زا  شیپ  یئاـهنت  رطخ  زا  سرتـب  تسا  تاـملظ  نکم  رـضخ  یهرمهیب  هلحرم  نیا  عـطق  تسا . هتفهن  ماد  نارازه  یتـکرح  ره  هـظحل و 
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هک هتسارآ  هدش و  هدیرفآ  ناسنا  يا  ماحرالا :... تاملظ  یف  یعرملا  ءاشنملا  يوسلا و  قولخملا  اهیا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  هک  دیدناوخ 
يهیرظن لامتحا ، تسا  هدـش  حالطـصا  هکنانچ  ای  فداصت  نونکا  يدـش . تظفاحم  اهباجح ، ماحرا و  ياـهیکیرات  رد  يدـش و  داـجیا 

نیا دنراد . رارق  قلطم  نیقی  دودح  فرط  نآ  رد  هک  دوشیم  قیبطت  تفرعم  تاعوضوم  زا  هتـسد  نآ  رب  هک  تسا  ياهتفای  لماکت  یـضایر 
ناکما دودح  میهد و  صیخـشت  اطخ  زا  ار  تقیقح  میناوتیم  اهنآ  يهلیـسو  هب  هک  دـنراذگیم  ام  رایتخا  رد  ار  یلوصا  نیرتمکحم  هیرظن 

جنپ زا  دنترابع  دنهدیم و  لیکشت  ار  هدنز  ياههتخای  يهمه  یلصا  ءزج  اهنیئتورپ  مینک ... باسح  ار  ثداوح  زا  یـصاخیش  ره  ثودح 
رصنع نوچ 29  دشاب . هتـشاد  دوجو  متا  اهنآ 40000  نزو  لوکلوم  رد  دـیاش  هک  درگوگ  نژیـسکا و  نژورتین ، نژوردـیئ ، نبرک ، رـصنع 

جنپ نآ  نتفرگ  رارق  مه  رانک  لامتحا  فداصت و  يهزادنا  دناهدش . عیزوت  یقافتا  مظن و  نودـب  همه  هک  تسا  دوجوم  تعیبط  رد  یئایمیش 
يارب هک  ینامز  تدم  لوط  دشاب ، ندش  طولخم  لاح  رد  هتـسویپ  یتسیاب  هک  ياهدام  رادـقم  نیئتورپ و  ياهلوکلوم  نتخاس  يارب  رـصنع 

ار باسح  نیا  يوگ  نژوا  لراش  مان  هب  یـسیئوس  نادیـضایر  کـی  تسا . هبـساحم  لـباق  همه  دوشیم  مزـال  بیکرت  نیا  نتفرگ  تروص 
ناوتیمن تاملک  اب  هک  تسا  گرزب  ياهزادنا  هب  ددـع  نیا  تسا و  هدرک  ادـیپ  هدزناش  ناوت  هب  هد  هب  تبـسن  کی  ار  لامتحا  دـح  هدرک و 

زا يرادقم  دوش . لصاح  بیترتیب  طولخم  نآ  زا  نیئتورپ  بیکرت  دننام  یبیکرت  هک  تسه  نآ  لامتحا  راب  کی  اهنت  دومن . باسح  ار  نآ 
باسح قباطم  دوش ، هتخاس  نیئتورپ  لوکلوم  کی  رگیدکی  رانک  رد  اهنآ  ندش  هحفص 40 )  ) ور ریز و  يهجیتن  رد  تسا  نکمم  هک  داوم 

دوش ریذپتروص  نیمز  حطس  رب  ياهثداح  هکنآ  يارب  دهدیم . لیکشت  ار  ناهج  رـسارس  هک  تسا  ياهدام  يهمه  زا  شیب  راب  اهنویلیم  وا 
هب موـسوم  يریجنز  داوـم  زا  اـهنیئتورپ  تسا . مزـال  تقو  لاـس  هس  لـهچ و  تـسیود و  ناوـت  هـب  ینعی  لاـس  زا  یندـشن  ماـمت  ياـهنویلیب 

یهجوت بلاج  رایسب  بلطم  دوخ  دناهتـسویپ ، رگیدکی  هب  هنوگچ  داوم  نیا  ياهمتا  یبیکرت  ریجنز  کنیا  دناهدش . هتخاس  هنیمآ  ياهدیـسا 
روسفورپ دش . دنهاوخ  ياهدنـشک  رهز  دنـشاب  تایح  يهیام  هکنآ  ياجب  دـنوش ، هتـسویپ  رگید  کی  هب  یطلغ  تروص  هب  اهمتا  رگا  تسا .

ریغ دوش . لیکشت  لکش  تشه  لهچ و  ناوت  هب  هد  هب  تسا  نکمم  هداس  نیئتورپ  کی  ریجنز  هک  تسا  هدرک  باسح  یسیلگنا  زتیل  ب . ج .
يهدام نیئتورپ  هزات  دوش . هتخاس  نیئتورپ  زا  یلوکلوم  هک  دـشاب  نآ  ببـس  فداـصت  اـهنت  يزیچاـن ، نیا  هب  یلاـمتحا  اـب  هک  تسا  نکمم 
حابشا هبطخ  ( 1 ( ***** ) هحفص 41 (. ) 18 .) دوشیم هدـنز  دزیمآ  رد  نآ  هب  یگدـنز  زیمآرارـسا  رهوگ  نوچ  تسا و  یناجیب  یئاـیمیش 

. ضیف هغالبلاجهن  ص 242  ( 90  ) حابشا هبطخ  ( 3 . ) ضیف هغالبلاجهن  ص 240  ( 90  ) حابشا هبطخ  ( 2 . ) ضیف هغالبلاجهن  ص 240  ( 90)
ص 524 يهـبطخ 162  ( 6 . ) ضیف هغالبلاجـهن  ص 736  ( 90  ) حابـشا هبطخ  ( 5 . ) ضیف هغالبلاجـهن  ص 235  ( 90  ) حابـشا هبطخ  ( 4)

ءاطعا هلمج  نیا  رد  دنوادخ ، فرط  زا  قزر  لفکت  ( 8 . ) مالسالا ضیف  هغالبلاجهن  يهبطخ 227 ص 737  ( 7 . ) مالسالا ضیف  هغالبلاجهن 
يهبطخ 186 ص 628 زا  ( 10 . ) ضیف هغالبلاجهن  يهبطخ 227 ص 737  زا  ( 9 . ) تسا هدش  انعم  دنوادخ  فرط  زا  يزور  بسک  لئاس  و 
ادـخ ص دوجو  تابثا  رتسچنیو  زبموککم  تربلآ  ( 12 . ) مالسالا ضیف  هغالبلاجهن  هبطخ ي 227 ص 737  زا  ( 11 . ) ضیف هغالبلاجهن 

یب هک  تسا  ناهج  قیقد  مظن  زا  فشاک  لولـس ، کی  لماکت  رد  مزال  صاخ  ماظن  طیارـش و  تیاـعر  اـب  هدـنز  دوجوم  کـی  داـجیا  . 191
هام رد  راب  نیلوا  يارب  هدش و  فشک  تایح  داجیا  طیارـش  کنیا  هک  میئوگب ، تسا  مزال  انمـض  ( 13 . ) درک يراک  ناوتیمن  مظن  هدعاق و 
ند تدلارج  ( 15 . ) یتسیز کیزیف  داتـسا  نلآ  کنارف  ( 14 . ) يرجه ناضمر 98  داهن  ایند  هب  اـپ  شیاـمزآ  يهلول  قیرط  زا  يدازون  لـبق ،

دوجو تابثا  لیبق  زا  ( 17 . ) سانش هایگ  سانش و  تسیز  تسیترآ  زلراچ  لسار  ( 16 . ) اکیرمآ رد  يزرواشک  تاقیقحت  صصختم  گاتره 
نامتخاس ياهباتک : نوچمه  تعیبط و .... رد  ادـخ  نسیروم ، یـسرک  ناسنا  شنیرفآ  زار  یناهج ، نادنمـشناد  زا  نت  لهچ  فیلاـت  ادـخ 

نیا رد  یهاگـشناد  یـسرد  ياـهباتک  همه  و  منادیم ) هـچ   ) يرـس تاوزج  هتخانـشان ، دوـجوم  ناـسنا  ناـشکهک ، اـت  مـتا  زا  دیـشروخ ،
ادخ ص 22. دوجو  تابثا  اداناک : یتسیز  کیزیف  داتسا  نلآ - کنارف  ( 18 . ) اهتمسق

يزیرغ تیاده 
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ترطف نامه  هب  اسب  هچ  ناویح  ناسنا و  دازون  دشابیم . تاناویح  ناسنا و  يزیرغ  تیادـه  رد  تقد  دـنوادخ ، هب  ندیـسر  ياههار  زا  یکی 
. دیامن كرد  ار  بلاطم  نآ  ات  دراد  ياهیلاع  تالیـصحت  هب  زاین  دـشابن ، شقوفام  يامنهار  تسد  هب  رگا  هک  دربیم  هار  یبلاطم  هب  شیوخ 

قولخملا اهیا  دـیامرفیم : نینچ  ردام  ناتـسپ  ندـیکم  ندروخ و  ریـش  دروم  رد  ناسنا  دازون  يزیرغ  تیادـه  يهراـبرد  مالـسلاهیلع - یلع 
مولعم و ردق  یلا  نیکم  رارق  یف  تعضو  نیط و  نم  هلالـس  نم  تئدب  راتـسالا  تافعاضم  ماحرالا و  تاملظ  یف  یعرملا  ءاشنملا  يوسلا و 

لبـس فرعت  مل  اهدهـشت و  مل  راد  یلا  كرقم  نم  تجرخا  مث  ءادـن  عمـست  ـال  ءاـعد و  ریحت  ـال  اـنینج  کـما  نطب  یف  رومت  موسقم  لـجا 
رد هک  هتسارآ  هدیرفآ و  ناسنا  يا  کتدارا :؟ کبلط و  عضاوم  هجاحلا  دنع  کفرع  و  کما ؟ يدث  نم  ءاذغلا  رارتجا  كاده  نمف  اهعفانم 
رد يدش ! هداد  اج  نیعم  نیمز  ات  يراوتسا  هاگرارق  رد  يدش و  عورش  یـصلاخ  لگ  زا  يدش ! تظفاحم  رایـسب  ياههدرپ  کیرات و  ماحرا 

تهاگرارق زا  سپس  و  يدینشیم ، ار  يزاوآ  هن  یتفگیم و  خساپ  ار  ینخس  هن  یتشاد . تکرح  هنابرطـضم  يدوب  نینج  هک  تردام  مکش 
ناتـسپ زا  اذغ  ندـیکم  هب  ارت  یـسک  هچ  يدوب ، هتخانـشن  ار  شتعفنم  ياههار  و  يدوب ، هدـیدن  هک  يدـش  هتخادـنا  نوریب  یئارـس  فرط  هب 
تانایب زا  يرایـسب  رد  ع )  ) ماـما هحفص 42 ) (. ) 1 (؟ داد تناشن  ار  تساوخ  بلط و  لـحم  جاـیتحا ، ماـگنه  و  دومن ؟ تیئاـمنهار  ترداـم 
مکعدی مل  يدس و  مککرتب  مل  اثبع و  مکقلخی  مل  هناحبس  هللا  ناف  تسا : هدومرف  هراشا  تادوجوم  زا  ار  دنوادخ  یمئاد  تبقارم  شیفـسلف 

نیا (. 2 .) تسا هدراذگناو  يروک  ینادان و  رد  ار  امـش  و  هدرکن ، ناتیاهر  لمهم  و  هدیرفاین ، هدوهیب  ار  امـش  دنوادخ  یمع : هلاهج و ال  یف 
يارب مه  و  دراد ، یمئاد  تبقارم  تادوجوم  لماکت  يارب  دنوادخ  دـناسریم . اعیرـشت  انیوکت و  ناسنا  زا  ار  دـنوادخ  یمئاد  تبقارم  هلمج 

لک یلع  یلاعلا  هتفرعم و  هملعب و  اهل  نطابلا  وه  و  هتمضع ، هناطلسب و  اهیلع  رهاظلا  وه  دروآیم . نوناق  هدارا  روعش و  اب  تادوجوم  لماکت 
، تسا رـضاح  زیچ  همه  نطب  رد  شیهاگآ  ملع و  اب  و  تساطلـسم ، نیمز  رب  شیوخ  تمظع  تردق و  اب  دنوادخ  هتزع : هلالجب و  اهنم  یش 
اب ار  ناهج  ءانفلا : دعب  اهدیعی  مث  هتردـقب ، اهنقتا  و  هرماب ، اهکـسما  و  هفطلب ، اهربد  (. ... 3 .) دراد ولع  نآ  زیچ  همه  رب  شتزع  لالج و  اـب  و 

شاهداـعا نآ ، ءاـنف  زا  سپ  و  تخاـس ، مـظنم  نـقتم و  شتردــق  اـب  و  تـشاد ، شهاـگن  دوـخ  ناــمرفب  و  دوـمرف ، ریبدــت  شیوـخ  فـطل 
بقارم هداتـسیا و  زیچ  همه  رـس  يالاب  یئوگ  دراد . هطاحا  زیچ  همه  هب  شاهبناج  همه  تردـق  و  یلاعت ، قح  یهاگآ  ملع و  (. 4 .) دیامرفیم

(5 .) دـنادیم مه  ار  ناـبایب  یـشحو  تاـناویح  هلاـن  یتح  دـنادیم و  ار  اـهزاین  دـنکیم ، شمظنم  درادیم ، شهگن  دـنکیم ، ریبدـت  تسا .
تکرح هب  ات  ( 7) دراد تسد  رد  ار  ياهدـنبنج  ره  رـس  (. 6 .) دراد رظن  هحفـص 43 )  ) ریز زین  ار  اهسونایقا  ناـیهام  دـمآ  تفر و  تکرح و 

ار یتـسه  يهمه  مظن  هک  روطناـمه  تـسا ، هدـمآ  ناوارف  هغالبلاجـهن  رد  هـک  اـههنیمز  نـیا  رد  رگید  یتاـملک  اـهنیا و  درادـب . شحیحص 
. دـناسریم مه  ار  لامک  هب  لوصو  هار  رد  يزیرغ  مظن  نیارباـنب  هدوب و  لـماش  تاداـمج  هاـیگ و  تاـناویح و  رد  ار  مظن  عاونا  دـناسریم ،

ناهج رب  مکاح  یلاـع  تمکح  لـقع و  رب  هاوگ  تسا و  بیجع  يرما  ناشـشنیرفآ ، فدـه  یعیبط و  لاـمک  هب  تادوجوم  يهمه  تیادـه 
رتهاوـگ یهلا  ریبدـت  لـقع و  تلاـخد  رب  رتبیجع و  رایـسب  یملع ، روآتفگـش  ياـهراک  هب  تاـناویح  يزیرغ  ندرب  هار  تیادـه و  تسا ،

هناـملاظ و هک  اـهنآ  و  دـنرادن ، یهلا  ریبدـت  تلاـخد  هب  رارقا  زج  ياهراـچ  هدـیزگ  نادـناد  هب  ریحت  تشگنا  نادنمـشناد ، يهمه  دـشابیم 
هب ناگدنرپ  ترجاهم  هلئـسم  الثم  دننزیم . یمهفن  دیدن و  هب  ار  دوخ  هدرک  رایتخا  توکـس  دننک ، راکنا  دـنهاوخیم  هناجوجل  هنالهاج و 
زا شیب  دـشابیم . بلاطم  يرـس  نیا  زا  دـناهتفرن  هدـیدن و  نونکات  هک  یئاههار  نایم  زا  یتح  تکرح  حیحـص  هار  باـختنا  رود ، ياـههار 
زا یـشان  تارطاخم  هیلک  دوجو  اب  دنرجاهم . ناگدنرپ  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  هک  تسا  هدش  يراذـگمان  هتخانـش و  هدـنرپ ، عون  رازه  تشه 

راومه دوخ  هب  ار  يزارد  ياهرفـس  جنر  راب  ود  لاس  ره  هدـنرپ  اهنویلیم  ناسنا ، هرخالاب  یلگنج و  ياهيزوس  شتآ  یلاسکـشخ ، نافوط 
ات 80 ياهرادـم 40  نایم   ) یلامـش يهرکمین  رد  هک  یناگدـنرپ  ياههنوگ  دادـعت و  درادرب . رد  ار  اهسونایقا  اههراق و  مامت  هک  دـننکیم 

یگدنز راوتـسا  يهرئاد  بونج  رد  هک  یناگدنرپ  دادعت  هحفـص 44 )  ) زا دننکیم ، ترجاهم  بونج  فرط  هب  هدومن و  دـلو  داز و  هجرد )
رد اریز  تسا . رتشیب  یلیخ  دنیآیمرد ، زاورپ  هب  یلامـش  يهرکمین  ياهسونایقا  زارف  رب  یبونج  يهرکمین  ياهناتـسمز  ماگنه  دـننکیم و 

دنراد راکش  يارب  يرتشیب  تصرف  ناگدنرپ  تسا و  یئاوتسا  تسا . رتناوارف  یئاذغ  داوم  اعبط  یلامش ، يهرکمین  رواهنپ  ياهنیمزرـس  نیا 
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. تسا یتایح  مهم و  ياهلئـسم  دنروخیم ، اذغ  دوخ  نزو  زا  شیب  هنال  زا  جورخ  ماگنه  ات  اهنآ  ياههجوج  هک  یناگدـنرپ  يارب  رما  نیا  و 

. دنکیم کیرحت  ار  ناگدـنرپ  نیا  ترجاهم  يهزیرغ  امرـس  لصف  کیرات  دـنلب و  ياهبش  اههجوج ، دـشر  يراذـگمخت و  نایاپ  زا  سپ 
دنناوتیم اهنآ  زا  ياهراپ  هار  نیا  زا  دـننکیم و  هریخذ  دوخ  تسوپ  ریز  رد  یبرچ  تروص  هب  ار  مزال  يورین  ترجاهم ، زا  شیپ  ناگدـنرپ 

زا کشجنگ ، زا  رتگرزب  یمک  ياهثج  اب  دـنلنئورگ ، ياهياچاچ  زا  ياهراپ  دـندقتعم  ناسانـش  هدـنرپ  دـننک . زاورپ  یلاوتم  تعاس  یـس  ات 
هاگآ دوخان  هک  کچوک  ناگدنرپ  ياهراپ  دننکیم ... زاورپ  هرـسکی  تسا  رتمولیک  رازه  هس  زا  شیب  هک  ار  ایناپـسا  ياههنارک  ات  دنلنئورگ 

رب رتمولیک  نارازه  دندرگرب  تاجن  هنارک  نیرتکیدزن  هب  هکنآ  يارب  دنوریم ، ایرد  يوس  هب  دـنوشیم و  فرحنم  شیوخ  یلـصا  ریـسم  زا 
، كوتسرپ کچوک  ياههتسد  دنکیمن ... رفس  یبطق  كوتسرپ  زا  رترود  کی  چیه  رجاهم  ناگدنرپ  نایم  زا  دننکیم ... زاورپ  اهبآ  زارف 

ترجاهم یهاگ  دننکیم و  تکرح  اقیرفآ  یبونج  یبرغ و  ياههنارک  فرط  هب  سپس  دنسریم و  اپورا  هب  سلطا  سونایقا  زا  روبع  زا  سپ 
. دـیامیپیم هار  رتمویلک  هنالاس 35000  شترجاـهم  رد  هدـنرپ  نیا  دـنکیم ... ادـیپ  همادا  بونج  بطق  خـی  ياـههدوت  ياـههرانک  اـت  اـهنآ 
ار نیجبآ  عون  شیامزآ ، رد  تسا ... هدشن  نشور  الماک  اهنآ  قیقد  ریسم  یلو  دننکیم ، یبایتهج  زیگناتفگش ، یتقد  اب  رجاهم  ناگدنرپ 

شیامیپ زا  سپ  هدـنرپ  نیا  دـندرک . اهر  اجنآ  رد  دـندرب و  اکیرمآ  رد  نتـسب  رهـش  هب  دـندرک و  يراذـگهقلح  هتفرگ و  ناتـسلگنا  زلو  رد 
نیمه اهیهام ، رام  هحفص 45 ) (. ) 8 .) درک تعجارم  دوخ  يهناخ  هب  سونایقا  زا  ياهناشن  هنوگ  چیه  نودب  زور  زا 2/5  دعب  رتمولیک   5000

تکرح ادوـمرب  رئازج  بوـنج  رد  ياهطقن  فرط  هب  دنـشاب  هک  ياهشوـگ  ره  رد  رد  هکرب  هناـخ و  دور  ره  رد  دندیـسر  دـشر  نس  هـب  هـک 
، دـنیآیم اپورا  زا  هک  اهیهام  رام  زا  هدـع  نآ  دـنریمیم . اجنامه  رد  دـنراذگیم و  مخت  سونایقا  فرژ  قاـمعا  رد  اـجنآ  رد  دـننکیم و 

يربخ ملاع  ياجک  چـیه  زا  دـلوت  ماگنه  هک  یهام  رام  ياـههچب  دنـسریم . هطقن  نیا  هب  اـت  دـنیامیپیم  اـیرد  رد  ار  تفاـسم  لـیم  نارازه 
زا روبع  زا  سپ  و  شیوخ ، یلـصا  نطو  هب  تعجارم  هب  دـننکیم  عورـش  دـناهدید  بآ  زا  ناـیاپیب  یئارحـص  رد  ار  دوـخ  طـقف  دـنرادن و 

دناهدـمآ اجنآ  زا  اهنآ  نیدـلاو  هک  ياهکرب  ای  هناخدور  نامه  هب  هراـبود  اهدـم ، رزج و  جاوما و  اـهنافوط و  رب  هبلغ  ناـیاپیب و  ياـهایرد 
اب هکنآ  زا  سپ  ناوج ، ياهیهام  رام  نیا  تسا . یهام  رام  زا  رپ  هشیمه  ناهج ، ياـههچایرد  ور  اـهنآ  يهمه  هک  يروط  هب  دـندرگیمرب .

نامه قبط  رب  دندیـسر  دـشر  نس  هب  نوچ  و  دـننکیم . امن  وشن و  اجنآ  رد  دـندناسر ، یلـصا  نطوم  هب  ار  دوخ  ناوارف  تاقـشم  تامحز و 
یباـی و تهج  سح  نیا  دـنریگیم . رـس  زا  ار  لسلـست  ور  ود  نیا  دـندرگیمرب و  داوـم  رب  ریازج  یکیدزن  هب  لـحنی ، ـال  زوـمرم و  نیناوـق 

يارب تسا . هدـشن  راکـش  اکیرمآ  لحاوس  زا  یهام  رام  چـیه  نونکات  زگره  تسا !؟ هتفرگ  همـشچرس  اجک  زا  یلـصا ، نطوم  هب  تشگزاب 
کی هب  ار  نآ  دـشر  يهرود  دـشاب ، هتـشاد  ار  اهایرد  هصرع  ندومیپ  ادوم و  رب  رئازج  هب  ندیـسر  يارب  یفاک  تقو  اپورا  یهاـم  راـم  هکنیا 

رد اهنآ  یئامنهار  تادوجوم و  زا  یهلا  ریبدت  يریگتـسد  هغالبلاجـهن ، میرک و  نآرق  رظن  زا  (. 9 .) تسا هدرب  الاب  رتشیب  مه  یهاگ  لاـس و 
عبـس نهیـضقف  دوشیم . ماجنا  یهلا  ریبدت  فطلاب و  تادوجوم  يهمه  یلماکت  تکرح  هتـشادن ، نارادناج  هب  صاصتخا  ناشهدنیآ  ریـسم 
نادب ار  نامـسآ  ره  يهمانرب  تخاس و  نامـسآ   7 زور ، ود  رد  ار  اـهنآ  هحفـص 46 ) ... ) اهرما ءامـس  لـک  یف  یحوا  نیموی و  یف  تاومس 

نوچ دـنکیم ، تیاکح  ار  شراـبخا  نیمز  زور  نآ  رد  اـهل : یحوا  کـب  ناـب و  اـهرابخا ، ثدـحت  ذـئموی  تلـصف . يهیآ 12  دوـمن  یحو 
درک یحو  لسع  روبنز  هب  تیادخ  اتویب  لابجلا  نم  يذختا  نا  لحنلا  یلا  کبر  یحوا  و  هلزلز . يهیآ 5 / تسا  هدومن  یحو  وا  هب  تیادخ 

درک و میظنت  هکنامه  تسارآ ، دیرفآ و  هک  یئادخ  يدـهف : ردـق  يذـلاو  يوسف ، قلخ  يذـلا  لحن . نک 68 / باختنا  هناـخ  اـههوک  زا  هک 
اطع نآ  هب  ار  يزیچ  ره  شنیرفآ  هک  تسا  یـسک  ام  يادخ  يده : مث  هقلخ  یـش  لک  یطعا  يذـلا  انبر  یلعا .  3  / يهیآ 1 دومن  یئامنهار 

يهلئـسم رد  جرا  رپ  باـتک  نیا  زا  یئاـههنومن  هک  میدروآ  هغالبلاجـهن  زا  یتاراـبع  مه  نیازا  شیپ  هـط . هیآ 50 / درک  شتیادـه  دوـمن و 
دشابیم تادوجوم  يهمه  رد  یهلا  تیاده  هغالبلاجهن ، نآرق و  رظن  زا  هک  دوشیم  هدافتسا  تاریبعت  نیا  زا  دشابیم . تادوجوم  تیاده 

طقف تاداـمج  رد  مینک ، تباـث  میناوتیمن  یملع  رظن  زا  ار  تاداـمج  رد  تیادـه  يداـم . ریغ  دوجوم  یتح  ناـج و  یب  هچ  رادـناج و  هچ 
تاناویح يزیرغ  تیادـه  ریظن  صاخ  یتیادـه  تابثا  يارب  یهار  یلو  دـناسریم  ناهج  رب  مکاح  روعـش  هب  ار  ام  تارک ، قیقد  مظن  نامه 
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تـسنکمم و  دـیامنیم ، میظنت  ار  اـهنآ  تکرح  هک  دراد  دوجو  یئورین  مه  تاداـمج  رد  میهدیم  لاـمتحا  هک  تسا  ردـق  نیمه  میرادـن .
کی طقف  دـشابن و  نینچ  مه  دـیاش  لامتحا ... طقف  هتبلا  دریمب ، حالطـصاب  دورب و  تسد  زا  روبزم  يهدـنهد  مظن  يورین  هک  دـسرب  يزور 

یعالطا تادامج  تایتاذ  تاذ و  زا  اقیقد  ام  هک  تسا  نیا  عقاو  دشاب . نیشام  کی  ای  تعاس  کی  مظن  دننام  ینیـشام  یـسدنه و  مظن  عون 
كرد ینعی  هدب . ناشن  نم  هب  دنتسه  هک  روطنآ  ار  ءایـشا  ایادخ  یه : امک  ءایـشالا  ینرا  مهللا  هک . هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  میرادن ،
تارذ رـصانع و  تسا . هدـش  لـح  رگید  لـئاسم  نیا  اـقآ ، يا  دـیئوگن : مهاوخیم . ار  عـقاو  نآ  تسا ، رهاوـظ  نیا  زا  ریغ  يزیچ  ره  عـقاو 

زا ام  دـیئوگیم  روطچ  تسا ، هدـش  نیعم  مه  متا  يهتـسه  ياهنورتکلا  دادـعت  تسا . هدـش  فشک  ـالاح  مه  رـصانع  يهیلوا  هحفص 47 ) )
ياهگنـس اهنیا  تسین ، رـصانع  يهیلوا  تارذ  رـصانع و  نیمه  طقف  دامج  تقیقح  رتهتـسهآ ! يردق  یلو  میرادـن ؟ یعالطا  ءایـشا  تایتاذ 
شتقیقح دـنادیم ، یمومع  نوناق  کی  ار  نآ  نتوین  هک  هبذاج  يورین  ـالثم  تسا !؟ نیمه  طـقف  داـمج  اـیآ  نکیل  دـندامج ، يداـم  نیریز 

کی تاـماظن  نوچمه  تاداـمج  رب  مکاـح  نیناوق  اـیآ  مینادیمن . ار  شتقیقح  هک  دوشیم  لـقن  نتوین  دوخ  زا  یتـح  تسا ؟ هدـش  فشک 
: دـیوگیم نیمز  اهنامـسآ و  يهرابرد  نآرق  تساهنآ !؟ رب  مکاح  يدارا  یئورین  کی  نیا  رب  هوـالع  اـی  تسا  تعاـس  کـی  اـی  نیـشام و 

امـش یلو  دنیوگیم ، ادخ  حیبست  زیچ  همه  دیوگیم : و  ( 10 .) تعاطا اب  میدمآ  دـنتفگ  هارکا  هب  هچ  و  دوخ ، يهدارا  هب  هچ  دـیئایب  میتفگ 
عضو قیقحت  زا  لاح  ره  هب  ( 12) دنراد یعالطا  ایند  یگدنز  رهاظ  زا  طقف  دیوگیم : نیب  هدام  نافوسلیف  يهرابرد  و  ( 11 .) دینکیمن كرد 

عون کی  ناشیمـسج ، هدیچیپ  رایـسب  مزیناگرا  رب  هوالع  هک  مینادیم  رگید  ار  تاناویح  صوصخب  نارادناج و  نکیل  میروذـعم ، تادامج 
مه یلومعم  ياـهناسنا  لـقعب  یتـح  هک  یئاـهراک  اـنایحا  و  دوشیم ، ماـجنا  راـکتبا  باـختنا و  اـب  هک  دـنراد  هناـهاگآ  يدارا و  تاـکرح 

يارب راک  میـسقت  لمع  تردق و  تسنادیم . اهناسنا  يارب  یمومع  ینوناق  ار  نآ  تراکد  هک  دـنراد  ار  طیحم  اب  قباطت  تردـق  دـیآیمن .
دیدجت تردـق  دـنراد ، یمومع  تشادـهب  تاروتـسد  دـنراد ، دوخ  يهعماج  يارب  یئازج  نیناوق  دـنراد ، ار  دوخ  عامتجا  دارفا  زا  کی  ره 

هتفر شیپ  کینورتکلا  ياهزغم  اـب  ناوتیم  هک  دـنراد  دوخ  ياـهزاین  يهراـبرد  یتاـقیقحت  هحفـص 48 ) ، ) دنراد ار  دـساف  وضع  نامتخاس 
تـسیز نآ  اب  هک  یتاجایتحا  طیحم و  تایـضتقم  هب  اـنب  ار  شیوخ  یلـصا  تعیبط  یتح  تئیه و  لکـش و  دـنریزگان  لولـس  دومن . هسیاـقم 

هدامآ ار  دوخ  دیاب  دیآیم ، دوجوب  رادـناج  تادوجوم  ندـب  رد  هک  یلولـس  ره  دـنزاس . گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ  دـنهد و  رییغت  دـننکیم ،
ار و مشچ  کشا  یهاگ  و  دـهد ، لیکـشت  ار  نادـند  يانیم  یهاگ  تسوپ  تروص  هب  یهاگ  دـیآرد ، تشوگ  تروص  هب  یهاگ  هک  دزاس 

دروآرد یتیفیک  لکش و  نامه  هب  ار  دوخ  تسا  فظوم  یلولس  ره  تلاح  نیا  رد  شوگ . بلاق  هب  یهاگ  دیآرد و  ینیب  تروص  هب  یهاگ 
، دوش هدـیرب  اهنآ  زا  يوضع  اـی  هجنپ  تقوره  هک  دنتـسه  گـنچرخ  لـثم  تاـناویح  زا  يرایـسب  (. 13 .) تسا دـعاسم  نآ  ماـجنا  يارب  هک 

دوقفم وضع  دیدجت  لمع  هکنیا  درجمب  انمـض  دنیآیمرب . نآ  ناربج  ددص  رد  دنهدیم و  ربخ  ار  وضع  نآ  نادقف  اروف  طوبرم  ياهلولس 
هدیـسر اهنآ  راک  يهمتاخ  عقوم  تقو  هچ  هک  دنمهفیم  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  نآ  لثم  دنتفایم و  راک  زا  دـلوم  ياهلولـس  تفای ، همتاخ 

ار دوـخ  یئاـهنت  هب  نآ  يهمین  ره  مینک ، مین  ود  ناـیم  زا  دـننکیم  تسیز  نیریـش  بآ  رد  هـک  ار  یجنفـسا  تاـناویح  زا  یکی  رگا  تـسا .
ام دـنکیم ، تسرد  دوخ  يارب  يرگید  رـس  دـیربب  ار  یکاـخ  زمرق  مرک  کـی  رـس  دـیآیمرد . لـماک  درف  تروص  هب  دـننکیم و  لـیمکت 

ناحارج هک  تفای  دـهاوخ  ققحت  وزرآ  نیا  زگره  ایآ  اما  میزادـنایب ، راکب  ندـب  يهجلاعم  يارب  ار  اهلولـس  هک  میراد  تسد  رد  یلئاـسو 
یئاهراک تاناویح  زا  یخرب  (. 14 .) دنروآ دوجوب  ندب  رد  یباصعا  هلسلس  نخان و  ناوختـسا و  تشوگ و  ای  هزاتیتسد  دنراداو  ار  اهلولس 

، وا تشپ  زا  ياهطقن  هب  دنکیم و  راکش  ار  یمرک  لیفومآ  يهرـشح  دناهتـشادن : هحفـص 49 )  ) ياهقباس هک  دنهدیم  ماجنا  يرطف  روطب  ار 
يهطقن رد  سپـس  دروخن  ناکت  دوش و  سحیب  هک  هزادنا  نآ  هکلب  ددرگ ، دساف  شتـشوگ  دریمب و  مرک  هک  هزادنا  نآ  هن  دـنزیم ، شین 
هیذـغت مرک  هزات  رت و  تشوگ  زا  اههچب  دریمیم . دـنیایب  ایند  هب  اههچب  هکنیا  زا  لبق  شدوخ  دـنکیم . يراذـگ  مخت  مرک  ندـب  زا  یبسانم 

، دناهدرکن هدهاشم  ار  وا  يهداعلا  قراخ  لمع  هدیدن و  زگره  ار  ردام  هک  نآ  اب  نادـنزرف  هک  تسا  نیا  بجع  دـنوش . گرزب  ات  دـننکیم 
لـسن زگره  نوچ  و  دننکیم . رارکت  هابتـشا  نودب  تقد و  لامک  اب  ار  ردام  لمع  يراذگمخت  عقوم  رد  دندیـسر ، دشر  دـحب  هکنآ  زا  سپ 
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همین ار  يروبنز  ناتدوخ  امش  (. 15 .) دوریمن هجو  چیه  هب  نداد  ای  لامتحا  دننکیمن ، كرد  ار  رگیدکی  هرـشح  نیا  يدعب  لسن  نیـشیپ و 
ره اهنیا  دنزیم و  دگل  دنکیم و  هلک  دـنزیم و  وا  دـینک . اشامت  ار  اهنآ  گنج  هاگنآ  دـینک و  کیدزن  ناگچروم  يهنال  هب  دـینک و  ناج 

ناونع هب  و  دـنروآرد ، ياپ  زا  ار  نمـشد  اـت  دـنوشیم  لـسوتم  اـهکینکات  عاونا  هب  دـنرادیمنرب  تمواـقم  زا  تسد  دـنهدیم  تاـفلت  هچ 
. دوشیم هدید  دنکیم  يروآتفگش  ياهراکتبا  زا  تیاکح  هک  يرایـسب  يدارا  لامعا  راکیپ  نیا  رد  دنرب ، شاهنال  هب  یناتـسمز  يهریخذ 

یگدنز رد  ار  یعامتجا  قیمع  كرد  روعـش و  راثآ  دننک  تقد  ار  یعامتجا  تاناویح  لامعا  دنناوتیم  هتـشاد  يرتشیب  يهلـصوح  هک  اهنآ 
، هچروم نوچ   ) تاناویح لـیبق  هحفـص 50 )  ) نیا يهرابرد  هک  یئاههمانیگدـنز  يهعلاطم  اب  دـنناوتیم  نارگید  دـننکیم و  هدـهاشم  اـهنآ 

نیا زیگناتفگـش  ياـهراک  همه  نیا  هک  میریذـپب  میناوتیمن  اـم  دـنریگ . هرهب  نادنمـشیدنا  تقد  زا  هدـش  هتـشون  نئوگنپ ) لـسع ، روـبنز 
رتشوه اب  یکاخ  هرک  نیا  نارادناج  همه  زا  ناسنا  هک  دننادیم  همه  دشاب ، ناشدوخ  کچوک  رایسب  یکاردا  هاگتسد  هب  طوبرم  تاناویح 
تعامج رب  يداقتنا  یبرغ  ياهنادیـضایر  زا  یکی  هک  دیاهدینـش  دنامیم . ریحتم  تاناویح  نیا  راک  رد  مه  وا  نکیل  دشابیم ، رتریبدت  اب  و 

زارد نایلاس  تشذگ  زا  سپ  نکیل  دراد ، هابتشا  یکدنا  یضایر  تقد  رظن  زا  ناروبنز  يودنک  ياههناخ  يهیواز  هک  تشاد  لسع  ناروبنز 
روبزم داتسا  زا  رتهب  ناروبنز  تعامج  تایضایر  هدومن و  هابتشا  روبزم  نادیضایر  دوخ  هک  دش  تباث  رگید ، نادنمـشناد  زا  یخرب  رکفت  و 
نیهارب قبط  زاـب  دـشاب ، مه  تاـناویح  نیا  دوخ  یکاردا  هاگتـسد  هب  طوـبرم  زیگناتفگـش  ياـهراک  نیا  يهمه  رگا  هک  هتبلا  تسا . هدوـب 

نورب بیغ  زا  یتسد  باب  زا  هداعلا  قلاـخ  ياـهراک  نیا  هک  میوگب  متـساوخ  نکیل  ددرگرب ، یلزی  مل  يادـخ  یتسه و  عبنم  هب  دـیاب  یعطق 
يرکف تاشوارت  زا  بیجع  راتفر  نیا  میئوگب  میناوتب  رگا  ددرگیم . ریبدت  یبیغ  یهاگآ  ملع و  عبنم  زا  امیقتـسم  هدوب  دـنکب  يراک  دـیآ و 

مه زاب  تسا ، هدـنام  یقاب  ناشنیدـلاو  یمئاد  راتفر  زا  نادـنزرف  يزغم  ياهرایـش  رد  ثاروت  هب  هک  تسیراثآ  ای  تسا و  تاناویح  نیا  دوخ 
تیاده يهرابرد  برغ  قرش و  گرزب  نادنمـشناد  هک  هچنآ  يهمه  فالخ  رب  اقافتا  تسوا . زا  اهیهاگآ  يهمه  هک  تسا  دنوادخ  تسد 
تعیبـط زا  یئزج  تعیبـط  ناـهج  رد  بابـسا  لـلع و  هار  زا  یهلا  ریبدـت  لاـح  ره  هب  هک  دـسریم  رظن  هب  دـناهتفگ ، تاـناویح  نـیا  يزیرغ 

. دـشاب يرگید  يدام  زیچ  ای  تاناویح  نیا  کچوک  زغم  دـناوتیم  زیگناتفگـش ، ياهراک  نیا  یعیبط  لماوع  باـسح  نیا  هب  و  دـشابیم .
همه اهنیا  هحفص 51 )  ) هک دنـشابیم . يدحا  تاذ  لولعم  زیچ  همه  ناویح و  دوخ  زغم و  دوخ  راکفا و  دناهلیـسو و  لماع و  همه  اهنیا  یلو 
نمل تبجع  و  درادن ... ناکما  قح  تیلع  نودب  قلخ  تیلولعم  هک  دنکیم  دیکات  ار  نیا  اج  همه  ع )  ) یلع دوب ، دنناوتن  تلعیب  دـنلولعم و 
لادلا هللادمحلا  (. 16) دنیبیم ار  یهلا  قلخ  کنیا  اب  دنکیم  کش  دنوادخ  رد  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  هللا : قلخ  يری  وه  هللا و  یف  کش 

تاناویح يزیرغ  تیاده  لاح  ره  هب  (. 17 .) تسا هدومرف  یئامنهار  شیوخ  دوجو  رب  شقلخ  اب  هک  ار  يادـخ  ساپـس  هقلخب : هدوجو  یلع 
جهن يهبطخ 86  زا  ( 2 . ) ضیف هغالبلاجهن  هبطخ 162 ص 523  زا  ( 1 ( ***** ) هحفص 52 . ) دومن رکذ  یـصاخ  یناونع  ریز  ناوتیم  ار 

زا ( 5 . ) حلاص ص 276 رتکد  جـهن  هبطخ 186  زا  ( 4 . ) حلاص ص 275 یحبـص  جهن  هـبطخ 186  زا  ( 3 . ) حلاص ص 117 یحبـص  رتکد 
(8 . ) حلاص ص 158 رتکد  جهن  هبطخ 109  زا  ( 7 . ) حلاص ص 321 رتکد  جهن  هبطخ 198  زا  ( 6 . ) حلاص ص 312 رتکد  جهن  هبطخ 198 
 / تلصف ( 10 . ) نوسیروم ص 81 یسرک  ناسنا - شنیرفآ  زار  ( 9 . ) ناریا ییایفارغج  نامزاس  تایرشن  يرس  زا  میسانشیم  هکنانچ  ناهج 

ناسنا ص شنیرفآ  زار  ( 15 . ) ناسنا ص 85 شنیرفآ  زار  ( 14 . ) ناسنا ص 61 شنیرفآ  زار  ( 13 . ) 7 مور /  ( 12 . ) 44 ءارسا /  ( 11 . ) 11
. ضیف هبطخ 152 ص 467  هغالبلاجهن  ( 17 . ) ضیف راصق ص 1145  همکح  هغالبلاجهن  ( 16 . ) 48

صقن

زجعلا نم  هب  اهمـسو  امب  و  دـیامرفیم : نینچ  ع )  ) یلع تسا ، تاقولخم  صقن  رد  تقد  دـنوادخ  هب  لوصو  يرکف  ياـههار  زا  رگید  یکی 
ماود اهنآ  رایتخایب  یمتح و  ءانف  شتردـق و  لیلد  تسا ، تاقولخم  رب  هک  زجع  غاد  هماود . یلع  انفلا  نم  هیلا  اهرطـضا  امب  و  هتردـق ، یلع 
همه تاقولخم  ( 2 .) درادن يدننامه  دوخ  هک  دناسریم  تاقولخم  نتشاد  دننامه  اب  هل : هبش  نا ال  یلع  مههابتشاب  و  (. 1 .) دشابیم یلاعت  وا 
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يهلیسو هداتفا  ندوب  هرظنم  زا  دوخ  دنوشیم و  نومنهر  یلصا  روظنم  هب  ار  ام  تقد ، یمک  اب  ندوب  روظنم  نیع  رد  هک  دنتـسه  یئاههرظنم 
هک میمهفیم  تقد  یمک  اـب  اریز  دـندرگیم ، لیدـبت  ندوـب  رظنی ) هب   ) هب ندوـب  رظنی ) هیف   ) زا حالطـصا  هب  دـندرگیم و  قـح  تـیور  رظن 

همه اههرظنم  هرضاحمب : یئارملا ال  هل  دهشت  و  دشابیم . زرم  يوس  نآ  زا  هبذج  هک  دنوشیم  هدیـشک  لماک  يدوجوم  لابند  هب  دنـصقان و 
دـشابیم وس  نادب  ناشءاجتلا  لسوت و  تسد  هراومه  اههدیدپ ، ناهج  ( 3) هلباقم یئور و  رد  ور  نودب  یهاوگ  دـشابیم ، قح  دوجو  هاوگ 

مادـقالا و تلقن  راصبالا و  تصخـش  قانعالا و  تدـم  بولقلا و  تضفا  کـیلا  مهللا  هحفـص 53 ) : ) تسلماک لابند  هب  هراومه  صقاـن  هک 
رازن اهنت  دـمآرد و  تکرح  هب  اهمدـق  دـش و  هریخ  اهمشچ  دیـشک و  اهندرگ  دوشگ و  رپ  اهلد  وت  يوس  هب  ادـنوادخ  نادـبالا ، تیـضنا 

رد و  دنناصقن ، مزلتسم  هک  هدومرف  یفن  دنوادخ  زا  تهج  نیدب  ار  دنمـسج ) يهصاخ  هک   ) نوکـس تکرح و  ع )  ) یلع (. 4 ...) تسا هتشگ 
هکرحلا و نوکـسلا و  هیلع  يرجی  و ال  دـبلطیم . ار  نآ  تسا و  لامک  دـقاف  دوب ، دـهاوخ  لامک  تیماـمت و  سمتلم  دـنوادخ  تروص  نآ 

لزالا نم  عنتم  ههنک و ال  ءارجتل  هتاذ و  تتواـفتلا  اذا  هثدـح  اوه  اـم  هیف  ثدـحی  هادـبا و  وه  اـم  هیف  دوعی  هارج و  اوهاـم  هیلع  يرجی  فیک 
الولدم ناک  نادعب  الیلد  لوحتل  هیف و  عونـصملا  هیآ  تماقل  اذا  ناصقنلا و  همزلذا  مامتلا  سمتل  ماما و ال  هل  دج  ذا و  ءارو  هل  ناکل  هانعم و 

ءادتبا دوخ  هک  يزیچ  تسا . هدرک  داجیا  شدوخ  هک  دوش  دراو  وا  رب  يزیچ  هنوگچ  درادن ، نایرج  یلاعت )  ) وا رب  نوکـس  تکرح و  .» هیلع
هیزجت شتقیقح  و  هتـشگ ، فلتخم  شتاذ  تروص  نیا  رد  ددرگ ، ثداـح  وا  رد  دومرف  ثادـحا  دوخ  هک  هچنآ  دـنک و  لولح  وا  رد  هدرک 

دـنک و تیمامت  لامک و  سامتلا  دـیاب  تسا  صقان  تروصنیا  رد  نوچ  و  تشاد . دـهاوخ  بقع  ولج و  دریذـپیمن و  ار  تیلزا  و  دوشیم ،
تمالع هدیدپ ، ره  رد  صقن  (. 5 .) میسرب يرگید  هب  وا  يهلیسو  هب  دیاب  میسرب ، وا  هب  هکنیا  ياجب  دیآیم و  دیدپ  وا  رد  تیقولخم  يهناشن 
تالامک دوجو و  رگا  تسا . هدـش  هضاـفا  وا  هب  يدودـحم  ریغ  لـماک  تاذ  زا  و  تسین ، شدوخ  زا  دراد  هک  یلاـمک  رادـقم  هک  تسا  نیا 

موهفم رگا  هحفـص 54 ) . ) تشاد دهاوخن  یـصقن  هنوگ  چیه  رگید  دوب و  دـهاوخ  لامک  عبنم  دوخ  راچانب  دـشاب ، ءیـش  دوخ  زا  يدوجو 
، ندوب دودحم  دشابیم . دودـحم  نکیل  دراد ، ار  یتسه  تالامک  یتسه و  ینعی  میـسریم  نآ  دـح  دوجو و  لصا  هب  مینک  لیلحت  ار  صقن 

دوجو هب  هتسب  دوخ  صقان ، دوجو  رگید  فرط  زا  تسا . هدش  هضافا  وا  هب  تاذ  جراخ  زا  هدوب  یضراع  روبزم  یتسه  هک  تسا  نآ  يهناشن 
وا يهبذـج  زا  مه  زاـب  دـنیبب  یتحاراـن  وا  هب  لوصو  هار  رد  مه  ردـق  ره  و  دوشیم ، هدیـشک  وا  بناـج  هب  هاوخاـن  هاوـخ  دـشابیم و  لـماک 

دـشکیم وا  موریم  نم  درخیب  يا  ورم  شکیدزن  هب  رگید  يربیم  شجنر  هک  نونکا  دنکیم . تکرح  وا  يوس  هب  دـنک و  رارف  دـناوتیمن 
هب دش  هدید  يدساف  سران و  يهویم  رگا  دـشابیم ، لماک  دوجو  لیلد  یـصقان ، ره  دوجو  هک  تسا  هاوگ  مه  یناسنا  ره  نادـجو  ار  بالق 

ار ضرغم  هفطاع و  یب  ناسنا  رگا  دنوریم ، ملاس  يهکـس  لابند  هب  دش ، هدید  یبلقت  يهکـس  رگا  دـندرگیم ، شلماک  ملاس و  هویم  لابند 
نیمه هب  و  تسا . دـساف  كانبیع و  الک  ناسنا  تعیبط  دـننک  روصت  هکنآ  رگم  دـندرگیم ، ملاس  یفطاـع و  ناـسنا  يوجتـسج  رد  دـندید ،

نیا مه  یـسانشادخ  ثحب  رد  لاح  ره  هب  دشابیم . دـنوادخ  شتـسرپ  تلاصا  لیلد  نآ ) نوگانوگ  روص  رد   ) یتسرپتب میئوگیم  تهج 
الثم دشابیم . لماک  تافـص  لیلد  مه  صقان  تافـص  دـشابیم . لماک  دوجو  لیلد  صقان  دوجو  لصا  دـشاب . امنهر  ار  ام  دـناوتیم  شور 

لاـمک تکرح و  تعرـس  يارب  ياهلیـسو  لاـح  نیع  رد  تعیبط و  تخاونکی  تکرح  يارب  یعناـم  هک   ) تعیبط ناـهج  ءایـشا  ناـیم  داـضت 
هل و دضال  نا  فرع  رومالا ، نیب  هتداضمب  هلوعشم و  نا ال  فرع  رعاشملا ، هریعشتب  دشابیم ... . دنوادخ  نتشادن  دض  لیلد  تسا ) تعیبط 

يداضت اب  درادـن ، لاعفنا  وا  دوخ  هک  دوشیم  مولعم  یکاردا ، ياوق  رد  شنیرفآ  ساسحا  اب  هل .... نیرقال  نا  فرع  ءایـشالا ، نیب  هتنراـقمب 
دوشیم مولعم  تسا ، هدرک  رارقرب  ءایـشا  نایم  هک  ینراقت  اب  درادـن ، يدـض  شدوخ  هک  دوشیم  مولعم  تسا ، هدرک  رارقرب  روما  ناـیم  هک 

تمظع و رب  دـنناسرب  ار  دـنوادخ  دوجو  دـنهاوخیم  یتقو  یناـسنا ، اـی  یعیبـط و  مولع  نادنمـشناد  (. 6 ...) درادن هحفـص 55 )  ) ینیرق هک 
هراشا هک  یتاعطق  رد  هغالبلاجهن  نکیل  دنـسریم ، دنوادخ  هب  تادوجوم ، لامک  زا  دننکیم و  هیکت  ناهج  یلک  مظن  تادوجوم و  تیمها 

( لماک ریغ  هچ  یبسن و  لماک  هچ   ) ناـهج تادوجوم  يهمه  ینعی  دـهدیم ، رارق  دـنوادخ  هب  ندیـسر  يارب  یلپ  ار  تادوجوم  صقن  دـش 
دنتـسه يدوجو  لاح  ره  هب  و  ناشندوب . هدام  رتسب  رد  ندوب و  یعیبط  زا  ای  دریگیم و  ءاشنم  اـهنآ  یگتـسباو  زا  هک  یـصقن  دنـصقان ، همه 

هغالبلا جهن  رد  زا 61ادخ  هحفص 24 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


بلطم نیمهب  هیبش  يرگید  نایب  دشاب . قلطم  لماک  هجیتن  رد  دوخ و  زا  شدوجو  هک  دنـسرب  یعبنم  هب  دـیاب  دنتـسین و  عبنم  راچانب  صقان و 
دوجو و ددرگرب  یتاذ  رما  کیب  دیاب  یـضراع  بلطم  ره  تاذلاب . ام  یلا  یهتنی  ضرعلاب  ام  لک  دوشیم : هدید  نادنمـشناد  ياهباتک  رد 

دوخ بیج  رد  ار  یلوپ  يهکس  ام ، رگا  دندرگزاب . یتاذ  يدوجو  هب  دیاب  یضراع  تاقولخم ، رد  اساسا  و  هدام ، ناهج  رد  يدوجو  تافص 
نیا لاح  ره  هب  دشاب و  هداتفا  ام  بیج  رد  اهابتـشا  دشاب و  وا  لام  دـیاش  هک  میـسرپیم  نامقیفر  زا  تسین  نامدوخ  لام  مینادیم  هک  میبایب 

هک تادوجوم  نیا  يهمه  رد  نکیل  دشخردیم ، ناهج  رد  یتسه  دوب .) یلاثم  طقف  نیا  و  . ) مینادرگزاب شلـصا  هب  ات  مینکیم  قیقحت  ردق 
رد یتسه  هکنیا  لیلد  ددرگرب . یتاذ  ءاشنم  کی  هب  دـیاب  راچانب  دریگیمن ، ءاشنم  ناشتاذ  ناشدوخ و  زا  دـشابیم و  یـضراع  مینیبیم  اـم 

رییغت هک  تسا  یتسه  يهمشچرس  نامه  دنوادخ ، دنراد . صقن  دننکیم ، رییغت  دنوشیم ، لئاز  هک  تسا  نیا  تسا  یضراع  اههدیدپ ، نیا 
ادودحم ریصیف  دلوی  مل  ادولوم و  هحفـص 56 )  ) نوکیف دلی  مل  لوفالا ، هیلع  زوجی  لوزی و ال  لوحیال و ال  يذلا  درادن ... . دیلوت  لاوز و  و 

هسحتف و ال ساوحلا  هکردـت  هروصتف و ال  نطفلا  همهوتت  هردـقتف و ال  ماه  الا و  هلانتال  ءاسنلا ، هتـسمالم  نع  رهط  ءانبالا و  ذاختا  نع  لـج 
ءیـشب فصوی  و ال  مالظلا ، ءایـضلا و  هریغی  و ال  مایالا ، یلایللا و  هیلبت  و ال  لوحاالا ، یف  لدبتی  لاحب و ال  ریغتی  هسمتف و ال  يدیالا  هسملت 

عاطقنا و ال و ال  هیاهن ، دـح و ال  هل  لاقی  و ال  ضاعبالا ، هیریغلاب و  و ال  ضارعالا ، نم  ضرعب  و ال  ءاضعالا ، حراوجلاب و  و ال  ءازجالا ، نم 
ناسلب و ربخی ال  جراخب  اهنعال  جلاوب و  ءایشالا  یف  سیل  هل و  دعی  وا  هلیمیف  هلمحی ، ائیش  نا  وا  هیوهت ، وا  هلقتف  هیوحت  ءایـشالا  نا  الا  هیاغ و 

بضغی ضغبی و  و  هقر ، ریغ  نم  یضری  بحی و  رمـضی ، دیری و ال  و  ظفحتی ، و ال  ظفلی ، لوقی و ال  تاودا ، قورخب و  عمـسی ال  و  تاوهل ،
دودحم هک  تسین  دلوتم  و  دشاب . دلوتم  مه  شدوخ  هک  درادن  دیلوت  دریذپیمن . انف  درادن ، لاوز  لوحت و  هک  يدنوادخ  هقشم .... ریغ  نم 

، دنریگب هزادنا  ار  وا  هک  دسریمن  وا  هب  اه  مه  و  دـشابیم . هزنم  نانز  اب  سامت  و  یـسنج ) لئاسم   ) زا تسا و  رترب  يریگ  دـنزرف  زا  دـشاب .
دننکیمن سمل  ار  وا  اهتسد  دننک . شساسحا  ات  دنـسریمن  وا  هب  ساوح  دننک . شریوصت  ات  دنروآیمن  مهو  هب  ار  وا  اهیکریز  شوه و 

و دننکیمن ، هدوسرف  ار  وا  اهزور  اهبش و  و  درادن . لیدبت  لاح  چیه  رد  و  دریذپیمن ، رییغت  هچو  چیه  هب  دنـشاب . هتـشاد  وا  اب  یـساسم  ات 
تیریغ ءازجا و  هب  دریگیمن ، رارق  یـضرع  چـیه  لـحم  درادـن ، مادـنا  ءاـضعا و  درادـن ، ءزج  چـیه  دـنهدیمن ، رییغت  ار  وا  تـملظ  روـن و 

ای دننکفیب ، ای  دننک  شدنلب  هک  دـننکیمن  هطاحا  ار  وا  ءایـشا  درادـن ، یتیاغ  عاطقنا و  تسین ، شیارب  یتیاهن  يدـح و  دوشیمن ، فوصوم 
هب هن  نکیل  دهدیم ، ربخ  تسا . یجراخ  اهنآ  زا  هن  دـشابیم و  ءایـشا  لخاد  هن  درادـب ، میقتـسم  ای  دـنک  شفرحنم  ات  درادرب  وا ر7ا  يزیچ 

تسود لد . رکف و  هب  هن  دراد  هدارا  هظفاح . هب  هن  دراد  دای  ظفلب . هن  دیوگیم  نخس  تاودا . اهفاکش و  هب  هن  دونشیم  و  کنابز ، نابز و 
تسا لامک  يدحال و  نیا  (. 7 ....) جنر هحفص 57 )  ) یتخس و زا  هن  دراد ، بضغ  ضغب و  و  بلق . تقر  لاعفناب و  هن  تسا  دنـسرخ  دراد و 
یهاوگ هک  تسا  رگید  تادوجوم  صقن  نیا  مینادـب و  نیلوا  ءاـشنم  و  نیتسخن ، تلع  یتـسه و  يهمـشچرس  ار  ادـخ  دوشیم  بجوم  هک 
ماـگنه هب  دـیوگیم : هک  دوشیم  نشور  یـسیلگنا  لـسار  نوچ  ینادرخ  مک  خـساپ  ثحب ، نیا  رد  تقد  زا  تساـهنآ . تیقولخم  رب  عطاـق 

هب یگلاس ، هدجیه  نس  هب  يزور ، هکنآ  ات  متفریذپ  دیدم  یتدم  ات  ار  للعلا  هللع  ناهرب  مدیـشیدنایمن و  افرژ  لئاسم  نیا  يهرابرد  یناوج 
باوج هدیرفآ ؟ ارم  یـسک  هچ  شـسرپ : نیا  هک  تفگیم  نم  هب  مردپ  مدروخرب : هلمج  نیدـب  لیم  تراوتـسا  ناج  یفارگویبوتا  ندـناوخ 

ار للعلا  هلع  ناهرب  غورد  یگداـس ، نیا  هب  ياهلمج  دـیرفآ ... ؟ ار  ادـخ  یـسک  هچ  هک  دوشیم  حرطم  لاوئـس  نیا  هلـصافالب  اریز  درادـن ،
يزیچ رگا  دیاب . یتلع  زین  ار  يادخ  سپ  دشاب ، هتـشاد  یتلع  دـیاب  يزیچ  ره  رگا  منادیم . غورد  ار  نآ  مه  زونه  و  تخاس . راکـشآ  میارب 
موهفم الـصا  لسار  هک  دیتسه  هجوتم  الماک  امـش  (. 8 ....) ناهج مه  دشاب و  ادـخ  مه  دـناوتیم  زیچ  نیا  تشاد  دـناوت  دوجو  تلع  نودـب 
كالم تسا ، زاینیب  بجاو و  لماک و  يدوجوم  دـنوادخ  تسا . هدـیمهفن  ار  تلعب  زاـین  كـالم  نینچمه  و  تسا . هدرکن  كرد  ار  ادـخ 

دناوـتیمن تسا  صقاـن  نوـچ  تسا ، هاوـخ  لـماکت  دوریم و  لاـمک  فرط  هب  هک  روطناـمه  صقاـن  تسا ، زاـین  صقن و  تلع  هب  جاـیتحا 
ادـخ هک  ادـخ  دـهاوخیم . ادـخ  صقان ، قولخم  نیا  دـشابیم . يرگید  دوجو  قولخم  تسا و  لولعم  اـمتح  دـشاب و  شدوخ  ار  شدوجو 
یبوخ هب  زین  تنک  تسوگا  نخـس  یگیاپ  یب  یتسـس و  هکنانچ  درادن . همـشچرس  هک  همـشچرس  دبلطیمن و  یتلع  هک  لماک  دهاوخیمن ،
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زا هک  یتلاح  رد  داد و  قوس  اوزنا  لحم  هحفص 58 )  ) هب ار  وا  لصفنم و  دوخ  لغـش  زا  ار  تانئاک  ردپ  ملع ، دیوگیم : هک  دوشیم  نشور 
ناهج دراد  اضتقا  دنوادخ  ندوب  لماک  (. 9 .) دومن تیاده  شتردق  شتمظع و  دح  رـس  ات  ار  وا  درک ، ینادردق  راهظا  يو  یتقوم  تامدخ 
لماوع فشک  ای  دوجو  دشابیم ، یعیبط  بابسا  لماوع و  دوجو  تعیبط ، ناهج  ماظن  يهمزال  و  دبای . ققحت  نکمم  ماظن  نیرتهب  هب  یتسه 

هک یتباث  لماک  دوجو  اهنت  دـهدیم . یلجت  رتشیب  هکلب  دربیمن ، اوزنا  هب  تسا ) صقان  مه  ریبعت  نیا  هک   ) ار تاـنئاک  ردـپ  اـهنت  هن  یعیبط ،
دـشابیم قح  دنوادخ  قحلا ... وه  هللا  ناب  کلذ   ) دنکیم فیـصوت  قلطم  قح )  ) ناونع هب  ار  دـنوادخ  نآرق  تسا . دـنوادخ  درادـن ، لاوز 

درادن و تلاصا  هک  یمئاد  تباث  تقوم ، تباث  دنفلتخم . اهتباث  میئوگیم . ار  تباث  دوجوم  قح ، تسا : هتفگیم  نوطالفا  جح . يهیآ 62 
يدـحال و تسا . یلاعت  دـنوادخ  نآ  تاذـلاب و  مویق  لیـصا  مئاد  تباـث  تادرجم ، نوچ  تسا  هتفرگ  يرگید  ءادـبم  زا  ار  شیمئاد  دوجو 

تادوجوم تیدودـحم  صقن و  و  تسا . یتـسه  ناـهج  يهمه  يارب  وا  تیئادـبم  لـیلد  دوخ  دـنوادخ  ندوب  قـلطم  قـح  و  قـلطم ، لاـمک 
. تاذ زا  نورب  یتلع  زا  ای  دشاب ، یتاذ  شدوجو  ای  دیاب  امتح  تسا  دوجو  نوچ  صقان  دوجو  دشابیم ، اهنآ  تیقولخم  هاوگ  دوخ  یناکما ،

یمالـسا ءافرع  هفـسالف و  تاملک  رد  دراد . دوخ  زا  نورب  یتلع  امتح  نیاربانب  دشاب و  دوخ  یتاذ  شدوجو  دـناوتیمن  تسا  صقان  نوچ  و 
. دنراد ریغ  زا  دنراد  هچ  ره  و  دنـشابیم . ضحم  نالطب  دنرادن . چیه  ناشدوخ  تاذ  زا  ینعی  دناهدش  هدناوخ  لطاب )  ) صقان تادوجو  نیا 
و دراد ، یـصاخ  یگدنـشخرد  برع  تیلهاج  تایبدا  رد  هک  هتفگ  يرعـش  مه  برع  رعاش  دـیبل  تاذـلاب . لطاب  دنتـسه و  ریغلاب  قح  سپ 
هک دینادب  لئاز  هلاحم  میعن ال  لک  لطاب و  هللا  الخ  ام  یـش  لک  الا  هحفص 59 ) : ) تسا هدناوخ  برع  رعـش  نیرتقداص  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ
الا کلاه  یـش  لـک  تسا : هدـش  هدـیمان  کـلاه )  ) ینعم نیا  میرک  نآرق  رد  دراد  لاوز  اـمتح  یتمعن  ره  تسا و  لـطاب  ادـخ  زج  زیچ  ره 

راکب يرقف  ناکما  یئور ، هیس  رقف ، تاریبعت  تاریبعت  نیا  زا  ریغ  یمالسا : يهفـسلف  رد  تسا . تکاله  رد  زیچ  همه  یهلا  ههجو  زج  ههجو 
رقفلا تسا : هدش  راختفا  ص )  ) مرکا ربمایپ  نابز  رد  رقف  نیا  هب  ملعا و  هللا  دشن و  زگره  ادـج  ملاع  ود  رد  نکمم  یئور ز  هیـس  تسا . هتفر 

ات تسا  رقف  هب  نداد  تیعقوم  روظنم  دـشاب و  يداصتقا  رقف  نامه  رقف ، نیا  زا  روظنم  مهدیم  لامتحا  هک  هتبلا  تسا . نم  راختفا  رقف  يرخف 
تیدحا تاذ  هب  لماک  یگتـسباو  قلعت و  یتسه و  لصا  رد  يدوجو و  زاین  ینعی  تسا  یفـسلف  رقف  نیمه  روظنم  دیاش  یلو  دنوشن ، ریقحت 

دناشکیم رفک  دحب  رقف  ارفک  نوکی  نارقفلا  داک  ریبعت : هب  دوشیم و  هدیبوک  يداصتقا  رقف  اهبلاق . دنزیر  ورف  ره  زا  دـنک  يزان  رگا  هک :
لبنـس ار ز  گربلگ  هک : دـهدیم  زمر  روط  نیا  ار  طابترا  یگتـسباو و  نیا  يرگید  دـشابیم . زیمآراـختفا  رقف  نیا  یلو  ددرگیم  موکحم 

یلومعم ياهیگتـسباو  عون  زا  قـلخ  طاـبترا  یگتـسباو و  قـیقد  رظن  رد  نک  بارخ  ار  ناـهج  شوـپب و  خر  هک  ینعی  نک  باـقن  نیکـشم 
یکی یلو  دـنراد ، دوخ  صاخ  يدوجو  کی  ره  هناگادـج  لقتـسم و  زیچ  ود  هک  میربیم  راـکب  يدراوم  رد  ار  یگتـسباو  ـالومعم  تسین ،

رد ردام . ردپ و  هب  دـنزرف  و  ءانب ، هب  نامتخاس  و  راجن ، هب  رد  یگتـسباو  لثم  دراد  وا  هب  یگتـسباو  قلعت و  یعون  تسا و  يرگید  هب  طبترم 
هب یکی  دـیلوت  نتخاس و  ماگنه  طقف  تسا و  یقاب  دوخ  ياج  هب  يرگید  دورب ، نیب  زا  یکی  رگا  دـنراد و  دوجو  فرط  ود  ره  اـهلاثم  نیا 

نیا قلاخ ، هب  قلخ  یگتسباو  رد  یلو  هحفص 60 ) . ) نآ يدنبلکـش  ریوصت و  رد  هکلب  نآ ، ءازجا  داجیا  رد  هن  مه  نآ  تسا ، جاتحم  رگید 
هیطع هدنریگ و  اطع  هدننک و  اطع  یلومعم  ياهیگتـسباو  رد  رگید ، ریبعت  هب  تسین و  چیه  قلخ  دشابن  قلاخ  رگا  هک  تسا  يدـح  هب  قلعت 
لعف لوپ و  یقت و  نسح و  اجنیا  دشابیم . ندرک ) اطع   ) وا لعف  هدـننک و  اطع  طقف  قلاخ  هب  قلخ  یگتـسباو  رد  نکیل  میراد  ندرک  اطع  و 

هک تسه  يدوجوم  رگا  تسین ، يدوجوم  تسین و  يدوجو  ادخ  داجیا  زا  ادج  داجیا ، لعف  تسا و  ادـخ  طقف  اجنآ  یلو  میراد ، شـشخب 
دوجو دوخ  هکناـنچ  تسا . هدوب  چـیه )  ) ـالبق تسا و  دوجو  نیمه  اـب  مه  شتیدوجوم  تقیقح  رد  درادرب ، رد  ار  قح  يهدـش  اـطع  دوجو 
ضحم  ) و طبرلا ) نیع   ) يهملک اب  یگتسباو  نیازا  يزاریش  نیهلاتملا  ردص  موحرم  هک  تسا  نیا  تسا . چیه  قح  داجیا  زا  ادج  مه  اطع ) )

طبر نیع  طاـبترا و  نیمه  طـقف  هکلب  دـشاب ، هدرک  ادـیپ  طاـبترا  شدوـجو  زا  سپ  هک  تـسین  يزیچ  طـبترم . هـن  دـنکیم  داـی  طاـبترالا )
ار همه  یهاگ  دـنرگنیم و  قح  ناهج  يهنیآ  ناونع  هب  ار  تادوجوم  یمالـسا ، قیمع  يهفـسالف  اـفرع و  رظن  زا  هک  تسا  نیا  و  دـشابیم .

روظنم هک  تسا  نشور  لایخ . یف  لایخ  هلک  ملاعلا  تآرم  لک  یف  ههجو  دهاشف  تسام  دهاش  نسح  تآرم  ناهج  دناهتـسناد . یلایخ  طقف 
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طابترا رگا  ینعی  هکلب  تسین ، يراب  دـنبیب و  هب  توعد  هجیتن  رد  ندوب و  چـیه  تیعقاو و  یفن  يرگ و  یئاطـسفوس  ناهج  ندوب  لاـیخ  زا 
هب هک  تسا  يزیچ  ره  هب  یلو  تسا ، لاـیخ  دـنچ  ره  لاـیخ  تسا . زیچ  همه  دـشاب  طاـبترا  رگا  تسا  چـیه  دوش ، عـطق  دـنوادخ  زا  ناـهج 

: دیامرفیم هرمع - هللا  لاط  ینیمخ !- ماما  مراوگرزب  داتسا  دهدیم . نام  ناشن  ناهج  زا  یبیکرت  یعقاو و  ياهریوصت  تسا و  هنیئآ  يهلزنم 
الا ائیـش  تیار  ام  دـیامرفیم : میـسرت  روط  نیا  ار  تیتآرم  نیا  ع )  ) یلع تسنادرم ... دازآ  مـالک  لاـیخ ) یف  لاـیخ  هلک  ملاـعلا   ) هلمج نیا 

: دنکیم ادخ  تایآ  هب  ریبعت  ناهج  زا  میرک  نآرق  و  مدید . ادخ  وا  اب  وا و  زا  سپ  وازا و  شیپ  مدید  هچ  ره  هعم : هدـعب و  هلبق و  هللا  تیارو 
راهنلا و لیللا و  فالتخا  و  نونقوی ، موقل  تایآ  هباد  نم  ثبی  ام  مکقلخ و  یف  و  نینموملل ، تایال  ضرالا  و  هحفص 61 )  ) تاومسلا یف  نا 
، قحلاب کیلع  اهولتن  هللا  تایآ  کلت  نولقعی ، موقل  تایآ  حایرلا  فیرـصت  اهتوم و  دـعب  ضرالا  هب  ایحاف  قزر  نم  ءامـسلا  نم  هللا  لزنا  ام 

نیقی لها  يارب  یتایآ  دـناهدرتسگ  اج  همه  هک  یناگدـنبنج  امـش و  تقلخ  رد  تسا . نینموم  يارب  یتایآ  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  هک  امتح 
یتایآ اهداب  لوحت  و  هدومن ، هدنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  هداتـسرف و  نامـسآ  زا  ادخ  هک  یقزر  زور و  بش و  دـمآ  تفر و  رد  دـشابیم 
ياـنعم هیآ )  ) تـغل رد  . 6  - 3 هیثاـج / يهروس  میناوـخیم ... تیارب  تقیقح  هب  هک  دنتـسه  ادـخ  تاـیآ  اـهنیا  دـشابیم . لـقاع  مدرم  يارب 

هنیئآ رد  ار  دـنوادخ  امیقتـسم  هکلب  دـشابیمن . حرطم  لولدـم  لـیلد و  هلئـسم  رگید  تیتآرم ، نیا  رد  تسا . هتفهن  ندوـب  هنیئآ  تـیتآرم و 
ار سکع  هن  مینیبیم  هنیئآ  رد  ار  ناتدوخ  امیقتـسم  ماگنه  نا  رد  مینکیم  اشامت  هنیئآ  رد  ار  دوخ  سکع  هک  روطناـمه  مینیبیم  تادوجو 
رد هک  تسا  یقاـس  خر  غورف  کـی  دومن  هک  فلاـخم  شقن  یم و  سکع  همهنیا  مینکیم . ناـمدوخ  رب  لالدتـسا  قـیرط  نآ  زا  مینیبیم و 

نودـب تادوجوم  تیور  دـید ، نیا  رد  تسه  يرازلگ  هک  تسناد  هچ  هراچیب  غرم  هنر  دـش و  اـمنهار  نمچ  هب  دوخ  لـگ  يوب  داـتفا  ماـج 
کیلع ینتللد  تنا  دوشیم . هدید  تادوجوم  هنیئآ  رد  دنوادخ  امیقتـسم ، نیاربانب  درادن و  ناکما  دنوادخ  هب  ناشقلعت  یگتـسباو و  ندـید 

زا ( 2 . ) ضیف هغالبلا  جهن  هبطخ 227 ص 733  زا  ( 1  ***** ) لاوئس کی  هحفص 62 ) (. ) 10 .) يدش امنهر  دوخ  هب  ارم  تدوخ  وت  ایادخ 
(5 . ) ضیف هغالبلاجهن  مالک 15 ص 860  زا  ( 4 . ) ضیف هغالبلا  جهن  هبطخ 227 ص 733  زا  ( 3 . ) ضیف هغالبلاجهن  هبطخ 227 ص 733 
حلاص و 228 یحبص  هبطخ 186  ( 7 . ) حلاص یحبص  هغالبلاجهن  هبطخ 186 ص 273  زا  ( 6 . ) حلاص یحبـص  هغالبلا  جهن  هبطخ 186  زا 

ءاعد رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  مالک  زا  ( 10 (. ) تعیبط رد  ادـخ   ) رد نویرام  ـالف  لـیمک  لـقن  هب  ( 9 ( .؟ متسین یحیـسم  ارچ  ( 8 . ) ضیف
. یلامث هزمحیبا 

لاوئس کی 

و درادن ، یـصقن  چیه  هدش و  هدیرفآ  ماظن  نیرتهب  رد  تقلخ  ناهج  دنیوگیم  الومعم  هک : دوش  ادـیپ  امـش  نهذ  رد  یلاوئـس  تسا  نکمم 
هب دوخ  امـش  و  دشابیم . اراد  ار  شجایتحا  دروم  تاهج  همه  دوخ  اب  بسانتم  لیف  دوخ و  اب  بسانتم  هچروم  هک  تسا  قیقد  مظنم و  نانچ 

ار ضقانت  نیا  دیـسرب ، ادـخ  هب  دـیهاوخیم  صقن  هار  زا  دـینزیم و  ناـهج  صقن  زا  مد  کـنیا  یلو  دـیدرک . لالدتـسا  ناـهج  مظن  نیمه 
یلاعت يراب  تاذ  زا  ریغ  يدوجوم  چیه  لاح  ره  هب  تسا . ندوب  دودـحم  ثحب ، نیا  رد  صقن  زا  روظنم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  مینکچ !؟

لماک يدوجوم  هب  اـهنآ  یگتـسب  لـیلد  اـهنآ ، تیدودـحم  صقن و  نیمه  دـشابیمن و  تیاـهنیب  تسا و  دودـحم  درادـن ، ار  قلطم  لاـمک 
عضو نیرتهب  ناشدوخ  ماظن  رد  دنتـسه و  مظنم  دنـشابیم و  یتازیهجت  هب  زهجم  دوخ  تاجایتحا  عفر  يارب  اهنآ  زا  کی  ره  یلو  دشابیم ،
بنذ هبصق و  جرـشا  حانجب  دیـضنت ، نسحا  یف  هناولا  دضن  و  لیدعت ، مکحا  یف  هماقا  يذلا  سوواطلا  اقلخ  اهبجعا  نم  و  دنراد : ار  نکمم 

شیزیمآ گنر  ماظن  نیرتهب  رد  هدـیرفآ و  بیترت  نیرتهب  رد  ار ، نآ  دـنوادخ  هک  تسا  سوواـط  اـهغرم  نیرتفگـش  زا  هبحـسم ... لاـطا 
، یفخلا عمسلا  اهل  لعج  و  نیوارمق ، نیتق  دح  اهل  جرسا  و  نیوارمح ، نینیع  اهل  قلخ  ذا  هدارجلا  یف  تلق  تئـش  نا  و  (. 1 ....!) تسا هدومرف 

نوعیطتـسی و ال  مهعرز ، یف  عارزلا  اهبهری  ضبقت  امهب  نیلجنم  و  ضرقت ، امهب  نیبان  و  يوقلا ، سحلا  اهل  لعج  و  يوسلا ، مفلا  اهل  حـتف  و 
رگا و  هقدتسم . هحفص 63 )  ) اعبصا نوکیال  هلک  اهقلخ  و  اهتاوهش ، هنم  یـضقت  و  اهتاوزن ، یف  ثرحلا  درت  یتح  مهعمجب ، اوبلج  اول  اهبذ و 
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رارق شیارب  ناهنپ  شوگ  و  هتخورفا ، هام  نوچ  هقدـح  ود  و  هدـیرفآ ، خرـس  مشچ  ود  شیارب  دـنوادخ  هک  وگب  خـلم  يهراـبرد  یهاوخیم 
، دوردب اهنآ  اب  هک  ساد  ود  و  دـنک ، مین  ود  اهنادـب  هک  نادـند  ود  هداد و  رارق  شیارب  اناوت  یمـسج  هدوشگ و  شیارب  بسانم  نهد  هداد و 
هب شیوخ  زاورپ  رد  ات  دننک . شعفد  دنتـسیاب و  شربارب  رد  دـنهاوخب  اقفتم  دـنچ  ره  دنـسرتیم  نآ  زا  شیوخ  تعارز  دروم  رد  نارگزرب 

، هرمال هرخسم  ریطلاف  (. 2 ...) تسین کیراب  تشگنا  کی  يهزادنا  هب  شاهثج  يهمه  هکنیا  اب  دروآرب . ار  شیاههتساوخ  هدمآرد و  رازتشک 
و باقع ، اذه  و  بارغ ، اذهف  اهسانجا  یـصحا  و  اهتاوقا ، ردق  و  سبیلا ، يدنلا و  یلع  اهمئاوق  یـسراو  سفنلا ، اهنم و  شیرلا  ددع  یـصحا 

دعب ضرالا  لبق  اهمـسق ، ددع  و  اهمید ، لطهاف  لاقثلا  باحـسلا  ءاشنا  و  هقزرب ، هل  لفک  و  همـساب ، رئاط  لک  اعد  ماعن ، اذـه  و  مامح ، اذـه 
رد ار  ناشیاپ  تسد و  دنادیم ، ار  ناشندیـشک  سفن  اهرپ و  يهرامـش  دنتـسه ، وا  نامرف  هب  ناگدنرپ  اهبودج : دـعب  اهتبن  جرخا  و  اهفوفج ،

نیا باـقع ، نیا  تسا و  غـالک  نیا  دراد ، هطاـحا  ناـشعاونا  يهمه  رب  تسا ، هدوـمرف  میظنت  ار  ناـشیزور  هدرک و  راوتـسا  یکـشخ  بآ و 
هدروآ و دیدپ  ار  ینیگنس  ربا  تسا ، هتـشگ  شیزور  لفکتم  هدیمان و  شدوخ  بسانم )  ) مان هب  ار  ياهدنرپره  غرم ، رتش  نیا  تسا و  رتوبک 
ار شهایگ  یلاسکشخ  زا  سپ  هدومن و  يرایبآ  ار  کشخ  نیمز  تسا ، هدرک  يدنبهرامش  ار  نآ  ياهباعـشنا  هدومرف و  نازیر  ار  شناراب 

نخـس هب  سوواط  يهراـبرد  لیـصفت  هب  هبطخ  نیا  ضیف : هغالبلاجـهن  يهـبطخ 164  زا  ( 1 ( ***** ) هحفـص 64 (. ) 3 ...) تسا هدینایور 
هغالبلاجهن يهبطخ 227  زا  ( 3 . ) ضیف يهبطخ 227  زا  ( 2 . ) تسا هدرک  حیرـشت  ار  سوواط  تقلخ  تاملک ، نیرتهناـبیدا  اـب  هتخادرپ و 

ضیف ص 740.

دوجو تقیقح 

هللادمحلا تسیچ ؟ روظنم  مینیبب  دـیاب  تسا . هدـش  دای  ناهج  رخآ  لوا و  نطاب و  رهاظ و  ناونع  هب  دـنوادخ  هغالبلاجـهن  تارابع  یخرب  رد 
، هرصبی هتبثا  نم  بلق  و ال  هرکنت ، هری  مل  نم  نیعالف  ریـصبلا ، نیع  یلع  عنتما  و  روهظلا ، مالعا  هیلع  تلد  و  ( 1 ،) رومالا تایفخ  نطب  يذلا 

یف مهاواس  هبرقال  و  هقلخ ، نم  یـش  نع  هدـع  اب  هءوالعتـسا  الف  هنم ، برقا  ءیـشالف  وندـلا  یف  برق  و  هنم ، یلعا  ءیـش  الف  ولعلا  یف  قبس 
هن دریگیمن ، ياج  انیب  مشچ  رد  دراد ، تلالد  وا  رب  رهاظ  دـهاوش  دراد و  روضح  ناـهنپ ، روما  نطب  رد  هک  ار  يادـخ  ساپـس  هب ، ناـکملا 
زیچ چیه  هک  تسا  رترب  زیچ  همه  زا  يدنلب  رد  دنیبیم ، ار  وا  دـنکیم  شتابثا  هکنآ  لد  هن  و  دـنکیم ، شراکنا  شدـندیدن  هک  اهنآ  مشچ 

رد ار  وا  شیکیدزن  هن  و  دـنکیم ، رود  شقلخ  زا  ار  وا  شندوـب  دـنلب  هن  تسا ، رتـکیدزن  زیچ  هـمه  زا  یکیدزن  رد  و  دـشابیمن ، رترب  وا  زا 
نوکی و  ارخآ ، هحفص 65 )  ) نوکی نا  لبق  الوا  نوکیف  الاح ، لاح  هل  قبـست  مل  يذلا  هللادمحلا  (. 2) دهدیم شرارق  قلخ  یناکم  تاواسم 

نم فوخت  و ال  ناطلـس ، دـیدشتل  هقلخ  ام  قلخی  مل  رهاظ ، ریغ  هریغ  نطاب  لک  و  نطاب ، ریغ  هریغ  رهاظ  لک  و  انطاب ... نوکی  نا  لبق  ارهاظ 
یف للحی  مل  نورخاد ، دابع  نوبوبرم و  قئالخ  نکل  و  رفانم ، دض  و ال  رثاکم ، کیرـش  و ال  رواشم ، میدن  یلع  هناعتـسا  و ال  نامز ، بقاوع 

زا شیپ  یتیلوا  هک  تسین  وا  رد  تالاح  قباست  هک  ساپـس  ار  ادـخ  نئاب ....، اـهنم  وه  لاـقیف : اـهنعانی  مل  و  نئاـک ، اـهیف  وه  لاـقیف : ءایـشالا 
رد دشابیمن ... رهاظ  وا  زج  ینطاب  ره  تسین و  نطاب  وا  ریغ  يرهاظ  ره  دشاب ... رهاظ  دـشاب  نطاب  هکنیا  زا  شیپ  ای  دـشاب ، هتـشاد  تیرخآ 

ءیش الف  لوالا  هللادمحلا  (. 3 .) دشابیم رود  اهنآ  زا  میئوگب  هک  تسین  رود  ءایشا  زا  و  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  میئوگب  هک  هدرکن  لولح  ءایشا 
وا زا  رتنیئاپ  يزیچ  تسا و  لوا  هک  ساپـس  ار  ادـخ  هنود . ءیـش  الف  نطابلا  و  قوف . ءیـش  ـالف  رهاـظلا  و  هدـعب ، ءیـش  ـالف  رخـالا  و  هلبق ،
ره زا  شیپ  یلاعت  وا  هلرخآالا : نا  بجو  هتیرخاب  و  هل ، لوا  نا ال  بجو  هتیلواب  رخآ ، لک  دـعب  رخالا  و  لوا ، لـک  لـبق  لوـالا  (. 4 .) تسین

يرخآ هک  دـش  مزـال  شتیرخآ  اـب  و  دـشابن ، یلوا  وا  زا  شیپ  هک  دـش  مزـال  شتیلوا  اـب  تـسا ، رخآ  يرخآ  ره  زا  سپ  تـسا و  لوا  یلوا 
اهنامـسآ و رون  ناونع  دنوادخ  زین  و  ( 6) نطابلا رهاظلا و  رخالا و  لوـالا و  وه  هک : تسا  هدـمآ  زین  دـیجم  نآرق  رد  (. 5 ...) دشابن شیارب 

دهـش تسا : هدش  رکذ  دوخ  تینادحو  رب  هاوگ  دهاش و  ناونع  هب  دـنوادخ  تاذ  زین  و  ( 7) ضرالا تاومـسلا و  رون  هللا  تسا ... هدمآ  نیمز 
اجنآ دیروآ  ور  اج  ره  هب  هللا : هجو  مثفاولوت  امنیا  تسا : هدش  هحفص 66 )  ) رکذ هللا  هجو  ناونع  هب  ناهج  يهمه  و  ( 8) وه الا  هلا  هنا ال  هللا 
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رد ار  ملاع  يهمه  هک  ناهج ، قلطم  یتسه  دـناهتفگ : هیفوص  زا  ياهدـع  ( 1 تسیچ ؟ تاریبعت  نیا  زا  روظنم  مینیبب  دـیاب  ( 9) تسادخ يور 
رد تافـص  نیا  دشابیم و  دودحم  ریغ  زاینیب و  يرورـض و  یمتح و  دنوادخ  تسا . ناهج  لک  وا  و  دشابیم ، دـنوادخ  نامه  دریگیمرب 
هب دودحم  دـشابیم . دودـحم  ریغ  تسا ، هتفرگ  لیذ  ات  ردـص  زا  ار  ناهج  يهمه  هک  یتسه  لصا  دـشابیم . یتسه  لصا  دوجولا و  هقیقح 

بجاو و يرورـض و  دوجو  لصا  و  دشابیم . جردنم  یتسه  لصا  رد  دشاب ، هتـشاد  ار  ندوب  ناونع  دشاب و  هچ  ره  دشابیمن ، يدـح  چـیه 
یتسه رد  لخاد  دوخ  هک  میراد  يزیچ  هچ  تقو  نآ  دشاب ، جاتحم  يزیچ  هب  دیاب  دشاب  جاتحم  ینعی  دـشابن  زاینیب  رگا  اریز  تسا ، زاینیب 

هک تسا  يزیچ  یتسین  رگم  و  دنکب ، يزیچ  زا  زاین  عفر  دناوتیم  یتسین  مدع و  رگم  و  دشاب . هتـشاد  جایتحا  مدـع ، هب  هکنیا  رگم  دـشابن !؟
دـشابن يرورـض  رگا  اریز  تسا ، يرورـض  امتح  دش  قلطم  زاینیب  يزیچ  رگا  دشابیم و  زاینیب  یتسه  سپ  دـشاب ، ناجاتحم  هانپ  ءاجلم و 

هب دودحم  شدوجو  ینعی  دوشیم  قلطم  دش ، يرورـض  یتقو  دشابیم و  دوخ  ریغ  جاتحم  شدوجو  رد  نکمم  دوب و  دـهاوخ  نکمم  سپ 
تافص رگید  فرط  زا  دوب . دهاوخ  جاتحم  هدوبن  يرورـض  دشاب ، اهزیچ  نیا  هب  طورـشم  رگا  نوچ  دوب  دهاوخن  یطرـش  ای  ناکم  ای  نامز 
یتفـص هک  تسین  يزیچ  دوجو  ریغ  ددرگیمرب ، قلطم  یتسه  هب  تسا و  دوجو  زا  همه  هدارا و ... تاـیح و  تردـق و  ملع و  نوچ  هیلاـمک 

يارب دوشیم  هدروآ  دنوادخ  يارب  هک  یتافص  همه  نیاربانب  و  ددرگیمرب ، یتسه  لصا  دوجو و  تقیقح  هب  دشاب  یتفص  ره  دشاب ، هتـشاد 
رگید يرادرب  ناهج  زا  ار  دوجو  رگا  تسا ) نیمز  اهنامـسآ و  رون   ) هدرک و رپ  ار  ناـهج  يهمه  هک  تسوا  تسا و  تباـث  دوجو  تقیقح 

هجو ( ) هحفـص 67  ) شاهمه و  تسا ، ناهج  نطاب ) رهاظ و  رخآ و  لوا و   ) هک تسوا  و  دوب . دـهاوخ  ضحم  تملظ  دـنامیمن و  زیچ  چـیه 
ناهج رد  هک  تارییغت  نیا  تسا و  ادـخ  ناـمه  یتسه  لـصا  تقیقح و  سپ  دـشابیم . زیچ  نآ  ءزج  يزیچ  ره  يور  هجو و  دـشابیم  هللا )

نم  ) یتسه تقیقح  رب  ضراع  ياهتروص  رهاظ و  رد  همه  یناوج و ... يریپ و  ندش و  کچوک  گرزب و  تایح و  گرم و  زا  دـینیبیم ،
ردـنا قح  ناد  قح  رون  غورف  هلمج  ناهج  دـیوگیم : يرتسبـش  تسا . تباث  هراومه  یتسه  تقیقح  هنرگ  و  میدوجو ) لـصا  ضراـع  وت  و 

رهاظ زگره  تسا و  بئاغ  ناهج  تسا و  هدوبن  بئاغ  زگره  تسا و  رهاظ  دنوادخ  دیوگیم : صوصف  بحاص  ناهنپ  تسا  یئادـیپ  يو ز 
افرع زا  یکی  دـشابیم .) يرترب  زیچ  گرزب  ءاـفرع  نـیا  روـظنم  ـالامتحا  هـتبلا   ) تسادـخ دوـخ  تـسا  رهاـظ  هـچ  ره  ینعی : تـسا . هدوـبن 

یتسه ناهج  رهاوظ  نیمه  یتح  ینعی : یئادـیپ  هک  سب  یناهج ز  مشچ  ناهن ز  لاـح  همه  رد  تست  يور  مه  وت  يور  باـجح  دـیوگیم :
ادـخ زج  مه  هبج  دوخ  هتبلا  تسین و  یـسک  ادـخ  زج  نم  يابع  نیا  رد  وهـالا : یتبج  یف  سیل  دـیوگیم : يرگید  دـشابیم  هللا ) هجو   ) زین

. دنتـسه يرابتعا  رهاظ و  دودـح  دـنباییم  رییغت  هک  اهتروص  تسا و  دـنوادخ  طقف  تسا  ءایـشا  رد  ءایـشا و  زا  تباـث  عقاو  هچنآ  تسین .
تادوجو نیا  رد  تباث  لصا  تسا و  يرابتعا  شاهمه  یئوت  نم و  هکلب  میتسه ، ادـخ  ام  هک  تسین  نیا  ریبعت ، نیا  يانعم  هک  تسا  یهیدـب 

دناهتفگ و هیفوص  زا  یخرب  هک  دشابیم  تاریبعت  هنوگ  نیا  يهرابرد  هیرظن  کی  نیا  دـینک .) تقد   ) تسا همه  رد  هک  تسا  دـنوادخ  طقف 
قیبـطت تاریبـعت  نیا  ياوتحم  عقاو و  اـب  هن  هیرظن  نیا  نکیل  مداد ، حیـضوت  هدرـشف  روطب  یناـفرع  صاـخ  تاحالطـصا  زا  رود  بناـج  نیا 

قلطم تقیقح  دوجو و  لصا  رد  دنوادخ  تافـص  تایـصوصخ و  هکنیا  فرـص  دشابیم . یتسرد  بلطم  کی  هسفن  دح  یف  هن  و  دنکیم ،
یتسه تقیقح  رد  رگا  هک  تسا  نیا  عقاو  تسا . یتسه  قلطم  مامه  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  لیلد  دـشابیم ، تباث  مه  یتسه  هحفص 68 ) )

هنرگ دـشابیم و  یلاعتیراب  صاخ  دوجو  دوجولا  قلطم  نایم  رد  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  طقف  دراد ، نایرج  روبزم  تافـص  دوجولا  قلطم  و 
يهمه دـشابیم و  یتـسه  لـصا  يزکرم  يهتـسه  هک  تسا  دـنوادخ  زاـینیب ... هن  قلطم و  هن  دنتـسه و  يرورـض  هن  هک  رگید  ياـهدوجو 

هب و  دنتـسه . وا  يدوجو  عاعـش  و  دـنخرچیم ، یلاعتیراب  تاذ  روحم  رب  رگید  ياهدوجو  يهمه  تسوا . رطاـخ  هب  دوجولا  هقیقح  تاـفص 
يهیآ رد  دشابیم . قلطم  رون  وا  دنتسه و  ءییف )  ) هیاس و همه  رگید ، ياهدوجو  دناهتفگ  یمالسا  نیققحم  يهفسالف  هک  يرتحیحص  ریبعت 

ادخ اهنامه  هک  دوشیمن  هتفگ  مه  دنوشیمن و  یفن  نیمز  نامسآ و  تسا ، هدش  رکذ  نیمز  اهنامسآ و  رون  ناونع  هب  دنوادخ  مه  نآرق 
هللا هجو   » هللا هجو  مثف  اولوت  امنیا  دـنوشیم  رکذ  هللا ) هجو   ) ناونع هب  تادوجو  زین  و  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  دـنوادخ  هکلب  دنتـسه ،

هن دوـشیم ، باـسح  زیچ  نآ  دوـخ  زا  يوزج  يزیچ  يور  هجو و  مه  تاـیدام  رد  یتـح  لاـح  ره  هب  و  دراد . یهلا  ههجو  هک  يزیچ  ینعی 
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ایآ نکیل  تسا ، هدوبن  بئاغ  هاگ  چـیه  تسا و  رهاـظ  دـنوادخ  هک  میراد  لوبق  دوشیمن . دـنوادخ  دوخ  ناـهج  لاـح  رهب  زیچ و  نآ  دوخ 
لعف ناـهج  میئوگب  هک  تسا  نیا  هب  اـی  تسا ؟ ناـهج  يهمه  تسا و  یتـسه  تقیقح  دوخ  دـنوادخ  میئوـگب  هک  تسا  نیا  هب  شحیـضوت 

ضراع  ) رعاش ریبعت  رد  وت ) نم و   ) ندوب يرابتعا  دشاب . نیمه  مه  هللا  هجو  يانعم  و  دشابیم ؟ یـش  روهظ  يهلیـسو  لعف  تسا و  دـنوادخ 
ام هکنیا  ای  یمع )! نیا  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  . ) تسا عقاو  فالخ  هکنیا  میتسین !؟ وت  نم و  الصا  ینعی  تسا ؟ ینعم  هچب  میدوجو ) لصا 

ققحم نادنمشناد  زا  یخرب  ( 2 تسا . نیمه  و  میـشابیم ؟ وا  هب  طبترم  هتـسباو و  میتسه و  هللا  لعف  میرادـن و  يدوجو  لالقتـسا  تلاصا و 
ياهریبعت و  رخالا ... لوالا و  وه  ریبعت  زا  روظنم  دـنیوگیم  دناهتـشاد ، زاربا  يرگید  هحفص 69 )  ) يهیرظن تالمج  نیا  يانعم  رد  رـصاعم 

هب لوصو  يارب  دناهتساوخیم  هفـسالف  زا  نیققحم  (. 10) دوشیم هدناوخ  نیقیدـص  ناهرب  هفـسلف ، رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  رگید  هباشم 
رد دناهداد و  مان  نیقی  دص  هار  ار  یهار  نینچ  دنـسرب و  دنوادخ  هب  تادوجوم ، نتفرگ  هطـساو  نودب  امیقتـسم و  هک  دنورب  ار  یهار  هللا ) )

دیابن دـنوادخ ، هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  دـقتعم  یمالـسا  ریهـش  فوسلیف  انیـس ، یلعوبا  دـناهتفگ . نخـس  فـالتخا  هب  مه  هار  نیا  نییعت 
ار روبزم  هار  وا  دیسر . دنوادخ  هب  امیقتسم  هک  درک  ادیپ  ار  یهار  دیاب  دشابیم ، يزارد  رود و  هار  نیا  هک  میهد  رارق  هطساو  ار  تادوجوم 

يرگ یطسفوس  هک  نیمه  درادن ، لیلد  هب  جایتحا  بلطم  نیا  و   ) تسه ناهج  رد  يدوجوم  املسم  ام - حیـضوت  اب  دنکیم -: نایب  روط  نیا 
رگا نکمم ، ای  دنـشابیم و  دوجولا  بجاو  ای  تادوجوم  نیا  دوشیم ،) تباث  ام  زا  جراـخ  ناـهج  دوجو  میدرک ، درط  ار  تیعقاو  راـکنا  و 
اریز دـسرب ، بجاو  يدوجوم  هب  دـیاب  امتح  دـشاب ، نکمم  رگا  دوشیم و  تباث  بجاو  يدوجو  تسا و  تباث  ام  روظنم  هک  دنـشاب  بجاو 

بجاو يدوجوم  هب  هتـسباو  دـیاب  راـچانب  دریگب و  يرگید  زا  ار  شیوخ  دوجو  دـیاب  تسا و  جاـتحم  ریقف و  دوخ  تاذ  رد  دوـجولا  نکمم 
. میاهدادـن رارق  قح  هب  لوصو  يهطـساو  ار  تاـقولخم  رگید  میاهدیـسر و  بجاو  دوجو  هب  دوـخ  دوـجو  زا  امیقتـسم  ناـیب  نیا  هب  و  دـشاب .
رد تقد  زج  هحفـص 70 )  ) يزیچ هب  دـنوادخ  لامک  یگناگی و  توبث و  يارب  ام  نایب  هک  نیبب  دـیوگیم : دوخ  شور  تیمها  رد  انیـسنبا 

رتفیرـش و اـم  ناـیب  نکیل  دراد ، تلـالد  مه  هار  نآ  هچرگ  تشادـن  وا  قلخ  لـعف و  راـبتعا  هب  یجاـیتحا  رگید  دوبن و  جاـتحم  دوجو  دوـخ 
تافص هاوگ  دوجو  نیمه  دشابیم و  دنوادخ  هاوگ  وه ) ثیح  نم   ) دوجو دوخ  میتفرگ  رظن  رد  ار  وا  دوجو  لاح  یتقو  دشابیم ، رتمکحم 

دوخ تایآ  يدوز  هب  مهبر  نم  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  قافالا و  یفانت  ایآ  مهیرنس  نآرق : همیرک  يهیآ  دشابیم و  زین  بجاو 
ار هفـسالف  موسرم  ناـیب  (. 11) ناـشراگدرورپ زا  تسا  یقح  نیا  هک  دوـش  نـشور  ناـشیارب  اـت  مـیهدیم  ناـشناشن  ناـسنا  ناـهج و  رد  ار 

زیچ ره  رب  هک  تراگدرورپ  ایآ  دیهـش . یـش  لک  یلع  هنا  کبرل  فکی  ملوا  يهمیرک : يهیآ  دنـسریم و  قلاـخ  هب  قلخ  زا  هک  دـیوگیم 
بوجو ناهرب  نیا  رد  انیسنبا  (. 12 ....) میاهتفرگن هطساو  ار  تاقولخم  هک  دشابیم  ام  نایب  هب  طوبرم  دنکیمن  تیافک  شدوخ  تسا  هاوگ 

: دیوگیم يزاریـش  نیهلاتملا  ردـص  صاخ . تادوجو  هن  تسا  هتفرگ  شلیلد  يهمدـقم  ار  نکمم  بجاو و  زا  معا  قلطم  دوجوم  ناکما  و 
رارق هطـساو  ناکما )  ) مه نایب  نیا  رد  اریز  دشابیمن ، روبزم  ناهرب  دوخ  نکیل  تسه ، نیقی  دص  ناهرب  هب  نایب  نیرتکیدزن  انیـس  نبا  هار 

شدوخ هاگنآ  و  تسا . هدـش  هطـساو  تاقولخم  ثودـح  نیملکتم ، ناهرب  رد  ماـسجا و  تکرح  نییعیبط ، ناـهرب  رد  هکناـنچ  تسا  هتفرگ 
نآ رگید  بتک  یخرب  رافـسا و  تاـیهلا  رد  هک  روبزم  هار  يهصـالخ  دـناهدشن و  هطـساو  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  هک  دـهدیم  ناـشن  ار  یهار 

يراب تاذ  ینعی  نآ  يزکرم  يهتـسه  هب  امیقتـسم  ات  میریگب  رظن  رد  ار  یتسه  قلطم  دوجو  تقیقح  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  رکذ  موحرم 
رد دوجو ، تقیقح  میئوگیم : میشاب . هتـشاد  اهنآ  دوخ  ای  تادوجوم  تافـص  هحفـص 71 )  ) تطاسو هب  يزاین  هکنیا  نودب  میـسرب ، یلاعت 

دریذـپیمن و ار  ملع  زگره  دوـجو  تقیقح  نیا  و  دـنراد . قـقحت  دوـجو  عـبت  هب  تاـیهام  میهاـفم و  ینعی  دراد . تلاـصا  تـسه و  جراـخ 
دشابیم دجاو  ار  تالامک  يهمه  تشاد و  قلطم  يزاینیب  انغ و  دوجو  تقیقح  و  دشابیم . مدع  زا  ءابا  دوجو  تیثیح  هفسالف ، حالطصاب 

هچ ره  اریز  درادـن ، هار  نآ  رد  يدـح  چـیه  تسا و  دودـحم  دوجو  تقیقح  و  دـشاب . تالامک  ءاشنم  هک  تسین  ناهج  رد  لامک  هچ  ره  و 
اهدوجو يهمه  دوشیم و  لماش  ار  تادوجو  يهمه  هتشاد  تدحو  دوجو  تقیقح  و  تسا . جردنم  دوجو  تقیقح  رد  دشاب  هتـشاد  ققحت 
تامدقم نیا  تفایرد  اب  و  دنـشابیم . فلتخم  نآ  بتارم  هک  دنمانیم  یکیکـشت  تقیقح  ار  نآ  حالطـصا  رد  هک  دناتقیقح  کی  بتارم 
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نیا هب  دشابیم . لامک  تافـص  يهمه  عمجم  دودحم و  ریغ  قلطم و  يرورـض و  قلطم  یتسه  دوجو و  تقیقح  هک : میـسریم  هتکن  نیا  هب 
هن تاذلاب  مینیبیم  مینکیم  تقد  هک  ار  مادک  ره  یعیبط ، یئزج  تادوجوم  نیا  هکنیا : نآ  دینک و  هوالع  مه  ار  رگید  بلطم  کی  بلطم 

و دـشابیم ، ناشتلع  دوجوب  طورـشم  اهنآ  کیاکی  دوجو  هکلب  يزاینیب ، هن  ققحت و  رد  یطرـشیب  قالطا و  هن  دـنراد و  دوجو  ترورض 
رد اب  دنشابیم و  دقاف  زین  ار  يدوجو  تالامک  دنرادن . یتاذ  ترورـض  دیآیم و  ناشتلع  هار  زا  زین  ناشترورـض  هجیتن  رد  دنتـسین و  قلطم 

يزاینیب و قلطم و  دشابیم و  دوجو  يزکرم  يهتـسه  هک  تسا  دـنوادخ  طقف  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  لئاسم  نیا  عومجم  نتفرگ  رظن 
. دنـشابیم وا  هب  طبرلا  نیع  طاـبترا و  ضحم  دنـشابیم و  وا  عاعـش  رگید  ياـهدوجو  دراد و  ماـیق  وا  هب  دوجولا  تقیقح  تسا و  يرورض 

لامک تافص  رئاس  ترورض و  هک  تسه  يدوجو  سپ  دنتسین  نینچ  یئزج  ياهدوجو  نیا  دراد ، ترورـض  دوجو  تقیقح  هکنیا  هصالخ 
هتفرگ ارف  ار  اج  همه  هک  قلطم  یتسه  دوجو و  تقیقح  باسح  نیا  هب  و  تسادخ . نامه  و  هن ... نامـسآ و  هن  تسا و  نیمز  هن  هک  دراد  ار 

نآ دـشابیم و  قلطم  رون  لیـصا و  هک  نآ  هبترم  کـی  زج  دنتـسه  یلظ  یعبت و  یعرف و  نآ ، بتارم  يهمه  هک  دراد  یبتارم  هحفص 72 ) )
رخآ و لوا و  هک  تسوا  سپ  تسا . دوجولا  تقیقح  زا  لیـصا  يهبترم  ناـمه  رطاـخ  هب  دراد  هچ  ره  دوـجو  تقیقح  دـشابیم و  دـنوادخ 

ناـمه رطاـخ  هب  شاهمه  تسا  ناـهج  همه  و  رخآ ... لوا و  هک  دوجو  تقیقح  ینعی  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  روـن  تسا و  نطاـب  رهاـظ و 
تافـص رئاـس  اـی  ناـکما و  زا  نآ  رد  هک  دـنادیم  نیقی  دـص  ناـهرب  ار  شیوخ  ناـهرب  نیهلاـتملا ، ردـص  موـحرم  دـشابیم . لیـصا  هبترم 

- نآ لماک  يهبترم  هب  دوجو  تقیقح  زا  امیقتـسم  هکلب  دـناهتفرگن ، رارق  ادـخ  هب  ندیـسر  هطـساو  تادوجوم  هدـشن و  هدافتـسا  تادوجوم 
ام لولدـم  دـشابیم و  هطاحا  تعـسو و  نامه  رد  دوجو  تقیقح  ام  لیلد  اهتنم  دنتـسه  دوجو  ود  ره  لولدـم  لیلد و  و  میاهدیـسر ، ادـخ -

یکی ود  ره  لولدـم  لـیلد و  هک  تسا  یناـهرب  نیقی  دـص  ناـهرب  زا  روـظنم  دـشابیم . دـنوادخ  تاذ  ینعی  هقلطم  تقیقح  نآ  زا  ياهبترم 
هب تبسن  ار  ادخ  تقیقح  نآ  يهلیسو  هب  میهاوخب  هک  مینادن  ادخ  زا  رترهاظ  رتنشور و  ار  يرگید  زیچ  میـسرب و  ادخ  هب  ادخ  زا  دنـشاب و 

دیاب کنیا  دشابیم . نیقیدص  ناهرب  يهرابرد  نیهلاتملا  ردـص  موحرم  يهیرظن  زا  ياهصالخ  نیا  مینادـب . یفخم  بئاغ و  رگید  ياهزیچ 
ره هکنیا  ای  تسا  ناهرب  نیمه  هتشذگ ، ياهریبعت  زا  روظنم  ایآ  دشابیم و  نیقی  دص  ناهرب  نامه  روبزم  لیلد  یتسار  مینیبب  ات  میوش  قیقد 

تقد هب  جاتحم  نآ  كرد  هک  دسریم  رظن  هب  ياههبـش  منک  ضرع  دیاب  لوا  تمـسق  رد  دشابیم . شودـخم  ود  نآ  زا  یکی  ای  بلطم  ود 
یئاهدوجو رگید  دشابیم و  یتسه  دوج و  زا  یلک  موهفم  کی  میراد  هچنآ  تسیچ ؟ دوجو  تقیقح  زا  روظنم  دـینک : تقد  تسا  يرتشیب 

( دنـشابیم قولخم  ام  داقتعا  رد  همه  هک   ) میـسریم هدام  ناهج  تعیبط و  رد  مه  نآ  صاـخ  ياـهدوجو  نیمه  هب  طـقف  ادـتبا  اـم  صاـخ .
دوجو رگید  و  هحفـص 73 ) . ) دـشابیم ینهذ  موهفم و  طقف  هک  مینکیم  عازتنا  دوجو  یلک  موهفم  کی  صاخ  ياـهدوجو  نیا  زا  هاـگنآ 
لـصا رد  کی  ره  دوجو  ددرگیمرب و  تیـصوصخ  کی  دوجو و  کی  هب  یلقع  لـیلحت  رد  صاـخ  ياـهدوجو  نیا  میئوگیم  ینعی  قلطم 

اب صاخ  ياهدوجو  نیا  قرف  نینچمه ... دوجو و  مه  يرگید  نآ  تسا و  دوجو  یکی  نیا  درادن . یقرف  رگید  ياهدوجو  اب  ندوب  دوجو ) )
دوجو تقیقح  هب  دوجو  یلک  موهفم  رب  هوالع  میئوگیم  هک  تسا  اـجنیا  زا  دـشابیم و  کـی  ره  هزاـتمم  ياـه  تیـصوصخ  رد  رگیدـکی 

ادـیپ نامیارب  یئزج  ياهدوجو  يهظحالم  زا  هک  یلقع  لیلحت  نیا  زا  سپ  هاـگن  دراد . ققحت  ملاـع  رد  هک  میاهدیـسر  زین  طـیحم  عیـسو و 
مینکیم و عورـش  اجنیا  زا  ار  روبزم  نیقیدص  حالطـصا  هب  لیلد  میزادرپیم و  قلطم  یتسه  تایـصوصخ  ماکحا و  یـسررب  هب  تسا  هدـش 

ياهدوجو يهظحالم  زا  ام  هک  تسا  حیحص  دیئوگب : دیناوتیم  امش  طقف  مینک . عورـش  صاخ  ياهدوجو  زا  میدش  راچان  مه  زاب  نیاربانب 
دوجو هقلطم  تقیقح  ای  موهفم  نتفرگ  يارب  هکلب  دشابیمن ، لالدتسا  يهمدقم  ناونع  هب  اهدوجو  نیا  ظاحل  نکیل  میدرک ، عورـش  صاخ 
رگید ياهموهفم  يهمه  نتفرگ  يارب  هکنانچ  تسا  مزال  مه  ام  رظن  دروم  يهلئـسم  ریغ  رد  یفـسلف و  رگید  ياهفده  يارب  هک  دـشابیم 
هقلطم تقیقح  لیصحت  ای  يریگ  موهفم  يارب  اساسا  هکلب  تسام ، هلئـسم  نیا  رد  لالدتـسا  يارب  هن  نیا  دوش . يرپس  دیاب  هار  نیمه  ینهذ ،

، دیراذگب ار  شمـسا  دیهاوخیم  هچ  ره  دوش ، يرپس  هار  نیا  دیاب  هللا  هب  ندیـسر  يارب  لاح  ره  هب  یلو  تفر .... ار  هار  نیا  دیاب  يزیچ  ره 
ره هب  هنرگ  دروخیم و  ياهسردم  ياهثحب  درد  هب  هک  تسا  یثحب  هلئـسم ؟ نیا  يارب  امیقتـسم  هن  تسا  هلئـسم  نالف  يارب  دـیئوگب  هکنیا 
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نهذ جراخ  ناهج  رد  ام  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  لماک  تقد  دروم  دـیاب  اجنیا  هک  يرگید  بلطم  میراد . مزال  ار  ینهذ  تکرح  نیا  لاح 
يزیچ ایآ  یلو  گنـس و ... نآ  گنـس و  نیا  تخرد ، نآ  تخرد و  نیا  ناسنا . نآ  ناسنا و  نیا  نوچ  میراد  صاخ  ياـهدوجو  ناـمدوخ 

میهافم تایهام و  تمـسق  رد  هچ  دنکیمن  قرف  میراد ؟ ار  اهنیا  هیلک  میهافم  تایهام و  یتح  ای  هقلطم و  تقیقح  عماج و  دوجو  مان  هب  مه 
قطنم ملع  رد  ياهلئـسم  اهدوجو )... نایم  عماج  دوجو  لصا  نوچ  اـهدوجو  تمـسق  رد  اـی  و  هریغ ، گنـس و  هحفـص 74 )  ) ناسنا و نوچ 

دوخ ناسنا ) رد  دـیز و .... یقت و  نسح و  نوچ   ) دارفا دوجو  رب  هوالع  ایآ  هکنیا  نآ  دـشابیم و  ام  ثحب  نیا  يانبم  هک  تسا  ثحب  دروم 
دوخ هن  دـنراد  یجراخ  دوجو  تعیبط  دارفا  طقف  ای  دراد  دوجو  یعیبط  یلک  اـیآ  هک  تسا  نیا  اـجنآ  ثحب  ناونع  دراد ؟ دوجو  مه  ناـسنا 

دوجو روطچ  دراد  دوجو  هجیتـن  رد  هک  تعیبـط  زا  درف  ره  اـب  داـحتا  روطب  دراد ، دوجو  روطچ  دراد  دوـجو  تعیبـط  دوـخ  رگا  و  تعیبـط .
ناردـپ نادـنزرف و  نوچ  يراوزبس  موحرم  لوقب  دـشاب و  تعیبط  کی  دوخ  يدرف  ره  هجیتن  رد  هک  تعیبط  زا  درف  ره  اب  داحتا  روطب  دراد ،

روظنم اهنآ و  يهلدا  هلئـسم و  نآ  رد  نوگانوگ  دئاقع  لاوقا و  هب  يراک  ردپ ؟ کی  نادـنزرف  ریظن  طیحم  عیـسو و  دـحاو  روطب  ای  ددـعتم ،
یعون ره  تعیبط  دوخ  هک  دـندقتعم  نیقطنم  هفـسالف و  زا  ناققحم  ثحب ، نآ  رد  هک  میوگب  ار  نیا  طـقف  ( 13) مرادن ثحب  لصا  زا  یلوا 

مدآ درایلیم  دودـح 4  نالا  لثملا  یف  تسه و  مه  تعیبط  کی  انیع  درف  ره  عقاو  رد  درف  ره  اـب  دـحتم  درف و  دوجو  نیعب  یلو  دراد ، دوجو 
دارفا هارمه  طیحم  عیـسو و  دـحاو  دوجو  روطب  تعیبط  هک  تسا  هدوب  دـقتعم  هفـسالف  زا  یکی  مدآ . کـی  مدآ و  درف  دراـیلیم  هن 4  میراد 
ثحب دوخ  دئاقع  يهرابرد  انیـسنبا  اب  تسا  هدوب  انیـس  نبا  رـصاعم  هک  روبزم  فوسلیف  رایـسب  نادنزرف  ردپ و  کی  نوچمه  تسا  دوجوم 

ینس هک  مدروخرب  يدرم  هب  نادمه  رد  تسا : هتفگ  شتاجتشون  یخرب  رد  و  تسا . هتشاگن  وا  يهدیقع  در  رد  یباتک  مه  انیسنبا  هدومن و 
. دیسر تبث  هب  یملع  ياهباتک  رد  ینادمه  لجر  مان  هب  روبزم  هدیقع  اهدعب  تفگیم ... نینچ  وا  تشاد و  دنلب  ینساحم  هتـشذگ و  وا  زا 

يهفـسالف دنتـسه . ردـپ  کی  نامه  نادـنزرف  دارفا  تساهنآ و  ردـپ  يهلزنم  هب  هک  میراد  دارفا  همه  عماج  تعیبط  کـی  تسا  هتفگیم  وا 
ار وا  يهدیقع  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  بجع  یلو  دناهدرک ، درط  ار  ینادمه  لجر  يهدیقع  هحفص 75 )  ) ادص کی  یمالسا 

تسا نیا  (. 14 .) دناهدش هدیـشک  وا  فرح  نامه  هب  هاگآ  دوخان  دننک  تابثا  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  يهدیقع  دنهاوخیم  یتقو  دناهدرک ، درط 
رایسب زا  یکی  نم  رظن  هب  مه  اجنیا  و  تسا . دایز  ینادمه  لجر  دومرفیم : ررکم  هرمع  هللا  لاطا  هعیش  راوگرزب  عجرم  مراوگرزب  داتسا  هک 
يزیچ دشابیم و  صاخ  ياهدوجو  میراد ، دوخ  نهذ  جراخ  رد  ام  هچنآ  تسا . هدـش  كولـس  ینادـمه  لجر  شور  هب  هک  تسا  يدراوم 

تقیقح سفن  و  تسا . عئاق  عماج  ردپ و  تعیبط  هک  ینادمه  لجر  کلسم  هب  رگم  میرادن  تیعماج ) فصوب   ) عماج دوجو  تقیقح  مان  هب 
تقیقح دـشابیم و  دوجو  تقیقح  کی  دوخ  يدرف  ره  ینعی  تسا ، دارفا  اـب  طاـبترا  رد  میراد  هچ  ره  مه  تیعماـج  تفـص  نودـب  دوجو 
موهفم هک  روطنامه  میراد ، لوبق  موهفم  رد  طقف  ار  دوجو  یقیقح  تدحو  جراخ . هن  تسا  نهذ  رد  طقف  تیدحاو ، فصوب  دوجو  دـحاو 

يددع و تدحو  منامگب  دـنرادن . یقیقح  تدـحو  ناشیاهتیناسنا  دارفا و  دوخ  یلو  دـشابیم ، دـحاو  تسا  تباث  شدارفا  رد  هک  ناسنا 
هن رگ  هزادنا و  نیمه  هب  طقف  مهنآ  و   ) دـنناسنا همه  ینعی  تسا  دـحاو  دارفا  تیناسنا  خنـس  تسا . هدـش  هابتـشا  یخنـس  تدـحو  هب  یعقاو 
رد و  تسا .) يدوجوم  هچ  تسیچ و  هک  تسین  مولعم  دریمن  ات  یـصخش  ره  دـشاب و  هتـشاد  یتباث  تاذ  تیهام و  هک  تسین  يزیچ  ناـسنا 

دنرادن تسا ) يددع  تدحو  نامه  مروظنم   ) یقیقح تدحو  یلو  دـندحاو ، خنـس  رد  دارفا  تاذ  سپ  دنـشابیم ، كرتشم  تیناسنا  لصا 
میراد جراخ  رد  هچنآ  نیاربانب  و  يددع . تدحو  هن  دـنراد  یخنـس  تدـحو  طقف  دـنروط  نیمه  مه  اهدوجو  دنـشاب . ددـع  کی  اعقاو  هک 

یجراخ یقیقح  هحفص 76 )  ) دحاو تقیقح  دندحاو و  تسین ) یقطنم  سنج  روظنم   ) ناشسنج خنس و  رد  هک  دنتسه  يددعتم  ياهدوجو 
نامه طقف  ثحب  نیا  رد  تسا  هتفرگ  رارق  شناوریپ  نیهلاتملا و  ردص  موحرم  ءاضما  دروم  هک  میدـق  سراپ  ءامکح  يهدـیقع  زا  میرادـن .
کی ناسنا  هک  روطنامه  و  دشابیم . زین  هایگ  ای  ناویح  رگید  عون  نالف  ناسنا و  نوچ  یعون  تایهام  رد  هک  میراد  لوبق  ار  یخنس  تدحو 

مه دوجو  دنشاب ، ددعلاب  دحاو  کی  اعقاو  هکنیا  هن  تسا  یکی  ناشخنس  مه  یجراخ  ياهتیناسنا  تقیقح  تسا و  دحاو  تعیبط  موهفم و 
ینعی دنراد  یخنـس  تدـحو  طقف  دـنددعتم و  یجراخ  ياهدوجو  یلو  دراد ، نهذ  رد  یلک  موهفم  کی  ینعی  تسا ، یکی  شموهفم  طقف 
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يراوزبـس یجاـح  موـحرم  رگا  تسا و  حرطم  دوـجو  فـلتخم  بتارم  یخنـس  تدـحو  نـیمه  رد  و  دنـشابیم . دـننامه  دوـجو  لـصا  رد 
دزن دوجو  فعـض  يوقت و  اـم  ثیح  رونلاـک  فلتخت  ارقف  ینغ و  بتارم  معت  ککـشت  تاذ  هقیقح  مهدـنع  دوجولا  نویولهفلا  دـیوگیم :

فیعض هک  رون  دننام  تسا  فلتخم  يزاینیب  زاین و  رظن  زا  هک  یبتارم  دراد . یفلتخم  بتارم  هک  تسا  تقیقح  کی  میدق  ناریا  يهفسالف 
ناونع هب  یجراـخ  دوجو  تقیقح  کـی  هب  داـقتعا  هک  دوب  نیا  مروظنم  لاـح  ره  هب  تسا  تسرد  ینخـس  تدـحو  نیمه  رد  دراد  يوـق  و 

دوخ اـب  طاـبترا  رد  هچنآ  میتشادـن  يدـحاو  دوجو  تقیقح  یتقو  هکنیا  رگید  بلطم  نارگید . هن  تسا  بوخ  ینادـمه ) لـجر   ) زا دـحاو 
نیمه ینعی  مینک ، عورـش  دـیاب  مه  اـجنیمه  زا  دنتـسه و  يرورـض  ریغ  جاـتحم و  همه  هک  مـه  اـهنیا  دنتـسه و  صاـخ  ياـهدوجو  مـیراد 

. میمانب نیقیدـص  ناهرب  میناوتیمن  ار  دوجولا ) تقیقح   ) ناهرب هجیتن  رد  و  میـسرب . ادـخ  هب  اـت  میهد  رارق  هطـساو  ار  یناـکما  ياـهدوجو 
لوالا و وه   ) ریبعت دنکیمن : قیبطت  ناهرب  نیا  اب  میدرک  رکذ  هغالبلاجهن  نآرق و  زا  نیا  زا  شیپ  هک  یئاهریبعت  نم ، رظن  هب  و  هحفص 77 ) )

ياهدوجو نیمه  ناهج  هک  مینادیم  ام  و  تسا ، ناهج  رخآ  لوا و  نطاب و  رهاظ و  دوخ  دنوادخ  هک  دنناسریم  نطابلا ) رهاظلا و  رخالا و 
یب لطاب و  فرح  کی  ( 3 تسیچ ؟ روظنم  مینیبب  دـیاب  نیاربانب  و  یلاعت . قح  یبجاو  دوجو  هن  دوجولا و  تقیقح  دوخ  هن  دـشابیم  صاخ 

راگزاس رتهب  روبزم  ياهریبعت  یلومعم  رهاظ  اب  دنچ  ره  هک  دناهتفگ  دوجو ) تدحو   ) يهرابرد هیفوص  زا  یهورگ  ياهداوسیب  مه  یـساسا 
کی ناهج  دنتـسه ، یکی  تادوجوم  يهمه  اساسا  دنیوگیم . اهنآ  تسا ، یلطاب  فرح  هک  تسا  نشور  نکیل  تسا ، نشور  نکیل  تسا ،

اب هک  دننادیم  ناسنا  کی  رکیپ  دننام  ار  ناهج  اهنیا  دنلئاق . دوجوم  دوجو و  تدحو  اهنیا  تسا . ادخ  نامه  تسا و  دوجوم  کی  دوجو و 
حرـش رد  یلمآ  موحرم  ریبعت  هب  دنوشیم . باسح  دوجوم  کی  اعومجم  دنرکیپ و  کی  ءاضعا  يهمه  نکیل  تسا ، ادج  اپ  زا  تسد  هکنیا 
هتخاس هدیقع  نیا  قبط  دوشیم ، هدید  قلخ  ادخ و  دروم  رد  اهباتک  یخرب  رد  هک  یئاهلاثم  انایحا  دنتـسه . هیفوصلا ) هلهج   ) اهنیا هموظنم 

ایرد ءزج  تسا و  بآ  نامه  تبوطر  هک  مینادیم  دـشابیم و  ایرد  تبوطر و  می  من و  لـثم  قلخ  ادـخ و  لـثم  دـنیوگیم : ـالثم  دـناهدش .
رهاظ دنوادخ   ) يانعم تسا ، رتراگزاس  هدیقع  نیا  اب  یحطس  رظن  رد  میدرک  لقن  هغالبلاجهن  نآرق و  زا  نیا  زا  شیپ  هک  یئاهریبعت  تسا .

دنوادخ روحم  رب  ناهج  يهمه  هک  تسا  تسرد  نیا  درادـن . يداینب  ساسا و  چـیه  روبزم  يهدـیقع  نیا  قبط  تسا ) رخآ  لوا و  نطاب و  و 
هک تسا  تسرد  و  دـشابیم . تاقولخم  نیمه  دـنوادخ  لعف  دـنوادخ . لـعف  تسا و  دـنوادخ  ناـهج  يهمه  هک  ینعم  نیا  هب  نکیل  تسا ،

نیا هب  هن  دراد  یگتـسب  لعاف  هب  تسا و  لـعف  یتسه  دوجو و  ماـمت  هک  ینعم  نیا  هب  نکیل  تسوا ، زا  تسوا و  رد  وحم  یلعاـف و  ره  لـعف 
يدوجوم اهتنم  تسا  دوجوم  نالا  قولخم  نیا  لاح  ره  هب  درادـن ، دوجو  الـصا  لعاف  زا  يدوجوم  ناونع  هب  هحفص 78 )  ) يزیچ هک  ینعم 

ادج صاخ و  يدوجو  دنوادخ  نیاربانب  و  دشاب . دوجوم  لعاف ، نامه  طقف  دشابن و  دوجوم  الصا  هکنیا  هن  وا ، هب  طبترم  قلاخ و  هب  هتـسباو 
یلو تسه ، يدوجو  یئادج  تسین ، اهیئادـج  رئاس  دـننام  یئادـج  نیا  نکیل  دـنراد ، دـنوادخ  زا  ادـج  یئاهدوجو  دراد و  تادوجوم  زا 

هجزامملاب و ءایشالا ال  یف  لخاد  هغالبلاجهن : ریبعت  هب  و  دراد . دوجو  ناهج  همه  هب  تبـسن  دنوادخ  فرط  زا  یلماک  يهطاحا  تیمومیق و 
و جازتما . روطب  هن  یلو  دـشابیم ، ءایـشا  لخاد  و  يرانکرب . روطب  هن  یلو  تسا ، نوریب  ءایـشا  زا  دـنوادخ  هلیازملاب ، ءایـشالا ال  نع  جراـخ 
دنیبیم و ار  تادوجوم  هتشذگ  ياهریبعت  نم ، رظن  هب  درادربرد . ار  یبلطم  هچ  هتـشذگ  ياهریبعت  مینیبب  ات  مینک  تقد  مه  زاب  دیاب  نیاربانب 
( رظنب هب  ام   ) حالطصا هب  قح و  ندید  هلیسو  هنیئآ و  ناونع  هب  دنکیم و  هظحالم  هللا  یف  یناف  روطب  ار  همه  نکیل  دنکیم ، ظاحل  ار  ناهج 

یهاگ دـیرخب و  دـینیبب و  ار  نآ  سنج  هک  دـینکیم  تقد  ار  هنیئآ  هبترم  کـی  دـینیبب ، دـیناوتیم  روج  ود  ار  هنیئآ  امـش  رظنی .) هیف  اـم   ) هن
هب ضرالا ) تاومـسلا و  رون  هللا  : ) ریبعت دـیتسه . لفاغ  یلکب  هنیئآ  زا  هکلب  ار ، هنیئآ  هن  دـینیبیم  ار  دوخ  هک  دـینیبیم  هنیئآ  رد  ار  ناـتدوخ 

رگا دنتسه و  وا  هب  يهتـسباو  نیمز  نامـسآ و  ینعی  تساهنآ  رون  دنوادخ  نکیل  دنراد ، دوجو  نیمز  اهنامـسآ و  ینعی  تسا ، ینعم  نیمه 
وه ریبعت  یلاعت . قح  رد  یناـف  قح و  رهظم  ناونع  هب  نکیل  دـناهدش ، هدـید  تادوجوم  سپ  دوب . دـهاوخ  یکیراـت  تملظ و  همه  دـشابن  وا 
نیع قح و  هب  هتـسباو  همه  نطاب  ات  رهاظ  زا  رخآ و  ات  لوا  زا  ناهج  يهمه  دشابیم  دـید  نیمه  يور  زین  نطابلا  رهاظلا و  رخالا و  لوالا و 

: هک دـشابیم  ع )  ) نامز ماما  يهرابرد  نامدوخ  یلومعم  ریبعت  ریظن  اهریبعت ، هنوگ  نیا  تسین . چـیه  دـشابن  وا  رگا  دنتـسه و  وا  هب  طاـبترا 
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دش انب  یتقو  دشابیم  دید  نیمه  يور  زین  هدعب ) یش  الف  رخالا  هلبق و  یـش  الف  لوالا  . ) ریبعت هحفص 79 ) . ) ناهج حور  ناکما . ملاع  بطق 
تارابع نیا  رد  رخآ  لوا و  هتبلا  تسا . ناهج  رخآ  لوا و  وا  سپ  دنـشاب ، هدنز  وا  تافتلا  كدنا  هب  دشاب و  قح  هب  يهتـسباو  ناهج  يهمه 

چیه تسا  تادوـجوم  يهمه  تلع  دـنوادخ  ینعی  یبـتر  یبـتر . تیرخآ  تیلوا و  یناـمز ، تیرخآ  تـیلوا و  تـسا : نـکمم  ینعم  ود  هـب 
وا هب  دـهاوخب  هک  تسین  فدـه  تیاـغ و  وا  يارب  يرگید  زیچ  یلو  تسا ، تادوجوم  يهمه  فدـه  تیاـغ و  تسین و  وا  تلع  يدوجوم 

دناهدوبن وا  هارمه  مادک  چیه  دـننامز  عازتنا  يانبم  هک  هدام  تکرح  نامز و  دوخ  یتح  تادوجوم و  يهمه  هک  ینعم  نیا  هب  ینامز  دـسرب .
ار دمرس  هملک  نامز  ياجب  اهیضعب  تسا ، نامز  قوف  وا  لاعفا  تافص  ادخ و  هک  دریگب ، ار  نامزیاج  دناوتب  هک  منکب ؟ يرگید  ریبعت  هچ  )
هب لاح  ره  هب  يدمرـس و  ای  ياهرود  تیرخآ  تیلوا و  معا ، يانعم  هب  دـیئوگب  نارود  دـیهاوخیم  امـش  دـنربیم . راکب  دـنوادخ  يهرابرد 

، تسا راگزاس  رتهب  ینعم  نیا  اب  هتشذگ  ياهریبعت  نم ، رظن  هب  دشاب .) مولعم  بلطم  یتقو  دیئوگب  دیهاوخیم  هچ  ره  مرادن  يراک  شظفل 
ادخ دوجو ، يهقلطم  تقیقح  ریـسم  زا  هکنیا  هن  و  ادخ ، دنوشب  تادوجوم  يهمه  هکنیا  هن  ندید . هنیئآ  تادوجوم و  ندید  رهظم  يانعم  اب 
همه اهنیا  دنوشب ، یفن  مه  دـیابن  دـنوشیمن و  یفن  ریـسفت  نیا  رد  تادوجوم  دوشب . ادـخ  دوجو  هقلطم  تقیقح  دوخ  هکنیا  هن  و  مینیبب ، ار 

تالمج نیا  رب  انب  و  دنشابیم . بجاو  يرورـض و  هک  تسین ، شنتفرگ  هدیدان  ناکما  دنوادخ  دوخ  نوچ  مه  ادخ  لعف  دنتـسه و  هللا  لعف 
. تشاذگ دناهدرک ، باسح  نیقیدص  ناهرب  ار  نا  دـنیوگیم و  هفـسالف  هک  دوجولا ) هقیقح   ) ثحب باسحب  دـیابن  ار  هتـشذگ  ياهریبعت  و 
ام میـسرب . ادخ  هب  تادوجوم  تطاسو  نودب  امیقتـسم و  هک  مینک  باسح  یناهرب  دیاب  ار  نیقیدـص  ناهرب  ینازیم  هچ  هب  اساسا  مینیبب  الاح 

ادخ و رهظم  دنیبیم و  ادخ  لعف  ناونع  هب  ار  ناهج  ع )  ) میهاربا مینکن !؟ باسح  نیقیدص  ناهرب  ار  ع )  ) لیلخ میهاربا  لالدتسا  شور  ارچ 
املف دروآیم : تسد  هب  تادوجوم  هحفص 80 )  ) تابث مدع  رییغت و  زا  ار  دید  نیا  دنیبیم و  ار  ادخ  اهنآ  رد  دنکیم و  اشامت  ادخ  رد  یناف 
یبر یندهی  مل  نئل  لاق  لفا  املف  یبر ، اذـه  لاق  اغز  اب  رمقلا  ار  املف  نیلفالا ، بحا  لاق ال  لفا  املف  یبر ، اذـه  لاق  ابکوک  ار  لیللا  هیلع  نج 

تهجو ینا  نوکرـشت ، امم  ءيرب  ینا  موق  ای  لاق  تلف  املف  ربکا  اذـه  یبر ، اذـه  لاق  هغزاب  سمـشلآ  ار  اـملف  نیلاـضلا ، موقلا  نم  ننوکـال 
ام فاخا  نیدـه و ال  دـق  هللا و  یف  ینوجاحتا  لاق  هموق  هجاح  و  نیکرـشملا ، نم  اـنا  اـم  اـفینح و  ضرـالا  تاومـسلا و  رطف  يذـلل  یهجو 
نم تفگ  دـش  دـیدپان  یتـقو  تسنم ، راـگدرورپ  نیا  تفگ : دـید ، ياهراتـس  دـنکفا  هدرپ  وا  رب  بش  یتـقو  ماـعنا : اـت 80  هب 76  نوکرـشت 
نم مدرم ! تفگ : دش ، دیدپان  یتقو  تسا  نم  راگدرورپ  نیا  تفگ  دـید  نازورف  ار  هام  یتقو  مهاوخیمن  دوشیم  دـیدپان  هک  ار  یئاهزیچ 

زا نم  مدومن و  هیجوت  هناـصلاخ  تسا  هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یئادـخ  يوـس  هب  ار  دوـخ  نم  مرازیب  دـیزرویم  كرـش  هچنآ  زا 
و دومن . تیاده  ارم  ادخ  هکنیا  اب  دینکیم  هرظانم  دـنوادخ  يهرابرد  نم  اب  ایآ  تفگ : دـندرک . هرظانم  وا  اب  میهاربا  موق  متـسین ، ناکرـشم 
رد تادوجوم  ندـید  یناـف  ناـمه  قیرط  زا  تاـیآ  نیا  رد  میهاربا  هب  تبـسن  دـنوادخ  تیادـه  مسرتیمن . دـیروآیم  كرـش  هچنآ  زا  نم 

روظنم لاح  ره  هب  دیئوگب  امـش  تسا  نکمم  دناهدش . هدید  قحب  يهتـسباو  قولخم و  ناونع  هب  همه  نیمز ، اهنامـسآ و  و  تسا . دـنوادخ 
میـسرب ادخ  هب  امیقتـسم » هک  تسا  یهار  نیقیدص  ناهرب  میئوگیمن ، نیقیدـص  ناهرب  ار  یناهرب  نینچ  ام  تسا . هدوب  هچ  ره  ع )  ) میهاربا

کیلع یعمجاف  رازملا  دعب  بجوی  راثالا  یف  يددرت  یهلا  تسا : هدومرف  هفرع  ءاعد  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  هکنانچ  قلخ . قیرط  زا  هن 
وه نوکی  یتح  کل  سیل  ام  روهظلا  نم  كریغل  نوکیا  کیلا . رقتفم  هدوجو  یف  وه  اـمب  کـیلع  لدتـسی  فیک  کـیلا . ینلـصوت  همدـخب 

؟ کیلا هحفـص 81 )  ) لصوت یتلا  یه  راـثالا  نوکت  یتح  تدـعب  یتم  و  کـیلع ؟ لدـی  لـیلد  یلا  جاـتحت  یتح  تبغ  یتم  کـل !؟ رهظملا 
کیلا ینعجراف  راثالا  یلا  عوجرلاب  ترما  یهلا  ابیـصن . کبح  نم  هل  لعجت  مل  دـبع  هقفـص  ترـسخ  اـبیقر و  اـهیلع  كارت  ـال  نیع  تیمع 

دامتعالا نع  همهلا  عوفرم  اهیلا و  رظنلا  نعرـسلا  نوصم  اهنم  کیلا  تلخ  دامک  اهنم  کیلا  عجرا  یتح  راصبتـسالا  هیادـه  راونالا و  هوسکب 
هب دناسرب  ماوتب  هک  یتامدخ  اب  ارم  تدوخ  دـنکیم  رود  ار  رادـید  راثآ ، رد  مندـمآ  تفر و  ایادـخ  (. 15 .) ریدق یـش  لک  یلع  کنا  اهیلع 
ات يرادن  وت  هک  دراد  يروهظ  وت  ریغ  ایآ  دراد ؟ جایتحا  وت  هب  شدوجو  رد  هک  دوش  لالدتسا  يزیچ  هب  وت  رب  هنوگچ  امرفب ، بذج  تدوخ 

لوصو يهلیسو  راثآ ، هک  يدوب  رود  یک  و  دنک !؟ تلالد  وت  رب  هک  یـشاب  هتـشاد  یلیلد  هب  زاین  هک  يدوب  بئاغ  یک  وت  دهدب ؟ رهظ  وت  هب 
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ایادخ یـشاب ، هدادـن  وا  هب  ياهرهب  تبحم  زا  هک  ياهدـنب  يهلماعم  داب  راب  نایز  دـنیبن و  دوخ  بقارم  ارت  هک  یمـشچ  داب  روک  دـشاب ؟ وت  هب 
زا زاب  مدـمآ  وت  يوس  هب  اهنآ  زا  هک  روطنامه  ات  نادرگرب  یئانیب  تیادـه  راونا و  سابل  اب  ارم  تدوخ  منک  عوجر  راـثا  هب  هک  يداد  ناـمرف 
زیچ ره  رب  وت  هک  دور  رتالاب  اهنآ  رب  دامتعا  زا  متمه  دشاب و  ظوفحم  اهنآ  ندید  رظن و  زا  منطاب  رـس و  هکنانچ  مدرگ ، زاب  وت  يوس  هب  اهنآ 

تدوخ هب  ارم  وت  متخانـش و  ارت  وت  اب  تنا : ام  ردا  مل  تنا  الول  کیلع و  ینتللد  تنا  دـیامرفیم : داجـس  ماما  شدـنزرف  ای  یئاناوت و  رداق و 
، تاـملک نیا  رد  دـینکیم  هظحـالم  هک  يروط  هب  (. 16 .) یتـسیک وت  متـسنادیمن  يدوبن  وت  رگا  يدـناوخ و  تیوس  هب  يدوـمن و  تلـالد 
زیچ و چیه  وا  ام و  نایم  هک  میتسه  یهار  نینچ  لابند  هب  ام  تسا . هدش  هدرمـش  هار  ندرک  رود  یتح  هدش و  یفن  تادوجوم  ندوب  هطـساو 
(17 ....) میمانیم نیقیدص  ناهرب  تساههار  نیرتکیدزن  تسا و  میقتسم  طارـص  هحفص 82 )  ) هک ار  هار  نامه  دشابن و  هطـساو  سک  چیه 
هک یناگرزب  هک  مراد  قیدصت  دینیبب ، رتهب  ات  دینزب  رانک  ار  نآ  ناگدنیوگ  تمظع  مالک و  ترهش  يهدرپ  دیوش و  قیقد  رتشیب  يردق  یلو 

اوتحم و نم ، رظن  هب  تسا . مظعا  رتگرزب و  اهنآ  زا  تیعقاو  تقیقح و  نکیل  دنتـسه  تمظع  اـب  رایـسب  دـناهدرک  ریـسفت  دـناهتفگ و  روطنیا 
، هشیدنا رکف و  هار  ربارب  رد  دیوگیم  ار  لد  هار  هفرع  ءاعد  تالمج  نیا  دنکیمن ، قیبطت  اهفرح  نیا  اب  الـصا  هفرع  ءاعد  تاملک  موهفم 

ماجنا یتمدـخ و   ) اب ایادـخ  تسا . يزارد  هار  مسرب ، وت  هب  راـثآ  رد  تقد  یلومعم و  تلع و  ثحب  رکف و  هار  زا  مهاوخب  هکنیا  ایادـخ  هک 
رد مه  رگا  دنامب و  رکف  دح  رد  هک  تسا  يرکف  هار  اههد  زا  رتهب  دنیـشن ، لد  هب  هقرج  کی  رگا  هک  نک .)... بذج  تدوخب  ارم  ياهفیظو 
زا لکا   ) نامدوخ یگهبلط  حالطـصا  هب  میئوگب  مینک و  هغلابم  هدش و  هدومیپ  يزارد  هار  هزات  دسرب  لمعب  هدومن  زواجت  دنامن و  رکف  دـح 

هفیظو و ماـجنا و  لد و  هار  دزاـسیم و  انیـسنبا  رتـشیب  رکف  هار  هک  تسا  نیا  و  دـشابیم ، نتـشاذگ ) ناـهد  رد  رـس  تسپ  زا  ار  همقل  اـفق 
هدـنمزر و ناناوج  دیهـش و  هبلط  اههد  هیواعم و  دیهـش  رجح  و  رمع ، بورـضم  دادـقم  هنومن و  مکاح  ناملـس  يدـیعبت و  رذابا  تمدـخ ) )

رکف هار  زا  ارچ  ایادخ  هک  ( 18 ...) دیامیپ هب  مه  هار  لد  هار  رکف ، هار  رب  هوالع  هتسناوت  هک  تسا  اجنآ  زا  مه  يدیعبت  عجرم  یتح  و  دیهش ...
هار زا  هحفص 83 ) .! ) دنهدب یلجت  ارت  دنهاوخیم  نونکا  دناهتفرگ و  وت  زا  دنراد  یلجت  هچ  ره  تالولعم  هک  مورب  یلولعم  تلع و  ثحب  و 

نونکا منک . هعجارم  راثآ  هب  یتفگ  تدوخ  ایادخ  : ) هک يدناشچن .) وا  هب  تتبحم  زا  هک ، یسک  يهلماعم  داب  راب  نایز  : ) هک موریم  تبحم 
دنداد و لد  هار  رد  تحارص  تارابع ، نیا  دسریم  رظن  هب  يرآ  منادرگرب .).... تدوخ  هب  ینطاب  تریصب  تیاده  یبیغ و  راونا  شـشوپ  اب 

لد هار  يهرابرد  دشابیم . رسیم  تمدخ )  ) راک نیرمت و  اب  مه  لد  هار  ندرک  کیدزن  هکنیا  قشع و  هار  یبیغ و  راونا  يهعـشا  تفایرد  هار 
نایب ار  دوخ  صخـش  یحور  تلاـح  ماـما  ـالامتحا  هک  رظن  نیا  زا  ینتللد ... تنا  ع :)  ) داجـس ماـما  يهلمج  مینک . تبحـص  هناگادـج  دـیاب 
هنرو دش  امنهار  نمچ  هب  دوخ  لگ  يوب  تست : يهبذج  زا  مه  نآ  سپ  ياهدیرفآ ، وت  مه  ار  راثآ  ( 1 دراد . ار  ینعم  دنچ  لامتحا  دنکیم ،

وت رگا  مدیـسر و  وـت  هب  تدوـخ  يهلیـسو  هب  تقیقح  رد  یلو  مدیـسر ، وـت  هب  راـثآ  زا  هچرگ  تسه  يرازلگ  هک  تسناد  هچ  هدادـلد  غرم 
اطع نم  هب  ار  یـساسحا  يرکف و  هار  ندوـمیپ  قـیفوت  وـت  ( 2 یتـسیک . وت  مدـیمهفیمن  الـصا  دوبن ) وت  شنیرفآ  تقلخ و  لـمع  و   ) يدوبن

نیمه قلاخ ، هب  قلخ  مات  قلعت  یگتـسباو و  لولعم و  تلع و  یمومع  نوناـق  قبط  ( 3 متخانـشیمن . ارت  زگره  دوبن ، وت  قیفوت  رگا  يدرک و 
مهنم ساسحا  نم و  رکف  يدرک ، یلجت  دوخ  وت  مه  راثآ  رد  يدـیرفآ ، وت  مه  ار  راثآ  يدـیرفآ ، وت  ارم  تست . قولخم  مه  ساسحا  رکف و 
يداد مه  ار  لمع  تردق  ياهدرک و  اطع  وت  ار  شرایتخا  زاب  هدـش  ماجنا  نم  رایتخا  اب  نم  زا  هک  مه  يرکف  لمع  تکرح و  تست  قولخم 

تاذ رب  شیوخ  تاذ  اب  هک  یئادخ  يا  هتاذب  هتاذ  یلع  لد  نم  ای  حابص : ءاعد  رد  مه  ع )  ) یلع مالک  متـشادن . یتفرعم  چیه  يدوبن  وت  رگا 
هنا ال هللا  دهش  ( ) هحفـص 84  ) يهیآ رد  دوخ  تینادحو  رب  ادـخ  تداهـش  دراد . ار  هوجو  نیمه  زا  یخرب  لامتحا  زین  ياهدرک  تلالد  دوخ 

میقتسم هار  میدرکن و  ادیپ  يرکف  ياههار  نایم  رد  ار  یحالطـصا  نیقیدص  ناهرب  میتفگ  نونکات  هچنآ  هب  انب  و  روط . نیمه  زین  وه ) الا  هلا 
نایب مه  زاب  مینک ، ادـیپ  يرکف  ياههار  نایم  رد  ار  نیقیدـص  ناهرب  میهاوخب  اـمتح  رگا  مینک . وجتـسج  لد  رد  دـیاب  ار  قلخ  هطـساویب  و 
کی هک  میاهداد  رارق  هجوت  دروم  ار  مهبم ) درف  ینعی   ) قلطم دوجوم  دوخ  امیقتسم  ایناث  تسا و  یلماک  ناهرب  الوا  اریز  تسا ، رتهب  انیسنبا 

ای تسا و  بجاو  ای  دوجوم  نیا  یجراخ . صاخ  دوجوم  کی  ینعی  میراد  دوجوم  ـالامجا  ناـهج ، رد  میتفگ : تسا . بجاو  دوخ  شاهگنل 
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يدوجوم هب  اـمتح  دـیاب  تسین  مه  شدوخ  زا  درغاد و  دوـجو  نوـچ  هنرگ  تسا و  تباـث  اـم  بوـلطم  هک  تسا  بجاو  رگا  تسا ، نکمم 
هطساو تسا  قولخم  تافص  زا  هک  ناکما )  ) تفص بلطم  قش  کی  رد  دنچ  ره  ناهرب  نیا  رد  دشاب . همشچرس  عبنم و  وا  هک  دسرب  بجاو 

( ***** هحفـص 85 . ) درادن ار  نیهلاتملا  ردص  يهقیرط  لاکـشا  و  دوجو ) تقیقح   ) هن هدـش  هیکت  دوجوم  يور  نکیل  تسا ، هتفرگ  رارق 
، تسین حرطم  ملع  هلئـسم  هلمج  نیا  ياج  چـیه  رد  یلو  تسا ، یناهنپ  روما  هب  ياـناد  دـیوگیم : هلمج  نیا  يهمجرت  رد  ضیف  ياـقآ  ( 1)
ملع و روظنم  سپ  تسین  روما  نطب  رد  هک  شدوخ  دـنوادخ  هک  هدـمآ  ناشیا  رظن  هب  ایوگ  رومالا ) تایفخ  ملع   ) هن رومالا ) تاـیفخ  نطب  )

ضیف هغالبلاجهن  يهبطخ 49  زا  ( 2 . ) دهد رارق  زتنارپ  رد  ناشهمجرت  یلومعم  شور  قبط  دیاب  دـشاب  روط  نیا  ضرفب  یلو  تسا ، یهاگآ 
يهـبطخ 100 زا  ( 5 . ) ضیف ص 282 يهغالبلاجـهن  يهـبطخ 95  زا  ( 4 . ) ضیف ص 155 يهغالبلاجــهن  يهـبطخ 64  زا  ( 3 . ) ص 136
هرقب 115. يهروس  ( 9 . ) نارمع ي 18 لآ  ( 8 . ) يهیآ 35 رون  يهروس  ( 7 . ) يهیآ 3 دـیدح  يهروس  ( 6 . ) ضیف ص 297 يهغالبلاجـهن 
زا اهتدـم  هک  تسا  یماگنه  باتک  نیا  موس  پاچ  دوش  عوجر  مسیلائر ص 77 و ... شور  هفـسلف و  لوصا  مجنپ  دلج  ياهیقرواپ  هب  ( 10)
رس رب  هک  يدهاش  اهنویلیم  هیقف و  فوسلیف و  هاگآ  يدیهش  تکرب و  اب  راب و  رپ  رایسب  یتداهـش  درذگیم . يرهطم  ياقآ  موحرم  تداهش 

ياههیبنت هراشا و  نمض  رد  ار  دوخ  بلطم  انیس  نبا  ( 12 . ) 53 تلصف / ( 11 . ) هیلع همحر .... دنتسیرگیم . شکوس  رد  دندزیم و  هنیـس  و 
پاـچ موس  يهحفـص 66 ج  و  يهحفـص 18 و ... هب  صوصخب  میدرک . رکذ  اجنیا  ار  وا  بلطم  يهصـالخ  اـم  تسا . هدرک  ناـیب  تاراـشا 

هدنسیون ملقب  یبرع ص 156 و ... بلاطلا ) دوصقم   ) 70 و  - یبرع ص 69 نراقملا ) قطنملا   ) باتک هب  ( 13 . ) دینک عوجر  تاراشا  دیدج 
عوـجر قـطنم  تمـسق  يراوزبـس  موـحرم  يهموـظنم  رب  بناـج  نـیا  حرـش  هـب  ( 14 (. ) مـق قفــش  نارهت  یملعا  تاراــشتنا   ) دوـش عوـجر 

نیا ( 17 . ) یلامث هزمحیبا  ءاـعد  ( 16 . ) یمق موحرم  حـیتافم  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  هفرع  ءاـعد  زا  ( 15 (. ) نارهت یملعا - تاراـشتنا  .) دوش
زا سپ  دندش و  جراخ  قارع  زا  قباس  هاش  راشفب  هک  دشن  ياهلصاف  دربیم . رسب  دیعبت  ناونع  هب  فجن  رد  ام  عجرم  هک  دوب  یماگنه  هتشون 
زا سپ  دوب و  تالوحت  يهمدـقم  رهاظ  رد  هک  دـنتفر  سیراپ  هب  دـش  تـالوحت  همه  يهمدـقم  هک  يونعم  تمظع  رپ  رایـسب  بش  ود  یکی 

يریظنیب مودـنارفر  اب  سپـس  مالعا و  ار  یمالـسا  يروهمج  نوگنرـس و  ار  یهاشنهاش  میژر  تموکح  دـندمآ و  ناریا  هب  هام  هس  دودـح 
قارع زا  قباس  هاش  راشفب  هک  دشن  ياهلـصاف  دربیم . رـسب  دیعبت  ناونع  هب  فجن  رد  ام  عجرم  هک  دوب  یماگنه  هتـشون  نیا  دندومرف . یلمع 

يهمدـقم رهاظ  رد  هک  دـنتفر  سیراپ  هب  دـش  تالوحت  همه  يهمدـقم  هک  يونعم  تمظع  رپ  رایـسب  بش  ود  یکی  زا  سپ  دـندش و  جراخ 
اب سپس  مالعا و  ار  یمالـسا  يروهمج  نوگنرـس و  ار  یهاشنهاش  میژر  تموکح  دندمآ و  ناریا  هب  هام  هس  دودح  زا  سپ  دوب و  تالوحت 

. دندومرف یلمع  يریظنیب  مودنارفر 

یئاهن فده 

رد ناسنا  عزاـنم  ـالب  تردـق  و  ناویح ، تاـبن و  و  تارک ) رئاـس  نیمز و  زا   ) داـمج تایـصوصخ  رد  تقد  اـب  تسیچ ؟ شنیرفآ  زا  فدـه 
ات دـنوش و  عقاو  اهناسنا  هدافتـسا  دروم  هک  تسا  ناسنا  تعیبط ، تادوجوم  شنیرفآ  زا  فدـه  هک  میمهفب  میناوتیم  اهنآ  زا  يرادربهرهب 

ناویح تابن و  زا  نکیل  تسا ، یناویح  تابن و  دامج و  ره  لاح  نابز  نیا  دنوش ، ناسنا  ناشدوخ  دنوش ، ناسنا  ءزج  تسا  نکمم  هک  اجنآ 
: دنیوگیم همه  دنراد  ناسنا  ندب  رد  ندش  بذـج  تیلباق  هک  اهناویح  نیا  تاجهویم ، تاجیزبس و  نیا  دـسریم . شوگ  هب  رتهب  ادـن  نیا 
زا رـشب  هک  دندنـسرخ  نیمه  هب  دـنوشیمن ، ناسنا  دوجو  ءزج  هک  اهنآ  و  میوش ، ناسنا  ات  دـیروخب  ار  اـم  میتسه ، امـش  يارب  اـم  اـهناسنا !

ناسنا اب  همه  راهب . ياشامت  ارحـص و  نماد  دوب  شوخ  و  راهن ، لیل و  دنکن  توافت  هک  ینادادـماب  رد  صوصخب  و  دربب ، تذـل  اهنآ  ندـید 
... گرگ و ریـش و  محازم ،.... ياههشپ  رام و  برقع و  میمهفن ، ار  يذوم  تاـتابن  اـهناویح و  شنیرفآ  قیقد  رـس  اـم  هچ  رگ  دـنراد ، سنا 

ءایـشالا تقلخ  مدآ  نب  ای  . ) دنتـسه دناهدمآ و  ندش  ناسنا  يارب  هک  میمهفیم  دنوشیم  ام  بذج  هک  اهنآ  یلو  مینادـن  دنتـسه ، هچ  يارب 
يهملک ات  هک  تسین ، یفدـه  اساسا  ناهج  رد  یفدـه ؟ هچ  هک  دـنیآیم  شوج  هب  اجنیا  نییداـم  تسیچ .؟ يارب  ناـسنا  نکیل  ( 1 .) کلجال
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ام یلو  (. 2 ....) هتفرن راکب  ياهدارا  روعش و  ناهج  شنیرفآ  رد  هکنیا  اب  میتفایم  هحفص 86 )  ) رایتخا دصق و  هدارا و  دایب  میئوگب  ار  فده 
ءادتبا زا  هک  يزیچ  دارم  دوصقم و  روظنم و  - 1 دوریم . راکب  ینعم  ود  هب  فده  میرادن . ناهج  شنیرفآ  يهدارا  روعش و  رد  یثحب  کنیا 

هب دیاب  هرخالاب  دشاب و  هدـش  ماجنا  دـصقیب  دـنچ  ره  هک  تکرح  تیاهن  - 2 میاهدرک . تکرح  نآ  يارب  هدوب و  اـم  هجوت  دروـم  تکرح 
نیا لاوئـس  یتقو  تسیچ ؟ فیرـش  دوجوم  نیا  تکرح  تیاهن  دـسریم و  اـجک  هب  ناـسنا  راـک  رخآ  مینیبب  میهاوخیم  ( 3 .) دسرب یتیاهن 

کنیا و  تسا . هدوبن  ياهدارا  دصق و  رعش و  هک  ناهج  تقلخ  رد  هچ ؟ ینعی  فده  الصا  هک  تفگ  ناوتیمن  رگید  دوشیم ، حرط  يروط 
دنب دـیق و  یب  يرادربهرهب  هدافتـسا  زا  روـظنم  ناـسنا و  رد  دوـجوم  زئارغ  اـهورین و  يهـمه  زا  لـماک  يهدافتــسا  - 1 (. 4) تارظن یسررب 
لقن هحفص 87 ) ( ) لوایکم  ) زا هک  تسا  ياهیرظن  دناوتن  هکنیا  رگم  دشابیم ، رانکرب  تقلخ  ریـسم  زا  دنکن  هدافتـسا  یـسک  رگا  دشابیم .

یناسفن ياههتساوخ  لایما و  يهمه  زا  هک  دنتسه  یئاهنآ  لیصا ، ياهناسنا  تسا : هداد  رظن  روط  نیا  دوخ  رایرهـش  باتک  رد  وا  دوشیم ،
عناـم ار  يزیچ  چـیه  دوخ  ياههتـساوخ  ءاـضرا  ریـسم  رد  هک  دنتـسه  ینارگ  دادبتـسا  اـهناسنا ، نیرتـهب  دـننک ، هدافتـسا  قلطم  روطب  دوخ 

ياهیملع يهلاسر  شرایرهـش  باتک  و  هدیـشخب ، يرتشیب  دادبتـسا  يهیحور  ار  ناهج  روتاـتکید  ناـشکمدآ  لواـیکم  تارظن  دـناهدیدن ....
سفن نادجو و  لاح  ره  هب  یناسنا  ره  نکیل  دنرادن ، ناگدنهد  هیرظن  تارظن و  نیا  هب  جایتحا  نارگ  دادبتسا  هتبلا  تسا ، هتـشگ  اهنآ  يارب 

ات دناوتیم  نادجو  شنزرـس  قالـش  نیمه  و  دنکیم ، شتمالم  نارگید  قوقح  هب  شزواجت  تشز و  ياهراک  ربارب  رد  هک  دراد  يا  هماول 
دنکیم و فیعضت  ار  نادجو  دبای  رشن  يدنمشناد  حالطصاب  درف  زا  اهنآ  دیئات  رد  ياهیرظن  یتقو  نکیل  دهاکب  دادبتسا  تدش  زا  يدودح 
مسیـشاف و مسیزاـن و  روـهظ  دونـشب . دـناوتیمن  ار  نادـجو  يادـن  رگید  تـسا  لـطاب  ياهـیرظن  هـک  دـنادب  دـنچ  ره  رگ  دادبتـسا  صخش 

زتها رجافلا  حدم  لذا  هک : تسا  نیا  تسناد . دساف  تارظن  هنوگ  نیا  اب  طابترایب  یلکب  ناوتیمن  ار ، نوگانوگ  ياهلکـش  رد  مسیلایرپما 
کی ناونع  هب  مسیلوایکم  کنیا  ددرگیم . كانبضغ  دنوادخ  دزرلیم و  یهلا  شرع  دوشیم ، حدم  يرجاف  یتقو  برلا ، بضغ  شرعلا و 

اهناسنا نایم  رد  يرایـسب  ياهتسیلوایکم  المع  نکیل  تسا ، هدـنام  ياجب  اهبتکم  خـیرات  ناتـسربق  رداه  باتک  يالبال  رد  طقف  بتکم 
جره و شاهجیتن  زئارغ ، يهمه  زا  قلطم  يهدافتسا  دشاب . هتشاد  دناوتیمن  یساسا  چیه  یفسلف  رظن  زا  لوایکم  يهیرظن  لاح  ره  هب  دنتسه .

هدوبن یفدـه  چـیه  میئوگب  تسا  رتهب  دـشاب  نیا  ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  رگا  تسا . یناسنا  يهعماج  داـینب  نتفر  ناـیم  زا  هعماـج و  جرم 
زا ندمآ  هحفص 88 )  ) دوجو هب  ضحم  هب  تسا ، مادعا  تسین  تکرح  هک  تکرح  روط  نیا  یتکرح . تیاهن  هن  ياهدارا و  دصق و  هن  تسا 

هکنیا يارب  میئوگب : ياهدرک . نشور  ار  غارچ  نیا  ارچ  هک : لاوئـس  نیا  باوج  رد  هک  تسا  نیا  لـثم  دوشیمن . فدـه  نیا  دوریم . ناـیم 
زیچ ملع  دشابیم . ملع  ناسنا  تکرح  تیاهن  تسوا ، ندش  ملاع  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  - 2 دشاب ! شوماخ  ات  دنکشب  ار  نآ  دیابب  یسک 

دنکیم و بسک  یصاخ  یهاگآ  دنکیم ، ادیپ  دوخ  طیحم  تعیبط و  اب  هک  يدروخرب  ره  زا  ناسنا  تسا . فده  شدوخ  تسا و  یسدقم 
نیذلا يوتـسی  له  نوچ : ینآرق  تایآ  زا  دناهتـساوخ  یخرب  دشابیم . وا  لامک  مه  ياهدـیدپ  ره  تیاهن  تسوا و  لامک  اهیهاگآ  نیمه 

مادک هک  تسا  یلاوئس  ياج  یلو  دننک ، هدافتسا  ار  ملع  تلاصا  زین  رمز . / 9 دنناسکی ؟ نادان  اناد و  مدرم  رگم  نوملعیال ، نیذلا  نوملعی و 
هک یلمع  مولع  دوشیم ؟ جرخ  یناـسنا  هعماـج  هاـفر  ریـسم  رد  هک  یملع  مولع  اـی  ناـهج ، یلک  ماـظن  رد  قیقحت  نوچ  يرظن  موـلع  ملع ؟

يهمدقم زج  ینف و ... ياههبعش  یکـشزپناور و  یکـشزپ و  مولع  ایآ  دینک . عوجر  ناتنادجوب  دوخ  امـش  دنـشابیم . لمع  يهمدقم  يهمه 
تکرح و همانرب  طقف  درادـن و  تلاصا  ملع  هک  تسا  ملـسم  نیاربانب  و  تسنآ !؟ هب  لمع  يارب  زج  کشزپ  کی  يهخـسن  دنتـسه !؟ لـمع 

یلبنت یتخل و  زج  يزیچ  تایبدا ... يارب  تایبدا  رنه ، يارب  رنه  تاعیاش : رئاس  نوچمه  ملع . دوخ  يارب  ملع  هک  بلطم  نیا  دـشابیم . راک 
تخانش مهنآ  دوشیم  ماجنا  هفسلف  يهلیـسوب  هک  ناهج  یلک  ماظن  رد  قیقحت  نوچ  يرظن  مولع  تسین . یعامتجا  نارگ  رامعتـسا  عفن  هب  و 

، دشابیم زیچ  نآ  هب  ندیسر  هار  رد  زیچ و  نآ  عزف  یئزج ) هچ  یلک و  هچ   ) زیچ ره  تفرعم  تخانش و  هک  مینادیم  همه  تسا و  تفرعم  و 
هک هدنزاس  راک  اصوصخ  تسا  مرتحم  راک  اساسا  تسا . لمع  فدـه ، - 3 دشاب . هتـشاد  تلاصا  هدوب  فده  شدوخ  دناوتیمن  نیاربانب  و 

اهنت و دناوتیمن  هاگ  چیه  عبطلاب و  یتدم  هک » دناهتفگ  میدق  زا  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا  دریگ . رارق  یعامتجا  تامدخ  ریسم  رد 
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ناهج يهمه  دش  انب  یتقو  دشابیم  دـید  نیمه  يور  زین  هدـعب ) یـش  الف  رخالا  هلبق و  یـش  الف  لوالا  : ) ریبعت هحفص 89 )  ) تمدخ زا  رود 
ینعم ود  هب  تارابع  نیا  رد  رخآ  لوا و  هتبلا  تسا . ناهج  رخآ  لوا و  وا  سپ  دنـشاب ، هدنز  وا  تافتلا  كدـنا  هب  دـشاب و  قح  هب  يهتـسباو 

وا تلع  يدوجوم  چیه  تسا  تادوجوم  يهمه  تلع  دنوادخ  ینعی  یبتر  یبتر . تیرخآ  تیلوا و  ینامز ، تیرخآ  تیلوا و  تسا : نکمم 
نیا هب  ینامز  دسرب . وا  هب  دنهاوخب  هک  تسین  فده  تیاغ و  وا  يارب  يرگید  زیچ  یلو  تسا ، تادوجوم  يهمه  فدـه  تیاغ و  تسین و 

يرگید ریبعت  هچ   ) دـناهدوبن وا  هارمه  مادـک  چـیه  دـننامز  عازتنا  يانبم  هک  هدام  تکرح  نامز و  دوخ  یتح  تادوجوم و  يهمه  هک  ینعم 
يهرابرد ار  دمرـس  هملک  نامز  ياجب  اهیـضعب  تسا ، ناـمز  قوف  وا  لاـعفا  تافـص  ادـخ و  هک  دریگب ، ار  ناـمز  ياـج  دـناوتب  هک  منکب ؟

شظفل هب  لاح  ره  هب  يدمرـس و  ای  ياهرود  تیرخآ  تیلوا و  معا ، ياـنعم  هب  دـیئوگب  نارود  دـیهاوخیم  امـش  دـنربیم . راـکب  دـنوادخ 
يانعم اب  تسا ، راگزاس  رتهب  انعم  نیا  اب  هتشذگ  ياهریبعت  نم ، رظن  هب  دشاب .) مولعم  بلطم  یتقو  دیئوگب  دیهاوخیم  هچ  ره  مرادن  يراک 

، مینیبب ار  ادخ  دوجو ، يهقلطم  تقیقح  ریسم  زا  هکنیا  هن  و  ادخ ، دنوشب  تادوجوم  يهمه  هکنیا  هن  ندید . هنیئآ  تادوجوم و  ندید  رهظم 
هللا لعف  همه  اـهنیا  دـنوشب ، یفن  مه  دـیابن  دـنوشیمن و  یفن  ریـسفت  نیا  رد  تادوجوم  دوشب . ادـخ  دوجو  هقلطم  تقیقح  دوخ  هکنیا  هن  و 

تـالمج و نیا  رب  اـنب  و  دنـشابیم . بجاو  يرورـض و  هک  تسین ، شنتفرگ  هدـیدان  ناـکما  دـنوادخ  دوخ  نوچ  مه  ادـخ  لـعف  دنتـسه و 
. تشاذگ دناهدرک ، باسح  نیقیدـص  ناهرب  ار  نآ  دـنیوگیم و  هفـسالف  هک  دوجولا ) هقیقح   ) ثحب باسحب  دـیابن  ار  هتـشذگ  ياهریبعت 
ام میـسرب . ادخ  هب  تادوجوم  تطاسو  نودب  امیقتـسم و  هک  مینک  باسح  یناهرب  دیاب  ار  نیقیدـص  ناهرب  ینازیم  هچ  هب  اساسا  مینیبب  الاح 

ادخ و رهظم  دنیبیم و  ادخ  لعف  ناونع  هب  ار  ناهج  ع )  ) میهاربا مینکن !؟ باسح  نیقیدص  ناهرب  ار  ع )  ) لیلخ میهاربا  لالدتسا  شور  ارچ 
، دوش رتهب  اهناسنا  نکـسم  هحفـص 90 )  ) تابث مدـع  رییغت و  زا  ار  دـید  نیا  دـنیبیم و  ار  ادـخ  اهنآ  رد  دـنکیم و  اـشامت  ادـخ  رد  یناـف 

نیاربانب و  تسیچ ؟ يارب  رمع  یفاضا  رادقم  نیمه  رمع و  لصا  هک  تسا  نیا  لاوئـس  دنک !؟ رمع  رتشیب  يردـق  دوشب ؟ هچ  هک  میـسرپیم :
هعماج هب  تمدخ  فده  رگا  مینیبب  مینکب  هاتوک  یفقوت  اجنیا  تسا  مزال  دشابیمن .... هدننکعناق  زین  تسا ، تمدخ  فده  هکنیا  يهدـیقع 
ارهقهق تسین ؟ تیناویح  هب  تشگرب  نیا  هیذغت ) نکـسم و  تشادهب و   ) تسا يدام  ياهدید  هجوت  دروم  هک  یتامدخ  نیمه  مهنآ  دـشاب ،
تکرح رد  عورـش  ناسنا  زا  تسا . ینیمز  یلماکت ، تکرح  ناسنا  ات  ناسنا . هب  ناویح  ناویح و  هب  تابن  دـسریم و  تابن  هب  دامج  تسین ؟

جوا هبترم  کـی  کـنیا  تفریم و  هار  نیمز  يور  رب  نونکاـت  هک  یئاـمیپاوه  نوچمه  دوشیم ، جوا  هب  عورـش  و  دوـشیم ، یهلا  یلماـکت 
لحارم تسا . كاردا  لقع و  رد  تسا ، روعـش  رد  ناسنا  زایتما  دوشیم ، عورـش  یناـسنا  كرد  روعـش و  اـب  تکرح  نیا  جوا  تسا . هتفرگ 
نیماـت يارب  ناـسنا  زغم  رگا  ددرگ ، یمـسج  یلبق و  یلحارم  يادـف  ددرگرب و  هـبترم  ود  روعـش  دـیابن  دوـب ، روعـش  هـب  ندیـسر  يارب  یلبق 
تکرح يارب  دناوتب  دشاب و  هتشاد  راک  تردق  ندب  ات  دنـشاب  لئاسو  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  طقف  دتفایم ، راکب  اذغ  نکـسم و  تشادهب و 

نیا اب  دروخرب  رد  نییدام  میرامـشب . فدـه  ار  يدام  تامدـخ  میناوتیمن  هک  تسا  نیا  دـشاب . هتـشاد  یگداـمآ  رتـالاب  لـحارم  ریـسم  رد 
زین یتسود  یئابیز  يهزیرغ  تایبدا و  نوچ  يرگید  لئاسم  هکلب  تسین  يدام  لئاسم  طقف  اـم  فدـه  ریخن  دـنیوگیم : حاـضیتسا  لاوئس و 

یتسود یئابیز  دناهتفگ  ناسانشناور  هک  روطنامه  تسه و  لامج  تبحم  ناسنا  رد  هک  تسا  تسرد  میـسرپیم : یلو  دنتـسه . هجوت  دروم 
هزیرغ رد  شقالطا  روطب  يزیچ  رگا  و  يداـم .! یئاـبیز  صوصخ  هن  قلطم  یئاـبیز  تبحم  یتسود و  تسا  ملـسم  هچنآ  نکیل  تسا ، هزیرغ 

رد هک  تسا  یبـیغ  لاـمج  يونعم و  یئاـبیز  هب  تبحم  نآ  دـشابیم و  هزیرغ  يـالعا  هلحرم  نآ ، نیرتیلاـع  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دوب ،
هک دیمهف  ناوتیم  هزیرغ  نیا  زا  هک  مینک  هجوت  دیاب  دـشابیم و  هحفـص 91 )  ) یلاعتیراب تاذ  رد  نآ  لصا  تسا و  هتفهن  يونعم  تالامک 

شدوـخ اـی  شاهمزـال  میراد ، لوـبق  یتـسود  یئاـبیز  يهزیرغ  زا  هچنآ  نیارباـنب  و  دـینک .) تقد   ) تسا ناـسنا  يزیرغ  دـنوادخ ، هب  قـشع 
يدام یئابیز  صوصخ  ندوب  يزیرغ  روظنم  رگا  و  تسا . یتسود  ادـخ  يهزیرغ  شدوخ  اـی  شاهمزـال  میراد ، لوبق  یتسود  دوخ  يهزیرغ 

يرگ یفارـشا  عون  زا  يریدـخت  تایبدا  تسیچ ؟ تاـیبدا  زا  روظنم  دـشاب . يزیرغ  هصوصخب  هسفنب و  يزیچ  نینچ  هک  میرادـن  لوبق  تسا 
شهج و هک  یبالقنا  تایبدا  ای  شیرگ ، یـشابوا  عون  زا  ای  نآ  يرگ  یفارـشا  عون  زا  يریدـخت  تایبدا  اـی  شیرگ ، یـشابوا  عون  زا  اـی  نآ 
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یبالقنا تایبدا  نامه  تسا  رکذ  لباق  هک  هچنآ  راچانب  تسا و  موکحم  ود  ره  امـش  ام و  رظن  زا  هک  يریدـخت  تایبدا  دروآیم ، کـیرحت 
ار دوخ  عفانم  ات  دنکیم  توعد  شهجو  كرحت  هب  ار  مدرم  هک  دینکیم .... ریـسفت  روط  نیا  امـش  تسا ؟ مادک  یبالقنا  تایبدا  دـشابیم .
ات اهنآ ، هار  رد  تایبدا  تسا و  یلصا  يدام  عبانم  ینعی  دننک ، تظافح  اهنآ  تراغ  زا  ار  دوخ  عبانم  دنروآ و  نوریب  نارگراعتـسا  تسد  زا 
هب هرخالاب  دراد و  ترورـض  هعماج  ءاقب  يارب  هک  دشابیم  اذغ ... نکـسم و  تشادهب و  ندش  رتهب  نامه  یتسیزهب  دبای و  یتسیزهب  هعماج 

فده - 4 تسیچ ؟ يارب  تسیز  نیمه  مینک و  تسیز  ات  میدمآ  ارچ  هک  تسا  یقاب  لاوئس  زونه  تسا و  نتسیز  فده  هک  میدیـسر  اجنیا 
اههعماج حطـس  رد  ار  یناسنا  ملاس  لئاضف  كاپ و  قـالخا  اـت  دـناهدمآ  اـهناسنا  تسا ، تیناـسنا  یلاـعت  يهلحرم  قـالخا  تسا ، قـالخا 

. منک لیمکت  ار  بوخ  قالخا  هک  ماهدـش  ثوعبم  قالخالا ، مراکم  ممتال  تثعب  تسا : هدومرف  ص )  ) مالـسا مرکا  ربماـیپ  دـنهد . شرتسگ 
یخرب تاملک  زا  ناوتیم  هک  تسا  ياهیرظن  نیرتسدـقم  نیا  دـسریمن . اج  چـیه  هب  كاپ  قـالخا  نودـب  هعماـج  هار  رد  تمدـخ  ملع و 

؟ یعامتجا ای  يدرف  قالخا  تسیچ ؟ قالخا  زا  ناـتروظنم  هک : تسا  لاوئـس  ياـج  یلو  دومن ، هدافتـسا  مه  یمالـسا  ریغ  یناـفرع  هفـسالف 
ات اهناسنا ، قوقح  تبقارم  رد  یناـسنا  تاـکلم  اـی  ناـهج ، هب  قشع  و  ادـخ ، ربارب  رد  ندوب  بلقلا  قیقر  سفن و  تمالـس  نطاـب و  ياـفص 

دیاب هک  تسا  یعامتجا  قالخا  روظنم  رگا  دزیهرپب . دارفا  يوربآ  ناج و  و  هحفص 92 )  ) لام رد  زواجت  زا  دنکن ، نارگید  قوقح  هب  يدعت 
اهناسنا نیمه  هعماج  دشابیم و  هعماج  دوخ  رترب ، فدـه  نیاربانب  تسا و  هعماج  ظفح  یگدـنزاس و  ریـسم  رد  یعامتجا  قالخا  میئوگب 

اهناسنا و شنیرفآ  لصا  زا  فده  هک  دنامیم  یقاب  لاوئس  هک  دینیبیم  دوشیم و  اهناسنا  ءاقب  اهناسنا  شنیرفآ  زا  فده  سپ  دنتسه ...
امتح تساـنعم ؟ هچ  هب  ناـهج و ... هب  قشع  یلدـکاپ و  و  تسیچ ؟ روظنم  هک  دومن  تقد  رتـشیب  دـیاب  يدرف  قـالخا  رد  تسیچ ؟ ناـشئاقب 
رئاـس هار  رد  يراکادـف  رد  هک  ناـسنا  ناوـیح و  داـمج و  هب  قـشع  اـی  تسا و  بیغ  ملاـع  دـنوادخ و  هـب  تبـسن  صوـلخ  قـشع و  روـظنم 

، تسا عاجترا  ارقهق و  هک  ناویح  تابن و  دامج و  هار  رد  يراکادـف  دـنکیم . یلجت  اهناسنا  اـی  ناویح  تاـبن و  داـمج و  ینعی  تادوجوم 
(. دنکیم تاناویح  تیامح  نمجنا  هک  یطارفا  ياهراک  یخرب  فالخ  رب  . ) اهنآ هن  تسا  فده  ناسنا  سکع ، رب  هن  دنناسنا  هار  یناف  اهنآ 
نآ دنامیمن و  شیب  لامتحا  کی  نیاربانب  و  میدرک . یسررب  هک  تسا  یعامتجا  قالخا  لمع و  ثحب  دننام  مه  اهناسنا  هار  رد  يراکادف 

دوجوب نتسویپ  ینعی  لماکت  تسوا و  لماکت  ياهدیدپ ، ره  تقلخ  تیاهن  شنیرفآ و  زا  فده  تسا . رترب  دوجو  هب  نتـسویپ  فده  هکنیا 
یناسنا فرـصم  هب  هک  یناویح  دوشیم و  یناسنا  ای  ناویح  ندب  ءزج  هک  یتابن  دـهدیم و  نوریب  تابن  دوخ  زا  هک  يدامج  نوچمه  رتالاب 

زا تسا . یمـسج  ءانف  ناسنا ، زا  شیپ  لحارم  رد  انف  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يزایتما  دوشب . يرترب  دوجو  رد  یناف  مه  ناسنا  دیاب  دسریم 
رد یناف  ناویح  مسج  دوشیم و  ناویح  رد  یناف  تابن  مسج  دباییم و  دلوت  تابن  رون ، اوه و  كاخ و  ءازجا  لدبت  اب  هدش  مک  دامج  مسج 

يدام دـعب  تسا ، تهج  دـعب و  ود  ياراد  ناسنا  هکنیا  حیـضوت : تسین  مسج  ءانف  یتسه  رتالاب  هلحرم  رد  ناسنا  ءانف  یلو  دوشیم ، ناـسنا 
تهج نامه  هب  هتفرگ و  هحفـص 93 )  ) ءاشنم ادـخ  حور  نامه  زا  هک  يونعم  دـعب  تهج و  تسا و  ناویح  تابن و  هباشم  تهج  نیا  زا  هک 

دعب زا  دلوتم  يونعم  دعب  دندوجوم و  کی  تهج  ود  دعب و  ود  ود ، نیا  هک  میرادن  يراک  مه  بلطم  نیا  هب  تسا . هدش  ناگتشرف  دوجسم 
شاهمه ددرگیمرب و  كاخ  هب  اجکی  گرم  زا  سپ  اجیردـت و  ناسنا  مسج  (. 5 .) دناهدش ماغدا  مه  رد  هک  ادـج  دوجو  ود  ای  تسا  يدام 

یتسه رد  يدارا  یحور و  ءانف  دناوتیم  ناسنا  يونعم  دعب  یلو  دتفایم ، راکب  هرابود  رگید ، ياههدیدپ  نامتخاس  رد  شتمـسق  نیرتشیب  ای 
ءانف هن  تسا  يدارا  يونعم و  ءانف  نیا  و  دوشیم . ققحم  رترب  دوجو  تساوخ  ربارب  رد  میلـست  نیرمت و  لمع و  اب  ءانف  نب  و  دنک ، ادـیپ  رترب 
رترب دوجو  رد  وا  ءانف  ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  لماکت ، نوناق  قبط  هکنیا  هصالخ  دـشاب . یمـسج  رد  یمـسج  لولح  هک  يدام  یمـسج و 

قلطم و رترب و  دوجو  دـنوادخ . تاذ  هقلطم و  لوقع  ملاع  ناگتـشرف و  تسا ، تیدـحا  تاذ  بیغ و  ناهج  ناسنا  زا  رترب  دوجو  دـشابیم .
هب حیبست ) هحبـس و   ) نیا تادوجوم و  تکرح  اهشالت و  نیا  دنـسرب . وا  هب  هک  دـشاب ، تادوجوم  تکرح  فدـه  هک  دـشاب  دـیاب  یئالعا 

نیهلاتملا ردص  موحرم  دشابیم . تایاهنلا  هیاهن  تایاغلا و  هیاغ  وا  تسوا  هب  ندیسر  يارب  شاهمه  ریسم ، ریـس و  نیا  و  میرک ، نآرق  ریبعت 
، يدوجو تالامک  دوجو و  دـشابیم ، تلع  خنـس  زا  مه  لولعم  دراد ، فالتخا  لامک  صقنب و  هک  تسا  تقیقح  کـی  دوجو  دـیامرفیم :
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دوخ دوشیم ، ماجنا  تلع  يهلیـسو  هب  تاذ  لامک  و  دزرویم . قشع  دوخ  تاذ  لامک  دوخ و  تاذب  يدوجو  ره  نیاربانب  دشابیم و  ذیذل 
یلوـلعم ره  رتـالاب . تافـص  دوـجو و  ینعی  لاـمک  تـسا و  لاـمک  يارب  صخـش  تـکرح  ینعی  ( 6) دـشابیم دوـخ  تاذ  قشاـع  مه  تلع 

، تقلخ تیاـغ  فدـه و  یـسررب  هار  زا  نیارباـنب  و  دـنک . ادـیپ  یحور  هحفـص 94 )  ) یگنهامه وا  اـب  دـسرب و  تلع  لاـمک  هب  دـهاوخیم 
فدـه دـیاب  هک  مینکیم  لوبق  دـنتفگیم : دـشیم  نییدام  یخرب  اب  انایحا  هک  یتارکاذـم  رد  مینک . ادـیپ  هار  یهلا  قلطم  دوجوب  میناوتیم 

هب دـهاوخیمن  ناـسنا  رترب ! يدوـجوب  نتـسویپ  صوـصخ  هن  ندرک ، ادـیپ  رترب  يدوـجو  نتفر و  رتـالاب  ینعی  لـماکت  یلو  دـشاب ، لـماکت 
يددـم هنوگچیه  نودـب  ءاکتا و  چـیه  نودـب  رـشب  ددرگ  رترب  دوجو  کی  شدوخ  دـهاوخیم  هکلب  ددرگ ، لصتم  دـنویپ و  رترب  يدوجو 

نامه ینعی  دسرب  وا  هب  دیاب  تسه و  هن  دنک  قلخ  شدوخ  ار  رترب  دوجو  دـیاب  نیاربانب  دزاسب و  ار  تیرـشب  هظحل  ره  رد  هک  تسا  موکحم 
ون زا  دیاب  هظحل  ره  رـشب  نوچ  دـنکیمن  حرطم  تیاغ  فدـه و  ار  رـشب  زگره  هک  تسا  دـقتعم  رتراس  مسیلایـسناتسیزگا  هک  رـشب  تلاصا 

روظنم اـیوگ  یمیحر . یفطـصم  همجرت  رتراـس  مسیلایـسناتسیزگا  شیوخ . دـح  زا  رـشب  هنادواـج  نتفر  رتارف  ياـنعم  هب  هکلب  دوش  هتخاـس 
ار تاهلاقم  دیوگیم : وا  هب  شاهمان  رد  نینل  تسا و  هدوب  نیمه  درک ... شقلخ  دیاب  تسین ، ادـخ  هتفگیم : هک  یـسور  یکروگ  میـسکام 

رتـشیب شررـض  هک  نکن  تسرد  ناـمیارب  ار  یملع  فـیرظ  يادـخ  نیا  رگید  منکیم  شهاوـخ  مدـناوخ ، هماـنزور ... رد  ادـخ  يهراـبرد 
و تشاد . رفنت  بهذـم  ادـخ و  تغل  زا  وا  اـساسا  هـک  تـسا  هدوـب  تـهج  نـیا  زا  هدـشیم  تحاراـن  هدرکیم و  راـکنا  هـک  نـینل  ( 7) تسا

دوجو کـی  هب  داـقتعا  بلطم ، نیا  يهمزـال  هکنیا  نآ  و  تسا ) هتفگن  وا  دـنچ  ره   ) مینک تسرد  شیارب  مه  یملع  تهج  کـی  میناوـتیم 
: الوا دـینک  تقد  یلو  دـنکیمن . ادـیپ  دوجو  قلطم  اساسا  کیتکلاید  مسیلایرتام  ینابم  يور  هکنیا  اب  دـشابیم ، هدـنیآ  رد  دـنچ  ره  قلطم 

هحفـص  ) هب دنمزاین  دوخ  تکرح  لحارم  يهمه  رد  دشابیم  وا  يدوجو  ترورـض  مدـع  لیلد  صقن  نیمه  تسا و  صقان  دوخ  هک  ناسنا 
، شیلماکت لحارم  ماـمت  رد  هدـیدپ  کـی  میتفگ  میدرک و  ناـیب  مظن  ثودـح و  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  لـیلد  و  دـشابیم . دـنوادخ  ( 95

تکرح صقان  ای  دشکیم ، دوخب  ار  صقان  هک  تسا  لماک  يهبذـج  ایآ  هکنیا  رگید  و  دـشاب . وا  ظفاحم  هک  تسا  لماک  يدوجو  دـنمزاین 
ار تابن  یناویح  رگا  و  ار . ناویح  ناسنا  و  دـنکیمن ، بذـج  دوخ  هب  ار  تابن  رهاـق ، بلاـغ  یناویح  دوجو  ینعی  دوش ؟ لـماک  اـت  دـنکیم 
هک تسا  نشور  بلطم  نیا  منکیم  رکف  دوش ؟ ناویح  ات  دودیم  هک  تسا  تابن  نیا  ای  دوشیم . دساف  ددنگیم و  تابن  دنکن  دوخ  بذـج 

سپـس تسا و  لماک  فرط  زا  شـشک  ءادـتبا  هراومه  ناهج  لماکت  يدوعـص و  تکرح  رد  دـشکیم و  دوخ  هب  ار  صقان  لماک  يهبذـج 
هتبلا دـینک ) تقد  . ) درادـن ینعم  هک  دسانـشیمن  دـنادیمن و  هک  لماک  فرط  هب  تکرح  هنرگ  و  دـنکیم ، تکرح  لماک  لابند  هب  صقان 
قیقد ماظن  نیا  و  مینکیم ، هدـهاشم  ناهج  رد  یلماک  قیقد و  ماظن  لاـح  ره  هب  اـم  هکنیا  رگید  تسه . صقاـن  رد  لاـمک  دادعتـسا  قوش و 

دادعت هلئـسم  رد  شفورعم  لودج  لیمکت  هب  بلطم  نیمه  زا  فیلدنم )  ) هک دـینادیم  دـشاب . هتـشاد  یلماک  یـصقان  ره  هک  دـنکیم  اضتقا 
تیاهن ناسنا  و  دشکیم ، دوخ  هب  ار  ناسنا  وا  و  دراد ، هبذج  وا  و  تسه ، دوش  یناف  وا  رد  دـیاب  ناسنا  هک  یقلطم  دوجو  دیـسر . اهنورتکلا 

رد ع )  ) یلع هک  تسا  لـئاسم  نیا  هب  هجوـت  اـب  دوـشیم . وا  نیـشناج  شاهفیلخ و  و  دـنکیم ، ادـیپ  يدارا  ءاـنف  وا  رد  و  تـسوا ، شتکرح 
هل هیاغ  يذلا ال  لوالا  دـیامرفیم : رگید  ياج  رد  و  (. 8 .) درادن یتیاهن  تسا و  تیاهن  وا  هل ، هیاغال  رخالا  و  دیامرفیم : دـنوادخ  فاصوا 

نایاپ هک  درادن  يرخآ  دوش و  هحفص 96 )  ) مامت دسرب  نآ  هب  نوچ  هک  درادن  یتیاغ  چیه  تسا و  نیلوا  وا  یـضقنیف . هل  رخآ  الا  یهتنیف و 
رخآ نا ال  بجو  هتیرخاب  هل و  لوا  نا ال  بجو  هتیلواب  و  رخآ ، لک  دـعب  رخالا  لوا و  لک  لبق  لوالا  هللادـمحلا  دـیامرفیم : زین  و  (. 9 .) دبای

هتـشادن یئادـتبا  هک  دـیآیم  مزـال  شتیلوا  اـب  تسا ، نیرخآ  يرخآ  ره  زا  سپ  تسا و  نیلوا  یلوا  ره  زا  شیپ  هک  ار  يادـخ  ساپـس  هـل .
یـصحا و  ترـضح ...: نآ  رگید  ریبـعت  رد  تاـیاغ  تیاـهن  زا  روظنم  دـشاب و(10 ) هتـشادن  يرخآ  هک  دـیآیم  مزال  شتیرخآ  اب  و  دـشاب ،

ءاصحا ار  ناگدنب  لامعا  راثآ و  يهمه  تایاغلا ، مهب  یهانت  نا  یلا  روهظلا  ماحرالا و  نم  مهعدوتسم  مهرقتـسم و  و  مهلامعا ... مهراثآ و 
نیمه دیاش  زین  ( 11 .) دناسرب تایاغ  تیاهن  هب  ار  اهنآ  ات  دنادیم  ناردام  ماحرا  نارادـپ و  بالطا  رد  ار  ناشتقوم  تباث و  هاگیاج  هدومن و 

رد دراد . رظن  ریز  دنـسرب  تیاـهن  هب  اـت  هار  لوط  رد  ار  اـهناسنا  تاـکرح  يهمه  دـنوادخ  ینعی  تسوا ، رد  يدارا  ءاـنف  ادـخ و  هب  لـصو 

هغالبلا جهن  رد  زا 61ادخ  هحفص 40 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ارت مدـیرفآ و  وت  يارب  ار  زیچ  همه  هدازیمدآ ! یلجال . کتقلخ  کلجال و  ءایـشالا  تقلخ  مدآ  نب  ای  هک : تسا  هدـش  دراو  یـسدق  ثیدـح 
اههمانرب هب  و   ) نک تعاطا  ارم  نم ! يهدنب  یلثم ... کلعجا  یتح  ینعطا  يدبع  هک : تسا  رگید  یسدق  ثیدح  رد  و  مدیرفآ «. مدوخ  يارب 

تایآ رد  دـننک . تتعاطا  یهد  نامرف  تادوجوم  هب  نوچ  هک  منک  دوخ  زا  ياهنومن  ای  دوخ و  نوچ  ار  وت  اـت  اـمن ) لـمع  ماهداد  تیارب  هک 
نـسحاف مکروص  و  تسا : هدش  باسح  تکرح  تیاهن  دصقم و  دنوادخ  هدش و  رکذ  دـنوادخ  يوس  هب  تادوجوم  تکرح  اررکم  ینآرق 

هبر ءاقل  وجری  ناـک  نم  (. 12) تسوا هب  امـش  تشگزاب  داد و  تروص  وکین  درک و  ریوصت  ار  امـش  ریـصملا ، هیلا  هحفص 97 )  ) مکروص و
کیرـش شیادخ  تدابع  رد  دنک و  هتـسیاش  راک  دیاب  دراد ، دیما  ار  ادخ  رادید  هکنآ  ادـحا . هبر  هدابعب  كرـشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف 

يوس هب  تشگزاـب  یعجرلا . کـبر  یلا  نا  (. 14) میدرگیم زاب  واـب  همه  میئادـخ و  لاـم  همه  اـم  نوعجار . هیلا  اـنا  اـنا هللا و  (. 13 .) درواین
مکعجرم هیلا  (. 16) تسا اـناوت  زیچ  ره  هب  وا  تسا و  ادـخ  هب  امـش  عوجر  ریدـق . یئـش  لـک  یلع  وـه  مکعجرم و  هللا  یلا  (. 15 .) تسادخ

سپـس ار و  قـلخ  دـنکیم  ادـتبا  وا  یمتح ، تسا  ياهدـع  و  تسا ، ادـخ  هب  امـش  عوـجر  هدـیعی . مث  قـلخلا  ءدـبی  هنا  اـقح  هللادـعو  اـعیمج 
دناهتفرگ يریدقت  دیدرگیم ... رب  ادـخ  تمحر  يوس  هب  هک : دـناهدرک  ینعم  روط  نیا  ار  تایآ  نیا  نیرـسفم  الومعم  (. 17 .) دنادرگیمرب

عوجر تسا ، تایآ  نیا  رهاـظ  هک  روطناـمه  دـسریم  رظن  هب  تسا ؟ هدومن  فذـح  ار  هملک  نیا  ارچ  دـنوادخ  دوخ  نیارباـنب  منادیمن  هک 
تسا و دـنوادخ  قلخ ، لماکت  يدوعـص و  سوق  رد  تکرح  تیاهن  هک  تسا  نیمه  شیانعم  دـشابیم و  تمحر ) هب  هن   ) دـنوادخ هب  همه 

دنچ ره  میوگیمن  عطق  روطب  ار  نیا  هتبلا  دنـسرن . نآ  هب  همه  دـنچ  ره  دـشابیم  همه  تکرح  دـصقم  ناـگمه  عوجر  زا  روظنم  نیارباـنب ،
هحفص  ) یهلا ياهتازاجم  اههاگداد و  رشحم و  ینعی  دنوادخ  گرزب  هاگیلجت  هب  عوجر  مه  دیاش  ( 18 .) دناهتفگ ياهدع  دنچ  ره  ياهدع 

ریـسم و هکنیا  و  دنوادخ ، هب  عوجر  و  دنوادخ ، ءاقل  رادید و  لاح  ره  هب  ( 19 .) ءانثتـسا نودب  تسا  ناگمه  عوجر  ینعم  نآ  هک  دشاب  ( 98
تیاهن تیاغ و  دنوادخ  میتفای : یـسدق  ثیدـح  هغالبلاجـهن و  تارابع  رد  هک  تسا  ینعم  نامه  الامتحا  تسا  دـنوادخ  هب  ناگمه  ریـصم 

نایاپ اجنآ  اهتیاهن  اهفدـه و  اهتیاغ و  يهمه  تاـیاغلا . یهتنت  هیلا  هک : تسا  دراو  يرگید  ریبعت  رد  تسا . تادوجوم  يهمه  تکرح 
یف لعاج  ینا  هکئالملل  کـبر  لاـق  ذا  و  دـنادیم : یهللا  تفـالخ  ار  ناـسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  میرک ، نآرق  يرگید  ریبعت  رد  دریذـپیم .
نیا هب  هک  ص )  ) ربمایپ دواد  يهرابرد  و  ( 20) مراذگیم ینیشناج  نیمز  رد  نم  دومرف : ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  هاگنآ  هفیلخ  ضرالا 

نیـشناج نیمز  رد  ار  وت  ام  دواد ! قحلاب  سانلا  نیب  مکحاف  ضرالا  یف  هفیلخ  كانلعج  انا  دواد  اـی  دـیامرفیم : نینچ  تسا  هدیـسر  فدـه 
بلطم نیا  دشابیم ، ادخ  ینیـشناج  نامه  نیـشناج ، نیا  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رهاظ  ( 21 .) نک تموکح  قحب  مدرم  ناـیم  سپ  میدرک ،

اریز درادن ، یموهفم  نادنچ  الصا  ناینج  زا  ندش  نیشناج  ناینج . ای  شیپ  ياهناسنا  زا  ینیـشناج  هن  دراد  تیمها  تسا و  ینتفگ  هک  تسا 
هوالع هب  دوشیمن .! ناشعمج  ینعی  ینیـشناج  دنتـسه  نالا  هکنانچ  دنـشاب  دنناوتیم  مه  اب  دـنراد و  یگدـنز  روج  ود  دوجوم  عون  ود  نیا 

تعاطا ناتنایاورنامرف  زا  دیامرفیم : یتقو  هکنانچ  دـشابیم . شدوخ  ینیـشناج  شیانعم  مراذـگیم  ینیـشناج  نم  دـیامرفیم : قلاخ  یتقو 
. تسا روط  نیمه  مه  يرهاـظ  ياـهتموکح  رد  ماهدرک . نیعم  نم  هک  یناـیاورنامرف  ینعی  مکنم ) رمـالا  یلوا  و  هحفص 99 ....( ) . ) دینک

نآرق تسا  ادخ  ریغ  ینیشناج  روظنم  هک  اجنآ  ماهدرک . نیعم  نم  هک  اهنآ  ینعی  دینک  يوریپ  ناتنارادناتـسا  زا  تفگ : يروشک  سیئر  رگا 
نیـشناج حون  موق  زا  سپ  ار  امـش  ادخ  هک  دـیروآ  دایب  حون . موق  دـعب  نم  ءافلخ  مکلعج  ذا  اورکذا  و  دـیامرفیم : دـنکیم و  هراشا  میرک 

نیشناج ینعی  ( 23) دومن دومن  نیـشناج  داع  موق  زا  سپ  ار  امـش  ادـخ  هک  دـیروآ  دای  داع  دـعب  نم  ءافلخ  مکلعج  ذا  ورکذاف  (. 22 .) دومن
نامه زین ، یثیدـح  ینآرق و  صوصن  نیا  لاح  ره  هب  و  دـیراد . یهللا  تفالخ  دادعتـسا  اهنآ  زا  سپ  ینعی  مه  اجنآ  دـیاش  نیمز و  رد  اهنآ 

و تسا . تیدحا  تاذ  ینعی  ناهج ، يالعا  دوجوب  نتـسویپ  یهللا و  تفالخ  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  هک  دـنهدیم  رکذـت  ار  یلقع  بلطم 
یهاگآ نینچمه  و  تسا ، هدرک  ادیپ  دنوادخ  يهلماک  تردق  يهیاس  رد  لماک  یتردق  هکلب  مسج ، هب  مسج  نتسویپ  هن  نتـسویپ  هک  متفگ 

هب ثحب  نیا  هک  دـیراد  هجوت  ددرگ . یهللا  تفـالخ  يهیاـم  هک  هزادـنا  ره  هب  یهلا  قـالخا  هب  قلخت  هصـالخ  و  تافـص ... رگید  لـماک و 
دوجو تسا . رترب  دوجو  هب  نتـسویپ  لماکت  تسا ، لماکت  فدـه  دوشیم ، لماک  بذـج  صقان  هک : دوب  ادـخ  دوجو  رب  لالدتـسا  بسانت 
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ياهثحب زا  هک  شنیرفآ  زا  فدـه  ثحب  انمـض  یلو  دـیوگیم ،) یکروگ  میـسکام  هک   ) درک شداجیا  دـیاب  هکنیا  هن  تسا  دوجوم  رترب 
: یسدق ثیدح  ( 1  ***** ) تقلخ فده  هب  طوبرم  تالاوئـس  دـشاب . دـیفم  هک  تسا  دـیما  دـش  حرطم  هدرـشف  روطب  تسا  یفـسلف  مهم 

راک رد  یتح  ینعم  ود  نیا  رد  فدـه  يهملک  دربراـک  ( 3 . ) یفسلف ياههلوقم  تخانـش و  ( 2 . ) مدـیرفآ وت  يارب  ار  زیچ  همه  هداز ! یمدآ 
شیارب ات  تفرگ  بآ  زا  ار  یسوم  نوعرف  راک : رخآ  يانعم  هب  یهاگ  اهنیا  هدراذگ ، رثا  یسراف  ي  ات )  ) و يارب )  ) یبرع و مال )  ) فرح درب 
ناوتیم و  ماهدرک . حرط  هلئـسم  یقطنم  تـالامتحا  یـسررب  رد  ار  تارظن  نیا  ( 4 (. ) نآرق صصق  هیآ 8   ) ددرگ گرزب  ینمـشد  هصغ و 

ریـس ياهباتک  هب  ( 5 . ) دروآ تسد  هب  اـهیبرغ  یخرب  ناـنوی و  هفـسالف  تاـملک  رد  تـقد  زا  ار  اـهنیا  زا  یخرب  اـی  کـی ) ياـهنم   ) هـمه
دیوگیم و نیهلاتملا  ردـص  موحرم  ار  یلوا  ( 6 . ) دوش هعجارم  هفـسلف  رد  نادواج  ياهارجام  و  برغ ، هفـسلف  خـیرات  اپورا و  رد  تمکح 

يهچباتک هب  ( 8 . ) رافسا ط ج ص 158 جرد 7  موحرم  نآ  راتفگ  صیخلت  ( 7 . ) شاهنیع يهدیصق  رد  انیس  نبا  نیثدحم و  رتشیب  ار  یمود 
حـلاص ص 115 رتکد  يهغالبلاجـهن  ( 10 . ) يهبطخ 85 حـلاص ص 115  رتکد  يهغالبلاجـهن  ( 9 . ) دوش عوجر  بناـجنیا  ملق  هب  بهذـم 
(14 . ) 3 نباغت / ( 13 . ) يهبطخ 89 ص 224 ضیف  هغالبلاجهن  ( 12 . ) يهبطخ 101 حلاص ص 115  رتکد  يهغالبلاجهن  ( 11 . ) يهبطخ 94

يزیربت یکلم  اقآ  داوج  ازریم  جاـح  موحرم  يهتـشون  هللا  ءاـقل  باـتک  هب  ( 18 . ) دوه 4 ( 17 . ) قلع 8 ( 16 . ) هرقب 156 ( 15 . ) فهک 12
لاح ره  هب  یلو  دـنوریم ، خزود  اـی  تشهب  هب  رـشحم  زا  اروف  دوشیمن و  هبـساحم  دارفا  یخرب  تاـیاور  قبط  دـنچ  ره  ( 19 . ) دوش عوجر 

هیآ 74. فارعا  ( 23 . ) هیآ 61 فارعا  ( 22 . ) 26 ص / ( 21 . ) 30 هرقب / ( 20 . ) تسا یهلا  هاگیلجت  نامه  هب  عوجر  مهنآ 

تقلخ فده  هب  طوبرم  تالاوئس 

هحفـص  ) هچ يهلماک  يهقلطم  تافـص  و  یهللا ، تفالخ  ماقم  هب  ندیـسر  زا  سپ  ( 1 دوش : یـسررب  دیاب  هک  دیآیم  شیپ  یتالاوئـس  اجنیا 
نیا باوج  تسیچ ؟ يارب  نآ  هک  دوشیم  لاوئـس  مه  نآ  زا  زاـب  اـی  درک  باـسح  ـالعا  فدـه  ار  نآ  ناوتیم  هصـالخ  و  دوشیم ؟ ( 100

هک دشاب  هتشاد  دوخ  زا  جراخ  یفده  دیاب  يدوجوم  ره  ایآ  تسا . يدراوم  هچ  رد  فده  زا  لاوئـس  هک  درک  یـسررب  دیاب  ءادتبا  هک  تسا 
ياج مه  زاب  هتبلا  دشاب ، يدوجوم  ره  دروم  رد  فده  زا  لاوئـس  رگا  دشاب ؟ نینچ  دیاب  یـصقان  دوجوم  ره  هکنیا  ای  دسرب ، نآ  هب  دهاوخب 
نیا مه  دنوادخ  دوخ  رد  تروص  نآ  رد  هتبلا  و  دش ، دهاوخ  هچ  ادـعب  دـش  هللا  هفیلخ  قلطم و  لماک و  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  یقاب  لاوئس 

، تسین دوجوم  ره  دروم  رد  یجراخ ، فده  زا  لاوئس  یلو  دسریم ،؟ اجک  هب  و  تسه ؟ هچ  يارب  تسا ، دوجوم  ارچ  وا  هک  تسه  لاوئس 
تواخـس ردـقنآ  سانـشناور  روتـسد  هب  لیخب  صخـش  لثملا  یف  تسا . فدـه  شدوخ  قلطم  لـماک  تسا . صقاـن  دوجوم  دروم  رد  هکلب 

؟ دنکیم مرک  ارچ  یئاط  متاح  دنکیم ، مرک  تواخـس و  ارچ  تسا  میرک  دوخ  هکنآ  یلو  دوش ، میرک  هدـش  فرطرب  شلخب  هک  دـنکیم 
. لماک هن  تسا  صقان  دوجوم  رد  یجراـخ  فدـه  سپ  دراد . شـشخب  لذـب و  دـشابن  مه  جاـتحم  فرط  رگا  یتح  هک  تسا . متاـح  نوچ 

ثبع هدوهیب و  راک  لقاع  صخـش  لاح  ره  هب  هکنیا  حیـضوت  دراد . فدـه  رگید  یعون  لـماک  يرآ  دـهاوخیمن . یجراـخ  فدـه  لـماک 
دیابن شـشوج  زج  عبنم  زا  دـشابیم ، شدوخ  فدـه ، هک  تسا  نیا  شخـساپ  و  تسیچ ؟ لماک  دوجوم  فدـه  دراد . یفدـه  دـنکیمن و 
ریبعت اب  هفـسالف  یخرب  نابز  رد  هک  تسا  انعم  نیمه  تسین . راظتنا  ضیف  زج  ضایف  دـنوادخ  زا  و  دـیابن ، مرک  زج  میرک  زا  تشاد ، راـظتنا 

يهیاـم تسوا  دوخ  رد  هک  یلاـمک  هب  بح  هکلب  دـشابیمن ، شدوـخ  زا  نوریب  یفدـه  هب  تاذ ، ذاذـتلا  تسا . هدـمآ  تاذـب  تاذ  جاـهتبا  )
ناگدنب هحفص 101 )  ) دنوادخ تسه . زین  راثآ  هب  جاهتبا  تاذب  جاهتبا  هک  دوشیم  داجیا  قلخ و  تلع  تاذب  جاهتبا  نیمه  تسا و  جاهتبا 

فدـه فدـه : هک  تسین  نیا  لاوئـس  نیارباـنب  و  قلطم . لـماک  وا ي  دـنیوا . لـعف  راـثآ و  همه ، هک  اریز  دـهاوخیم ، ار  دوخ  قلخ  همه  و 
. دوخ زا  جراخ  فده  هن  نکیل  دراد ، یفده  يدوجوم  ره  دشابیم . هچ  صقان  دوجوم  یجراخ  فده  هکلب : تسیچ ؟ دوجوم  ره  یجراخ 

نیا ریظن  درادـن . دوخ  زا  جراخ  فدـه  رگید  دـش ، هللا  هفیلخ  یتقو  مه  ناسنا  دراد . دوخ  زا  جراخ  فدـه  هک  تسا  صقاـن  دوجوم  طـقف 
لاح حرـش  یتقو  زا  دـیوگیم : یـسیلگنا  لسار  دوشیم . ناونع  ناهج  ثودـح  ثحب  رد  هک  تسا  ناهج  نیتسخن  تلع  ثحب  رد  لاکـشا 
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هدیرفآ ار  ام  هک  دوب  نیا  ملیلد  اهنت  مدوب و  ادخ  هب  دقتعم  اهتدـم  تفگیم : مردـپ  دـیوگیم : هک  مدـناوخ  ار  يوسنارف  نکیب  سیـسنارف 
دوشیم تلع  یب  دوجوم  رگا  تسیچ ؟ وا  تلع  دـش ، ادـیپ  هنوگچ  ادـخ  دوخ  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  ادـعب  یلو  میراد . یتلع  ام  اریز  تسا ،
نیتسخن تلع  زا  ثحب  هک  مدیمهف  رگید  مینادب ... نینچ  میناوتن  ار  نامدوخ  مینادب و  تلع  یب  ار  ادخ  ارچ  میـشاب ، تلع  یب  نامدوخ  سپ 

یتسه دوجو و  لصا  نتـشاد  تلع  كالم  هک  دـندیمهفن  مادـک  چـیه  شردـپ ، نکیب و  لسار و  دـسریمن ... یئاجب  تسا و  یئاجیب  ثحب 
تلع ياهدـیدپ  ره  جاتحم ، نکمم و  ره  هکلب  دـهاوخب ، تلع  يدوجوم  ره  هک  تسین  روط  نیا  تسا . نکمم  هدـیدپ و  یتسه  هکلب  تسین 

نایسن و یسک  نینچ  ایآ  و  تسا ؟ هدش  هللا  هفیلخ  یـسک  نونکات  ( 2 دشابیم . هدیدپ  هن  تسا و  جاتحم  دنمزاین و  هن  دـنوادخ  دـهاوخیم .
ءایبنا املسم  هکنیا  خساپ  دراد . هلـصاف  یلیخ  دنوادخ  اب  لاح  ره  هب  و  تسوا ؟ دوجو  رد  یـصقن  زونه  ای  درادن !؟ اقلطم  تلفغ  یـشومارف و 

اههمان و ترایز  اهاعد و  هب  يرـس  ناتدوخ  بلطم ، نیا  قیقحت  يارب  دیناوتیم  دناهدیـسر . شنیرفآ  فدـه  هب  ع )  ) راهطا يهمئا  گرزب و 
نوچ نکیل  دوش . مولعم  بلطم  نیا  ات  دـینزب  هدیـسر  ع )  ) همئا هحفـص 102 )  ) و ص )  ) ربمایپ يهرابرد  هک  یتایاور  الک  اههمان و  تلیـضف 
یلیخ اب  دروخرب  هدام  ناهج  نیا  رد  دشاب  هک  ره  ناسنا  دراد و  طابترا  يونعم  يهبذج  اب  تسا و  یحور  هلئسم  کی  یهللا  تفالخ  هلئـسم 

یلو الاب ، رایـسب  حطـس  رد  هتبلا   ) يرـشب تالاح  یهاگ  دنک  ادخ  دای  زا  لفاغ  ار  وا  هاتوک  ینامز  رد  لقادـح  تسا  نکمم  هک  دراد  اهزیچ 
گنز ار  ملد  یهاگ  دومرفیم : لقن ) هب  انب  ( ) ص  ) مرکا ربمایپ  دوشیم . ضراع  تلفغ  نایـسن و  دـنکیم و  هبلغ  یهللا ) تفـالخ  زا  نیئاـپ 

دـنمدرخ ز درم  بدا  ریپ  يا  هـک  دـنزرف  هتـشگمگ  نآ  هـب  اـتفگ  یکی  (. 1 .) منکیم رافغتـسا  هبترم  ( 70  ) هنازور تـهج  نیدـب  دریگیم و 
اب هتبلا  تسا  ناهن  هگ  رگید  ادـیپ و  یهگ  تسا  ناهج  قرب  ام  لاوحا  تفگب  يدـیدن  شناعنک  هاـچ  رد  ارچ  يدینـش  نهاریپ  يوب  شرـصم 

یماـقم هب  اـهنآ  رگا  تسا و  ادـخ  تسد  هب  اـهنآ  لـماکت  یتـح  زیچ و  همه  تسا و  قلاـخ  دـنوادخ  تسا ، مولعم  ناشهلـصاف  هک  دـنوادخ 
رد هک  ياهزادـنا  اب  هکنیا  هصالخ  و  تسا . دـنوادخ  رد  ناشتاذ  تفـص و  لـعف و  ءاـنف  میلـست و  تهج  هب  دـنوادخ و  قیفوت  اـب  دناهدیـسر ،
رب ام  هک  یتاولص  نیاربانب  دناهدیـسر و  شنیرفآ  زا  فده  هب  دناهتفر و  الاب  ع )  ) همئا و  ص )  ) ربمایپ دجنگیم ، تیناسنا  تردق  يهدودحم 

تاذ و زا  جراـخ  ياـهمیرکت  تاـیحت  اـهتمحر و  نیا  دتـسرفب ، تمحر  دورد و  اـهنآ  رب  هک  میهاوخیم  دـنوادخ  زا  میتسرفیم و  اـهنآ 
ياهویم نوچمه  هتاکرب  تماد  یئابطابط  يهمالع  ممرکم  داتـسا  ریبعت  هب  و  اهنآ . تاذ  حور و  رد  یماقم  ندـش  هفاضا  هن  تساـهنآ ، مارتحا 

نیرتکچوک هحفص 103 )  ) شتیبلها ربمایپ و  ناگرزب  نیا  یگدنز  رد  هک  دینیبیم  امش  و  میراذگیم . شیولج  نامهیم  یئاریذپ  يارب  هک 
لیلد نیرتـگرزب  دوخ  نیا  تسا و  هابتـشا  زا  رپ  اـهناسنا  يداـم  یگدـنز  نیا  هکنیا  اـب  دـنرادن ، یهابتـشا  نیرتـمک  درادـن و  دوـجو  يداریا 

رد ناسنا  اـهدرایلیم  نیا  دـشابیم  هللا  یلا  عوجر  یهللا و  تفـالخ  ماـقم  شنیرفآ  زا  فدـه  رگا  - 3 دشابیم . دنوادخ  هب  اهنآ  یگتـسویپ 
لمع زا  فده  هک  دناهتفگ  هفـسلف  رد  و  دنوشیم . دنوادخ  فده  ضقان  همه  دناهدش  هزوفر  دناهدیـسرن و  فده  نیا  هب  هک  خـیرات  لوط 

نیا هک  دروآیم  یـشک  هجوج  نیـشام  یـسک  هکنیا  دننام  دنتـسه  فده  فالخرب  اهناسنا  رثکا  هکنیا  اب  دشاب و  يرثکا  ای  یمئاد و  ای  دیاب 
راکنیا ایآ  دنادب  ار  بلطم  نیا  لوا  زا  مه  شدوخ  دوشب و  دـساف  اهنآ  ددـع  غرم 95  مخت  دص  زا  تقو  نآ  دـنک  هجوج  ار  غرم  مخت  دـص 

! هدوهیب دوخیب و  رگید  دـسرب و  روظنم  هجیتن  هب  يدودـعم  هورگ  رد  طقف  تقلخ  میظع  هاگتـسد  نیا  هک  تسا  هنالقاع  اـیآ  تسا ؟ هنـالقاع 
دنیآ تسدب  نانچنآ  مک  رایسب  دنچ  ره  يدارفا  ات  دوش  جرخ  ردق  ره  هک  تسا  مهم  ردقنیا  فده  الوا  هک  تسا  نیا  مه  لاوئس  نیا  خساپ 

هک دشاب  ياهجوج  نکیل  دوش ، هجوج  یکی  طقف  دنوش و  دـساف  غرم  مخت  همه 99  رگا  دـینک  ضرف  غرممخت  لاثم  نامه  رد  دراد . شزرا 
فدـه يالعا  هجرد  هکنیا  رگید  میاهدرک ؟ ررـض  اـیآ  هچ ؟ تقو  نآ  دـنکب . ار  اـم  جراـخم  يهمه  ناربج  هک  دـشاب  یتایـصوصخ  ياراد 

هدرک ادیپ  رترب  ناهج  هب  تفرعم  يرادقم  هک  یسک  ره  دنتـسین و  هزوفر  همه  مه  دارفا  هیقب  هنرگ  دشابیم و  قلطم  یهللا  تفالخ  شنیرفآ 
هدش دراو  تایاور  رد  هک  تسا  نیا  دشابیمن . قلطم  هدـیدنگ  دـساف ، غرم  مخت  نوچمه  نیاربانب  تسا و  هدرک  ادـیپ  لماکت  یعون  دـشاب ،
رهق شتآ  رد  مه  يدایز  رایـسب  نایلاس  تسا  نکمم  دنام . دهاوخن  خزود  رد  هرخالاب  دشاب  دقتعم  ار  دیحوت  لصا  هک  یـسک  ره  هک  تسا 

يدوهی و یتح  نیا  رب  هحفـص 104 )  ) انب و  دـش . دـهاوخ  كاپ  هرخالاب  نکیل  دزوسب  تسا ) تکرح  يهمانرب  زا  يرود  يهجیتن  هک   ) یهلا
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تاجن هرخالاب  دشاب  هتفریذپن  ار  عیـشت  مالـسا و  هناهاگآان  دشاب و  هدرکن  بهذم  اب  تفلاخم  ادمع  دـشابن و  ضرغم  رگا  مه  یحیـسم و ...
شرافس حلاص و  لمع  نامیا و  هک  درادن  نایز  نارسخ و  یئاهنآ  اهنت  اریز  دراد ، هیلاع  تاماقم  ای  دوریم  تشهب  میوگیمن  هتبلا  دباییم .

ام دـیامرفیم : یهاگ  دـناهدش . دراو  فالتخا  هب  شنیرفآ  زا  فدـه  هلئـسم  رد  ینآرق  تایآ  - 4 دنـشاب . هتـشاد  قح  هار  رد  ربـص  قح و  هب 
ادحاو اهلا  اودـبعیل  الا  الا  ارما  ام  و  (. 2 .) ماهدیرفآ دـننک  شتـسرپ  ارم  هکنیا  يارب  طقف  ار  ناسنا  نج و  نودـبعیل  الا  سنالا  نجلا و  تقلخ 

زیچ فدـه  ینعی  تسا ، هدـش  باسح  طارـص  قیرط و  تدابع  دوخ  یهاـگ  و  ( 3) دننک شتـسرپ  ار  هناگی  يادـخ  هک  دـنرومام  طقف  اهنیا 
تدابع ار  وا  تسامش ، نم و  بر  دنوادخ  میقتـسم  طارـص  اذه  هودبعاف  مکبر  یبر و  هللا  نا  الثم : دزیخیمرب  تدابع  زا  هک  تسا  يرگید 

، نیقیلا کیت  ای  یتح  کبر  دبعا  و  تسا ، هدش  مزال  نیقی  يهمدـقم  ناونع  هب  تدابع  رگید  ياج  رد  و  ( 4) میقتسم هار  تسا  نیا  هک  دینک 
ام و  هیآ : زا  دوریم . نایم  زا  مه  نیقی  تدابع ، كرت  اـب  دوشیمن و  رـسیم  تداـبع  نودـب  نیقی  ینعی  ( 5) دـسرب وت  هب  نیقی  ات  نک  تدابع 

حور هک  دوشیم  هدافتـسا  ( 6) دـننک تدابع  هناصلاخ  ار  ادـخ  هحفـص 105 )  ) هک دـنرومام  طقف  نیدـلا  هل  نیـصلخم  هللا  ودـبعیل  الا  اورما 
ناک ام  الا  هلبقا  مل  هک ...: تسا  هدش  رکذ  روطنیا  مه  یـسدق  ثیدح  رد  تسا . صولخ  لیـصحت  يارب  تدابع  سپ  تسا  صولخ  تدابع ،
عبس قلخ  يذلا  هللا  هک : هدمآ  روط  نیا  قالط  يهروس  يهیآ 12  رد  (. 7 .) دشاب صلاخ  نم  يارب  هک  مریذـپیم  ار  یتدابع  طقف  اصلاخ  یل 

تفه هک  یئادـخ  املع  یـش  لکب  طاحا  دـق  هللا  نا  ریدـق و  یـش  لک  یلع  هللا  نا  اوملعتل  نهنیب  رمـالا  لزنتی  نهلثم  ضرـالا  نم  تاومس و 
هب دـنوادخ  تسا و  اناوت  زیچ  ره  هب  دـنوادخ  هک  دـننادب  ات  دوشیم  لزان  اهنآ  ناـیم  ناـمرف  اـهنآ ، دـننام  مه  نیمز  زا  دـیرفآ و  ار  نامـسآ 

نیفلتخم نولازی  و ال  دـیامرفیم : نینچ  رگید  يهیآ  رد  تسا . یلمع  لماکت  اهراک  نیا  زا  فدـه  ینعی  دراد .) یملع  يهطاحا  زیچ  يهمه 
هدـیرفآ ار  اهنآ  مه  نیمه  يارب  دـیامرف و  ناشتمحر  دـنوادخ  هک  اهنآ  رگم  دـنراد  فالتخا  اـمئاد  مهقلخ  کلاذـل  کـبر و  محر  نم  ـالا 

ربارب رد  توکـس  هزور و  زامن و  دـنوادخ و  تعاطا  زا  فدـه  يرایـسب  تایآ  رد  فالتخا ؟ ای  تسا  هدوب  تمحر  فدـه ، ینعی  ( 8) تسا
نیاربانب و  دوش .) عوجر  لمن و ... رون و 46  فارعا و 56  تایآ 204  هب  . ) تسا هدش  باسح  دنوادخ  تمحر  همه  رگید  ياهزیچ  نآرق و 

هب هک  دنهدیم  حرش  ار  لماکت  بتارم  اهنیا  هک  تسا  نیا  مه  لاوئس  نیا  خساپ  تسا . هتفگ  نخـس  فالتخا  هب  یلیخ  هلئـسم  نیا  رد  نآرق 
لمع و ملع و  لحارم  زا  دـیاب  ناسنا  لماکت  دنـشابیم . شیپ  يهلحرم  تیاـهن  فدـه و  مادـک  ره  دـناهتفرگ و  رارق  مه  فیدر  رد  بیترت 

یتقو هکنیا  حیضوت  تسین ، فالتخا  هحفـص 106 )  ) نودب الومعم  مه  ملع  زا  روبع  و  دسرب ، یهللا  تفالخ  يهلحرم  هب  ات  درذگب  صولخ 
تسه و مدرم  رد  هک  یفلتخم  ياهدادعتـسا  قبط  دـتفایم ، فالتخا  مدرم  نایم  اهنآ  مالک  در  شریذـپ و  رـس  رب  دـنوشیم  هداتـسرف  ءاـیبنا 
. دنیآیم نوریب  ملاس  فالتخا  زا  دنریذپیم و  دنتسه  ادخ  تمحر  دروم  میرک ، نآرق  ریبعت  هب  دنراد و  يرتحیحـص  كرد  هک  اهنآ  هاگنآ 
رد یهللا و  تفالخ  ینعی  رخآ  ماقم  هب  دنـسریم  ات  دنتـسه  لماکت  لحارم  صولخ ، سپـس  لمع و  سپـس  ادـخ و  تفرعم  ملع و  نیارباـنب 

نیا هک  دش  هتفگ  لوایکم  يهیرظن  یـسررب  رد  - 5 دـهدیم . قیفوت  دـنکیم و  یهارمه  ار  ناسنا  هک  تسا  دـنوادخ  تمحرم  اهنیا  يهمه 
فدـه ناونع  هب  تایاور  یخرب  رد  بلطم  نیا  یلو  تسا . نتفر  نیب  زا  فدـه  میئوگب  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  تسا و  جرم  جره و  هیرظن 

(، ندش بارخ  يارب  دینک  انب  ندرم و  يارب  دـیئازب  بارخللا  ونبا  تومللا و  ودـل  هک : تسا  روهـشم  ثیداحا  زا  هلمج  نیا  تسا ! هدـش  رکذ 
دوش و رون  یب  دیـشروخ  هک  هاگنآ  تردکنا ... موجنلا  اذا  تروک و  سمـشلا  اذا  دـنادیم : یبارخ  هرخالاب  ار  ناهج  نایاپ  مه  نآرق  تایآ 

تیاهن تایاور  تایآ و  نیا  هک  تسا  نیا  مه  لاوئس  نیا  خساپ  دوش ). هراپ  نامسآ  هک  هاگنآ  تقـشنا  ءامـسلا  اذا  دندرگ ... هریت  ناگراتس 
ناهج تسا ، دیدج  تکرح  کی  يهمدقم  هک  یندش  بارخ  مهنآ  دیوگیم  ار  هدام  ناهج  نیا  تیاهن  هکلب  دیوگیمن ، ار  یلک  فدـه  و 

تشهب و هب  اهامـش  دش و  اپ  رب  رـشحم  هکنآ  زا  سپ  دیامرفیم : ع )  ) قداص ماما  یثیدح  رد  دوشیم . عورـش  ياهزات  تکرح  درادن ، نایاپ 
هب هک  نونکا  میتساوخ  یلو  دش ، لصفم  فده  ثحب  يهنیمز  رد  ام  ثحب  یئاهناسنا .).... دنیآیم و  یئاوح  مدآ و  مه  زاب  دـیتفر ، خزود 

ثحب نآ  ياهتمـسق  رتشیب  زا  ياهدرـشف  تسا  هدمآ  ولج  شنیرفآ  فده  زا  نخـس  تقلخ  تیاغ  يهنیمز  رد  هغالبلاجهن  تاملک  بسانت 
هلیسو هچب  هکنیا : نآ  میتفرگ و  هدیدان  دهاوخیم  يرتشیب  قیقحت  هک  ار  ثحب  نیا  ياهتمسق  نیرتمهم  زا  یکی  یلو  میشاب  هدرک  رکذ  ار 
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یقـالخا یناـفرع و  داـیز  لـئاسم  ثـحب  نـیا  دوـمن . تـکرح  درک و  عورـش  ار  یهللا  هحفـص 107 )  ) تفـالخ بتارم  جرادـم و  ناوـتیم 
نیعبس موی  لک  هللا  رفغتسال  ینا  یبلق و  یلع  ناریل  ینا  ( 1 ( ***** ) هحفص 108 (. ) 9) تسا نوریب  ماقم  نیا  يهلصوح  زا  هک  دهاوخیم 

نیقی مه  دیاش  هیآ 99 و  رجح  ( 5 . ) هیآ 51 نارمع  لآ  ( 4 . ) هیآ 31 هبوت  ( 3 . ) هیآ 56 تایراذ  ( 2 . ) ناخ یلع  دیس  يهفیحص  حرـش  هرم 
دوه ( 8 . ) تادابع همدقم  لئاسو ، ( 7 . ) هیآ 5 هنیب  ( 6 .... ) دیاش هتبلا  دناهتفگ . رثدم  هیآ 47  رد  هکنانچ  دـشاب . گرم  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد 

و ینیمخ . ماما  ردقیلاع  عجرم  راوگرزب  داتسا  ملق  هب  هیادهلا  حابصم  هولصلا و  بادآ  هولصلا و  رارسا  لیبق  زا  یئاهباتک  هب  ( 9 . ) هیآ 119
قیاقح كرد  هب  یهار  ات  دوش  عوجر  بیغلا و ... حاتفم  و  موحرم ، نیمه  هللا  ءاقل  و  يزیربت ، اـقآ  داوج  ازریم  جاـح  موحرم  هولـصلا  رارـسا 

. دوش ادیپ  ثحب  نیا  یئاور  ینآرق و 

ترطف

هب طاـبترا  ناـسنا ، يدوـجو  يهریمخ  تقلخ و  رد  هک  تسا  نیا  ترطف  زا  روـظنم  تـسا ، ترطف  هار  دـنوادخ ، یطاـبترا  ياـههار  زا  یکی 
دریگب تقلخ  ثحب  ياهيادـص  رـس و  اهثحب و  يهمه  زا  رود  ار  دوخ  یتقو  ناسنا  تسا . هتفهن  ناسنا  رب  ناهج و  رب  مکاح  یبیغ  يورین 

ردام و ردپ و  ورین  نیا  هک  دمهفیم  رگید  رظن  اب  دنکیم و  هدهاشم  دوخ  زا  جراخ  یئورین  هب  هتـسباو  ار  دوخ  دـنک  عوجر  شیوخ  لدـب  و 
طاـبترا رگا  دراد . دوجو  قلاـخ  قوـلخم و  ناـیم  یعقاو  طاـبترا  هک  تسا  موـلعم  نیا  رتـالاب . رترب و  تسا  یئورین  تسین ، نامـسآ  نیمز و 
یقولخم ره  تقلخ  ترطف و  رد  اهنت  هن  روبزم  طابترا  تسا ، قلاخ  هب  هتـسب  نآ  ره  رد  شدوجو  هک  تشاد ، دهاوخن  دوجو  قولخم  دـشابن 

تسا نتشیوخ  تلع  رد  یناف  یلولعم  ره  ینعی  دشابیم . تلع  هب  یگتسباو  نیع  لولعم  اساسا  نیهلاتملا  ردص  موحرم  ریبعت  هب  هکلب  تسا ،
ترطف زا  ام  روظنم  دشابیم .) يدارا  دروم  رد  هک  تسا  ءانف  ینافرع  حالطـصا  زا  ریغ  تسا و  یفـسلف  ءانف  نیا   ) دوب دناوتیمن  وا  نودـب  و 

زا نخس  هن ، ای  دیآیم  ینعم  نیا  هب  مه  تغل  رد  ترطف  يهملک  هک  مرادن  نیا  هب  يراک  تسا . روبزم  طابترا  ینطاب  ناسحا  ثحب ، نیا  رد 
، تسا تیلع  هار  زا  لالدتسا  ترطف ، زا  روظنم  دسیونیم : فراعملا  هرئاد  يهدنسیون  يدجو  دیرف  تسا . دیحوت  ثحب  رد  ترطف  حالطصا 
هب هتـسباو  ناـهج  سپ  تسا ، نتـشیوخ  تلع  هب  هتـسباو  یلولعم  ره  و  تسا . لوـلعم  میمهفیم  تسا  ثداـح  ناـهج  میدـیمهف  یتـقو  ینعی 

ینطاب ساسحا  نامه  ثحب ، نیا  ناثحاب  هفسالف و  تاملک  رد  ترطف  زا  روظنم  تسین . تسرد  نیا  نکیل  هحفص 109 ) . ) دشابیم دنوادخ 
روطفم ار  زیچ  ای  راک  نالف  هاشنا : ادـتبا و  هعرتخا و  هقـش و  رمالا  رطف  دـیآیم . روج  رتهب  مه  تغل  اب  نیا  اـقافتا  دـشابیم و  روبزم  طاـبترا 

: دـنهدیم حرـش  روط  نیا  ار  ترطف  يهملک  تغل ، ياهباتک  یخرب  دومن . شداجیا  ءادـتبا و  درک ، شعارتخا  دومن ، شاهراـپ  ینعی  درک ،
زین تیلع  یلقع  لالدتسا  دیئوگب  دیناوتیم  ناسنا .)... یعیبط  تفـص  دشابیم . فوصوم  نآ  هب  شتقلخ  ءادتبا  رد  يدوجوم  ره  هک  یتفص 

يهلمج نیا  رـصاعم ، ناققحم  زا  یخرب  دـشابیم . يرطف  زوبزم  لالدتـسا  هکلب  دوشیمن ، يرطف  ادـخ  تروص  نیا  رد  نکیل  تسا ، ترطف 
یهاگآ و چـیه  زیچ و  همه  زا  شنهذ  ندوب  یلاخ  ینعی  شتقلخ  ءادـتبا  رد  دوجوم  تفـص  دـننکیم : ریـسفت  روط  نیا  ار  تغل  ياهباتک 

يراک رگید  و  تسه ، دوجو  رد  ءادتبا  هک  یتفـص  ره  دیوگیم  تغل  تسا ، تغل  رد  يار  هب  ریـسفت  نیا  هک  دـیراد  هجوت  نتـشادن .... ملع 
ام نیا  تسا . هدرکن  مه  نییعت  و  یهاـگآان ، اـی  تسا  یهاـگآ  تفـص  نآ  هک  دـنک  نییعت  دـناوتیمن  تغل  تسیچ ؟ تفـص  نآ  هک  درادـن 

میهاوخیم میرادـن . تغل  رد  یثحب  ام  لاـح  ره  هب  و  هن . اـی  میراد  موسرم  ياـنعم  هب  يرطف  یهاـگآ  اـیآ  میروآ  تسد  هب  دـیاب  هک  میتسه 
، تسین ناهج  هب  طابترا  یب  تسین ، اهنت  هک  دـنکیم  ساـسحا  دراد . ار  رترب  یئورین  هب  طاـبترا  ساـسحا  شیوخ  نطاـب  رد  ناـسنا  میئوگب 

یساسحا یگنـشت ، یگنـسرگ و  ساسحا  ریظن  تسا  یـساسحا  تسین ، ینهذ  یهاگآ  ملع و  ساسحا  نیا  تسا . هتـسباو  هب  هک  دراد  یتلع 
میرک نآرق  رد  هکنیا  دشابیم . ناسنا  هارمه  ءادتبا  نامه  زا  مهبم  روطب  ساسحا  نیا  يدازآ .... ای  راشف  يربز ، یمرن و  ساسحا  ریظن  تسا 
یلاح رد  دروآ  نوریب  ناتناردام  نورد  زا  ار  امش  دنوادخ  ائیش  نوملعت  ال  هحفص 110 )  ) مکتاهما نوطب  نم  مکجرخا  هللا  و  تسا : هدومرف 

یگنـسرگ و ساسحا  هنرگ  و  یـساسحا ، هن  تسا  یکاردا  ینهذ و  مولع  هب  طوبرم  هیآ  تسین . روبزم  ساسحا  یفن  دیتسنادیمن ) چیه  هک 
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: دیامرفیم نینچ  دیحوت  يرطف  ساسحا  نیا  يهرابرد  مالـسلاهیلع - یلع - دشابیم . لفط  هارمه  ءادتبا  زا  املـسم  هک  نآ  دـننام  یگنـشت و 
.... هرطفلا اهناف  صالخالا  هملک  مالـسالا و  هورذ  هناف  هلیبس  یف  داهجلا  هلوسر و  هللااب و  نامیالا  هللا  یلا  نولـسوتملا  هب  لسوت  اـم  لـضفا  نا 
هلا ال   ) صالخا يهلمج  تسا و  مالـسا  تمظع  هک  وا  هار  رد  داهج  دشابیم و  شربمایپ  وا و  هب  نامیا  دنوادخ ، هب  برقت  يهلیـسو  نیرتهب 

هتفرعم نع  نیطایـشلا  مهتلاتجا  هعم و  دادنالا  اوذختا  هقح و  اولهجف  مهیلا  هللا  دهع  هقلخ  رثکا  لدب  امل  (. .... 1 ....) تسا ترطف  هک  هللا ) الا 
و دنداد ، رییغت  ار  ادـخ  دـهع  مدرم  رتشیب  هک  یتقو  هترطف  قاثیم  مهود  ءاتـسیل  هئایبنا  مهیلارتاو  هلـسر و  مهیلا  ثعبف  هتدابع  نع  مهتعطتقا  و 

دنوادخ دندیرب ، شتدابع  زا  و  دندومن ، فرحنم  قح  تفرعم  زا  ار  اهنآ  نیطایـش  دـنتفرگ و  وا  اب  یناکیرـش  و  دـندرک ، راکنا  ار  ادـخ  قح 
بجر لجر  يدعب  رهظیـس  هنا  اما  (. .... 2 ...) دـنوش راتـساوخ  ار  مدرم  يرطف  نامیپ  ءادا  ات  دروآ  یپایپ  ار  شئایبنا  داتـسرف و  ار  شناربمایپ 
هرطفلا یلع  تدلو  یناف  ینما  ءربت و  الف  هئاربلا  اما  هاجن و  مکل  هاکز و  یل  هناف  ینوبسف  بسلا  اما  ینم  هئاربلا  یبسب و  مکرمایـس  موعلبلا ....

و نم ، هب  نداد  مانـشد  هب  ار  امـش  وا  و  دوـشیم ... طلـسم  امـش  رب  وـلگ  داـشگ  يدرم  نـم  زا  سپ  يدوزب  هرجهلا  ناـمیالا و  یلا  تقبـس  و 
رب نم  هک  دـیئوجن  هحفـص 111 )  ) يرازیب نکیل  تسا ، امـش  تاجن  نم و  ماقم  ولع  هک  دیهدب  مانـشد  ارم  دناوخیم  نم  زا  نتـسج  يرازیب 

هاقلتت هبطخ 227 : رد  ع )  ) یلع ترـضح  هـلمج  نـیا  ـالامتحا  ( 3) ماهـتفرگ تقبـس  نارگید  رب  ترجه  ناـمیا و  هـب  مدـش و  دـلوتم  ترطف 
روظنم هک  تسا . يرطف  نامیا  نیمه  هب  هراشا  زین  ( 4) كاردا روعش و  اب  هن  نکیل  دننکیم ، تفایرد  ار  دنوادخ  اهنهذ  هرعاشمبال  ناهذالا 

. دنکیم تفایرد  ار  ادخ  لالدتـسا  ثحب و  نودـب  مدرم  ساسحا  ینعی  دـشاب ، یحالطـصا  كاردا  ساسحا و  زا  معا  كرد  قلطم  نهذ  زا 
راک یلومعم  لئاسم  رد  روعـش  هک  يروطب  هن  یلو  دـنکیم ، تفایرد  ار  ادـخ  اهناسنا ، لـقع  نهذ و  هک  دـشاب  نیا  روظنم  مه  دـیاش  هتبلا 
نیا دـیئوگب : تسنکمم  یلبق ، يهلمج  يهراـبرد  دوـشیمن . كرد  شتاذ  هنک  دـنوادخ  هک  دـنکیم ، كرد  ار  زیچ  ره  دودـح  دـنکیم و 

زا دیابن  منموم و  نم  نونکا  هک  دروایب  یلیلد  دهاوخیم  ترضح  و  رافک ، رد  یتح  تسا  همه  رد  هکنیا  اریز  تسین ، ام  مالک  دروم  ترطف 
اهنت هن  مه  ادـعب  تسا و  دـیحوت  مالـسا و  ترطف  رب  مدـلوت  نم  هک  تسا  نیمه  روظنم  تسین . حیحـص  داریا  نیا  یلو  دـیئوجب . يرازیب  نم 
شیپ مالـسلاهیلع  یلع  ررـض  هب  ردـق  نیا  تاـغیلبت  ماهدرک . باـختنا  ترجه  ناـمیا و  نارگید  زا  شیپ  هـکلب  هدـشن ، هدـید  نـم  زا  یکرش 

هک دشیم ... هدینش  بجعت  اب  دجسم  رد  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  ماش  رد  و  دنتسنادیمن ، ناملسم  الصا  ار  ترـضح  ياهدع  هک  تفریم 
زا دیوگیم : دربم  دـسرب ... تفالخ  هب  وا  زا  سپ  هک  تسا  هتـشک  یلع  ار  ص )  ) ربمایپ دـنتفگیم  و  تسا ! هدوب  راک  هچ  دجـسم  اب  ار  یلع 

، دهشاف یلع  هللا  دهاش  ای  دومرفیم  هک  منادیم  وا  زا  املسم  ار  ترضح  نآ  رعـش  نیا  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  ناوید  راعـشا  يهمه  نایم 
دوشیم هدز  هعماج  زا  ناسنا  یتقو  !! ) مناملسم نم  هک  دیشاب  هاوگ  امش  هحفص 112 )  ) ادخ ناگتشرف  يا  ص )  ) دمحم یبنلا  نید  یلع  ینا 

هک دناهتفگ  لوا ، يهبطخ  دنهاوخب  ار  یهلا  ترطف  نامیپ  ءادا  ات  هترطف  قاثیم  يهلمج ...: يهرابرد  ینادیم )! هک  تدوخ  ایادخ  دیوگیم :
تـسرد مه  نیا  نکیل  دشابیم ،... يرطف  رما  کی  دیحوت  هکنیا  هن  تسا  نکمم  دـیحوت  ساسا  رب  طقف  ناسنا  لماکت  هک  تسا  نیا  روظنم 

ترطف اـساسا  هک  رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  یهورگ  دنتـسه ... يرآ  دـنیوگیم !؟ ترطف ) ناـمیپ   ) ار ینعم  نیا  دـینک  رکف  ناـتدوخ  تسین ،
هبیهدیقع یلماکت  لحارم  رد  دیحوت  دندقتعم  دنرامـشیم و  دیحوت  رب  مدقم  ار  كرـش  مه  یخیرات  رظن  زا  یتح  دنرادن و  رواب  ار  دـیحوت 

تـسا هدش  ادـخ  يهرابرد  هک  یئاهثحب  همه  زا  دـینک ، عوجر  ناتنادـجو  هب  ناتدوخ  مینک ، ثحب  ارچ  ام  یلو  تسا ، هدـمآ  دوجوب  ادـخ 
یتقو یگدنز  تالکشم  رد  هک  تسا  هدش  چیه  ایآ  هن ؟ ای  دینیبیم  هتـسباو  یئاج  هب  ار  دوخ  دینیبب  دیئامن ، رظنفرـص  دینک و  یلاخ  ار  دوخ 

يرایب ار  ادـخ  عقاوم  نینچ  نیا  رد  یتسیلاـیرتام  نایعدـم  هک  تسا  هدـش  هدـید  ررکم  ادـخ ! يا  دـیئوگب : دـش  هاـتوک  اـج  همه  زا  ناتتـسد 
رد یتقو  نوکرـشی  مهاذا  اربلا  یلا  مهاـجن  اـملف  نیدـلا  هل  نیـصلخم  هللا  اوعد  کـلفلا  یف  اوبکر  اذاـف  دـیامرفیم : میرک  نآرق  دـناهدیبلط .

ندناوخ (. 5 .) دـنروآیم كرـش  هاگان  دـهدیم  تاجن  یکـشخ  هب  ار  اهنآ  نوچ  و  دـنناوخیم ، هناصلاخ  ار  ادـخ  دـنوشیم ، راوس  یتشک 
هاوخلد قبط  یگدنز  مظن  یتخاونکی و  دشابیم ، ثداوح  تلاخد  لیلد  تاجن ، ماگنه  ندروآ  كرـش  ثداوح و  رد  دنوادخ ، يهناصلاخ 

هک دنمهفیم  دروآیم  ور  تالکشم  هک  یماگنه  یلو  دنکیم . لفاغ  فرصنم و  اهنآ  داجیا  تلع  رکف  ادخ و  دای  زا  ار  اهنآ  اسب  هچ  دارفا ،
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. دوب دهاوخ  يرگید  هحفـص 113 )  ) روط عضو  دهاوخب  وا  رگا  تسا و  هدادیم  بیترت  ار  یعیبط  لماوع  نیا  هک  تسا  هدوب  يرتالاب  لماع 
لماوع هب  هجوت  یگدنز و  یلومعم  طئارش  رد  مه  ناسنا  ملاس  ترطف  دنناوخیم . ار  ادخ  هناصلاخ  دنتفایم و  ناربج  رکف  هب  هک  تساجنیا 

ار دوخ  تمالس  ترطف  تفر ، نایم  زا  يدام  روش  فعش و  تلاح  هک  یماگنه  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تمالـس  دنیبیم و  همطل  يدام 
يانعم ود  زا  یکی  نآ ، هیبش  تایآ  روبزم و  يهیآ  درادن . یتیلاعف  دیدش  یگنـسرگ  راشف  ماگنه  هک  یـسنج  يهزیرغ  نوچمه  دـباییم  زاب 
یمود دنکیم و  هراشا  ار  ملاس  رکف  عناوم  یلوا  دشابیم . لد  تمالـس  هب  یمود  و  رکف ، تمالـس  هب  طوبرم  یلوا  هک  دـناسریم  ار  روبزم 

رارق هجوت  دروم  ار  ساسحا  ترطف و  هلئـسم  ینعی  مود  يانعم  نیمه  تایآ ، هنوگ  نیا  دـسریم  رظن  هب  ار . ملاـس  ساـسحا  ترطف و  عناوم 
اغوغ هماگنه و  تسا ، ساسحا  زئارغ و  تقو  رتشیب  اجنآ  تسا  رتمک  ملاس  لقعت  هشیدـنا و  رکف  تقو  كانتـشهد  ثادوح  ماگنه  دـهدیم 

ءزج نامیا  دـیوگیم : یئاکیرمآ  تلوا  وی ، نیو  دـهدیم . رارق  هجوت  دروم  ار  ترطف  يهلئـسم  نامه  تاـیآ ، هنوگ  نیا  نیارباـنب  و  نطاـب .
يارب نآ  موزل  نامیا و  توالح  نادنمشناد ، زا  يریثک  عمج  دیوگیم : يرصم  ناحرس  دیجملادبع  (. 6 .) تسا ناسنا  دوجو  یعیبط  مزال و 
يوس هب  ار  ناسنا  کیژولویب ، کـی  هک  دـندقتعم  یتح  یـضعب  و  دـناهدرک . ثبـشت  نادـب  ماـمت  یعلو  اـب  هدرک و  سح  ار  نارگید  دوخ و 
ادیپ یگلاس  دودح 16  رد  یبهذم  تاساسحا  دیوگیم : سانـشناور  یلناتـسا  و  (. 7 ...) دـنکیم بلج  یئامنهار و  اناد  راگدرورپ  هب  نامیا 

: دیوگیم زمیج  مایلیو  هحفص 114 ) (. ) 8 ...) تسناد ناوج  تیصخش  يهعسوت  زا  هدرـشف  تروص  کی  ناوتیم  ار  عوضوم  نیا  دوشیم و 
لوال (. 9 ...) تسا تعیبط  ءاروام  ملاع  زا  ام  ياهوزرآ  اهلیم و  بلاغ  هتفرگ ، همشچرس  تعیبط  ملاع  زا  ام  لایما  كرحم  هزیگنا و  ردق  ره 
رواب ار  نآ  اضر  لیم و  اب  هدیرفآ و  ار  ناهایگ  ناروناج و  ناسنا و  ادـخ  میناوخیم  ینامـسآ  بتک  رد  هک  یماگنه  ام  دـیوگیم : رـسکیم 

( ترطف  ) ام تعیبط  اب  ادخ  هب  داقتعا  دیوگب  دهاوخیم  ایوگ  ( 10 .) میباییم گنهآ  مه  تعیبط  اب  ار  نآ  ام  هک  تسا  نیا  شتلع  مینکیم ،
يوسنارف لاکـساپ  دـشابیم . یبیغ  ساسحا  لیم و  اهساسحا  اهلیم و  يهمه  ساـسا  دـیوگب  دـهاوخیم  زمیج  اـیوگ  و  تسا . گـنهامه 

ياهلعـش نادجو  قمع  رد  دناهتفگ  دیوگیم : يوسنارف  لراک  سیـسکلا  (. 11 .) لقع هن  دهدیم  یهاوگ  لد  دـنوادخ  دوجو  هب  دـیوگیم :
هدرپ شتوـخن  رورغ و  زا  شیهارمگ ، شــصرح ، شیهاوـخ  دوـخ  زا  دــنیبیم ، تـسه  هـک  ناـنچ  نآ  ار  دوـخ  ناـسنا  هـک  تـسا  نازورف 
لـالج رپ  تنطلـس  ماـگنه  نیمه  رد  دـنکیم ، مادـقا  يرکف  عوضخ  بسک  يارب  دوـشیم ، مار  یقـالخا  فیلاـکت  ماـجنا  يارب  درادیمرب ،

لد یبهذم  یگدنز  يهمشچرس  هک  مریذپیم  یبوخب  نم  دیوگیم : یئاکیرمآ  زمیج  مایلیو  (. 12 .) ددرگیم رادیدپ  وا  ربارب  رد  شزرمآ ،
... تسا يرگید  نابز  هب  نآ  لصا  هک  تسا  ياهدش  همجرت  بلطم  دننام  یفـسلف  ياهلمعلا  روتـسد  اهلومرف و  هک  مراد  مه  لوبق  تسا و 

هحفص (. ) 13) دراد رارق  نامیا  يور  رب  یفسلف  يانبم  هکنآ  لاح  دناهتخاس و  مکحم  یفسلف  ياههیاپ  رب  ار  دوخ  نامیا  هک  دندقتعم  امومع 
تمظع رشب و  ياهفده  لامآ و  یکچوک  درف  لیصا ) بهذم   ) بهذم نیا  رد  دیوگیم : فورعم  نادیـضایر  فوسلیف و  نیتشینا  ( 115

درادـنپیم نادـنز  عون  کی  ار  دوجو  وا  دـنکیم . سح  دـیامنیم ، رهاظت  راـکفا  تعیبط و  رد  اههدـیدپ  روما و  ءارواـم  رد  هک  یلـالج  و 
يهرابرد يوسنارف  نوسگرب  (. 14 .) دـبایرد دـحاو  تقیقح  ناونعب  هراب  کی  ار  یتسه  مامت  دـنک و  زاورپ  نت  سفق  زا  دـهاوخیم  هکنانچ 

رد شناد  هیام  نآ  زا  دروآیم . دوجوب  ار  لقع  ناسنا  رد  هزیرغ و  ناراوناج  رد  هک  تسا  یـشناد  هیاـم  ناـمه  نآ  دـیوگیم : رترب  بهذـم 
هک اجنآ  ات  دـبای  لامک  توق و  تسا  نکمم  یلو  تسا ، ماهبا  فعـض و  لاح  هب  مومع  رد  هک  هدـش  هتـشاذگ  هعیدو  هب  یقارـشا  هوق  ناسنا 

لاصتا رگید  ترابع  هب  دنکیم . خرـس  ار  نآ  ذوفن و  نهآ  رد  هک  یـشتآ  دننام  دراد  ذوفن  وا  رد  لیـصا  لصا  نآ  هک  دوش  هجوتم  صخش 
نانیمطا هب  لدـبم  هدـش  ادـیپ  ناـسنا  رد  لـقع  زا  هک  يرطاـخ  لزنت  مه  دوشیم  هتخورفا  وا  رد  قشع  شتآ  دـباییمرد و  ءادـبم  هب  ار  دوخ 

لد دیوگیم : فورعم  نادیضایر  لاکساپ  (. 15 ...) دریگیم قلعت  تایح  هب  یلک  روط  هب  هدش  بلس  تایئزج  زا  شاهقالع  مه  ددرگیم و 
نینچ شیوخ ، دوجو  رد  رترب  یئورین  اب  طاـبترا  ناونع  هب  لـقاال  درف  ره  نیارباـنب  و  ( 16 .) تسین یـسرتسد  نآ  هب  ار  لقع  هک  دراد  یلئالد 

رد ارچ  سپ  تسا  رـشب  يزیرغ  بهذـم  رگا  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا . رـشب  يزیرغ  بهذـم  رگید  تراـبع  هـب  دـنکیم و  یـساسحا 
: تسا هتفگیم  هدوب  یبهذم  هکنیا  اب  تراکد  شیپ  نرق  دنچ  رد  یتح  دوشیم و  ماجنا  مک  یلیخ  یبهذـم  تاعلاطم  ایند  طاقن  زا  يرایـسب 
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هک تشاد  هجوت  دیاب  نکیل  دننکیم ؟ راکنا  ياهدـع  ارچ  و  هحفص 116 ) ! ) ددرگیم تایهلا  يهعلاطم  فرص  نم  تقو  زا  یکدنا  تمـسق 
یلجت ینامز  هزیرغ  ره  دنددعتم و  یناسنا  زئارغ  دنک . لاغـشا  ار  سک  همه  تاقوا  يهمه  هک  تسین  نیا  تفـص  کی  ندوب  يزیرغ  يانعم 

دنریگیم و رارق  عاعـشلا  تحت  رگید  زئارغ  هاوخان  هاوخ  دورب ، دایز  زئارغ  زا  یکی  لابند  هب  ناسنا  رگا  و  دوشیم ، یفخم  ینامز  دنکیم و 
رد موادم  شـشوک  اب  نکیل  دنراد ، یـسنج  يهزیرغ  دنه  ناضاترم  نایکوج و  دنوش . هدرپس  یـشومارف  هب  یلکب  زئارغ  یخرب  تسا  نکمم 

شیوخ یهلا  يهزیرغ  بهذـم و  رکف  هب  دوش و  فرـص  يداـم  لـئاسم  رد  درف  تاـقوا  یتقو  دوشیم . هدرپس  یـشومارف  هب  رگید  زئارغ  هار 
بهذم يهزیرغ  دوش  تیوقت  درف  نطاب  يافـص  تفاطل و  یقالخا  ياهنیرمت  اب  یتقو  سکع  رب  و  دیارگیم . یـشوماخ  هب  اجیردت  دشابن ،

، دـنراد طابترا  تقلخ  ماظن  زا  یقیقد  قیمع و  لئاسم  اب  هکنیا  اب  یبرجت  مولع  گرزب  نادنمـشناد  دریگیم . جوا  دوشیم و  ءاـیحا  اددـجم 
یفـسلف لئاسم  كرد  زا  دـننکیمن  یثحب  هدـیدپ  ره  عادـبا  داجیا و  يهرابرد  اساسا  تسا و  هدـیدپ  دوخ  دـح  رد  ناـشتاعلاطم  نوچ  یلو 

، دیامن ءایحا  اددجم  ار  نوگانوگ  عماوج  یبهذم  حور  تسا  هتـسناوت  هعیـش  تیناحور  ياهيرگنـشور  هک  اهلاس  نیا  رد  دنزجاع . تقلخ 
ياهامنیـس زا  اهرکف  دشوکیم . رتشیب  يرطف  عناوم  عفر  رد  و  دباییم ، زاب  ار  شیوخ  یبهذـم  يهزیرغ  ینونک  يهتـساخ  اپ  هب  لسن  مه  زاب 
يهناصلاخ ياهيرگنـشور  ددرگیم . هجوتم  یمالـسا  لیـصا  تاعلاطم  يوس  هب  دوشیم و  فرـصنم  اجیردـت  هدوهیب  تاـعلاطم  لذـتبم و 

قـشع تسا . هتـشاد  یتاریثات  نونکا  مه  تشاذـگ و  دـهاوخ  یبوخ  رایـسب  ياهریثات  فلتخم  ياهروشک  و  نوگاـنوگ ، عماوج  يور  هعیش 
يایند صوصخب  نیفعـضتسم  ناهج  رد  ياهزات  روش  هدرک و  یلجت  نرق  يهدیدپ  نیرتمهم  تروصب  کنیا  هک  ادخ  هار  رد  تداهـش  كاپ 

یساسحا يرکف و  ياهراگنز  هحفص 117 )  ) هک تسا  هتـشاد  ناریا  یبهذم  یبالقنا  تکرح  زا  ار  ریثات  نیرتشیب  تسا  هدرک  داجیا  مالـسا 
رورغ روش و  داچ و .... هرتیرا و  ناتـسناغفا و  نیپیلیف و  نیطـسلف و  کنیا  تسا . هداد  تولج  ار  ادـخ  هب  قشع  ترطف  هدز و  راـنک  ار  يداـم 
نامه یلاعت )  ) وا دوحجلا  يذ  بلق  رارقا  یلع  دوجولا  مالعا  هل  دهشت  يذلا  وهف  دیامرفیم : مالسلاهیلع  یلع  یلولا . وه  هللا  دراد و  يرگید 
تسا نیا  مالسلاهیلع  ماما  روظنم  (. 17 .) دنراد رارقا  مه  شنیرکنم  لد  هک  دـنهدیم  یهاوگ  شیارب  یتسه  مئالع  راثآ و  يهمه  هک  تسا 

، دنراد رارقا  لد  رد  دنوادخ  نارکنم  هک  دهدیم  ناشن  نئارق  دهاوش و  دوشیمن ، شوماخ  یلکب  ترطف  دننک ، راکنا  ار  ادخ  رگا  یتح  هک 
هب اهادن  نآ  دنورب  يرانک  راکنا ، هب  رجنم  يرامیب  ضرغ و  ياههدرپ  رگا  هک  دراد  ياهلان  ترطف  دراد و  یئادـن  لد  زونه  هک  ینعم  نیا  هب 

ار ادخ  یتسه  يرکنم  ناسنا  نینچ  یتح  دوجو  رـسارس  هکنیا  اب  دشابن  یئادن  نینچ  ترطف  رد  دوشیم  رگم  رخآ  دـنوشیم . هدینـش  یبوخ 
ریبدت و لقع و  رگا  و  تسوا . میکح  رداق و  قلاخ  عناص  هاوگ  صخـش  یناور  يهدیچیپ  تایـصوصخ  ندب و  قیقد  ماظن  دنهدیم ، یهاوگ 

راثآ نیرتمیدـق  دـنیوگیم  ترطف  نیرکنم  تسوا . يهدـننک  داجیا  هب  طابترا  ساسحا  لوا  يهجرد  رد  تسه ، هدـیدپ  کی  رد  یـساسحا 
مدرم هجوت  دروم  دوبعم  ناونع  هب  هک  یئاههسمجم  اهلاثمت و  دشابیم ، كرـش  کلـسم  يهدنهدناشن  تسا ، هدمآ  تسد  هب  هک  یناتـساب 

رگا و  دننکیم . هریغ  ناویح و  هراتـس و  شتـسرپ  ای  ناسنا و  زا  ناسنا  شتـسرپ  زا  تیاکح  دـننکیم ، كرـش  زا  تیاکح  همه  تسا ، هدوب 
يهتفگ دییات  همه  راثآ ، اههناشن و  هنوگ  نیا  دشاب . روط  نیا  دـیابن  دوب  اهناسنا  يرطف  قلطم ، رداق  میکح و  يدام و  ریغ  يادـخ  شتـسرپ 
نارود رد  هحفص 118 ) . ) ملع هفسلف ، لهج ، ای  ملع ، بهذم ، تافارخ ، لهج و  تسا : هتشاد  ینوگانوگ  ياهنارود  رشب  هک  تسا  نییدام 

ار نآ  یعیبط  للع  نوچ  و  دشاب . هتـشاد  یتلع  دیاب  هک  تسا  هدـیمهفیم  شیوخ  يهداس  لقع  هب  هدـیدیم و  ار  یثداوح  اههدـیدپ و  لهج 
یناوارف و ناراب و  و  یطحق ، یکـشخ و  هلزلز و  زا  کـی  ره  يارب  هدزیم و  یئارواـم  نایادـخ  یبیغ و  لـلع  ناـماد  هب  تسد  هتـسنادیمن ،

ياج هب  ار  هناگی  يادخ  هتـشادرب و  نایم  زا  ار  ههلآ  ددعت  هفـسلف ، ای  بهذم  سپـس  و  تسا ، هدوب  لئاق  ددعتم  نایادخ  تایح و ... گرم و 
ار همه  هناگی  يادخ  نایادخ و  شقن  دومن و  فشک  ار  اههدـیدپ  زا  کی  ره  للع  درک ، عولط  ملع  هک  یماگنه  یلو  تسا ، هداهن  نایادـخ 

یفن ار  اههدیدپ  یعیبط  للع  هک  دینکیم  ادیپ  يدروم  چیه  دیئامرفب  تقد  بهذم  نایاوشیپ  تاملک  رد  دوخ  امش  یلو  تشادرب ... نایم  زا 
ایآ هک  تسا  اجنیا  نخس  نکیل  دراد ، مه  يدام  میقتـسم  تلع  امتح  يدام  هدیدپ  دراد و  یتلع  ياهدیدپ  ره  هک  مینادیم  ملـسم  ام  دیامن ؟

!؟ دنتـسه ریغ  هب  دنمزاین  ثداح و  اهنآ  دوخ  هکنیا  اب  دنـشاب ، اهنآ  هدـننکداجیا  اههدـیدپ و  نیتسخن  تلع  ناشدوخ  دـنناوتیم  یعیبط  للع 
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كرش تقبس  لیلد  دنتسه  كرش  مئالع  یناتساب  مئالع  راثآ و  هکنیا  فرص  درادن  يربتعم  لیلد  چیه  ناسنا ، یتدیقع  ياههرود  يهلئـسم 
رگم دـشاب . هتـشاد  هریغ  لاثمت و  همـسجم و  زا  يرهاظ  مئالع  راثآ و  دـناوتیمن  تسا  تردـق  رهاظم  يهمه  یفن  هک  دـیحوت  اریز  دنتـسین 
يارب یفاک  طئارش  ای  دوب  هدشن  عضو  ترابع  هملک و  نابز  نآ  هک  دننک ، کح  دیحوت  ترابع  هملک و  اب  ار  رگید  يزیچ  ای  هکـس و  هکنیا 

هزات و  تسین . نکمم  دـیحوت  يریوصت  مئالع  داجیا  تسا ، نکمم  كرـش  مئـالع  داـجیا  هک  روط  نآ  لاـح  ره  هب  دنتـشادن و  راـک  ماـجنا 
یبـلقت يهکـس  تسا ، نآ  لـصا  تقیقح و  دوجو  تمـالع  یبـلقت ، یلدـب و  زیچ  ره  جاور  ریوصت و  یفرط  زا  تسین . ندوـبن  لـیلد  نتفاـین 
نایادخ ریوصت  دشابیم . یقیقح  يدهم  دوجو  لیصا و  تیودهم  لیلد  نیغورد ، تیودهم  هب  داقتعا  دشابیم  لیـصا  يهکـس  زا  يریوصت 

رتشیب ترطف ، یجراخ  یلخاد و  نیفلاخم  تاهبش  يهمه  ربارب  رد  هرخالاب  و  هحفص 119 ) . ) دشابیم هناگی  يادخ  تلاصا  لیلد  اهتب ، و 
ساسحا رهاظ  ناهج  ءاروام  دوخ  رب  مکاح  یئورین  اب  ار  شیوخ  طابترا  یـسک  ره  هک  تسا  ینطاب  تفایرد  ساسحا و  نامه  هب  نم  ءاـکتا 

يرارطـضا تالاح  رد  فلتخم  دارفا  زا  هک  تسا  يدایز  تایلقن  تادـهاشم و  یـصخش ، ساسحا  رب  هوالع  ساـسحا  نیا  لـیلد  دـنکیم و 
اساسا میتفگ  هک  روطنامه  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . لیلد  یسانشناور  زا  یناور  لئاسم  رد  يرامآ  تایلقن  تادهاشم و  نیمه  و  تسا . هدش 

نیا و  تسا . ریذپ  ناکما  رتشیب  دـنوش  فیعـضت  یجراخ  یلخاد و  ینمیرها  ياهورین  هک  یتالاح  رد  اقلطم  بیغ  ناهج  هب  طابترا  ساسحا 
؟ تسیچ ایور  تحـص  تلع  كالم و  هک  تسا  هجوت  دروم  بلطم  نیا  ندید ، باوخ  رد  الثم  درادـن . دـیحوت  ترطف  هب  صاصتخا  بلطم 

هفـسالف زا  یهورگ  تسا . هدـش  هدرمـش  توبن  ءزج  داتفه  زا  یئزج  تایاور  ریبعت  رد  هک  دراد  دوجو  مهیقداـص  ياـهایور  دـنچ  ره  نوچ 
حیحـص طابترا  نیا  دشابیم و  مولع  يهمه  نزخم  هک  تسا  بیغ  ناهج  اب  حور  حیحـص  طابترا  ناکما  اهایور ، تحـص  كالم  دناهتفگ :
دـشاب رترودـب  يداـم  قئـالع  زا  رتفیطل و  حور  هچ  ره  ددرگ و  فیعـضت  يداـم  قئـالع  یناـملظ و  دویق  هک  دوشیم  نکمم  یتروص  رد 

نیا اب  طابترا  رد  یتاملک  زین  هدـنیآ  لصف  رد  دـشابیم . رتتـس  رد  وا  ياهسرفت  اهـسدح و  زین  اهایور و  رتشیب و  وا  حیحـص  طابترا  ناکما 
حلاص رتکد  يهغالبلاجهن  لوا  يهبطخ  ( 2 . ) ضیف يهغالبلاجهن  يهبطخ 109 ص 338  ( 1 ( ***** ) هحفص 120 . ) تفای دیهاوخ  ثحب 

(6 . ) سنوی 22 رد  نآ  ریظن  توبکنع 65 و  ( 5 . ) ضیف هغالبلاجهن  ص 733  ( 4 . ) ضیف هغالبلاجهن  يهبطخ 56 ص 146  زا  ( 3 . ) ص 43
. ادخ دوجو  تابثا  ص 12  ( 10 . ) ناور نـید و  ( 9 (. ) منادیم هچ   ) غوـلب ( 8 . ) ادـخ ص 7 دوجو  تابثا  ( 7 . ) ادـخ ص 246 دوجو  تابثا 
(15 . ) مسانشیم نم  هک  یئایند  ( 14 . ) ینئاق همجرت  ناور  نید و  ( 13 . ) یتعیرش رتکد  همجرت  شیاین  ( 12 . ) اپورا رد  تمکح  ریـس  ( 11)

. ضیف هغالبلاجهن  يهبطخ 49 ص 136  زا  ( 17 . ) تمکح ریس  ( 16 . ) نوسگرب اپورا  رد  تمکح  ریس 

حور زاین  اعد و 

هدعم هکنانچ  دناوتیمن  ربلد  نودب  لد  هک  تسا  ناسنا  یگتـسبلد  لیلد  تسا  هجوت  دروم  فطاوع  زکرم  ناونع  هب  هک  ناسنا  رد  لد  اساسا 
ار لد  ءالخ  دنناوتیمن  يدام  قئالع  زا  کیچیه  درآ . سپ  زاب  مهن  هک  ره  فکب  ار  لد  هک  تسا  ملـسم  نیا  و  دوب . دناوتیمن  اذـغ  نودـب 

دوریم يرگید  زیچ  غارـس  هب  دوشیم  هدز  نآ  زا  هک  دیئاپ  دهاوخن  يرید  ددنبیم ، لد  تایدام  زا  يزیچ  هب  ناسنا  هک  هاگ  ره  دـننک و  رپ 
مدـع نیا  دـشابیم . نوگانوگ  تالاح  فلتخم و  ياهنامز  بسحب  ایند  تافـص  اهنیا  ( 1 .) تسا نیمه  يدام  یگدـنز  نیا  عضو  اـساسا  و 
يدام ياهزیچ  نیا  تقایل  مدع  لیلد  دشابیم ، یگتـسباو  هب  حور  زاین  لیلد  هک  روط  نامه  زیچ ، نآ  هب  زیچ  نیا  زا  لد  شرپ  حور و  تابث 
نامه زا  دریگیم ، ماجنا  زیچ ، ره  هب  تبـسن  تروص و  ره  هب  اهناسنا  زا  هک  ياهناقـشاع  ياههمغن  دـشابیم . زین  لد  ءالخ  ندرک  رپ  يارب 

، دـشاب دـنوادخ  ریغ  هب  طابترا  هب  طوبرم  هک  یئاههمغن  دنتـسه ، اهیگتـسباو  نامه  مکح  هب  زین  اـههمغن  نیا  دزیخیمرب و  یگتـسباو  زاـین 
اهندرک عـطق  اـهيرازگ و  هلگ  تیاکـش و  هـب  هحفـص 121 )  ) يدوز هب  درادـن و  ماود  دـشاب  هارمه  ناـسنا  ناور  تیاـضر  اـب  هـک  ضرفب 

رد هک  تسیئاههمغن  طقف  نآ  دـشاب و  یناسنا  لیـصا  زاـین  نیوکت و  قبط  یگتـسب  لد  لـصا  نوچمه  هک  تسا  تباـث  ياهمغن  دـماجنایم ،
ساسحا نامه  مه  نیا  تسا و  یناـسنا  ترطف  قبط  هک  تسا  دـنوادخ  اـب  هقـشاعم  طـقف  يرآ  دـشاب ، تعیبط  قوف  رهاـق  يورین  هب  طاـبترا 
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نیمه و  دـشابیم . لیــصا  ياـههمغن  هـب  ناـسنا  یحور  زاـین  لـیلد  فرحنم ، ياهیقیــسوم  نـیمه  دـنکیم . دــییات  میتـفگ  هـک  ار  يرطف 
دنوادخ هب  ناسنا  یگتسب  لیلد  یبیغ ، ياههمغن  تاجانم و  اعد و  زامن و  نیمه  و  دشابیم . زامن  هب  ناسنا  جایتحا  لیلد  لذتبم  ياههقشاعم 

یلو دنناوخیم ، اعد  ارچ  دنراد و  همغن  ارچ  هک  دنشابن  هجوتم  یئاهلد  ای  لد  تسا  نکمم  دشابیم . ادخ  دوجو  رب  لالدتسا  هار  دشابیم و 
یتح دـنلفاغ و  رتـشیب  یلو  دـنوریم ، ادـخ  يوس  هب  ناـهج  یمومع  تکرح  رد  همه  هک  روط  ناـمه  دـنراد ، ار  يزاـین  ساـسحا  زیچ  همه 

لک تکرح  نمـض  رد  ار  دوخ  یلوصا  تکرح  دـنناوتیمن  هتفرگ و  ار  ناـشیلک  دـید  يوـلج  ناشیگدـنز  یئزج  یئاـهتکرح  دـنرکنم و 
یلاـقتنا تکرح  یلو  دـنیبیم ، ار  دوخ  یلاـقتنا  تکرح  زین  ار و  دوـخ  یعـضو  تکرح  هک  يدیـشروخ  نوـچ  مه  دـننک . هدـهاشم  ناـهج 

نآرق دـنیبن . تسا ) نآ  ءزج  ام  يهموظنم  لصا  هک   ) ار ام  ناشکهک  یلاـقتنا  تکرح  و  تسا ) نآ  ءزج  زین  دوخ  هک   ) ار یـسمش  يهموظنم 
. تادوجوم يهمه  هکنیا  اب  دنیوجیم ، ار  ادخ  نید  ریغ  اهنیا  ضرال . تاومسلا و  یف  نم  ملـسا  هل  نوغبی و  هللا  نید  ریغفا  دیامرفیم : میرک 
اهنامسآ و تادوجوم  همه  ضرالا . یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  حبـسی هللا  (. 2 .) دناهدروآ مالسا  وا  هب  دنیادخ و  میلـست  نیمز ، اهنامـسآ و 

مهـسفنا یلع  مه  دهـشا  مهتیرد و  مه  روـهظ  نم  مدآینب  نـم  کـبر  ذـخ  اذا  و  هحفص 122 ) (. ) 3 .) دنیوگیم حیبست  ار  دـنوادخ  نیمز ،
ایآ تفرگ . هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  اهنآ  تفرگ و  نامیپ  ناشبالـصا  زا  ناـگداز  یمدآ  زا  تراـگدرورپ  هک  هاـگنآ  یلب و  اولاـق  مکبرب  تسلا 
رد طـقف  یناور  شمارآ  تسا ) يرطف  شیادـن  هک   ) ادـخ يوس  هب  یعیبـط  يهبذـج  نیمه  تلع  هب  و  ( 4 (؟ ارچ دنتفگ  متسین ؟ امـش  يادخ 
رب دنوادخ  ریسم  زا  هک  اهنآ  و  ( 5 .) دباییم شمارآ  اهلد  دنوادخ  دای  اب  اهنت  بولقلا . نئمطت  هللا  رکذـب  الا  تسا . نکمم  ادـخ  دای  يهیاس 

یتخـس یگنت و  دـنک ، ضارعا  نم  دای  زا  هک  سکنآ  اکنـض . هشیعم  هل  ناف  يرکذ  نع  ضرعا  نم  و  دـنراد : یتسپ  یگدـنز  دنـشاب ، رانک 
هتسویپ افص و  اب  ملاس و  حور  میدرک ، لقن  فوسلیف ... یـضایر و  ساشناور و  نادنمـشناد  زا  یتاملک  مه  نیا  زا  شیپ  ( 6 .) تشاد دهاوخ 

ع)  ) تیبلها نابعـش  هام  ءاعد  و  ع ،)  ) داجـس ماما  شدـنزرف  يهزمحیبا  ءاتدو  ع ،) ، ) نیـسح ماما  يهفرع  ءاعد  رد  میناوتیم  ار  دـنوادخ  هب 
رتالاب یلیخ  هتبلا   ) دوش ادج  شردام  ناماد  زا  هک  تسا  یلفط  نوچمه  نامدوخ ، يهداس  نابز  هب  دنوادخ  زا  هدیرب  ناسنا  هک  مینیبب  مینیبب .
لـصو دلانیم و  يو  زا  رود  هک  تسا  نتـشیوخ  لصا  هب  تشگرب  تاجانم  اعد و  ریـسم  زا  دنوادخ  هب  ناسنا  تسویپ  و  تسا ) لاثم  نیا  زا 
كاوس نع  افراع و  کل  نوکاف  جهب ، الا  كزع  رونب  ینقحلا  یهلا و  دناهدیلان  نز  درم و  مریفن  زا  دناهدیربب  ارم  ات  ناتـسین  زک  دبلطیم . وا 

مشاب و فرـصنم  وت  ریغ  زا  و  مدرگ ، فراع  وت  هب  ات  نک  قحلم  تدوخ  ولولت  رپ  تزع  رون  هب  ارم  نم ! يادـخ  ابقارم  افئاخ  کنم  افرحنم و 
کل لمع  ارـس و  هتیجانف  کلالجل  قعـصف  هتظح  کباجاف و ال  هتیدان  نمم  ینلعجا  یهلا و  موش . بقارم  و  هحفص 123 )  ) كانفوخ وت  زا 

شوهدـم وـت  لـالج  ربارب  رد  یتخادـنا و  اـهنآ  هب  يرظن  و  دـندرک ، تتباـجا  يدز و  ناـشدایرف  هک  هد  رارق  اـهنآ  زا  ارم  نم ! يادـخ  ارهج 
حاجن حور  یف  یتمه  كرکذ و  یلا  كرکذب  اهل  ینمهلا و  یهلا و  دندیشوک ). تهار  رد  اراکشآ  يدومن و  ناشتاجانم  ناهن  رد  دنتشگ ،

لحم ءامسا و  ماقم  هب  لصو  رد  ارم  تمه  و  امرف ، ماهلا  نم  هب  ار  تیمئاد  رکذ  دای و  صرح  قوش و  نم ! يادخ  کسدق  لحم  کئامسا و 
تـضفا کیلا  مهللا  دـینیبب :. قلخ  يهناقاتـشم  ياههمغن  اعد و  يهراـبرد  ار  مالـسلاهیلع - یلع  مـالک  کـنیا  و  ( 7 .) هد رارق  تدوخ  سدـق 
اهندرگ و  هدـش ، زاب  وت  يوس  هب  اهلد  ادـنوادخ  نادـبالا .، تیـضنا  و  مادـقالا ، تلقن  و  راصبالا ، تصخـش  و  قاـنعالا ، تدـم  و  بولقلا ،

عورش ساسح  طئارش  رد  مالـسلاهیلع - یلع  (. 8 .) تسا هدـیدرگ  رازن  هداتفا  هار  هب  اهاپ  و  هدـش ، هریخ  اهمشچ  و  هدـش ، هدیـشک  وت  يوسب 
رادید قوش  هتفر و  رانک  يدام  ضراوع  مه  یلومعم  دارفا  رتشیب  رد  هک  تلاح  نآ  رد  درادیم ، هضرع  دنوادخ  هب  ار  تالمج  نیا  گنج ،

دنوادـخ هب  هجوـتم  هدراذـگ و  او  لیـصا  ترطف  هـب  ار  هـمه  رگید  یهورگ  رد  ثداوـح  تدـش  زا  سرت  و  شیاـقل ، ناقاتـشم  رد  دـنوادخ 
هناحبس و هللا  نا  هحفص 124 ) (. ) 9 .) دشابیم رکذ  نیرتهب  هک  دیـشوکب  دـنوادخ  دای  رد  رکذـلا . نسحا  هناف  هللا  رکذ  یف  اوضفا  دزاسیم .

ههربلا یف  هئالآ  تزع  حرب هللا  ام  هدناعملا و  دعب  هب  داقنت  هوشعلا و  دعب  هب  رـصبت  هرقولا و  دـعب  هب  عمـست  بولقلل  ءالج  رکذـلا  لعج  یلاعت 
عامـسالا و راـصبالا و  یف  هضقی  رونب  اوحبـصتساف  مهلوقع  تاذ  یف  مهملک  مهرکف و  یف  مهاـج  اـندابع  تارتفلا  ناـمزا  یف  ههربلا و  دـعب 
، دننیبیم یکیرات  زا  سپ  و  دنونشیم ، اهشوگ  ینیگنس  زا  سپ  نآ  اب  هک  هداد  رارق  اهلد  یئانشور  يهیام  ار  شرکذ  دنوادخ  هدئفالا .... 
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دنتـسه یناگدنب  بهذم ) یلجت  دوبن  و   ) ترتف ياهنامز  رد  ياهرود و  ره  رد  دـنوادخ  يارب  هراومه  دـنربیم و  نامرف  ینمـشد  زا  سپ  و 
اهشوگ و اهمشچ و  رد  يرادـیب  رون  اب  اهنآ  دـیوگیم ، نخـس  اـهنآ  اـب  ناـشرکف  زغم  رد  دـیوگیم و  زار  اـهنآ  اـب  ناشاههشیدـنا  رد  هک 
اب تالاح  يهمه  رد  زین  دوخ  دنکیم ، هیصوت  همه  هب  ار  دنوادخ  دای  هک  نانچمه  مالسلاهیلع  یلع - (. 10 ....) دنتخورفا یغارچ  ناشیاهلد 

دنوادـخ زا  ار  دوخ  مسج  حور و  تمالـس  دـنکیم ، زاـین  زار و  دـیوگیم و  نخـس  تسا  وا  عجرم  ءادـبم و  لـصا و  هک  شیوـخ  يادـخ 
اتیمیب و ال حبـصی  مل  يذلا  دـمحلا هللا  دراذـگیم : نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  زاین  تالکـشم  رد  دـیوگیم و  زار  ساپـس  ناونع  هب  دـنادیم و 

اکولمم ادـبع  تحبـصا  ینید ... نع  ادـترم  و ال  يرباد ، اعوطقم  و ال  یلمع ، ءوس  اب  اذوخ  ءامال  و  ءوسب ، یقورع  یلع  اب  ورـضم  امیقس و ال 
لوا یـسفن  لعجا  مهللا  كادـه ... یف  لضا  وا  كاـنغ  یفرقتفا  نا  کـبذوعا  ینا  مهللا  یل ... هجحـال  یلع و  هجحلا  کـل  یـسفنل ، اـملاظ 

هب اهتفآ  هدرکن و  رامیب  هدناریمن و  ارم  هک  ار  ادخ  ساپـس  يدنع ... کمعن  عئاد  نم و  اهعجترت  هعیدو  لوا  و  یمئارک ، نم  اهعزتت  همیرک 
رب هک  متـسه  یکولمم  هدنب و  ماهتـشگنرب ... منید  زا  ماهدـشن و  لسن  عطق  ماهدـشن و  هتفرگ  ملامعا  نیرتدـب  تازاجم  هب  هتفاین و  هار  مقورع 

يزاینیب رد  هکنیا  زا  مربیم  ناهنپ  وتب  ادـنوادخ ! هحفـص 125 ) ... ) مرادن یتجح  نم  يراد و  تجح  نم  رب  وت  ایادخ ! ماهدرک . متـس  دوخ 
زا هک  یتناـما  نیتـسخن  يریگیم و  نم  زا  هک  هدـب  رارق  یتـمعن  نیلوا  ار  مناـج  ایادـخ  موش ... هارمگ  وـت  تیادـه  رد  اـی  مدرگ و  ریقف  وـت ،

یهار هک  ياهدرب  نوچ  و  دربیم ، هانپ  شیوخ  ردام  ناماد  هب  هک  يدـنزرف  نوچمه  هنوگچ  دـینیبب  (. 11 ...) یناتسیم زاب  نم  زا  تیاهتناما 
تیبلها و  ص )  ) ربمایپ تاملک  رد  ازفا  حور  ياههمغن  اهریبعت و  هنوگ  نیا  دیوگیم . نخـس  شیوخ  يادخ  اب  دـنادیمن  شیالوم  هناخ  زج 

دنلب یناعم  هلـسلس  کی  هکنیا  نمـض  اهاعد  نیا  تسا ، اهنآ  زا  يهلوقنم  ثیداحا  زا  یمهم  تمـسق  کی  اـعد  و  تسا ، رایـسب  شراوگرزب 
هب هتـسب  هاوخاـن  هاوخ  یناـسنا  حور  هک  دنتـسه  بلطم  نیا  دـییات  هجوـت  اـعد و  لـصا  رظن  زا  دـنرادرب  رد  ار  یعاـمتجا  یناور و  یفـسلف و 
ره و  دریگ ، دنویپ  وا  اب  ات  ددرگیم  شیوخ  لیـصا  ربلد  لابند  هب  یناسنا  لد  دباییم . زاب  ادخ  دای  اب  اهنت  ار  دوخ  شمارآ  تسا و  دـنوادخ 
رد نم  فرح  يهصالخ  دراد ؟ یـسک  هچ  ار  ع )  ) تیبلها ربمایپ و  ياهتاجانم  تسا ، رتمکحم  وا  رد  دنویپ  نیا  دشاب  رتالاب  یماقم  رد  هچ 

رکنم دنچ  ره  یناسنا  ره  اساسا  و  تسا . دنوادخ  هب  وا  یحور  یگتـسباو  لیلد  ناسنا ، رد  زاین  زار و  اعد و  لصا  هک  تسا  نیا  هرامـش  نیا 
یلک ياههمغن  نارجه و  لصو و  زا  هلان  زاین ، زار و  دراد ، ار  هملک  عیـسو  يانعم  هب  زاین  زار و  نارجه و  لـصو و  يهبذـج  دـشاب  دـنوادخ 

وا زا  هک  دـیاپیمن  يرید  درب  یموـس  نادـب  ار  شیاـههمغن  دریگیم و  دـنویپ  هک  زیچ  رهب  لاـح  نیع  رد  و  تعیبـط .... هب  سنا  هـب  طوـبرم 
. دـشابیم هداـم  ناـهج  زا  رترب  یئورین  هب  وا  یگتـسب  لـیلد  همه  اـهنیا  دریگیمن ... . مارآ  اـج  چـیه  دوشیم و  لـصو  يرگید  هب  دربیم و 

فارحنا هب  لد  يروک  اب  هک  تسا  دـنوادخ  دوجو  لیلد  همه  هحفص 126 ) .... ) نیریـش و داهرف و  نونجم ، یلیل و  قشع  میوگب  مهاوخیم 
هللا رکذ  نع  تلخ  بولق  دـیامرفیم : ترـضح  تسیچ ؟ قشع  دـیوگیم  ع )  ) قداص ماما  هب  رمع ، نب  لضفم  نوچ  و  تسا . هدـش  هدیـشک 

الماک نم  فرح  نیا  و  تسا . هدـیناشچ  اهنآ  هب  ار  دوخ  ریغ  تبحم  ادـخ  دـناهدش و  یلاخ  دـنوادخ  دای  زا  یئاهلد  هریغ  بح  هللا  اـهق  اذاـف 
ار تلع  هک  رـشب  دـنیوگیم  و  دـننادیم . اههدـیدپ  لـلع  لـماوع و  هب  رـشب  لـهج  هب  طوـبرم  ار  اـعد  هک  تسا  اـهنآ  فرح  لـباقم  يهطقن 
و دوـمنیم . اـعد  درکیم و  یناـبرق  دـیزرویم ، قـشع  وا  هب  دیـسرتیم و  وا  زا  تخاـسیم و  دوـخ  لاـیخ  رد  يداـم  ریغ  یتـلع  تفاـییمن 

هصالخ و  دورن ، راب  ریز  دنک و  راکنا  هک  تسا  یـسک  رتعاجـش  تسا و  سرت  لهج و  زا  دنوادخ ، هب  داقتعا  لصا  تهج  نیمهب  دنیوگیم 
نیا دش . تسرپادخ  شیوخ  یملع  ياهتفایرد  اب  هک  نیتشینا  هن  دش  دحلم  نکیب  سیسنارف  لاح  حرش  ندناوخ  اب  هک  تسا  عاجـش  لسار 
الماک شداحلا  رس  رد  لسار  نخس  هک  منادیم  یلو  نیتشینا ، ای  هدوب  عاجـش  لسار  هک  منکب  یئاوعد  هچ  نم  و  عاجـش ! نآ  تسا و  وسرت 
ثحب کی  رد  هک  تسین  یتغل  رفنت  تسا ، رفنتم ) ادـخ  زا   ) هک سکرام  منادیم  و  تسا . نیتسخن  تلع  یفـسلف  ثحب  رد  وا  لهج  ياـیوگ 

میـسکام هب  نینل  يهمان  هک  منادیم  و  تسا . هتفگ  نینچ  هک  هتـشاد  نامز  ناتـسپ  ادـخ  زا  يدرد  تسا . یـساسحا  الماک  دور ، راکب  یملع 
اب یتح  ای  دـشاب و  هتـشاد  ادـخ  یفن  رب  یلیلد  هکنیا  هن  تسا ، نازیرگ  ادـخ  هب  داقتعا  بقاوع  زا  نینل  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  یکروگ 
نآ هتـشاد و  رتالاب  يدرد  دوخ  لایخ  هب  وا  هک  دشاب ، هدیـسرن  یئاج  هب  شرکف  دـشاب و  هدیـشیدنا  دـنوادخ  يهرابرد  یتسرد  یلقع  ینابم 
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الماک نرق  داحلا  ناگرزب  نیا  خساپ  شـسرپ و  ياههمان  زا  تسا و  هدوب  هدـمآ  دوجو  يراد  هیامرـس  لوغ  اب  هک  هدوب  تیرثکا  رقف  لکـشم 
راکنا هک  دحلم  دیزی  هن  تسا  عاجش  هحفص 127 ) ( ) ع  ) نیسح هک  منادیم  و  دناهتخانشیمن . ار  ص )  ) دمحم مالسا و  الـصا  هک  تسادیپ 

رد دوخ  امـش  و  تسا ، هدومنیم  راـکنا  ار  ادـخ  هک  تسا  هدوـب  عاجـش  لـهجوبا  میوـگب  مناوـتیمن  و  دـنکیم . زیچ  همه  یحو و  ادـخ و 
تردـق و  راتفرگ ... تسپ و  تایدام  هب  هتـسباو  مادـک  دنعاجـش و  دازآ و  کیمادـک  نک ، تقد  ناـمز  ره  نیدـحلم  لیـصا و  ناتـسرپادخ 

وهل بعل و  ایندلا  هویحلا  امنا  اوملعا  ( 1 ( ***** ) هحفـص 128 ... ) روز رز و  يورین  رد  کیمادک  تردق  تسا و  ناشدوخ  رد  کیمادک 
يدرف و  ) ياـهراختفا شیارآ و  تلفغ و  يزاـب و  زج  اـیند  یگدـنز  هک  دـینادب  ـال د . ـالاو و  لاومـالا  یف  رثاـکت  مکنیب و  رخاـفت  هنیز و  و 
دعر 28. ( 5 . ) فارعا 172 ( 4 . ) هعمج 2 ( 3 . ) نارمع 83 لآ  ( 2 . ) دـیدح 20 تسین  يزیچ  دـنزرف  لام و  ترثک  نداد  ناشن  و  یهورگ )

حلاص رتکد  هغالبلاجهن  ( 9 . ) ضیف يهغالبلاجهن  اـههمان ص 86  زا  يهرامش 15  زا  ( 8 . ) هینابعـش تاجانم  زا  یتاعطق  ( 7 . ) هط 124 ( 6)
ضیف ص 679. هغالبلاجهن  يهبطخ 206  زا  ( 11 . ) ضیف ص 703 هغالبلاجهن  يهبطخ 213  زا  ( 10 . ) ص 193

مئازعلا خسفب  هللا  تفرع 

- یلع تراـبع  يهمه  ءادـتبا  دـناهتفگ . نخـس  فـالتخا  هـب  هغالبلاجـهن  يهـلمج  نـیا  ياـنعم  رد  متخانـش  ار  ادـخ  اهمیمـصت ... خـسف  اـب 
ضقن و  تسا ...: هدـمآ  هفاـضا  مـه  هـلمج  نـیا  اههخـسن  یـضعب  رد  ( 1) دوـقعلا لـح  مئازعلا و  خـسفب  هللا  تـفرع  دـینیبب : ار  مالـسلاهیلع -

میمصت تمیزع  دناهتفگ : یـضعب  لمع ، دوخ  ینعی  ( 3) دراد ار  شماجنا  دصق  ناسنا  هک  هچنآ  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب  تمیزع : (. 2) ممهلا
هدرک بـجاو  مدرم  رب  دـنوادخ  هـک  دنتــسه  دـنوادخ  ضئارف  مـئازع  (. 5) دـنیوگ ار  هدـکوم  هدارا  تـمیزع  (. 4) تسیراـک ماـجنا  رب  لد 

ندروخ مه  هب  و  اهمیمـصت ، خـسف  اب  ار  ادـخ  ینعی  تسانعم . نیمه  هب  زین  تمه  عمج  مه  دـصق و  ياـنعم  هب  دـقع  عمج  دوقع  (. 6 .) تسا
راـکفا و هحفـص 129 )  ) هب طوـبرم  ار  ماـما  هلمج  نـیا  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نـبا  متخانـش . اـههدارا  هرگ  ندـش  زاـب  تاـین و 

دناوتیمن نآ  داجیا  تلع  ناسنا  دوخ  دسریم ، ناسنا  نهذ  هب  همدقم  نودب  هک  يرکف  دیوگیم : نینچ  وا  دـنادیم  یناهگان  ياهمیمـصت 
كرت روطخ  هدش و  بلق  هب  لمع  روطخ  ارچ  سپ  تسا . هدوب  یلبق  همدقم  نودب  یتقو   ) دوب دهاوخ  حجرم  نودـب  حـیجرت  هنرگ ، دـشاب و 

نبا رظن  هـب  (. 7 .) تسا ناهج  قلاـخ  ناـمه  نیا  دـشاب و  ناـسنا  دوخ  زا  جراـخ  يزیچ  هدـننک  راـطخا  دـیاب  نیارباـنب  و  تسا ) هدـشن  لـمع 
دوجوب ار  نآ  ناسنا  دوخ  نوچ  دـسریم و  نهذـب  یناهگان  هک  تسا  یئاهروطخ  راکفا و  هب  طوبرم  طـقف  ع )  ) ماـما ریبعت  نیا  دـیدحلایبا 

هب رـصحنم  دـنوادخ  شقن  دـنکیم  روصت  دـیدحلایبا  نبا  دراد .. رترب  یتلع  اـمتح  سپ  تسا ، هتـشادن  نآ  هب  یهجوت  دـصق و  هدرواـین و 
تازجعم زا  هک  مدرم  يرایسب  نوچمه  دننادیم ، اههتلف  رد  طقف  ار  دنوادخ  یلجت  دارفا  هنوگ  نیا  درادن ، ینشور  تلع  هک  تسا  یئاهزیچ 

روصت ياهدـع  هک  هدـش  بجوم  اهریبعت ، هنوگ  نیمه  دـیاش  دـسریمن . ناشرطاخ  هب  يرگید  هار  دـننک و  تابثا  ار  ادـخ  دـنهاوخیم  ماما 
دنباییمن یتلع  هک  یئاجر  ار  ادخ  اهیبهذم  دناهدرک  هدهاشم  نوچ  دشابیم ، اههدیدپ  یعیبط  للع  هب  لهج  دنوادخ  هب  داقتعا  تلع  دننک 

!! دنـشکب شیپ  ار  ادخ  تقو  نآ  دشن ، ادـیپ  اههدـیدپ  يارب  یتلع  تقو  ره  هک  دناهتـشاذگ  يرانک  ار  دـنوادخ  تقیقح  رد  دـننکیم . ادـیپ 
هب ار  وا  لصفنم و  دوخ  هاگیاج  زا  ار  تانئاک  ردـپ  ملع ، دـنکیم : لقن  تنک  تسوگا  زا  تعیبط  رد  ادـخ  شباـتک  رد  نویراـمالف  لـیماک 

: دیوگیم دـنادیم ، اهمیمـصت  اههدارا و  يهمه  هب  طوبرم  ار  ماما  يهلمج  ینارحب ، مثیم  نبا  کلذ . نع  هللا  یلاعت  داد ... قوس  اوزنا  لحم 
راـچانب دنتـسه و  نکمم  یئاـهزیچ  دـشابیم  میمـصت  دروم  لـمع  ماـجنا  حـجرم  هک  ینهذ  يهبقاـعتم  تاروـطخ  يهمه  ینهذ و  تارییغت 

نکمم هک  صخـش  دوخ  دزاس  جراخ  یناکما  تلاـح  زا  دـهدب و  ار  ناـشدوخ  دوجو  حـیجرت  هک  دـنراد  يزیچ  هب  جاـیتحا  هحفص 130 ) )
ناشدوخ زا  دنهاوخیم و  یتلع  مه  اهنآ  میورب  الاب  هچ  ره  دهاوخیم و  یتلع  حجرم و  زین  دوخ  وا  دشاب ، حجرم  دـناوتیمن  تسا  دوجولا 

هب انب  (. 8 .) دشابیم تاروطخ  نیا  يدوجو  حجرم  تسا و  زیچ  همه  تلع  هک  تسوا  دندرگ . زاب  دنوادخ  هب  دـیاب  راچانب  دـنرادن و  يزیچ 
اج همه  تسا ، یلوا  میمصت  خسف  هک  مود  زین  لوا و  میمصت  رد  تسین ، اهمیمصت  خسف  هب  طوبرم  طقف  ع )  ) ماما لالدتـسا  مثیم ، نبا  هتفگ 
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. دنسرب بجاو  یتلع  هب  دیاب  دندوجولا و  نکمم  اهمیمصت  دوخ  دننام  اهمیمـصت  خسف  دیامرفب  دهاوخیم  ماما  تسا . يراج  لالدتـسا  نیا 
هن تسا  هتخانـش  اههدارا  ضقن  اهمیمـصت و  خسف  اب  ار  ادـخ  مالـسلاهیلع - ماما - دـنکیمن ، قیبطت  ع )  ) ماما مالک  اب  مه  مثیم  نبا  رظن  یلو 

رگا دیوگیم : هغالبلاجـهن  رب  شیاهیقرواپ  رد  يرـصم ، هدـبع  دـمحم  تساهمیمـصت . ضقن  تهج  هب  طقف  رظن  هک  تسادـیپ  اهنآ ، دوخ 
رخـسم هک  تسا  نیا  لیلد  دوشیم ، فرـصنم  شمیمـصت  زا  هکنیا  دادیم ، ماجنا  دوب  هدرک  هدارا  هچ  ره  رـشب  دوبن  ناسنا  قوفاـم  یتردـق 

نیمه هیبش  يرظن  دوب ، ماما  هلمج  نیا  يهرابرد  هک  ياهرکاذم  رد  زین  هلظدم - یئابطابط - يهمالع  ممرکم  داتـسا  دشابیم ... رترب  یتردـق 
دـسریم رظن  هب  مینک ، كرد  یبوخ  هب  ار  ماما  رظن  ات  میوش  قیقد  دوخ  دـیاب  یمالـسا ، گرزب  نیرکفتم  هب  مارتحا  يهمه  اـب  دنتـشاد . رظن 

، یلبق ياهمیمـصت  زا  فارـصنا  ملعا .) هللا  و   ) دـیامرفب دـهاوخیم  ماـما  تسا . ثحاـبم  هنوگ  نیا  زا  رتنـشور  هک  تسا  یبلطم  ماـما  روظنم 
هحفص  ) لهج یهاگآ و  فعـض  نیا  دوخ  تسا . هدوب  فیعـض  شیهاگآ  هتـشادن و  هطاحا  راک  تاهج  يهمه  هب  صخـش  هک  تسا  یلیلد 

رد ماما  دشابیم . دنوادخ  ملع  نآ  ددرگرب و  یتاذ  ملع  کی  هب  دـیاب  تسا و  یـضرع  هدوبن و  ام  زا  الک  ام  مولع  هک  تسا  نیا  لیلد  ( 131
مهراثآ و یـصحا  دـیامرفیم : روط  نیا  ناشدوخ  ياهراک  زا  یتح  ار  اهناسنا  يربخیب  لهج و  دـنوادخ و  یملع  يهطاحا  يرگید  ياج 

یهانتت نا  یلا  روهظلا  ماحرالا و  نم  مهعدوتسم  مهرقتسم و  ریمضلا و  نم  مهرودص  یفخت  ام  مهنیعا و  هنئاخ  مهسافنا و  ددع  مهلامعا و 
، ناشتقوم تباث و  هاگیاج  و  ناشینورد ، راکفا  و  ناـشهنایفخم ، ياـههاگن  و  ناشـسفنت ، يهرامـش  و  قلخ ، لاـمعا  راـثآ و  وا  تاـیاغلا . مهب 

تباث ار  ادـخ  ملع  هار  زا  یـسلیگنا ، یلکراب  (. 9 .) تسا هدومن  اصحا  دراد و  یملع  يهطاحا  ار  همه  ناردـپ  بالـصا  ناردام و  ياـهمحر 
ینهذ روضح  زج  يزیچ  ار  ءایـشا  دوجو  تسا و  رکنم  ینیع  روط  هب  ار  جراخ  ناهج  دوجو  دشابیم و  تسیلآ  هدیا  وا  نوچ  یلو  دنکیم ،

نآ رد  تاروصت  نیا  هک  دشاب  ینهذ  دیاب  سپ  دـشاب ، ام  تاروصت  زا  جراخ  ملاع  رگا  دـیوگیم : روط  نیا  دـنادیمن ، نهذ  کی  رد  اهنآ 
يرظان رـضاح و  عماج  حور  کی  رد  دـیاب  تسین ، اهنآ  ظفاح  ام  نهذ  سپ  دـنراد  ررقت  ءایـشا  مه  ام  تلفغ  تلاح  رد  نوچ  دـشاب و  لاح 

هک دشاب  یحور  دیاب  نوچ  میوگیم  نم  یلو  دراد ، ملع  زیچ  يهمه  هب  سپ  تسه  ادخ  نوچ  دنیوگیم  مدرم  هماع  دنـشاب ... لاح  ام  ریغ 
زا فارصنا  هار  زا  ماما  (. 10 ...) تسه ادخ  سپ  تسه  ملع  نوچ  ینعی  تسه  ادخ  سپ  دنبای  تیدوجوم  اهنآ  ءایشا  هب  وا  ملع  يهطساو  هب 

کی نیا  و  دشابیم . دنوادخ  ملع  نآ  دسریم و  یتاذ  ملع  کی  هب  قیرط  نآ  زا  دنکیم و  فشک  ار  نامملع  ندوبن  یتاذ  نامیاهمیمـصت 
یحبص ( 3 . ) حلاص ص 511 یحبص  ( 2 . ) مالک 242 ص 1196 زا  ضیف  هغالبلاجهن  ( 1 ( ***** ) هحفص 132 . ) تسا یقطنم  الماک  هار 

ضیف ص هغالبلاجهن  هبطخ 89  ( 9 . ) ج 5 ص 236 ( 8 . ) توریب پاچ  ج 19 ص 247  ( 7 . ) دجنم ( 6 . ) دجنم ( 5 . ) تادرفم ( 4 . ) حلاص
. یغورف ملقب  تمکح  ریس  رهمگرزب ، ملقب  یقطنم  لیلحت  هفسلف  ( 10 . ) 224

نآرق رد  هللا  یلجت 

ناطیشلا هعاط  نم  هتدابع و  یلا  ناثوالا  هدابع  نم  هدابع  جرخیل  قحلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  هللا  ثعبف  دیئامرفب : تقد  هبطخ  نیا  رد 
یف هناحبـس  مهل  یلجت  هورکن  اذا  دعب  هوتبثیل  هودجح و  ذا  دـعب  هب  اورقیل  هولهج و  ذا  مهبر  دابعلا  ملعیل  همکحا  هنیبدـق و  نارقب  هتعاط ، یلا 

دـصتحا نم  دـصتحا  تـالثملاب و  قحم  نم  قحم  فـیک  هتوطـس و  نم  مهفوـخ  هتردـق و  نم  مهارا  اـمب  هو  ءار  اوـنوکی  نا  ریغ  نم  هباـتک 
زا و  دهد ، تاجن  وا  شتـسرپ  يوس  هب  اهتب  شتـسرپ  زا  ار  شناگدنب  ات  دومن  ثوعبم  قح  هب  ار  ص )  ) دمحم سپـس  دنوادخ  تامقنلاب ...
وا دنمهفب و  دنتشاد  لهج  وا  هب  هک  ار  ناشراگدرورپ  مدرم  ات  دومن  مکحم  نیبم و  ار  نآ  هک  ینآرق  اب  دروآ . وا  تعاطا  هب  ناطیش  تعاطا 

يهلیسو هب  یلجت  نیا  دننیبب . ار  وا  هکنآیب  دومن  یلجت  شباتک  رد  مدرم  يارب  دنوادخ  دنروآ ، رارقا  هدومن و  تابثا  دنتـشاد ، راکنا  هک  ار 
باذـع عاونا  هب  هنوگچ  هک  دومن  ناـشهاگآ  دـیناسرت و  دوخ  توطـس  زا  ار  اـهنآ  داد و  ناـشن  اـهنآ  هب  نآرق  يهلیـسو  هب  هک  دوب  یتردـق 

، نآرق يهلیـسو  هب  ص )  ) دمحم دیامرفیم  ماما  دینکیم  هدهاشم  هکیروط  هب  (. 1 .) دومن رود  ار  اهنآ  یئایالب  اب  دومن و  كاله  ار  یناـسک 
هحفـص 133) . ) دومن یلجت  مدرم  يارب  نآرق  رد  ادخ  دوخ  اساسا  درک و  ادخ  يهدنب  ار  ناطیـش  ناگدنب  دروآ و  رارقا  هب  ار  ادـخ  نارکنم 
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ای دنوادخ  تابثا  يارب  هک  دناسریم  ار  بلطم  نیا  اهریبعت  نیا  زا  یخرب  دشابیم  فلتخم  دراد  نآرق  دروم  رد  هغالبلاجـهن  هک  یئاهریبعت 
رد دوخ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اـهریبعت  نیا  زا  یخرب  و  تسا . هداد  ناـشن  ار  دـنوادخ  هب  لوصو  ياـههار  نآرق  یهلا  تافـص  هب  ندیـسر 

. مکبر یلع  هولدتـسا  و  دـیامرفیم ...: ماما  هک  تسا  ترابع  نیا  دـناسریم  ار  لوا  ياـنعم  هک  یتاراـبع  هلمج  زا  تسا . هدومن  یلجت  نآرق 

. نیمالا هببس  نیتملا و  هللا  لبح  هناف ... دیامرفیم : هبطخ  نامه  يهلابند  رد  و  (. 2 .) دیهد رارق  امنهار  ار  نآرق  ناتراگدرورپ  هب  لوصو  يارب 
یئامنهار تلالد و  تحص  شیانعم  ندوب ، نیما  يهلیـسو  مکحم و  نامـسیر  دشابیم  وا  نیما  يهلیـسو  و  دنوادخ ، مکحم  نامـسیر  نآرق 

شقلخ رب  دـنوادخ  تجح  نآرق  هقلخ - یلع  هللا  هجح  ریبعت  تسا . لولدـم  زا  لیلد  یئادـج  شاهمزال  يزیچ  رب  تلالد  تسا . نآرق  تایآ 
ياهعطق دناسریم  ار  مود  يانعم  هک  یتارابع  هلمج  زا  و  دـناسریم . ار  ینعم  نیمه  زین  ( 3) تسا هدش  رکذ  يهبطخ 183  رد  هک  دشابیم .

زا اـجنیا  دـیزومایب و  نآرق  زا  ار  دـنوادخ  هب  لوصو  ياـههار  هک  تسا  نیا  لوا  ياـنعم  زا  روظنم  میدرک . لـقن  يهبطخ 147  زا  هک  تـسا 
تردـق و راثآ  رد  تقد  مه  نآ  دراد و  هار  کی  طقف  میرک  نآرق  دـننکیم  روصت  ياهدـع  دوشیم . زاـب  نآرق  يوس  هب  يرد  هغالبلاجـهن 

... اهیلح و يهمـالع  زا  شیب  یلیخ  نوسیدا  ناـمیا  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  اـنایحا  یتح  یعیبط و  مولع  رد  قیقحت  قیرط  زا  یهلا  تمکح 
رد یهلا ، لامج  تافـص  تالامک و  زا  یهاگ  و  دـیوگیم ، یهلا  یلجت  لصا  زا  نخـس  نآرق  یهاگ  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دـشابیم !

يذلا وه  دیامنیم : میـسرت  نامیارب  ار  یهلا  تایلجت  و  دیوگیم ، نخـس  ام  اب  دنوادخ  عنـص  راثآ  قیرط  هحفـص 134 )  ) زا رتشیب  لوا  مسق 
نوملعی موقل  تایالا  لصفی  قحلاب  الا  کلذ  هللا  قلخ  ام  باسحلا  نیـسنلاد و  دع  اوملعتل  لزانم  هردـق  ارون و  رمقلا  ءایـض و  سمـشلا  لعج 

يرون ار  هام  دنت و  ینشور  ار  دیشروخ  هک  تسوا  نوقتی - موقل  تایال  ضرالا  تاومـسلا و  ام  هللا  قلخ  ام  راهنلا و  لیللا و  فالتخا  یف  نا 
يارب ار  تایآ  دیرفاین ، تقیقح  هب  زج  ار  اهنیا  دـنوادخ  دـینادب . ار  باسح  اهلاس و  هرامـش  ات  دومن  میظنت  یئاهلزنم  رد  ار  نآ  داد و  رارق 

اب مدرم  يارب  یتایآ  تسا ، هدیرفآ  نیمز  اهنامسآ و  رد  ادخ  هچنآ  زور و  بش و  فالتخا  رد  هک  امتح  دنکیم . نایب  لیصفت  هب  اناد  مدرم 
نم لض  رحبلا  یفرضلا  مکسم  اذا  و  امیحر ، مکب  ناک  هنا  هلـضف  نم  .ا  وغتبتل رحبلا  یف  کلفلا  مکل  یجزی  يذلا  مکبر  (. 4) دشابیم يوقت 

لضف زا  ات  دناریم  ایرد  رد  ار  یتشک  ناتیارب  هک  تسا  امش  راگدرورپ  اروفک  ناسنالا  ناک  متضرع و  اربلا  یلا  مکیجن  املف  هایا  الا  نوعدت 
نوچ و  دوشیم ، مگ  دیناوخب  وا  زج  هک  ره  دسریم  امـش  هب  یتخـس  ایرد  رد  هک  یماگنه  دشابیم ، میحر  امـش  هب  تبـسن  هک  دـیئوجب  وا 

تایلجت رد  ار  ادـخ  اهنیا ، دـننام  يرایـسب  تایآ و  نیا  (. 5 .) دـشابیم هدـننک  نارفک  ناسنا  اساسا  و  دـینکیم ، ضارعا  داد  تاجن  ار  اـمش 
راک دنوش ، هداد  ناشن  دـنوادخ  یلاعفا  تایلجت  دـنوادخ ، زا  مدرم  یلک  تلفغ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنهدیم ، ناشن  ام  هب  یلاعفا 
هللا لعف  همه  دیتسه ، اهنآ  رد  قرغ  امـش  هک  اهتمعن  نیمه  اهناسنا ! يآ  دنامهفب : اهناسنا  هب  هک  تسا  نیا  اهنیا  دـننام  تایآ و  هتـسد  نیا 

هحفص  ) یهلا و لامک  تافص  دنوادخ و  تاذ  تخانش  زا  نخس  هک  اجنآ  یلو  دینیبیمن . ار  رثوم  تسد  دینیبیم و  ار  رثا  روطچ  دشابیم ،
حلص تشگ و  دهاوخ  زوریپ  نآ  تالکشم  لح  رد  دریگب  هدهع  هب  ار  ناهج  يربهر  وا  لثم  يدرم  رگا  نم  هدیقع  هب  دیمان . تیرشب  ( 135
دهعت زا  يرادقم  دنیآیم و  دـناهدمآ و  اهنوبیگ  اههتوگ ، اهلیالراک ، ( 6 .) دیامنیم نیمات  یلمع و  تسا  رـشب  يوزرآ  هک  ار  تداعـس  و 

نامـسآ و رون   ) دـنوادخ هک  روط  ناـمه  ( 8 () روـن  ) مه تسا و  ( 7 () رکذ  ) مه نآرق  هک  تسا  نـیا  تـیعقاو  داد . دـنهاوخ  ماـجنا  ار  دوـخ 
ار لهج  نایـسن و  یکیرات  دروآیم و  دای  ار  تسلا )  ) هدـش شومارف  زومر  هک  روط  نامه  دراد و  یلجت  لاح  ره  هب  رون  تسا و  ( 9 () نیمز
هب یمـالک  ره  هک  تسا  تیدـحا  تاذ  میقتـسم  هاـگیلجت  ناـنچمه  دـهدیم  رکذـت  ار  تداعـس  هار  ندوب  رکذ  تیـصاخ  قبط  دـیادزیم و 

اهیف اوناـک  هـمعن  نوـیع و  تاــنج و  نـم  هحفـص 136 ) ... ) سک ره  مـلکتم  ینعم و  ره  هـب  نخــس  تـسا . مـلکتم  دوـخ  دوـجو  ياهـبترم 
تیادـه و لـئاسم  هب  طوـبرم  تاشرافـس  نیا  همه  نـکیل  تـسا . هـتفگن  ار  نیرتـهب  ار و  بـلطم  نـیمه  نآرق  رگم  هـک  (. ...... 10) نیهکاف

یبلطم ینآرق  تایآ  زا  دـنوادخ  تایلجت  دوهـش  یهلا و  راونا  ندـید  تسا و  یعامتجا  يدرف و  ینالقع ، نوگانوگ و  لئاسم  رد  یئامنهار 
هک میرک  نآرق  رد  یهلا  راونا  یلجت  ینآرق و  راونا  نیمه  و  دیامرفیم . هراشا  هغالبلا  جهن  نخـس  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  رگید 

: دیوگب یسیلگنا  شیشک  لووه )  ) راذگب تفر . شیپ  نارق  نانمشد  ياه  يزرو  ضرغ  يهمه  نآرق و  ناتسود  ياهیهاتوک  همه  مغریلع 
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(. 11 .) دـنکیم ص )  ) مرکا ربماـیپ  هراـبرد  يرگید  تـشز  تاریبـعت  يرگید  شیـشک  و  دنتـسه ) ناطیــش  هـمه  یناـج و  ـالماک  نیملــسم 
هک دنتـسه  مه  اه  واـشدرانرب ) ... ) دـنرادیمرب قیاـقح  زا  هدرپ  شیوخ  كرد  رادـقم  هب  هک  دنتـسه  ناـهج  رد  مه  يددـعتم  نارکفنـشور 

اهنت مالـسا  نم  رظن  هب  ماهتـشاد . ار  مارتحا  تیاهن  شندوب  هدنز  بیجع  تلـصخ  هطـساو  هب  دمحم  نید  هب  تبـسن  هشیمه  نم  دـنیوگب .... :
ینیبشیپ نم  دراد . ار  فلتخم  نورق  اب  ههجاوم  یگدـنز و  ریغتم  روص  نوگانوگ و  تالاح  رب  طلـست  قفاوت و  دادعتـسا  هک  تسا  یبهذـم 

یطـسو نورق  نویناحور  دوب . دهاوخ  ادرف  ياپورا  لوبق  دروم  ص )  ) دمحم نامیا  هک  تسا  هدش  رادـیدپ  نآ  راثآ  نونکا  مه  زا  منکیم و 
حیسم دض  تیبصع ، هنیک و  يور  زا  اهنآ  مشچ  هب  وا  دندرکیم . مسر  ص ) - ) دمحم نیئآ  زا  یکیرات  لئامش  بصعت  ای  تلاهج  هجیتن  رد 
یجان ار  وا  دیاب  هکلب  هدوبن ، حیسم  دض  اهنت  هن  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  مدرک و  هعلاطم  هداعلاقوف  درم  نیا  يهرابرد  نم  دوب . هدرک  هولج 

یلع ادری  یتح  اـق  رتفی  نلادـبا  يدـعب  اولـضت  نل  اـمهب  متکـسمت  نا  اـم  یترتـع  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  : ) و هحفص 137 ) )
، دـش دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیتسه  کسمتم  ود  نیا  هب  ات  هک  مترتع ، ادـخ و  باتک  مراذـگیم  امـش  ناـیم  رد  مهم  زیچ  ود  نم  ضوحلا 
نآرق و هب  کسمت  يانعم  یمالـسا  تما  رگا  هک  تسا  یهیدـب  و  دـنوش .) دراو  نم  رب  رثوک  رد  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره 
رس رب  تسد و  يور  ندیسوب و  كربت و  يانعم  هب  نآرق  هب  کسمت  هنافـساتم  نکیل  دوب ، دهاوخ  راگتـسر  دنک  لمع  دمهفب و  ار  تیبلها 

مارتحا و كربت و  دـح  رد  مه  نآ  اهنآ و  مان  هب  کسمت  هب  مه  تیبلها  هب  کسمت  هدـمآرد و  جـئاوح  ءاضق  يارب  هطـساو  ناونع  هب  نداهن 
نآرق تسین  نیا  کسمت  يانعم  یتغل  باتک  چیه  رد  دینادیم  دوخ  امش  و  تسا . هتشگ  فیرحت  جئاوح  بلط  يارب  ناشمان  ندرک  هطـساو 

مه کشزپ  کی  هخـسن  هب  کسمت  هک  مینادیم  تسا . هدـمآ  لمع  يارب  هک  تسا  مدرم  اب  دـنوادخ  دـهع  یـشخب و  افـش  هخـسن  نوچمه 
نکیل صاخ ، طئارش  اب  تسا  دیفم  تیبلها  نآرق و  ندرک  هطـساو  كربت و  مارتحا و  هک  تسا  تسرد  تسین . ذغاک  قرو  هب  كربت  يانعم 
تقیقح نآرق و  تقیقح  ندز  بقع  هب  رجنم  هک  فیرحت  نیا  دوـخ  دـش  بلاـطم  نیا  هب  رـصحنم  رگا  تسا  تداعـس  طئارـش  هک  کـسمت 

نآرق هب  ار  مدرم  دراد  رارصا  مالسلاهیلع - یلع  و  دش . دهاوخ  هعماج  یتخبدب  لماوع  زا  یکی  دوشیم  عامتجا  هنحص  درف و  لد  زا  تیبلها 
موسر یلع  حایرلا  ترج  رعش : هکنآ  هب  نئادم  رد  و  تایبدا ... رد  یتح  و  یعامتجا ، لئاسم  رد  دئاقع ، لوصا  رب  لالدتـسا  رد  دیامن  عاجرا 

تسا و تاهباشتم  هحفـص 138 )  ) اوکرت مک  يدناوخن : نآرق  ارچ  هک  دروآیم  راشف  دناوخیم  ار  ( 12) داعیم یلع  اوناک  مهناکف  مهراید ،
كانبـضغ هک  مینیبیم  دعب  نرق  دنچ  ار  يزیربت  اقآ  داوج  ازریم  جاح  موحرم  و  ( 13) دوریمن رتالاب  تایدام  ماسجا و  دودح  زا  ناشرکفت 

هک دنسجن  هفسالف  تسا و  هفسالف  وا  زا  هک  تسا  هدروخن  ار  یناهفصا  یفوسلیف  لزنم  ياذغ  یلـصحم  هزات  هک  دنکیم  لقن  ار  هیـضق  نیا 
یتاهبـش راتفرگ  ناـسنا  نهذ  رگا  هک  تسا  نیا  مروظنم  هن ، (. 14 .....) تسادخ زیچ  همه  ینعی  دوجو  تدحو  دندوجو و  تدـحوب  دـقتعم 

شیپ رتعیرـس  یلمع  رظن  زا  دنیبب ، دشابیم  دـنوادخ  عنـص  دوخ  هک  نآرق  تایآ  نورد  زا  ار  دـنوادخ  یئاروام  تیـصخش  دـناوتب  دـشابن و 
شیپ یفـسلف  یئاهدروخرب  هاوخان  هاوخ  مهب ، نوگانوگ  ياـهگنهرف  فلتخم و  ياـهعامتجا  ندـش  کـیدزن  ناـمز و  ریـس  هتبلا  دوریم :
غارچ تیادـه و  رانم  نآرق  تسین . یهار  یفـسلف  فلتخم  ياـهبتکم  ندـناوخ  هعلاـطم و  نودـب  اـهنآ  زا  تقیقح  مهف  يارب  هک  دروآیم 
نورد زا  ادـخ  ندـید  نکیل  تسا ، امنهار  نیرتهب  تسامنهار و  ینعی  تسه  هعماج  درف و  يزاینیب  يهیام  اهیهارمگ و  عنام  اهیکیرات و 

یکیرات يارب  مزال  ياهغارچ  تیادـه و  رانم  نآرق  نیا  رد  یجدـلا  حـیباصم  يدـهلا و  راـنم  هیف  نآرقلا  اذـه  نا  هک : تسیرگید . زیچ  نآ 
تـسبتلا اذا  و : درادـن . يزاین  يزیچ  هب  نارق  زا  سپ  تسا و  زاـینیب  نارق  هدـنناوخ  هدـعب  رقف  ـال  ینغ و  وهف  نآرقلا  ءرق  نم  و  (. 15 .) تسا

دیروآ ور  نآرق  هب  امتح  تفرگارف  ار  امـش  رات  بش  ياههراپ  نوچمه  اههنتف  یتقو  نآرقلاـب :.... مکیلعف  ملظملا  لـیللا  عطقک  نتفلا  مکیلع 
شرارـسا يرایـسب  هب  رـشب  تسد  زونه  اسب  هچ  هک  یقیمع  دنلب و  رایـسب  بلاطم  تسا . اراد  ار  تهج  ود  ره  میرک  نآرق  هحفص 139 ) . ) و

رحاس تهج  نیدـب  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  اجنآ  ات  دـنکیم  ریخـست  ار  حور  هک  مـالک  تایـصوصخ  مـالک و  ءادا  عون  و  تسا ، هدیـسرن 
كرد ار  وا  تمظع  تمکح و  ملع و  میبایرد و  نآرق  دوخ  زا  ار  نآرق  هدنیوگ  یئاروام  يرـشب و  قوف  تیـصخش  میناوتیم  ام  دـندناوخ .
نکیل دروآ . تسدب  یفـسلف  دید  اب  دـیاب  ار  شندوبن  دـلوتم  دـلوم و  یتاذ و  ترورـض  یتاذ و  قالطا  تیدـحال و  مه  زاب  دـنچ  ره  مینک ،
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نامز بارعا  زا  يرایـسب  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  مینکیم . كرد  ار  نآ  بحاص  یئاروام  تیـصخش  تمکح و  ملع و  تمظع و  لـصا 
یفـسلف تاقیقحت  هکنیا  نودـب  و  ار . ص )  ) مرکا ربمایپ  توبن  مه  دـنتفریذپیم و  ار  دـیحوت  مه  نآرق  تایآ  ریثات  تحت  میرک  نآرق  لوزن 

روطب دنچ  ره  ار  دنوادخ  یئاروام  دوجو  و  دندشیم ، تیصخش  نیمه  میلست  دننکب ، یتاقیقحت  نینچ  هکنآ  زا  شیپ  لقاال  دنشاب و  هتـشاد 
یلقع چـیپ  رد  چـیپ  ياـههار  لـطعم  هک  نوـچ  تهج و  نـیمه  هـب  دـیاش  دـندروآیم و  ناـمیا  دـندیدیم و  ینآرق  تاـیآ  نورد  زا  مـهبم 

دعب رد  هچ  دنوادخ و  هب  قشع  ینافرع و  دعب  رد  هچ  دندیـسریم ، يدنلب  رایـسب  یلمع  ياههجیتن  هب  دنداتفایم و  هار  هب  رتدوز  دـندشیمن 
يراک یفسلف  ياههار  ندومیپ  هک  تسین  نیا  نخس  نیا  زا  مروظنم  هتبلا  و  یمالـسا . عمتجم  یلخاد  یگدنزاس  دعب  رد  هچ  عافد و  داهج و 

دلانیم هک  مینیبیم  ار  نیهلاتملا  ردص  تسا . نایرج  رد  زونه  هک  تساهنرق  هدش و  هتفگ  یئاهفرح  نینچ  هچ  رگ  رـضم . ای  هدوهیب  تسا 
ار رون  ندـید  تردـق  ناشافخ  نوچ  دـننیبب و  ار  تمکح  رارـسا  یهلا و  راونا  دـننادیمن  هک  میاهدـش  نادان  ياهدـع  راـتفرگ  دـیوگیم : و 

اهنیا یئوگ  دنرامـشیم ، تلالـض  ار  هنایماع  دئاقع  اب  تفلاخم  هنوگره  تعدـب و  ار  ینابر  فراعم  یهلا و  لئاسم  رد  تقد  اهنیا  دـنرادن .
یمئاد شمارآ  هیام  اهنت  هک  قح  رکذ  اعد و  هار  هحفص 140 )  ) زا ناشیارب  ثداح  و  نکمم ، بجاو و  لئاسم  هک  دنثیدح  لها  ياهیلبنح 
یمومع هکلب  يزیرغ  تیادـه  ( 16 .) دریگیم شمارآ  اهلد  ادـخ  دای  اـب  اـهنت  بولقلا  نئمطت  هللا  رکذـب  ـالا  تسا : هدـش  رکذ  دـشابیم  لد 

ردق يذلا  ( 17) دومن شتیاده  سپـس  دومرف و  اطع  ار  شتقلخ  يزیچ  ره  هب  يده  مث  هقلخ  یـش  لک  یطعا  دـنکیم : هراشا  ار  تادوجوم 
میدرک لقن  هغالبلاجـهن  زا  اقباس  هک  ار  صقن  ناهرب  هک  يزیچ  نآرق  رد  هتبلا  ( 18) دومرف تیاده  سپـس  دومن و  میظنت  هک  یئادخ  يدهف 

. درک تقد  رتشیب  دـیاب  هللا  یلا  ءارقفلا  متنا  دـننام : تسا  هدـش  رکذ  دـشابیم  یگتـسباو  هک  صقن  يهجیتن  دـیآیمن . مرظن  هب  العف  دـناسرب 
هک میدرک  هدافتـسا  هغالبلاجـهن  ياههلمج  یخرب  زا  میتفگ  دراد . نآرق  هرابرد  هغالبلاجـهن  هک  دوب  یلوا  ریبعت  هب  طوبرم  همه  اهنیا  بوخ 

يرکف ياـهیئامنهار  یلجت  نیا  زا  روـظنم  دـسریم  رظن  هب  تسیچ ؟ یلجت  نیا  زا  روـظنم  تـسا ، هدوـمرف  یلجت  نآرق  رد  دوـخ  دـنوادخ 
رب تلالد  يهبنج  - 1 دراد : هبنج  ود  هدنسیون  کی  ملق  هدنیوگ و  کی  نخس  دینک ، تقد  دشابیم  شنخس  رد  هدنیوگ  یلجت  هکلب  دشابن ،

میروآیم رظن  رد  ار  انعم  بلطم و  لوا  يهبنج  زا  هدنسیون . ای  هدنیوگ  شتلع  هب  یگتسباو  تیلولعم و  يهبنج  - 2 صاخ . یئانعم  بلطم و 
ینعم مینادیم  یهاگ  هک  ینعم  نیا  هب  دنوشیم  کیکفت  مه  زا  تهج  ود  نیا  یهاگ  و  ار . هدنـسیون  ای  هدنیوگ  تیـصخش  مود  هبنج  زا  و 

. دـهدیم ازـسب  یتیـصخش  ار  مالک  بحاص  هک  تسا  هدـش  ماجنا  تراهم  اب  ناـنچ  مـالک  تایـصوصخ  مـالک و  ءادا  یلو  تسین ، حـیحص 
نم اوقلخ  ما  هیآ  لثملا  یف  تسا و  هدـش  تبحـص  یلقع  ثحابم  يهنوگ  هب  انایحا  زین  دـنوادخ  دوجو  لصا  تاـبثا  رد  هتبلا  هحفص 141 ) )

زا یفسلف  يهتشون  کی  يهنوگ  هب  ( 19 .) دناهدوب دوخ  قلخ  ناشدوخ  ای  دناهدش ، تسرد  تلع  نودـب  اهنیا  ایآ  نوقلاخلا . مه  ما  یـش  ریغ 
: ار ترطف  هار  هملج  زا  دـنکیم . هراشا  مه  ار  رگید  ياههار  نآرق  دراد . مظن ، دـیاش  ثودـح و  هب  هراشا  و  دـیوگیم . نخـس  تیلع  نوناق 

کلذ اهل  رقتسمل  يرجت  سمشلا  و  دهدیم : رارق  هجوت  دروم  ار  ناهج  مظن  (. 20 ....(.) نیدلا هل  نیصلخم  هللا  اوعد  کلفلا  یف  اوبکر  اذاف  )
لک راهنلا و  قباس  لیللا  رمقلا و ال  كردت  نا  انل  یغبنی  سمـشلاال  میدقلا ، نوجرعلاک  داع  یتح  لزانم  هانردق  رمقلا  میلعلا و  زیزعلا  ریدقت 

ار هام  دـناوتیم  دیـشروخ  هن  تساناد ، زیزع و  يادـخ  میظنت  نیا  دـنکیم  تکرح  دوخ  هاـگرارق  يوس  هب  دیـشروخ  نوحبـسی . کـلف  یف 
هیل انا  انا هللا و  دراد : رظن  رد  ار  تقلخ  فدـه  تیاغ و  هار  (. 21 (.) دنروانش يرادم  رد  کی  ره  دریگیم و  یـشیپ  زور  رب  بش  هن  دبایرد و 

كرـشی احلاص و ال  المع  لـمعیلف  هبر  ءاـقل  وجری  ناـک  نمف  (. 22 .) میدرگیمرب وا  يوس  هب  همه  میتـسه و  ادـخ  يارب  همه  اـم  نوـعجار .
هحفص (. ) 23 .) دنکن کیرـش  ار  یـسک  شراگدرورپ  تدابع  هب  دنک و  هتـسیاش  راک  دراد  دیما  ار  شیادـخ  رادـید  هکنآ  ادـحا  هبر  هدابعب 
تـسد هب  اهنآ  زا  یلقع  ثحابم  نیا  يارب  يدـنمدوس  ياـهیئامنهار  اـت  دومن  عوجر  ثیدـح  نآرق و  هب  دـیاب  تسا  یفـسلف  لـئاسم  ( 142

یفـسلف ياهباتک  دریگ . رارق  ثحب  دروم  لیـصفت  هب  دوش و  هتـشاگن  رگید  ملع  ره  یملع  لئاسم  دتم  هب  روبزم  لئاسم  دـیاب  نکیل  دروآ ،
نوتم هب  اردص  الم  موحرم  مینادیم  هک  روطنامه  دـناهدش و  تمحز  نیا  لمحتم  يزاریـش  نیهلاتملا  ردـص  موحرم  رافـسا  دـننام  یمالـسا 

شباتک رد  يدجو  دیرف  دننام  دنفلاخم  دراد  هفسلف  مان  هچنآ  هفسلف و  اب  یلکب  هک  دنتسه  مه  یناسک  تسا . هتـشاد  يدایز  هجوت  یمالـسا 
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ار مدرم  ناربمایپ  دیوگیم : رکذلا  ریخا  صخـش  نیملـسملا . طاطحناب  ملاعلا  رـسخ  اذ  ام  شباتک  رد  يودن  يداملا و  بهذملا  لالطا  یلع 
رارق رشب  رایتخا  رد  اههنیمز  نیا  رد  ناگیارب  یتاعالطا  دندرک و  هاگآ  رشب  تشونرس  ناهج و  ماجنا  زاغآ و  ادخ و  تافص  يراب و  تاذ  زا 

ار تمعن  نیا  مدرم  نکیل  دندومن ، زاینیب  دـنجراخ  رـشب  سرتسد  زا  دنتـسه  نسح  ءاروام  نوچ  هک  لئاسم  نیا  رد  ثحب  زا  ار  وا  دـنداد و 
وا لاثما  هدربمان و  دـنتخادرپ .)... تسین  يزیچ  کیرات  ياههار  رد  نداهن  مدـق  زج  هک  لـئاسم  نیا  رد  قیقحت  ثحب و  هب  دنتـسنادن و  ردـق 

شیوخ رابتعا  مه  تیاور  هیآ و  دوش ! تسرد  هیآ  تیاور و  اب  هک  تسا  یعرش  يدبعت  يهلئسم  کی  دنوادخ  يهلئسم  هک  دننکیم  روصت 
یئامنهار ناونع  هب  ثیدح  نارق و  زا  ناوتیم  يرآ  دومن . تابثا  ثیدح  نآرق و  اب  ناوتیمن  هک  ار  ادـخ  دـنروآیم و  تسد  هب  لقع  زا  ار 

لئاـسم رد  میرک  نآرق  هدوـمن و  عاـجرا  نآرق  هب  ار  اـم  هغالبلاجـهن  هک  دوـب  نیا  رد  نخـس  دوـمن . هدافتـسا  یفاـشتکا  یلقع  هار  کـی  هـب 
هدـش هدافتـسا  راثآ  زا  رتشیب  ادـخ  لصا  تابثا  رد  تسا . هتـشاذگ  قرف  یهلا  لامک  تافـص  نایب  دـنوادخ و  لصا  تابثا  نایم  یـسانشادخ 

تقیقح تایصوصخ  دیاب  هحفص 143 ) . ) تسین هدوبن و  مه  نآ  ناکما  الصا  و  هن ، روط  نیا  يدحال و ... لامک و  تافص  نایب  رد  تسا و 
( مولعم ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  ان  دنع  الا  یش  نم  نا  و  یلعالا ، لثملا  ینسحلا و هللا  ءامسالا  هل   ) ات دوش  هتـسناد  دوجولا  ضحم  دوجو و 

مولع دتم  هب  یفاک  ثحب  لیـصفت و  نودب  نکیل  تسا . هدـش  حرطم  تایاور  نآرق و  رد  یلوصا  روطب  هچرگ  یفـسلف  لئاسم  دوش . هتـسناد 
شواک و ثحب و  نودـب  نکیل  تسا ، هدـش  نایب  تایاور  نارق و  رد  مالـسا  یقوقح  لئاسم  هکناـنچ  دـش ، دـهاوخن  نشور  یمالـسا ، رگید 
، دـشابن یهقف  ياـهباتک  ندـناوخ  سیردـت و  هب  يزاـین  ـالثم  یمالـسا  هقف  مهف  يارب  رگا  دـش . دـهاوخن  مولعم  یهقف  ياـهباتک  ندـید 

بتک ندناوخ  هب  زاین  اهنیا  كرد  هک  تسا  یهیدب  نکیل  تسین ، هفسلف  بتک  ندناوخ  هب  يزاین  مه  مالسا  هفسلف  مهف  يارب  تفگ  ناوتیم 
زا ناـشلاثما ، یباراـف و  دـشر و  نبا  انیـس و  نبا  دزن  دـیابن  ار  مالـسا  یقیقح  یعقاو و  هفـسلف  دـیوگیم : يرـصم  بطق  دیـس  دراد . هطوبرم 

بـسح هب  هک  تسا  ینانوی  هفـسلف  زا  یئاـههیاس  همه  ناـنیا  هفـسلف  دومن ، بلط  دوشیم  قـالطا  اـهنآ  رب  مالـسا  هفـسالف  مسا  هک  یناـسک 
ياهشور هریس و  ثیدح و  نآرق و  زا  دیاب  نآ  يرظن  لوصا  يهرابرد  ار  مالـسا  یلک  لیـصا و  رکف  تسا . هناگیب  مالـسا  حور  اب  تقیقح 

ردـصم هک  مالـسا  یلک  رکف  مهف  ددـص  رد  هدوب و  تقد  ثحب و  لها  هک  یـسک  ره  يارب  دوخ  اهنیا  دومن و  وجتـسج  ص )  ) ربماـیپ یملع 
ناسنا و نیب  دنویپ  ناسنا و  تایح و  یتسه و  قولخم و  قلاخ و  نیب  هطبار  مالـسا  تسا . یفاک  دشاب  تسا  نآ  تالماعم  نیناوق و  میلاعت و 

کی هب  ار  اهنیا  همه  درادربرد و  ار  هریغ  رگید و  ياهلسن  اب  یلـسن  نیب  ناهج و  للم  همه  نیب  تلود و  درف و  عامتجا و  درف و  يو و  حور 
يارب هک  هتبلا  (. 24 ...) تسا مالسا  هفـسلف  نیمه  هدومن و  طوبرم  دوشیم  هظحالم  تالیـضفت  غورف و  رد  شدودح  هک  عماج  یلک و  رکف 

زا نخـس  دشابیم ، یلاعت  قح  یئاتمهیب  قالطا و  تیدحال و  هحفص 144 )  ) نامه هک  یتسه  یلک  لئاسم  يهرابرد  مالـسا  رظن  تفایرد 
تمکح ملع و  دنوادخ و  دوجو  رثوم  رب  رثا  تلالد  هار  زا  دناوتیم  طقف  تعیبط  دناسرب ، ار  لئاسم  نآ  دناوتیمن  تعیبط  تسین و  تعیبط 

تابثا دـناوتب  تعیبط  هک  تسین  یبلطم  یهانتم .... اـی  تسا  یهاـنتمان  روطب  قح  تمکح  ملع و  نیمه  نکیل  ( 25) دنک تابثا  ار  یلاعت  قح 
هدمآ هروس  نآ  رد  هک  نتـشادن  دننام  ندوبن و  دـلوتم  نتـشادن و  دـیلوت  زین  و  دوشیم ، حرطم  دـیحوت  يهروس  رد  هک  قح  تیدـحا  دـنک .

رد هک  ناهج  يهمه  هب  تبـسن  قح  تینطاب  تیرهاظ و  تیرخآ و  تیلوا و  دـیآیمن . تسد  هب  یعیبط  مولع  تعیبط و  رد  هعلاـطم  اـب  تسا 
هل ار  تالامک  ینـسح و  ءامـسا  يهمه  ندوب  اراد  (. ) 26) یلعالا لثملا  قح و هللا  ندوب  یلعا  لـثم  روط . نیمه  تسا  هدـمآ  دـیدح  يهروس 

یهلا نئازخ  زا  یلزان  يهبترم  تعیبط  ناهج  هکنیا  دنوادخ ، (. 28) ندوب نمیهم  نموم و  مالس و  سودق و  کلم و  (. 27 () ینسحلا ءامسالا 
و ( 30 () متنک امنیا  مکعم  وه  تسام و  هارمه  اج  همه  دـنوادخ  هکنیا  ( 29 (.) مولعم ردقب  الا  هلزن  ام  هنئازخ و  اندنع  الا  یـش  نم  نا  تسا و 

ثحابم دیاب  دهاوخیم ، یفـسلف  دـید  دراد ، تعیبط  قوفام  يدـید  هب  زاین  لئاسم  نیا  كرد  دنتـسه .... لیبق  نیا  زا  همه  رگید ... ياهزیچ 
هبطخ 175 زا  ( 2 . ) ضیف جهن  هبطخ 147 ص 446  زا  ( 1 ( ***** ) هحفـص 145 . ) دوش مولعم  مکعم ) وه  اـت  تسناد  ار  لوـلعم  تلع و 
هب ( 6 . ) ءارسا 66 ( 5 . ) 6  - سنوی 5 ( 4 . ) حلاص ص 265 یحبـص  هغالبلاجـهن  ( 3 . ) حلاص یحبـص  و 176  ضیف ص 567  هغالبلاجـهن 
هک اههمـشچ  اـهغاب و  هچ  ( 10 . ) روـن 35 ( 9 . ) هدـئام 15 ( 8 . ) قـالط ي 10 ( 7 . ) دوش عوـجر  مالـسا ص 448  رد  یعاـمتجا  تلادـع 
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. دوش عوجر  مالـسا ص 436  رد  یعامتجا  تلادع  هب  ( 11 . ) ناخد 25 دـندوب ... معنتم  دنـسروخ و  نآ  رد  هک  یئاهتمعن  دـندراذگاو و 
ثدحم لقنب  یفاک  ( 15 . ) هللا ءاقل  ( 14 . ) رافسا يهمدقم  ( 13 . ) دنتشاد يدعوم  اهنیا  هک  ایوگ  دزویم ، ناشیدابآ  هدنامیقاب  رب  اهداب  ( 12)

سی 9. ( 21 . ) توبکنع 65 ( 20 . ) روط 35 ( 19 . ) یلعا 3 ( 18 . ) هط 50 ( 17 . ) دعر 28 ( 16 . ) یئوخ ج 10 ص 195 موـحرم  ینارحب و 
مه ار  نـیمه  یقطنم  قــیمع  ثـحب  رظن  زا  ( 25 . ) مالـسا ص 70 رد  یعاـمتجا  تلادـع  ( 24 . ) فـهک 110 ( 23 . ) هرقب 156 ( 22 . ) 40

يدیدح 4. ( 30 . ) يرجح 21 ( 29 . ) يرشح 23 ( 28 . ) هط 8 ( 27 . ) لحن 6 ( 26 . ) دروآیم هجوت  هبنت و  افرص  هکلب  دنک  تابثا  دناوتیمن 

نخس نیرخآ 

هدش و هتفگ  نخـس  ررکم  هغالبلاجهن  دنـس  يهرابرد  میوگیم : مه  هغالبلاجهن  يهرابرد  ار  نآرق ) رد  دـنوادخ  یلجت  رخآ  نخـس  نیا  و 
هدـیمان هغالبلاجـهن  مان  هب  هدومن و  يروآعمج  ع )  ) یلع زا  ار  اههمان  راصق و  تاملک  اههبطخ و  نیا  هک  یـضر  دیـس  موحرم  هک : دوشیم 
يرابتعا هک  هلسرم  تایاور  هرخالاب  و  دشاب ؟ ع )  ) یلع نینموملاریما  زا  اهنیا  هک  مولعم  اجک  زا  تسا . هدرکن  رکذ  اهنآ  يارب  يدنـس  تسا ،

. دناهدش لقن  رگید  ياهباتک  رد  دنسم  روطب  باتک  نیا  راصق  تاملک  اههمان و  اههبطخ و  زا  يرایـسب  هک  تسناد  دیاب  نکیل  دنرادن .)....
هب صوـصخم  لاـح  ره  هـب  یلو  دنـس ، نودـب  لـسرم و  دـنچ  ره  دـناهدش  لـقن  هصاـخ  هماـع و  زا  يددـعتم  ياـهباتک  رد  اـهنآ  رتـشیب  و 
زا شیپ  اهنآ  زا  یخرب  یتح  هدوبن و  هغالبلاجهن  ناش  ذـخام  اهنآ  زا  یلیخ  هک  ددـعتم  ياهباتک  رد  لقن  نیمه  تسا و  هدوبن  هغالبلاجـهن 
رد نیفلاخم  هک  یئاهيریگعضوم  اهتوادع و  يهمه  اب  هکنیا  رگید  (. 1) دشابیم نانیمطا  بجوم  يدودح  ات  تسا  هدش  هتشون  یضر  دیس 
هب اهنیا  باستنا  رد  تسین ، ع )  ) یلع زا  تسنم و  هب  طوبرم  اههبطخ و .... نیا  دـیوگب  هدـشن  ادـیپ  یـسک  نونکاـت  دناهتـشاد  ع )  ) یلع ربارب 

اهنیا دـناهتفگ  یخرب  هحفـص 146 ) . ) تسا نم  لاـم  دـیوگیمن  سکچیه  و  تسیک ، لاـم  دـنیوگیمن  نـکیل  دـننکیم ، دـیدرت  ع )  ) یلع
هدمع و  دنریگب !؟.... ار  وا  دسرتیم  ایآ  درادـن ، لوبق  ار  نیا  هر  یـضر  دیـس  دوخ  ارچ  هک  تسین  مولعم  تسا و  یـضر  دیـس  دوخ  نانخس 
تقاث دومن و  هدافتسا  ناوتیم  قیرط  ود  زا  ثیدح  کی  هب  نانیمطا  يارب  دراد ... یلجت  تاملک  نیا  رد  دوخ  مالسلاهیلع  یلع  هکنیا  نخس 

دوشیم و ادیپ  ثیدح  هب  نانیمطا  دنتـسه  دامتعا  دروم  دارفا  یگمه  ثیدح  نایوار  نوچ  یهاگ  ثیدـح . نتم  تقاثو  و  ثیدـح ، نایاور 
ءاعد الثم  تسا . هدش  رداص  ع )  ) موصعم زا  دوشیم  نئمطم  ناسنا  هک  تسا  دـنلب  نیماضم  ياراد  یلاع و  نانچ  ثیدـح  نتم  نوچ  یهاگ 
مالک نیرتهب  رگنایامن  هک  ابیز  یظفل  ياهبلاق  نیا  و  دـنلب ، یناعم  نیا  تسا . ینانیمطا  ام  يارب  مه  دنـس  نودـب  ع )  ) ریما ترـضح  حابص 

تقبـس نیا  دراد و  رارق  یلاعت  قح  تیالو  تردـق  برق  رد  شتیالو  تردـق  هک  تسا  نکمم  ع )  ) یلع ناـمه  زا  تسا  ظـفل  نیرتاـبیز  رد 
وت دوجو  ناکم  نوک و  هک ز  يا  تسا . ناـیناهج  ناـهج و  يهمه  رب  رب  شفیرـش  دوجو  تقبـس  ناـمه  زا  هغالبلاجـهن  بلاـطم  تاـملک و 
هک  ) تسا هقئاف  يوس  امب  تیهللادـی  تسد  تسا  هقلطم  تیالو  تاهیاپ  نیرتورف  تسیا  هقردـب  ناهج  ناـج  ار  وت  فیرـش  مسج  تسقباـس 

نخـس فالتخا  نوچمه  اهنخـس  فالتخا  هغالبلاجهن و  يهرابرد  نارگید  لهج  نیا  نوقرـشم و  مک  رونب  یناکم ) الا  دوجولا  یف  ام  لک 
ار ع )  ) یلع لیـصا  يهرهچ  هزات  دننادیم و  ادـخ  ار  وا  یهورگ  دـننادیمن و  مه  ص )  ) ربمایپ هفیلخ  ار  وا  یهورگ  هک  تسا  یلع  دوخ  رد 

تلالـض هب  يوق  يدوب و  ناهن  هدرپ  سپ  رد  یئامه  لظ  لزا  ناطلـس  رـسفا  رـس  رب  یئامن  بیغ  هنیئآ  هک  يا  برع  ریما  يا  دـندوب ، هدـیدن 
یتسه هک  هنوگنآ  يرادرب و  هدرپ  اـبیز  تعلط  نآ  زا  رگ  دـنیوگچ  هک  منادـن  سپ  هحفص 147 )  ) یئادخ دنتفگ  هتخانـشن  وت  تاذ  تمرح 
روظنم تسا . مالسلاهیلع  یلع  زا  املـسم  نتم  تقاثو  هار  زا  ای  عطاق  دنـس  اب  هغالبلاجهن  هملک  ره  ظفل و  ره  میوگب  مهاوخیمن  هتبلا  یئامنب 

: هلمج نیا  لـثملا  یف  دراد و  ضراـعت  اـم  دنـسم  تاـیاور  اـب  رداـن  يدراوم  هتبلا  تسا . ربـتعم  هعومجم  نیا  مینادیم  ـالامجا  هک  تسا  نیا 
هب ار  امش  دیهد و  ممانشد  دنناوخیم  نم  رب  مانشد  هب  ار  امش  يدوزب  ینما  ءوربت  الف  ینم  هناربلا  یلا  نوعدت  ینوبـسف و  یبس  یلا  نوعدتس 
رد هک  ینماورب  اف  تسا  هدـش  لقن  دنـسم  روطب  لئاسو  رد  (. 2 ....) متـسه ترطف  رب  نم  هک  دیئوجن  يرازیب  یلو  دـنناوخیم ، نم  زا  يرازیب 

: هلمج رتشا  کلام  همان  دـهع  رد  لثملا  یف  تسا و  هدـش  لقن  صقان  تالمج  دراوم  یخرب  الثم  ای  و  دـیئوجب . مه  يرازیب  نم  زا  هیقت  ماقم 
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رکذ نک ) باختنا  ار  تسایـس  عرو و  ملع و  لها  تیاهراک  یتسرپرـس  يارب  هسایـسلا .... ملعلا و  عرولا و  لها  کلامعا  هیالول  فطـصاف  )
، هسایـس املع و  مهعمجاو  ............... هلمج نایـشترا  يهرابرد  همان  دـهع  نامه  رد  زین  و  تسا . هدـش  لقن  لوقعلا  فحت  رد  هکنیا  اب  هدـشن 

لاح رهب  دراد . هتشاد و  مه  عوقو  اعون  دراد و  ناکما  میرک  نآرق  زج  يرگید  باتک  ره  رد  هدایز  لقن و  ضراعت و  نیا  یلو  تسا . هدماین 
نیا هک  دیمهفیم  برع  ناحیصف  مالک  يرـشب و  تایبدا  هب  انـشآ  برع  دوب و  دوبن  دیحوت و  تابثا  دوخ  نآرق  تایآ  ندینـش  هک  روطنامه 
ادـیپ شیربمایپ  هب  نامیا  زونه  هک  دـمحم ص ) صخـش  زج  يدنـس  هکنیا  اب  دـیدیم و  یلجتم  نآ  رد  ار  ادـخ  تسا و  رـشب  تسد  زا  رترب 

هغالبلاجهن اب  روط  نیمه  يرآ  هحفص 148 ) ..... ) درکیم تباث  ار  زیچ  دوب و  یفاک  وا  يارب  نآرق  ندینـش  تشادن  نآرق  يارب  دوب  هدرکن 
طلتخم ینافرع و  فیطل  قئاقر  یفسلف و  قیمع  بلاطم  اب  يانشآ  دشابیم  يدنس  ره  زا  رتهب  ندرک  تفایرد  ندید و  بوخ  ار  نآ  نیـشن و 

. تسا رـشب  مالک  قوف  تسین ، ادخ  مالک  دنچ  ره  هغالبلاجهن  هک  دمهفیم  یبوخب  یبدا  ياهیئابیز  اب  هارمه  یناور  یـساسحا  یعامتجا و 
تفرعم يایرد  زا  متـسشن و  لگ  اب  یتدـم  لاح  ره  هب  تسا !؟ بوبحم  نامه  نیا  هک  دنـس  زاین  هچ  دـهد  تسد  لـصو  هبذـج  هک  ار  نآ  و 

تابثا يهلئسم  رد  هک  هریغ  یفسلف و  ياههار  متخیر . تاحفص  نیا  رد  ملق  نایب و  هاجزم  تعاضب  رادقم  هب  مدیـشچ و  ياهرطق  هغالبلاجهن 
هغالبلاجهن داینب  مرتحم  يهسـسوم  داهنـشیپ  هب  هک  دوب  یتدم  تسا . هدش  رکذ  هتـشون  نیا  رد  دوشیم ، هدافتـسا  هغالبلاجهن  زا  ادخ  دوجو 

یقیفوت رتشوش - هاگدـیعبت - نیا  رد  ات  دـنهدن . سک  ره  هب  تسا  یقیفر  قیفوت  نکیل  مدوب و  راک  نیا  هب  مصـصم  ناثدـحلا  نع  هللا  اهناص 
مرکلا ندـعم  هاگرابرد  هک  مراد  هناراکعمط  ءاجر  و  دـشاب . سانلا  هب  عفنی  ملع  قادـصم  تسا  دـیما  دـش  ماجنا  زیچاـن  تمدـخ  نیا  راـی و 

رداـصم ياـهباتک  هب  رتشیب  قیقحت  يارب  ( 1 . ***** ) ناضمر 1398 ه ق كرابم  هاـم  رتشوش  یمارگ  یلع  دـمحم  دـتفا . لوبقم  يولع 
. ضیف هغالبلاجهن  هبطخ 56  زا  ( 2 . ) دوش عوجر  هغابصلا و ... جهن  یئوخ ، هغالبلاجهن  حرش  هغالبلاجهن ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
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