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راگدیرفآ يوس  هب 

باتک تاصخشم 

 : تساریو تیعـضو  یناگیاپلگ  یفاص  هللافطل  فیلات  راگدیرفآ / يوسهب  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  -. 1297 هللافطل ، یفاص ، هسانشرس : 
144ص. يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1377 یمالـسا ، تاراـشتنا  رتـفد  مق ، هیملع  هزوـح  نیـسردم  هعماـج  مق : رـشن :  تاصخـشم  [ 2 تساریو ]
 : تشاددای  2-218-470-964: لایر 2600 کباش :  ؛341 . مق هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  تسورف : 
 : رگید ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  تسا . هدش  رشتنم  لاس 1370  رد   " راگدیرفآ يوسب  " ناونع تحت  البق  باتک  نیا 

هـسانش اهخساپواهشـسرپ  یـسانشادخ --  عوضوم :  ینآرق . ياه  هبنج  - یـسانشادخ عوضوم :  یـسانشادخ  عوضوم :  راگدیرفآ  يوسب 
 : ییوید يدـنب  هدر  BP217/ص25ب5 1377  هرگنک :  يدـنب  هدر  یمالـسا  تاراـشتنارتفد  مق . هیملع  هزوـح  نیـسردم  هعماـج  هدوزفا : 

م14386-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/42

رتفد همدقم 

دراد و ياج  وا  تشرـس  ترطف و  رد  ادخ  هب  نامیا  دیدرت ،  نودب  سپ  تسا ،  دنوادخ  هدیرفآ  اه ،  هدیدپ  ریاس  دننامه  ناسنا  هک  اجنآ  زا 
هک ارچ  دـنک ؛ یمن  شومارف  ار  ادـخ  زگره  دزاسن ،  زین  ار  نآ  یگناگیب ،  دوخ  زا  رابغ  اـب  درپسن و  یـشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  ترطف  رگا 
 ، دیجم نآرق  رد  نازورف ،  غارچ  نیا  نتـشاد  هاگن  نشور  يارب  میکح ،  دـنوادخ  ( 1  . ) تسین رادرب  رییغت  زگره  تسا و  ییادـخ  ترطف ، 

قلخ قلاخ و  دنویپ  هناشن  هک  اه  هدیدپ  رد  ندیـشیدنا  هب  ار  رـشب  دیوگ و  یمزاب  راگدـیرفآ  هب  ار  یتسه  یمامت  ناسنا و  قلعت  یگتـسباو و 
دوخ يوجادخ  ترطف  هراومه  یتسه ،  ناهج  زیگنا  تفگش  مظن  اه و  هدیدپ  رد  رکفت  اب  ات  دهاوخ  یم  يو  زا  دیامن و  یم  بیغرت  تسا ، 

 ، دـیراد ور  شیپ  رد  نونکا  هک  یباتک  ددرگن .  لـفاغ  تسادـخ  تخانـش  ناـمه  هک  شیوخ  تخانـش  زا  هاـگ  چـیه  دراد و  هگن  هدـنز  ار 
یم رارق  هاوخادخ  ناشیدنا  فرژ  رایتخا  رد  یلقن ،  یلقع و  لیالد  اب  ار  یـسانشادخ  هک  تسا  راوگرزب  یفل  ؤم  زا  هنادنمـشیدنا  یـشهوژپ 
رویز هب  ار  نآ  ددـجم ،  شیاریو  یـسررب و  زا  سپ  رتفد ،  نیا  دـننکن .  مگ  ار  شیوخ  نتـشیوخ  هدرب و  هرهب  نآ  زا  هکنآ  دـیما  هب  دـهد ، 

 . دریگ رارق  یلاعتقح  شریذپ  دروم  هدوب و  نایوجادخ  ياشگهار  هک  دیما  نادب  دـهد .  یم  رارق  نادـنم  هقالع  رایتخا  رد  هتـسارآ و  پاچ 
یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق /  سردآ :  هب  دنراد ،  يداهنشیپ  ای  داقتنا  هچنانچ  مینک  یم  اضاقت  ناهوژپ  شناد  ناققحم و  همه  زا  همتاخ ،  رد 

هزوح نیسّردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  ناوارف  رکـشت  ساپـس و  اب  دنراد .  لاسرا  یـسراف  شخب  یتسپ 749 -  قودنص 
مق هیملع 

 ! یمارگ هدنناوخ 

َوُه َهل إ ّال  ِضْرالاَو ال إ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ِهّللا  ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  : ) َّلجَو َّزع  ُهّللا  َلاق  ادـخ  ماـن  هب 
امش هک  دشاب  یم  ادخ  زا  ریغ  يا  هدننیرفآ  ایآ  دینک  دای  تسا ،  هتشاد  ینازرا  امـش  رب  هک  ار  ادخ  تمعن  مدرم !  يا  (( ؛) 1 () َنوُکَف ُْؤت  ّیناَف 
ُلَّوا مالّـسلا : )  هیلع  ّیلع ( لاق  دیوش (( . )) ؟  یم  هدنادرگرب  اجک  هب  سپ  وا ،  رگم  یهلا  تسین  دـهد ؟  یم  يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار 

 ، رضاح باتک  هبطخ 1 .  هغالبلا ،  جهن   - 2  . 3 رطاف /   - 1 تسا . ))  لاعتم  راـگدرورپ  تفرعم  تخانـش و  نید ،  لّوا  (2 ؛) ُُهتَفْرعَم نیِّدلا 
 ، ینید فراعمو  يداقتعا  لیاسم  رد  یهاگآ  شنیب و  هب  هقالعو  قشع  هک  لدنـشور  وجقح و  یـصخش  زا  هنارگـشهوژپ  تسا  ییاهـشسرپ 

ناگدادـلد هکنآ  دـیما  دریگ ،  یم  رارق  امـش  رایتخا  رد  يا  همدـقم  اب  اهـشسرپ  خـساپ  کنیا  تسا .  هدـش  تالا  ؤس  نیا  حرط  هب  وا  قّوشم 
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هب برقت  هلیـسو  بناج  نیا  يارب  دشاب و  يرکذت ))   )) ار یـسررب  هعلاطم و  قیقحت و  لها  و  يا ))  هیدـه   )) ار تفرعم  ناقاتـشم  تقیقح و 
 (( هّللِاب ِّالا  یقیفَوت  ام  و   . )) ددرگ باوث  بسک  لاعتم و  دنوادخ 

راتفگشیپ

یسانشادخ

هدیدپ ره  تّیوه  دریگ .  یم  هیام  ناسنا  تشرس  ترطف و  زا  ادخ  هب  نامیا  اریز  دراد ؛ دوجو  سکره  داهن  رد  یسانش  ادخ  تفرعم و  هشیر 
دوشن بوجحم  ناسنا  ترطف  رگا  درادـن .  یتیوه  ناشن و  مان و  نیا ،  زا  ریغ  تسوا و  هب  قلعتم  شتاذ  یعقاو  ّتیثیح  وا و  اب  طابترا  رد  يا 

 ، سکع هب  دنک .  یمن  شومارف  ار  ادخ  زگره  دیامنن ،  شومارف  ار  شیوخ  یعقاو  تیوه  یتاذ و  تیثیح  نیا  دنکن و  مگ  ار  دوخ  یمدآ  و 
یب قلعت و  یب  لقتـسم ،  ار  نتـشیوخ  دـیامن و  هجوت  دوخ ،  یـضرع  يزاجم و  تاهج  هب  دوش و  لفاغ  یتاذ ،  طابترا  هبنج  زا  رتشیب  هچره 

يرطف یسانشادخ  مه  ددرگ و  یم  هارمگ  یسانشدوخ  رد  مه  درامشب ،  شیوخ  کلام  بحاص و  ار  دوخ  دنیبب و  ناهج  يادخ  هب  طابترا 
 . دوش یم  عقاو  هدرپ  رد  شا 

تسین هشقانم  لَثَم  رد 

دنچره مینک ،  یسررب  ار  رون  دوخ  صاوخ  راثآ و  مینادب و  دیشروخ  زا  ادج  لقتسم و  يدوجوم  ار  نآ  میرگنب و  دیـشروخ  رون  هب  ام  رگا 
هن ار و  ناشفارون  دیـشروخ  هن  میا و  هتخانـش  ار  رون  هن  اـما  میزاـس ،  یم  مولعم  ار  یتـالوهجم  مینک و  یم  ادـیپ  تخانـش  ییاـهزیچ  هب  هک 

هتخانش ار  رون  مه  میسانشب ،  تسا  دیـشروخ  اب  طابترا  هک  شا  یعقاو  تیوه  هبنج و  نامه  اب  ار  رون  رگا  یلو  دیـشروخ .  اب  ار  رون  طابترا 
نیرت یهیدب  میرب .  یم  یپ  تلع  هب  مه  میا و  هتخانش  ار  لولعم  مه  میـسانشب ،  شتیلولعم  تّیوه  هب  ار  لولعم  رگا  ار .  دیـشروخ  مه  میا و 

رظن نامه  رد  هک  تسا  ندوب  هتخاس  ندوب و  یشاقن  ندوب ،  هتشون  تعنص ،  کی  یشاقن و  يولبات  کی  هتـشون ،  کی  هولج  نیرت  یعقاو  و 
هاگتسد نیا  ایو  دراد  شاقن  ینعی  تسا ؛  هدش  یشاقن  ای  هدش ،  هتشون  هدنسیون  هلیـسو  هب  ینعی  تسا ؛  هتـشون  کی  نیا  هک  میمهف  یم  لوا 

قرف هناخراک و  هاگتـسد و  دیاوف  ولبات ،  تایـصوصخ  باتک ،  بلاطم  رگا  اما  دراد .  عناص  هدنزاس و  ینعی  تسا ؛  عونـصم  هدش و  هتخاس 
یم لفاغ  رگتعنص ،  ِتعنص  شاقن و  ِیشاقن  هدنسیون ،  هتشون  زا  درک ،  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ام  رگید  ياه  هناخراک  اهولبات و  اهباتک ،  اب  نآ 

هک يا  هنـسرگ  لثم  مینیب ،  یمن  شا  یعقاو  تیثیح  مان و  هناشن و  هب  ار  ئـش  هدش و  هجوتم  رگید  لیاسم  هب  ام  هشیدنا  رکف و  نوچ  میوش ؛ 
نآ هک  ینابزیم  هجوتم  زگره  هک  دوش  ینارچ  مکش  ندروخ و  لوغشم  نانچ  دنیشنب و  معط  شوخ  ذیذل و  ياهاذغ  زا  رپ  يا  هرفـس  رـس  رب 
نآ ادـخ  زگره  دـنکن ،  شومارفار  دوخ  تیدوخ  هک  سکره  سپ  ددرگن .  هدومن ،  خـبط  ار  اهاذـغ  نآ  هک  یخاّبط  هدـید و  هّیهت  ار  هرفس 

شومارف تسوا  هب  یگتـسباو  طـبر و  قلعت و  نیع  يرگید  سکره  وا و  دوخ  ندوـب  هک  ار  اـناوت  اـناد و  زاـین ،  یب  هناـگی ،  لقتـسم ،  تاذ 
گرزب و کچوک و  تادوجوم  درایلیم  اهدرایلیم  هکلب  دراـیلیم  نارازه  بکاوک و  موجن و  اـه ،  هموظنم  اـهناشکهک ،  نیا  درک .  دـهاوخن 
طابترا و گنر  هک  ناشدوخ  یعقاو  گنر  نامه  هب  رگا  ار  ملاع  رد  تکرح  ریس و  همه  نیا  و  دّرجم ،  يدام و  هدیدپره  و  تشرد ،  زیر و 

اهنآ تقیقح  گنر و  تخانـش  رد  رگا  اما  میا .  هدشانـشآ  ناشبحاص  اـب  مه  میا و  هدـید  ار  ناـشدوخ  مه  مینیبب ،  تسا  قلعت  یگتـسباو و 
هب هن  میا و  هتخانش  اراهنآ  گنر  هن  میرگنب ،  یلصا  تقیقح  ءادبم و  هب  طابترا  یب  لقتسم و  مه و  زا  ادج  هدنکارپ و  ار  همه  مینک و  هابتشا 

 . میا هتفای  تفرعم  هدز ،  ار  دوجو  يابیز  گنر  اهنآ  رب  هک  یسک  نآ 

نآرق رظن  زا  ادخ  اب  طابترا 

راگدیرفآ يوس  زا 57هب  هحفص 9 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


وا و هب  طبترم  قلعتم و  هتـسباو و  دنوادخ و  ییاناوت  تردق و  هناشن  ار  اه  هدـیدپ  همه  هنوگچ  هک  دیـشیدنیب  کین  دـیجم ،  نآرق  تایآ  رد 
ِءاـمَّسلا َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ِهّللا  ُْریَغ  ٍِقلاـخ  ْنِم  ْلَـه  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساـّنلا  اَـهُّیَا  اـی  : ) دـیامرف یم  هدومن و  یفرعم  وا  هدارا  رما و  رّخـسم 

ریغ يا  هدننیرفآ  ایآ  دینک ،  دای  تسا ،  هتشاد  ینازرا  امش  رب  هک  ار  ادخ  تمعن  مدرم !  يا  (( ؛ ) 2 () َنوُکَف ُْؤت  ّیناَف  َوُه  َهل إ ّال  ِضْرالاَو ال إ 
تسادخ (( . )) ؟  دیوش یم  هدنادرگرب  اجک  هب  سپ  وارگم  یهلا  تسین  دهد ؟  یم  يزور  نیمزو  نامسآ  زا  ار  امـش  هک  دشاب  یم  ادخ  زا 

زا دـعب  ار  نیمز  نآ  هلیـسو  هب  هاگنآ  مینار  یم  هدرم  نیمزرـس  يوس  هب  ار  ربا )  ) نآ سپـس  دزیگنا ،  رب  ار  اهربا  اـت  دتـسرف  یم  ار  اـهداب  هک 
بآ نامـسآ  زا  ادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  ( )) 3  (( . ) تسا هنوگ  نیمه  مه  ناـگدرم )  ندـش  هتخیگنارب   ) روشن مینادرگ ،  یم  هدـنز  شندرم 

فلتخم ياهگنر  فانـصاو و  رایـسب  ياههار  اـههوک  زا  نیمز  رد  میدروآ و  نوریب  گـنراگنر  ياـه  هویم  نآ  هلیـسو  هب  سپ  داتـسرف  ورف 
هنوگ نیمه  دـیرفآ  فلتخم  ياـهگنر  هب  زین  تاـناویح  ناگدـنبنج و  ساـنجا  مدرم و  فانـصا  زا  هدومرف و  تقلخ  هایـس  خرـس و  دـیفس و 

ناتدوخ سنج  زا  هک  تسا  نیا  ادـخ  تایآ  زا  ( )) 4  . . . (( . ) دنـسرت یم  ادخ  زا  املع ،  طقف  ناگدنب ،  نایم  زا  و  دنفلتخم ) مه  ناگدـنب  )
هنیآره اهتمالع  نیا  رد  هک  یتسرد  هب  داد .  رارق  ینابرهم  یتسود و  امـش  نایم  دـیریگ و  مارآ  وا  َِرب  رد  اـت  درک  قلخ  ینارـسمه  امـش  يارب 

اهنابز و فـالتخا  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ادـخ ،  ياـه  هناـشن  زا  و  ( )) 5  (( . ) تسا ییاـه  هناـشن  دـننک  یم  رکفت  هـک  یهورگ  يارب 
بش و رد  امـش  باوخ  ادخ  تایآ  زا  و  ( )) 6  (( . ) تسا ییاه  هناشن  نایاناد  يارب  هنیآره  روما  نیا  رد  هک  یتسرد  هب  تسامـش ،  ياـهگنر 

هناشن زا  و  ( )) 7  (( . ) تسا ییاه  هناشن  دنونـش ،  یم  هک  نانآ  يارب  رما ،  نیا  رد  هک  یتسرد  هب  تسا  وا  لضف  زا  امـش  ندرک  بلط  زور و 
سپ ار  نیمز  نآ ،  هلیسو  هب  سپ  دتسرف ،  یم  ار  بآ  نامـسآ ،  زا  دنایامن و  یم  امـش  هب  دیما  میب و  لاح  رد  ار  قرب  هک  تسا  نیا  وا  ياه 
نیا ادخ  تایآ  زا  و  ( . )) 8 (() دنمهف یم  هک  نانآ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  هنیآره  اهتمالع  نیا  رد  هک  یتسرد  هب  دزاس ،  یم  هدنز  ندرم  زا 
هچنآ و  ( )) 9 (( . ) دییآ یم  نوریب  امـش  هاگنآ  نیمز ،  زا  یندناوخ  دناوخب  ار  امـش  نوچ  سپ  تساپرب  شرما  هب  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا 

رد داد و  رارق  ییاهجرب  نامـسآ  رد  هک  ییادخ  نآ  تسا  یلاعتم  ( )) 10 (( . ) دنیوا رادربنامرف  همه  تسوا ،  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد 
دریگب دنپ  دهاوخب  هک  سک  نآ  يارب  داد  رارق  هدـنیآ  مه  یپ  زا  ار  زور  بش و  هک  نآ  تسوا  داد و  رارق  هدـنهد  رون  یهام  یغارچ و  نآ 

ایآ دینیب ؟  یم  دیزیر ،  یم  هک  هفطن )   ) ار هچنآ  ایآ  سپ  دینک ؟  یمن  قیدصت  ارچ  سپ  میا  هدیرفآ  ار  امـش  ام  ( )) 11 (( . ) درازگب رکش  ای 
یم ام  ای  دـینایور  یم  ار  نآ  امـش  ایآ  دـینیب ؟  یم  دـیراک ،  یم  هک  ار  هچنآ  ایآ  سپ  (( . )) ؟  میا هدـننیرفآ  ام  ای  دـینیرفآ  یم  ار  نآ  اـمش 

هک دندیدن  دـندش  رفاک  هک  نانآ  ایآ  (( . )) دـنا هدـیرفآ  ار  دوخ  ناشدوخ  ای  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  قلاخ ،  نودـب  ایآ  ( )) 12 ( . )) ؟  میناـیور
؟  دنروآ یمن  نامیا  ایآ  سپ  میدروآ ؛  دوجو  هب  بآ  زا  ار  هدنز  زیچره  و  میدوشگزاب .  مه  زا  ار  اهنآ  سپ  دندوب  هتـسب  نیمز  اهنامـسآ و 
رد هک  یتسرد  هب  ( )) 14 ( . )) ؟  دـیرگن یمن  ایآ  سپ  ناتدوخ  رد  تسا و  ییاه  هناشن  دـنراد ،  نیقی  هک  نانآ  يارب  نیمز  رد  ( )) 13 (( . )

نیمز يور  رد  هک  تاـناویح  رامـش  یب  عاوـنا  امـش و  شنیرفآ  رد  تـسا و  ناگدـنورگ  يارب  زا  ییاـه  هناـشن  هـنیآره  نـیمز ،  اهنامـسآ و 
میب تایآ و  تسیچ و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  دـینک  هاگن  وگب  ( )) 15  (( . ) تسا یتایآ  دننک ،  یم  نیقی  هک  یهورگ  يارب  دـنا  هدـنکارپ 

َراْصبالاَو َعْمَّسلا  ُِکلْمَی  نَّمَءا  ِضْرالاَو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ُْلق  (( . ) دـنهد یمن  دوس  دـنروآ ،  یمن  ناـمیا  هک  ار  یهورگ  ناگدـننک ، 
ار امش  هک  تسیک  وگب  ( )) 16 ( . ) َنوُقَّتَت الَفَءا  ْلُقَف  ُهّللا  َنُولوُقَیَـسَف  َْرمالا  ُرِّبَُدی  ْنَمَو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخیَو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  ْنَمَو 

نوریب هدنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدنز  یسک  هچ  و  تساه ؟  هدید  شوگ و  کلام  هک  تسیک  ای  دهد ؟  یم  يزور  نیمز ،  نامسآ و  زا 
. )) ؟  دینک یمن  زیهرپ  ارچ  وگب  سپ  ادخ ،  دنیوگ  یم  دوز  سپ  دنک ؟  یم  ریبدت  ار  اهراک  هک  تسیک  و  دروآ ؟  یم 

نیب عقاو  مشچ 

هب توعد  ار  رـشب  دـنک و  یم  نایب  وا  هب  ار  اهنآ  قلعت  طبر و  تاقولخم و  رد  ار  وا  ریدـقت  ملع و  ادـخ و  ياهتمکح  هک  تایآ  هنوگ  نیا  زا 
تایآ زا  کیره  دشاب ،  بلط  تقیقح  هدوبن و  وج  هناهب  ناسنا  حور  رگا  تسا .  رایسب  دیجم  نآرق  رد  دیامن ،  یم  یهاگآ  رکفت و  لقعت ، 
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دودحمان و تردق  هناگی و  يادـخ  تخانـش  يوس  هب  وا  ییامنهار  يارب  دریگ ،  یم  رارق  وا  مشچ  ولج  هیناث  هقیقدره و  رد  هک  يرامـش  یب 
رب ناشراک  داـینب  یقـالخا ،  یعاـمتجا و  ّمهم  لـیاسم  یگدـنز و  روما  رد  هک  یلاـح  رد  مدرم  زا  یخرب  تسا .  یفاـک  وا  یهاـنتم  ریغ  ملع 

دـیاقع و دروم  رد  دوش ؛ یم  لصاح  ناشیارب  رواب  نانیمطا و  یناـسآ  هب  هکلب  تسین  وجتـسج  یـسررب و  يراـک و  مکحم  داـیز و  شواـک 
دزاس یمن  نئمطم  ار  نانآ  دنـسپدرخ ،  هدـننک و  عناق  ّهلدا  دنتـسه و  روابرید  یـسانش ،  ماما  ربمغیپ و  یـسانشادخ و  بیغ و  ملاع  هب  نامیا 

اب میقتسم و  دارفا  دوش .  هضرع  نانآ  رب  يرگید  ّهلدا  رگید و  ياهـشور  ییالقع ،  ياهـشور  زا  ریغ  دراوم  نیا  رد  دنهاوخ  یم  هک  نیا  لثم 
 ، سکع هب  دـنیاشگ .  یم  دـیحوت  هملک  نتفگ  هب  نابز  يا ،  هشیدـنا  رـصتخم  اب  دـنوش و  یم  عناق  هناشن  کـی  لـیلد و  کـی  اـب  فاـصنا ، 

لزنمرس هب  کش ،  دیدرت و  تلالض و  يداو  زا  دنوش و  یمن  تیاده  دننیبب ،  ار  ادخ  تایآ  هچره  تفص ،  ناطیـش  میقتـسم و  ان  صاخـشا 
دیلقت تجاجل ،  دانع و  ياهیرامیب  زا  ار  دوخ  دارفا ،  نیا  رگا  ( 17  . . . ( . ) اضَرَم ُهّللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  یف  :) دنسر یمن  نیقی  نامیا و 
ناهج ایرد ،  نیمز ،  نامسآ ،  رد  ار  ادخ  ياه  هناشن  تایآ و  دننک ،  هجلاعم  هنابآم  فوسلیف  ياهراهظاو  ینیبدوخ  هنالهاج ،  ياهبـصعت  ، 
ٍةَرَجَـش ْنِم  ِضْر  الا  ِیف  ام  َّنَا  َْولَو   ) هک ینآرق  تقیقح  نیا  ربارب  رد  هک  دید  دنهاوخ  رامـش  دح و  یب  يردقب  ناسنا ،  تاناویح و  تاتابن ، 

ناهج و هدننیرفآ  دوجو  هب  هدروآ ،  دورف  لوبق  میلـست و  رـس  ( ، 18  . . . () ِهّللا ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَا  ُۀَْعبَـس  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمی  ُرْحَْبلاَو  ٌمْالقَا 
اهنامـسآ و هک  مهد  یم  یهاوگ   (( . )) ِکتَِّینادحَو یلَع  ُّلدـَت  ٌتایآ  َضرالاو  ِتاومَّسلا  َّنَا  ُدَهْـشَا   )) هک داد  دـنهاوخ  تداهـش  وا  ییاتکی 

(( . دنک یم  تلالد  وت  یگناگی  رب  هک  تسا  ییاه  هناشن  نیمز ، 

نتگنشاو هناخباتک 

ياه هسفق  لوط  و  ( 19  ) نادف هدزیس  هناخباتک  نیا  تحاسم  دراد .  یطخ  یپاچ و  باتک  نویلیم  هک 38  تسا  يا  هناخباتک  نتگنشاو ،  رد 
یبیترت مظن و  يدنب و  هسفق  هناخباتک و  نیا  نامتخاس  هک  دهد  لامتحا  دناوت  یم  یـسک  ایآ  ( 20  . ) تسا رتم  ولیک  دصراهچ  نآ  ياهباتک 

 ، هدش هتـشون  دلج  اهدص  رد  نآ  يارب  هک  یتسرهف  یفاحـص ،  دیلجت ،  ذغاک ،  هّیهت  هتفر ،  راک  هب  تمـسق  ره  رد  اهباتک  ندراذـگ  رد  هک 
روط هب  هدـش  هدراذـگ  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  ناگدـننک  هعجارم  رایتخا  رد  هک  ییاهـشیف  اـهباتک و  يراذـگ  هرامـش  تاحفـص و  هراـمش 

يرطس ره  رطس ،  تسیب  يا  هحفص  ره  هحفـص ،  دصناپ  کیره  هناخباتک  نیا  ياهباتک  هک  مینک  ضرف  رگا  دشاب ! ؟  هدش  مهارف  فداصت 
دیناوت یم  اـیآ  دوش !  یم  رب 000/000/000/800/22  غلاب  اـهباتک  نیا  فورح  عومجم  دـشاب ،  فرح  راـهچ  يا  هملک  ره  هملک و  هدزناـپ 

دنـشاب و هدش  طبترم  هتـسویپ و  مه  هب  دوخ  هب  دوخ  فل ،  ؤم  هدنـسیون و  نودب  تالمج ،  تاملک و  فورح و  همه  نیا  هک  دیهد  لامتحا 
 . دیهد یمن  لامتحا  انیقی  دشاب ! ؟  هدش  مهارف  یملع  فلتخم  ياه  هتشر  رد  باتک  نویلیم   38

هناخپاچ رد  هلزلز 

يارب ینیچفورح  ماگنه  ات   ) دـنا هدراذـگ  صخـشم  ياهلحم  رد  ار  اهنآ  ماـمت  تسا و  فرح  نویلیم  کـی  ياراد  هک  يا  هناـخپاچ  رد  رگا 
ادیپ هک  يروط  هب  دزیرب  مه  رد  فورح  نیا  مامت  يا  هلزلز  رثا  رد  ناهگان  درادرب ) دوخ  ياج  زا  ار  یفرح  ره  یناسآ  هب  نیچفورح  پاچ ، 

مه رد  رثا  رد  هک  دهد  ربخ  امـش  هب  هناخپاچ  نیچفورح  رگا  یلاح  نینچ  رد  دـشاب ،  ریذـپ  ناکما  تمحز  لاکـشا و  هب  فرح  کی  ندرک 
هداد و لاـمتحا  ار  نآ  دـیاش  تسا ،  هدـمآ  مهارف  دـنرادن ،  رگیدـکی  هب  یطاـبترا  هک  هملک  هد  رگیدـکی ،  اـب  فورح  طـالتخا  نـتخیر و 

راعـشا زا  لماک  رعـش  کی  الثم  دنک ؛ یم  هدافا  ار  ییانعم  کی  هک  هدمآ  نوریب  يا  هلمج  هملک  هد  نیا  زا  هک :  دیوگب  رگا  یلو  دـیریذپب ! 
یم میناد ،  یمن  لاحم  ار  نیا  هرخ  الاب  دییوگب  تسا  نکمم  دیهد ؟  یم  لامتحا  مهزاب  ایآ  تسا ،  هدمآ  نوریب  نآ  زا  يدعس  ای  یـسودرف 

ای همانهاش  باتک  ای  ینالوط  هدیـصق  کی  ای  قیقد  رایـسب  یـضایر  ای  یملع  باتک  کـی  فرح ،  نویلیم  کـی  نیا  زا  دـیوگب  رگا  مییوگ : 
؟  دیناد یمن  لاحم  ار  نآ  دیهد و  یم  لامتحا  مهزاب  ایآ  تسا  هدش  ینیچفورح  لامک ،  مامت و  یماظنو ،  يدعس  ظفاح و  ناوید  ای  يونثم 
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نوچ دیرامش ؟  یم  یهیدب  لاحم  ار  نآ  دیریذپ و  یمن  ارچ  دیرامـش .  یم  یهیدب  لاحم  رما  کی  دننام  ار  نآ  دیهد و  یمن  لامتحا  امتح 
يارب هک  تسین  یتایبرجت  رطاخ  هب  طقف  دـیآ ،  یم  رظن  هب  لاحم  هک  اجنآ  لاحم و  یهاگ  تسا و  نکمم  ناسنا  رظن  رد  یهاگ  فداـصت ، 

رد رما  نیا  هکلب  هدـیدن  الـصا  ای  رتردان و  یپ  رد  یپ  هبقاعتم و  روما  رد  و  هدـید ،  ردان  رایـسب  ار  فداصت  تسا و  هدـش  لصاح  یناسنا  ره 
دناوت یمن  لقع  نوناق ،  نآ  دوجو  اـب  هک  تسا  یـضایر  یلقع و  ینوناـق  رب  یکتم  ناـسنا  كرد  ریمـض و  روعـش و  نطاـب  لـقع و  لاـمعا 
هدـعاق  ) فداصت نوناق  ار  نوناق  نیا  دـیامن .  قیدـصت  دـش ) نایب  هک  یلاثم  دـنچ  نیا  لثم  هریثک  هبقاعتم  روما  رد  صوصخ  هب   ) ار فداصت 

اب فداصت  لامتحا  دشاب ،  رتمک  دنتسه  طبترم  مه  هب  هک  یئایشا  ددع  هچره  یضایر ،  نوناق  نیا  قبط  رب  دنیوگ ،  یم  تالامتحا )  باسح 
لامتحا دوش و  یم  رتیوق  دصق ،  دوجو  لامتحا  دوش ،  رتدایز  ایـشا  ددع  هچره  و  دـنوش .  یم  رتکیدزن  مه  هب  هدارا  دـصق و  دوجو  لامتحا 

و رتشیب ،  اهدرایلیم و  اهنویلیم و  نویلیم و  رازه و  دـص و  رب  کی  هد و  رب  کی  تبـسن  هب  دوب ،  ود  رب  کی  تبـسن  هب  زاـغآ  زا  هک  فداـصت 
 . دش دهاوخ  لاحم  مکح  رد  فداصت  لامتحا  هک  ییاجنآ  ات  دوب  دهاوخ  دیآ ،  روصت  مهَو و  رد  هچنآ  زا  رتشیب 

 ! زادناریت يانیبان 

ییوگتسار صخـش  رگا  دریگب .  رارق  فده  هرامـش ،  قبط  هک  تسا  هدش  يراذگ  هرامـش  هد  ات  کی  زا  نیعم و  يزادناریت  يارب  ییاهفده 
هب شریت  نیمود  دیوگب  رگا  دینک و  یم  رواب  درک ،  تباصا  کی  هرامـش  فدـه  هب  شریت  نیلّوا  يرهام ،  زادـنا  ریت  هک  دـهد  ربخ  امـش  هب 

فده هب  هد  ات  راهچ  هرامش  زا  بیترت  هب  رگیدکی  بقاعتم  شیاهریت ،  هیقب  روط  نیمه  هس و  هرامش  فده  هب  موس  ریت  ود و  هرامـش  فده 
 ، يزادناریت زا  عالطا  یب  يانیبان  رفن  کی  تشگنا  ریز  زا  دیوگب : يرگید ،  يوگتـسار  صخـش  رگا  الاح  دینک .  یم  لوبق  هدرک ،  تباصا 
 ، دـیهد یم  لامتحا  ار  فداصت  نیا  هکنیا  تهج  هب  درک ،  تباصا  کی  هرامـش  فدـه  هب  افداصت  دـش و  اهر  يریت  هدارا ،  دـصق و  نودـب 

ضرف هب  دینک ،  یمن  لوبق  درک ،  دروخرب  ود  هرامش  فده  هب  زین ،  تافتلا  یب  يانیبان  صخـش  نیا  مود  ریت  دیوگب  رگا  و  دینک .  یم  رواب 
یم هناهیفس  هنادرخبان و  ار  نآ  لامتحا  دیوش و  یم  رکنم  ار  فداصت  نیا  رگید  رتشیب ،  راهچ و  هس و  هرامش  فده  رد  دینک ،  لوبق  هکنیا 
نیا هب  دـینک ؛ یمن  کش  هدرک ،  يزادـنا  ریت  هجوت  دـصق و  اب  هک  رهام  زادـناریت  ياهریت  مامت  تباصا  هب  تبـسن  هک  یلاـح  رد  دـیرامش ، 
هدش يراذگ  هرامش  ياهفده  هب  یپ  رد  یپ  بترم و  انیبان ،  صخـش  نآ  ياهریت  هکنیا  لامتحا  دینک ،  ضرف  رتشیب  ار  اهفده  هچره  بیترت 

؟  دیرامـش یم  لاحم  ارچ  دیرامـش ،  یم  لاحم  يرما  مظنم  روط  هب  ار  وا  ياهریت  تباصا  امـش  هک  يروط  هب  دوش  یم  رتفیعـض  دـس ،  رب  ، 
کی عوقو  هک  روط  نامه  مینک  یمن  رواب  ار  نآ  ام  هک  دنهد  یم  خساپ  طقف  دیـسرپب ،  ار  فداصت  نیا  ندوب  لاحم  زار  مدرم  رتشیب  زا  رگا 
کی اب  طقف  دـش ،  هتفگ  هک  روط  نامه  ندوب ،  لاحم  نیا  نوچ  میناد ؛  یمن  ار  نآ  ندوب  لاحم  تلع  یلو  مینک ،  یمن  رواـب  ار  لاـحم  رما 

هب لقع ،  مکح  تواضق و  نیا  انیقی  دنیوگ : یم  دنـشاب  رترکف  نشور  يردق  هک  نانآ  دوش ،  یم  نشور  فداصت  نوناق  یـضایر و  هدـعاق 
نیا مینک .  حیرـشت  ار  نآ  میناوتن  دـنچره  دراد  هیکت  یـضایر  یملع و  ینوناق  رب  ام ،  دوجو  نطاب  لقع و  قمع  رد  فداصت ،  ندوب  لاـحم 

بـسح رب  فداصت  لامتحا  نآ ،  بسح  رب  هک  تسا  فداصت ))  نوناـق   )) ناـمه مینک ،  یم  رارکت  مهزاـب  میتفگ و  هک  یحرـش  هب  نوناـق 
 ، دسر یم  رظن  هب  لاحم  يرما  طبترم ،  زیچ  تسیب  ای  هد  هب  تبـسن  هک  يدح  ات  دراذگ  یم  فعـض  هبور  مه ،  هب  طبترم  ءایـشا  ندـش  دایز 

لاثم نیمه  دروم  رد  تسا .  تهافس  یناور و  يرامیب  لیلد  نآ ،  هب  يانتعا  دوش و  یم  هدرمـش  درخب  ان  دهدب  ار  نآ  سکره  هک  یلامتحا 
لوا و ریت  هک  نیا  لامتحا  تسا و  دسرب 110  کی  هرامش  فده  هب  تفتلمان  يانیبان  ریت  هک  نیا  لامتحا  هدش ،  يراذگ  هرامـش  ياهفده  ، 
11000 دسرب ،  هس  ود و  کی ،  هرامش  فده  هب  موس  مود و  لوا و  ریت  هک  نیا  لامتحا  تسا و   1100 دسرب ،  ود  کی و  فده  هب  شمود 

ریت تبـسن  هب  بیترت  نیا  هب  تسا   110000 دـسرب ،  راهچ  ات  کی  فدـه  هب  مراهچ  موس و  مود و  لوا و  ياـهریت  هک  نیا  لاـمتحا  تسا و 
هناـگهد ياهفدـه  هب  هد  اـت  کـی  زا  اـهریت  تباـصا  لاـمتحا  تبـسن  میهد ،  همادا  ار  باـسح  نیا  یتـقو  مهد  فدـه  اـت  مـهد و  اـت  مـجنپ 

فده رگا 21  و  دـش .  دـهاوخ  نویلیرت  هد  رد  کی  فداصت  لامتحا  مینک  ضرف  اـت ،  هدزاود  ار  اهفدـه  رگا  دوش و  یم   000/000/1100
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رگا هک  یلاـح  رد  دـنک  یمن  اـنتعا  نآ  هب  اـقلطم  لـقع  هک  دوـش ،  یم   0001/000/000/000/1100 /: تباصا 2610211 لامتحا  دـنوش ، 
 ، درک تباصا  اهفده  هب  شیاهریت  داد و  رارق  هناشن  ار  اهفده  همه  هجوت ،  دـصق و  اب  رهام  يزادـناریت  هک :  میریذـپب  ار  لوا  صخـش  نخس 
دش مولعم  دمآ و  تسد  هب  هنوگ  نیا  طبترم ،  زیچ  کی  تسیب و  ات  هد  رد  فداصت  باسح  هک  لاح  میا .  هتفریذپ  ار  ییالقع  لامتحا  کی 

000/000/000/800/22 اب ار  اـهباتک  نآ  باـتک و  نویلیم  اب 38  ار  هناخباتک  نآ  باسح  ناـتدوخ  تسین ،  ییـالقع  فداـصت  لاـمتحا  هک 
رد یتقو  هن ،  ای  تسا  رت  هناهیفـس  مه  لاحم  لامتحا  زا  فداصت ،  لامتحا  دینیبب  دییامنب و  فرح ،  نویلیم  کی  اب  ار  هناخپاچ  نآ  فرح و 

کی یـضایر ،  ای  یملع  باتک  کی  یفداصت  ندمآ  دوجو  هب  لامتحا  فرح ،  نویلیم  کی  رد  دشاب ،  فداصت 11201  لامتحا  مقر 21 ، 
یفاک تسا ،  درایلیم  درایلیم  درایلیم  درایلیم  رد  کی  دییوگب  رگا  ایآ  داد ؟  ناشن  یسک  هب  ار  نآ  یمقر  اب  ناوت  یم  ایآ  دوش ؟  یم  دنچرد 
کی نیشام ،  کی  رد  لاثم  نیا  نآ ،  ندوب  لاحم  مکح  رد  ای  فداصت  ندرمـش  لاحم  زار  تسا  نیا  تساهنیا .  زا  شیب  هن ،  انیقی  تسا ؟ 

 . تسا يراج  ترامع ،  کی  یلاق و  کی  هناخراک ، 

هجیتن

کی شفورح و  تاملک و  اب  یـضایر ،  یفـسلف و  باتک  نویلیم  رازه  دـص  ای  نویلیم ،  رازه  اـی  اـم  ینویلیم  هناخباتک 38  مییوگ  یم  لاـح 
هنوگچ تسین و  يزیچ  تاملک ،  فورح و  شنیرفآ و  گرزب  باتک  نیا  ربارب  رد  رتشیب ،  نویلیم  رازه  اهدـص  هناـخپاچ و  فورح  نویلیم 

ره هناخباتک و  نویلیم   38 تسا ،  لهس  هک  باتک ،  نویلیم  تبسن 38  انیقی  هک  نم  تسا ؟  مرازه  کی  مهد و  کی  ایآ  تسا ؟  سایق  لباق 
ياهباتک فورح  عومجم  هب  فرح  کی  تبـسن  زا  تقلخ  ملاع  باتک  اب  شفورح  تاملک و  مامت  اب  باـتک  نویلیم  رازه  اهدـص  هناـخباتک 

ددع هب  تبـسن  اه  هناخباتک  نیا  ياهباتک  تاملک  فورح و  مامت  دادعت  ینعی  منیب !  یم  رتمک  یباتک ،  نویلیم  رازهدـص  ياه  هناخباتک  نیا 
ادـخ تسا ؟  رتکچوک  ردـقچ  تسا ،  رتکچوک  اهباتک  نیا  فورح  مامت  ربارب  رد  فرح  کی  زا  شنیرفآ  ياـه  هدـیدپ  تاـقولخم و  ماـمت 
دناوت یم  یـسک  ( 21 ( . ) ادَدَـم ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْول  َو  ّیبر  ُتاملَک  َدَـفنَت  ْنَا  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدـِفََنل  ّیبَر  ِتاِملَِکل  ادادـِم  ُرْحَْبلا  َناـک  َْول  ْلـُق   ! ) تساـناد

شا و هلمج  رطـس و  هحفـص و  ره  رد  شیاهباتک و  هناخباتک و  نآ  رد  ار  فداصت  لامتحا  میناوت  یمن  هک  یتروص  رد  اـیآ  دـیامن ؟  روصت 
لامتحا میناوت  یم  تقلخ ،  ملاع  رامـش  یب  ياه  هدـیدپ  نیا  رد  ار  فداصت  هنوگچ  میریذـپب ،  هدرک و  هیجوت  يوحن  هب  هناخپاچ ،  نآ  رد 

 ، دوش رتشیب  رگیدکی  اب  نآ  ملاوع  ازجا و  طابترا  نیناوق و  شنیرفآ و  رارـسا  رد  رـشب  رکفت  هچره  هک  تساجنیا  زگره !  زگره !  میهدـب ؟ 
سیماون و همه  نیا  هک  یگرزب  هدـننیرفآ  نآ  ربارب  رد  و  دوش .  یم  هاـگآ  ملاـع  نیا  رب  هدارا ،  ملع و  روعـش ،  دـصق ،  تموـکح  رب  رتـشیب 

نیمز تابن ،  دامج ،  ناویح ،  ناسنا ،  و  تایدام ،  تادّرجم ،  ملاع  زا  متا و  ات  اهناشکهک  زا  ملاع  نیا  رد  تاطابترا  تابـسانم و  تاماظن و 
نیا يانعم  هک  تساجنیا  دیاشگ .  یم  لیلهت  ریبکت و  حـیبست و  هب  نابز  دراذـگ و  یم  نیمز  رب  تیدوبع  یناشیپ  هدرک  رارقرب  ایرد  هوک و  ، 

و تسا . ))  رتهب  لاس  داتفه  تدابع  زا  ندرک ،  رکف  تعاس  کی  ٍۀَنَـس ؛ َنیْعبَـس  ِةَدابِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍۀَـعاس  ُرّکفت   :)) هک دوش  یم  مولعم  ثیدـح 
یِلا اوُعَجََرل  ۀمعّنلا  میسَج  ِةَردقلا و  میظَع  یف  اوُرَّکَف  ول  :)) ددرگ یم  رهاظ  مالّسلا )  هیلع  یلع (  ترـضح  شیامرف  نیا  يانعم  هک  تساجنیا 
یم وا  تـمعن  یگرزب  ادــخ و  ییاــناوت  تـمظع و  رد  رگا  (22 ؛ ) ٌۀـَلوُخدَم رئاصَبلاو  ٌۀَـلِیلَع  بُولُقلا  ِنِکلَو  ِقیرَحلا  َباذـع  اوفاـخَو  ِقیرّطلا 

 (( . تسا بویعم  اهتریصب  روجنر و  اهلد  یلو  دندرک ،  یم  میب  نازوس  باذع  زا  دندیدرگ و  یم  زاب  هار  هب  هنیآره  دندیشیدنا ، 

رگید حیضوت 

 ، هویم هفوکـش ،  لگ ،  ناگدـنبنج ،  تاناویح ،  ناشکهک ،  اه ،  هموظنم  ناگراتـس ،  زا : نآ  رامـش  یب  تاـقولخم  ملاـع و  نیا  رد  سکره 
هشیدنا اهقوذ ،  اهینمشد ،  اهیتسود و  اهدادعتسا ،  اه ،  هزیرغ  اهلکش ،  اه و  هفایق  اهناسنا ،  اهمعط ،  اهوب ،  اهگنر و  تخرد ،  هایگ ،  هزبس ، 

همه رب  هک  یقیقد  تاماظنو  اـهمتا  تارذ  اـههوک ،  اهندـعم ،  اـهکاخ ،  نیمز ،  عاـضوا  قولخمره ،  نوگاـنوگ  تـالاح  اـه و  هقـالع  اـه ، 
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 ، دیآرب قیقحت  ماقم  رد  هنافـصنم  دـیامن و  یـسررب  اهنآ  رب  ار  مکحم  ماظن  نیا  تموکح  شیادـیپ و  یگنوگچ  دـشیدنیب ،  تسامرفمکح 
مامت هکنیا  لوا :  لامتحا  دنک : قیدـصت  دریذـپب و  ار  ریز  لامتحا  راهچ  زا  یکی  دـیاب  رگید  ترابع  هب  داد و  دـهاوخن  رتشیب  لامتحا  راهچ 

اههوک و نیا  میتسه و  نآ  رد  هچنآ  تکرح و  ریـس و  همه  نیا  یکلف و  عاضوا  نیا  ناج و  یب  رادـناج و  زا  متا و  اـت  اـه  هموظنم  زا  ملاـع 
هن یباتفآ و  هن  تسه و  ینیمز  هن  دـنرادن ،  یتیعقاو  تقیقح و  تسین و  يزیچ  لایخ  زا  ریغ  تاـسوسحمو ،  تادرجمزا  همهو  همه  اـهخاک 

تابثا و در و  یتح  هعلاطم و  تحت  تسین  هتسیاش  هک  تسا  موهوم  لطاب و  يردق  هب  لامتحا  نیا  هن . . .  هن و  ناویح و  هن  ناسنا و  هن  هام و 
رب ماظن  نیا  دشاب و  هدش  دوجوم  دوخ  هب  دوخ  یجراخ ،  رث  ؤم  نودب  یتسین  مدـع و  زا  دـعب  ملاع  هکنیا  مود :  لامتحا  دریگب .  رارق  نالطب 

هکنیا موس :  لامتحا  تسین .  ییالقع  هک  تسا  لّوا  لامتحا  دـننام  نالطب  اخـس و  رد  زین  لامتحا  نیا  دـشاب ،  هتفاـی  تموکح  نآ  تاـنئاک 
هّدام صاوخ  زا  همه  ماظن ،  عاـضوا و  همه  نیا  تسین و  یماـجنا  زاـغآ و  ییاـهتنا و  لوا و  نآ  يارب  زا  تسا و  میدـق  هّداـم  هک  دوش  هتفگ 

ریحتم توهبم و  ار  لقع  هک  یبیارغ  بیاجع و  تانئاک و  فلتخم  فانـصا  فلتخم و  صاوخ  راثآ  تالدـبت و  تارییغت و  همه  نیا  تسا ، 
هّوق یناویح  ناـسناره و  هب  دـنک ،  یم  تیادـه  شدوخ  هار  هب  ار  يدوجوم  ره  هک  تسا  هّداـم  نیا  تسا و  هّداـم  راـثآ  زا  همه  دزاـس ،  یم 

يزیچره هب  یمهف و  یهاگآ و  يا ،  هدنبنجره  هب  يا ،  هزم  يا ،  هویمره  هب  یگنر ،  یلگره ،  هب  دهد و  یم  ار  دوخ  عفن  ررض و  صیخـشت 
رظن زا  هکنآ  رب  هوالع  زین  لامتحا  نیا  تسا .  هدروآدیدپ  نوگانوگ ،  ياهبتکم  ینافرع و  یفسلف و  راکفا  همه  نیا  هدیـشخب و  یتیـصاخ  ، 

دنـسپ درخو  دشاب  یمن  لوبق  لباق  زین  دوخ  يدوخ  هب  دنک ،  یم  در  ار  نآ  ترارح )   ) کیمانیدومرت نوناق  هدـش و  نشور  شنالطب  ملع ، 
هنوگ نیا  هک  ار  يا  هّدام  دـنک و  ضرف  هّدام  صاوخ  دـناوت  یمن  ار  دـصق  روعـش و  یگدـنز و  تایح و  راـثآ  همه  نیا  لـقع  اریز  تسین ؛ 

رث و ؤم  دیامن و  روصت  قیقد  هدش و  باسح  تاماظن  تاکرح و  همه  نیا  تلع  لعاف و  دناوت  یمن  دنیب ،  یم  رـشب  رخـسم  ناوتان و  زجاع و 
هزیر تقد و  ییامنرنه و  ییابیز و  همه  نآ  دینیبب و  ار  یتمظع  اب  دنلب و  رایـسب  راوتـسا و  خاک  امـش  هک  تسا  نیا  لثم  درامـشب .  ریذـپ  رثا 

هب نآ  رد  هک  یحلاصم  اهنهآ و  اهرجآ ،  اهگنس ،  هب  دیهدب ،  تبسن  رهام  هغبان و  رایسب  یـسدنهم  هب  دیاب  تسا و  نآ  رد  هک  ار  ییاهیراک 
روصت ار  بسانت  ماظن و  یهاگآ و  ملع و  راثآ  تقد ،  تمکح ،  یهانتم ،  ریغ  لامک  صخـش ،  لامتحا ،  نیا  رد  دیهدب .  تبـسن  هتفر  راک 

ریز هک  یکاخ  لثم  هب  ار  یلاعتم  ياهـشزرا  تـالامک و  نیا  همه  کـلذ  عم  دـبای و  یم  هدـنزرا  یلاـعتم و  هداـعلا  قوف  ار  نآ  دـیامن و  یم 
نیا سپ ،  درامـش .  یم  لامک  لامج و  همه  نیا  هدنروآ  دوجو  هب  ار  نآ  دهد و  یم  تبـسن  دنک  یم  قاشنتـسا  هک  ییاوه  ای  هتخیر  شیاپ 

مهارف هب  فوقوم  هویم  تخرد  کی  ای  مدـنگ  هشوخ  کی  ای  لگ  هتوب  کی  ندـییور  دـنیب  یم  هک  یناسنا  لقع  تسا و  دودرم  زین  لاـمتحا 
یم تبسن  يروعش  دصق و  تیشم و  هدارا  هب  ار  نآ  راچان  تسا  جراخ  لخاد و  زا  يرایـسب  تالاعفنا  لعف و  ییاه و  هنیمز  طیارـش و  ندش 

ییالقعریغ تالامتحا  همهاهنیا  دـنک .  یم  يراددوخ  تدـش  هب  دـهد ،  تبـسن  هّدام  هب  دـنادب و  بآ  لگ و  راک  ار  نآ  هکنیا  زا  و  دـهد . 
تفای اهنآ  یتسرد  رب  يدهاش  هاوگودنوش و  یمن  کیدزن  لقع  هب  تقو  چیه  رشب ،  فرژ  هشیدنا  قیمع و  تارکفت  نایرج و  رد  هک  تسا 
مکحم نیناوق  نیا  نوگانوگ و  تانیاک  همه  نیا  ناهج و  هک  تسا  نیا  نآو  درادـن  مجنپ  هک  یمراهچ  لامتحا  دـنام  یم  یقاب  دوش .  یمن 

بویع مامتزا  هزنم  لهاج و  هن  زجاع و  هن  مسج و  هن  تسا و  هّدام  هن  هک  تسا  نآ  دوخ  زا  ریغ  يدوجو  هب  دنتـسم  نآ ،  رب  مکاح  دـعاوق  و 
؛ ) 23  . . . () ُهّللا َُّنلوُقََیل  َضْر  الاَو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  نَم  ْمُهَْتلءاَس  ِْنَئلَو   : ) تسا (( ادخ  ، )) دوجو نآ  تسا و  تالامک  عیمج  عماجو  صیاقنو 

لامتحا مراهچ ،  لامتحا  زا  ریغ  يرآ  ادخ . )) دنیوگ  یم  هنیآره  هدرک ،  قلخ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  هک  یسرپب  ناشیا  زا  رگا  و  ))
دنک یسررب  روغ و  تقلخ  ملاع  رارسا  رد  رتشیب  رشب  رکف  هچره  هک  تسا  نیا  تسین .  دشاب  قباطم  رشب  ترطف  اب  دنسپ و  درخ  هک  يرگید 

رارسا نامه  نآ  زراب  هنومن  دوش و  یم  رتشیب  هدیقع  نیا  تحص  ياهیناشن  دهاوش و  دوش ،  رتشیب  وا  ياهـشناد  مولع و  ياه  هتـشر  هچره  و 
قیقحت رارسا و  فشک  هب  لوغشم  هتسویپ  صصختم ،  ياملع  شتمسقره  رد  هدش و  یملع  شا  هتشرره  هک  تسا  ناسنا  دوخ  دوجو  باتک 

هتشر نیا  همه  مشچ و . . .  ینیب ،  قلح ،  شوگ ،  تسوپ ،  شراوگ ،  هاگتسد  نوخ ،  ناوختـسا ،  باصعا ،  زغم ،  ناور ،  شخب  دنتـسه ، 
هتـسویپ و لصتم و  رگیدکی  هب  ار  شیاضعا  شنطاب و  اب  ار  شرهاظ  دراد و  رارق  ناسنا  نیا  دوجو  رد  هک  تسا  يریبدـت  مظن و  رب  لیلد  اه 
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چیه شیادـیپ  ناکما  دوب ،  بیترت  مظن و  یب  دوبن و  لادـتعا  ماظن و  نیا  رگا  هک  تسا  هداد  رارق  بسانتم  طوبرم و  جراخ  ملاـع  اـب  ار  همه 
راک و هتـشر  رد  مه  یـسکره  لاح  نیع  رد  دـنوش و  یم  رتکیدزن  ادـخ  هب  دـنورب  شیپ  هچره  ناشدوخ  هتـشر  رد  اـملع  همه  دوبن ،  یملع 

درادن هک  درادن  لد  تسا  لد  دنوادخ  هک  سک  نآ  رب  داب  نیرفآ  دسانـش .  یم  ار  ادـخ  شا -  همر  هلگ و  زا  نابایب  ناپوچ  یتح  شلغش - 
دوجو راویدورد  رب  بجع  شقن  همه  نیا  رارسا  نیا  دنک  مهف  یعمتسم  همه  هن  دنحیبست  رد  همه  ناتخرد  ارحص و  هوک و  رارقا  دنوادخ  هب 

 ، دوجوم ره  شیادـیپ  يا ،  هدـیدپ  ره  دـنک ،  یم  ساـسحا  ار  هچره  دـنیب و  یم  ناـسنا  ار  هچره  راوید  رب  دوب  شقن  دـنکن  ترکف  هک  ره 
هجوت وا  يوس  هب  رتشیب  ناسنا  هچره  و  تسا .  یـسانش ))  ادخ  ناهرب   )) همه همه و  اهنآ  تازجعم  و  ایبنا ،  یگدنز  نآ ،  نوکت  یگنوگچ 

 ، دیامن لمءات  سانشادخ  نادرم  خیرات  تالاح و  رد  دنک ،  تاجانم  وا  اب  دناوخب ،  ار  وا  دتسیاب ،  وا  هاگرد  رد  شیاین  شتسرپ و  هب  دنک ، 
رتشیب هراب  نیا  رد  ار  یهلا  يامکح  املع و  تاملک  هدش و  دراو  یسانشادخ  رد  هک  ار  يرابخا  ثیداحا و  دناوخب و  ربدت  اب  ار  دیجم  نآرق 
شلد دوش و  یم  اعد  رکذ و  وا ،  اب  تاجانم  ادخ ،  دای  وا  يارب  اهزیچ  نیرتذـیذل  هک  ییاجنآ  ات  ددرگ  یم  وت  سانـشادخ  دـیامن ،  هعلاطم 

ادخ هب  نامیا  رد  وا  یعقاو  تداعس  دمهف  یم  هک  ییاج  ات  24 ؛ )  . . . () ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِذـِب  الَا  ددرگ . . . ( : یم  مارآ  وا  دای  اب  طقف 
اب هک  سک  نآ  لاـح  هب  اـشوخ  و  دـسرب !  لاـح  نیا  هب  هک  سک  نآ  لاـح  هب  اـشوخ  تسین .  رتـالاب  نآ  زا  یلاـمک  هـک  تـسوا  یگدـنب  و 

کَّبُح ینقُزرا  َّمهّللَا   . )) دوش صالخ  ینیبدـب ،  يدـیمون و  سءای ،  هودـنا ،  هّصغ ،  زا  دـبای و  تاجن  ّریحت  ینادرگرـس و  زا  ادـخ  تخانش 
دراد و یم  تسود  ار  وـت  هک  سکره  یتـسود  ار و  تدوـخ  یتـسود  ایادـخ !  َکـِبُرق ؛ یلا  یُنلِـصُوی  ٍلَـمَع  ِّلُـک  َّبُحَو  کُّبُحی  نَم  َّبُحَو 

رتیلاع رتمهم و  ثحب  نیا  زیزع !  هدنناوخ  نک . ))  نم  يزور  دزاس ،  یم  کیدزن  وت  هب  دـناسر و  یم  وت  برق  هب  ارم  هک  یلمع  ره  یتسود 
ینید و یناـسنا و  ثحاـبم  همه  هک  تسا  یثحب  دوش ،  میدـقت  همدـقم  تروص  هب  همدـقم و  کـی  نمـض  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتراد  جرا  و 
هک تسا  یثحب  تسا ؛  ثحب  نیا  ناربمایپ ،  توعد  ینامـسآ و  ياهباتک  ماـمت  فدـه  نیلوا  لوا و  فدـه  تسا و  نآ  رب  ینتبم  یناـفرع ، 

 . . . یسانش و ناور  یسانش ،  ندعم  یسانش ،  نیمز  یسانش ،  هایگ  یسانش ،  ناهیک  یسانش ،  تسیز  یسانشروناج ،  یسانش ،  ناسنا  مولع 
لاـثما زا  هوـالع  هب  و  ددرگ .  یم  رتبلاـج  رت و  یعقاو  ثحب ،  نـیا  دـبای ،  شرتـسگ  رتـشیب  اهـشناد  نـیا  هـچره  دـیامن و  یم  دـییءات  ار  نآ 

نم لاثماردق  تسا .  يزاورپدنلب  تراسج و  یلاعتم ،  ثحب  نینچ  رد  دورو  نتفگ و  نخـس  نمدـننام ،  عالطا  مکو  تعاضب  مک  ینافیعض 
تسا رتمک  هدومرف  هیبشت  نآ  هب  ادخ  فصو  ماگنه  رد  ار  نادنمدرخ  القع و  مالّسلا )  هیلع  ماما (  هک  يا  هچروم  نآ  ردق  زا  نادیم  نیا  رد 

ناگتفایراب و ناهاگآ ،  سانـشادخ ،  نادرم  اب  نخـس  نادـیم  اـجنیا  ( 25  ( . ) نیتعاـّنلا ِتعَنَو  َنیفِـصاولا  فصَو  قوَف  َوُـه  نَم  َناحبُـسَف  . )
زومآ و فراعم  ياه  هبطخ  نآ  و  مالّسلا )  هیلع  یلع (  اب  نخس  نادیم  تسا .  تلاسر  تمـصع و  تیب  لها  مولع  نآرق و  فراعم  نالماح 

سلاجم قداص و  رفعج  ماما  سرد  بتکم  نیدـباعلا و  نیز  ماما  ياعد  بتکم  زا  دـیاب  اجنیا  رد  تسا .  هغالبلا  جـهن  تقیقح  اـنعم و  زا  رپ 
رگا اـم  تخومآ .  تفرعم  ناـنآ  ملع  سرد  رد  ناگدـش  تیبرت  صاـخ و  باحـصا  و  مالّـسلا )  مهیلع   ) همئا ریاـس  اـضر و  ترـضح  ثحب 

وت دـمح  نخـس  ینابز  هب  سکره  دـیوگ : وت  دـمح  نخـس  ینابز  هب  سکره  هاگتـسیا ،  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نامرذـع  مییوگ  یم  ینخس 
شرکذ هب  ( 26  ( . ) میکَحلازیزَعلا ِسوُّدـُْقلا  ِِکلَْملا  ِضر  ْالا  ِیفامَو  ِتاومَّسلا  ِیفام  ِهّلل  ُحِّبَُـسی   ) هنارت هب  يرمق  یناوخلزغ و  هب  لبلب  دـیوگ 

شحیبـست هب  يراـخ  ره  هک  تسا  یناوـخ  حـیبست  شلگ  رب  لـبلب  هن  تسا  شوـگ  هب  ینعم  نیا  هک  دـناد  یلد  تسا  شورخرد  ینیب  هچره 
َکیلَع ًءانَث  یـصُحا  کتفرعم ال  قح  كانفرع  ام  رـشب  انناف  انیلع  بت  کتفـص  نع  نوفـصاولا  زجع  کترفغمب  يرولا  ماصتعا  تسا  یناـبز 

ِبُولُْقلا ُراْصبَا  َقرَخت  یّتَح  َکَیِلا  اهِرَظَن  ءایِِـضب  انبُوُلق  َراصبا  ِرناَو  َکـیِلا ،  عاـطِقنالا  َلاـمَک  ِیل  ْبَه  یهِلا   )) َکِـسفَن یلَع  تیَنثَا  اـمَک  َتنَا 
ار تدوخ  هب  یگتـسبلد  هجوت و  لامک  ام  هب  ایادـخراب !  27 ؛ )  ) کِسُدق ِّزِِعب  ًۀقَّلعُم  انُحاورَا  َریـصتَو  ِۀَمَظَعلا  ندـعَم  یِلا  لِصَتَف  روُّنلا  َبَجُح 

ندـعم هب  دردـب و  ار  رون  ياه  هدرپ  اهلد  ياهمـشچ  ات  نادرگ  ینارون  تدوخ  يوس  هب  رظن  ییانـشور  هب  ار  اـم  ياـهلد  ناگدـید  شخبب و 
یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  مق  ددرگ . )) طبترم  وت  سدق  تزع  هب  ام  حاورا  دسرب و  تمظع 

اهخساپ واهشسرپ 

راگدیرفآ يوس  زا 57هب  هحفص 15 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اهخساپ واهشسرپ 

ّلوا شسرپ 

تلع هدـیرفآ و  یـسک  هچ  ار  ادـخ  سپ  تسا  حیحـص  رگا  تسا ،  حیحـص  دراد )) یتلع  هدـننیرفآ و  يدوجومره ،   : )) هک هلمج  نیا  اـیآ 
دنتـسین ادخ  هب  دقتعم  هک  یناسک  زا  مه  دنراد و  هدیقع  نامیا و  لاعتم  دنوادخ  دوجو  هب  هک  نانآ  زا  مه  الّوا :  خـساپ :  تسیکوا ؟  دوجو 

نوناق دراد و  يا  هدـننیرفآ  تلع و  يدوجومره  رگا  هک :  دوش  یم  لا  ؤس  هنوگنیدـب  ادـخ  هب  نینم  ؤم  زا  اما  دومن ؛ شـسرپ  کی  ناوت  یم 
 - دنتـسین دـقتعم  ادـخ  هب  هک  نانآ  زا  و  تسیک ؟  وا  هدـننیرفآ  رت ،  هداس  ریبعت  هب  و  تسیچ ؟  ادـخ  دوجو  تلع  سپ  تسا ،  تسرد  تیلع 
لا ؤس  ود  نیا  نیب  قرف  تسیچ ؟  لولعم  هدام  سپ  هک  دوش  یم  لا  ؤس  هنوگنیا  دنناد -  یم  هدام  لولعم  ار  زیچ  همه  هک  اهتسیلایرتام  دننام 

دنوش و یم  درک  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  یتالاکـشا  تاداریا و  راتفرگ  دنناد ،  یم  ّتلع  یلزا و  ار  هدام ))   )) هک نانآ  هک :  تسا  نیا  رد 
یماهبا داریا و  لاکـشا و  ناشیا  رب  دنناد  یم  هدننیرفآ  یلزا و  ار  ادخ  هک  نانآ  هک  یلاح  رد  دنیآ ،  یمن  رب  تاداریا  نآ  هب  خساپ  هدـهع  زا 

ندش و هدیرفآ  هک  يدوجوم  نیب  هابتـشا  تقد و  مدع  زا  یـشان  شـسرپ ،  نیا  ایناث : دمآ .  دهاوخن  شیپ  دنهدب ،  خساپ  نآ  زا  دـنناوتن  هک 
زا وا  یتسه  هدیدپ و  دوجو و  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ،  دوجوم  هدش و  هدیرفآ  تسا  لمتحم  لقاال  هک  درادن  تافانم  وا  تاذ  اب  ندوب  هدیرفآ 

نتـشاد دوخ  زا  یتـسه  يراد و  دوجو  ندوب و  ندوبن و  لولعم  ندوبن و  هدـیرفآ  شتاذ ،  ياـضتقا  هک  يدوجوم  نیب  دـشاب و  شدوـخ  ریغ 
مه تّیلع  نوناق  تسین و  حیحـص  تّیلک  نیا  هب  دراد )) يا  هدـننیرفآ  يدوجومره   )) هک هدـعاق  نیا  مییوگ :  یم  رگید  ترابع  هب  و  تسا . 

دوجو هک  تادوجوم  یضعب  فلا :  دنشاب : یم  هنوگود  یتسه  دوجو و  رظن  زا  تادوجوم  اریز  تسین ؛  روصت  لباق  لوقعم و  تیّلک  نیا  هب 
یتاذ تیثیح  رگید : ترابع  هب  و  تسین .  دوجو  بوجو  تلع و  زا  يزاـین  یب  مدـع و  زا  یتسین  زا  هزنت  كاـکفنا و  اـهنآ  یتسه  ققحت و  و 

نکمم دنـشاب و  هدـیدپ  لولعم و  تسا  نکمم  دـنرادن ،  تلع  نتـشاد  زا  ابا  تلع و  مدـع  ياضتقا  لقا  دـح  ای  تسا ؛  تلع  هب  جایتحا  اهنآ 
یلزا ار  نآ  دنچ  ره  یلو  دنناد  یم  یلزا  ار  نآ  هک  اهتسیلایرتام  نویّدام و  يءار  ربانب  هدام ))   )) لثم دنشاب .  هتشادن  هدننیرفآ  تلع و  تسا 
لولعم تسا و  تلع  هب  جایتحا  مدع  نآ ،  یتاذ  تیثیح  هک  دنیوگب  دنناوت  یمن  تسین ،  تلع  هب  جایتحا  نآ  یتاذ  تیثیح  دنیوگب  دـننادب و 
تقیقح رد  هک  دور  یم  لامتحا  هدام ،  تاذ  هب  هجوت  اب  لوا و  رظن  رد  تروص  ود  ره  نوچ  تسا ؛  نآ  یتاذ  تیثیح  ندوب ،  یلزا  ندوبن و 

دشاب مه  لولعم  هتـشاد و  تلع  تسا  نکمم  تلع )  مدع  ياضتقا  هن  دنک و  تلع  ياضتقا  هن  شتاذ  ینعی   ) دشاب اضتقا  ال  تلع ،  هب  تبـسن 
هدام یتاذ  ندوبن ،  لولعم  ّتیلزا و  هک  دیـسر  دنهاوخن  اجنیا  هب  دننک  بیقعت  ار  بلطم  مه  هچره  دشاب و  هتـشادن  تلع  تسا  نکمم  مه  و 

لولعم ضرف  هب  تروص ،  نیا  رد  دـیایب .  مزـال  ضرف ،  فـالخ  دوب و  دـهاوخن  هداـم  هداـم ،  دوش ،  هداـم  يارب  ّتلع  ضرف  رگا  هک  تسا 
يزیچ هنوگچ  و  تسا ؟  روصت  لباق  هنوگچ  تسین ،  نآ  یتاذ  تیثیح  ندوبن  لولعم  هک  يدوجوم  تیلزا  بوجو و  دوجو و  هداـم ،  ندوبن 

رد هنوگچ  تیلع  نوناق  دـشاب و  یلزا  هدوبن و  لولعم  دـناوت  یم  تسین ،  لوقعم  ان  شمدـع  ضرف  تسین و  مدـعزا  يابا  شتاذ  تیثیح  هک 
دراد یتلع  يدوجوم  ره  رگا  و  تسین ؟  يراج  هداـم  رد  تیّلع  نوناـق  ارچ  هک :  تساـجب  لا  ؤس  نیا  نیا ،  رباـنب  دراد .  یمرب  انثتـسا  اـجنیا 

خساپ نآ  هب  دیاب  نوّیدام  هک  تسا  یـشسرپ  نیا  تسا ؟  هتفای  دوجو  تلع ،  نودب  ائانثتـسا  هدام  هنوگچو  تسیچ ؟  هدام  دوجو  تلع  سپ 
نتشادن ابا  طقف  ار  تادوجوم  هنوگنیا  یتاذ  تیثیح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنرادن .  نآ  يارب  یحیحـص  خساپ  هک  یتروص  رد  دنهدب ، 

مه هک  يدوجوم  نینچ  روصت  دـنچره  هک  مینک  ضرف  اضتقا )) ال   ، )) ندوبنو ندوب  لولعم  تلع و  هب  جایتحا  رد  ار  اهنآ  مینادـب و  تلع  زا 
 ، دوش یم  ناکما  بوجو و  تفـص  نکمم و  بجاو و  نیب  طـلخ  هکنیا  تهج  زا  تلع ،  اـب  مه  دـشاب و  دوجوم  تلع  نودـب  دـشاب  نکمم 
یم ادـیپ  دوجو  هنوگچ  تلع  نودـب  تسا ،  نکمم  رگا  و  تسا .  تلع  زا  زاین  یب  سپ  تسا ،  بجاو  دوجوم  نیا  رگا  نوچ  تسا ؛  لاحم 

شدوجو تسا و  لقتـسم  ای  و  تساریغ .  لولعم  ریغ و  هب  هتـسباو  سپ  تسا ،  ریغ  هب  طابترا  قلعت و  شدوجو  ای  رگید : ترابع  هب  و  دنک . 
تلع نودـب  شدوجو  ضرف  هنوگچ  تسا ،  ندوبن  ندوب و  لولعم  هب  تبـسن  اـضتقاال  رگا  سپ  تسین ،  لولعم  تسا و  دوـخ  هب  دوـخ و  زا 
اجنیا رد  ار  رتـقیقد  حیحـص و  رظن  نیا  رگا  اـما  و  تساـجب .  ـالماک  تلع ،  زا  شـسرپ  داریا و  ضرف ،  نیا  رد  لاـح  ره  هب  تسا ؟  نـکمم 
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دنتـسین و نوریب  هنوگ  ود  زا  تادوجوم  الـصا  تسا و  ندوب  لولعم  تلع و  هب  جاـیتحا  تادوجوم ،  زا  هنوگنیا  یتاذ  تیثـیح  هک  میتفریذـپ 
دهاوخن ناکما  تلع ،  نودـب  هداـم  دوجو  نیارباـنب ،  دوش .  یمن  روصت  دـشاب ،  اـضتقا  ـال  ندوبن ،  ندوب و  لولعم  هب  تبـسن  هک  يدوجوم 

هدـننیرفآ و يدوجومره   )) یلک هدـعاق  تیلع و  نوناق  تروص ،  ره  رد  میـسانشن .  ار  نآ  تلع  دـنچره  دـشاب  لولعم  دـیاب  هداـم  تشاد و 
مینادب اضتقا  ال  نتشادن ،  نتـشاد و  تلع  ندوب و  لولعم  هب  تبـسن  ار  اهنآ  هاوخ  تسا ،  يراج  تادوجوم  عون  نیا  رد  طقف  دراد ، )) یتلع 

شدوجو تلع  هتفای و  دوجو  ارچ  هدش ؟  دوجوم  ارچ  هدـش ؟  رادـیدپ  ارچ  هکنیا  زا  شـسرپ  مینادـب ،  تلع  هب  زاین  ار  اهنآ  یتاذ  تیثیح  ای 
یب لامک و  وا  یتسه  ققحت و  یتاذ و  تیثیح  هک  تسا  دوجوم  مسق  کی  ب :  تساـجب .  دراد و  اـج  تسیک ؟  شا  هدـننیرفآ  و  تسیچ ؟ 

ضرف اریز  دنک ؛ ادیپ  هار  دـناوت  یمن  تیّلع  نوناق  دوجوم ،  نیا  رد  تسا .  ندوبن  هدـیرفآو  ندوب  دوخ  زا  دوخ و  هب  دوخ  تلع و  زا  يزاین 
دشاب لوا  هتـسد  فیدر  رد  دشابن و  میتفگ  هک  يدوجوم  نآ  وا  هک  تسا  نیا  اب  يواسم  دشاب ،  لولعمو  دبای  هار  نآ  رد  نوناق  نیا  هک  نیا 

نآ تلع  و  هدـیرفآ ؟  یک  ار  دوجوم  نیا  سپ  دراد ،  يا  هدـیرفآ  يدوجومره  هک  تسا  نیا  هدـعاق  نوـچ  تفگ :  ناوـت  یمن  اـجنیا  اذـل  . 
تادوجوم اـب  ار  دوجوم  نیا  دوش ،  یمن  تقد  هکنیا  يارب  تسا ؛  دوجوم  نیا  فیرعت  هب  هجوت  مدـع  زا  یـشان  لا  ؤس  نیا  نوچ  تسیچ ؟ 

هکنیا زا  لفاغ  دـنیامن ،  يراج  دـنهاوخ  یم  مه  اجنیا  رد  تسا ،  يراج  اهنآ  رد  هک  ار  يا  هدـعاق  تهج  نیا  زا  دـنیامن ،  یم  هابتـشا  رگید 
؛  تسین دوجو ))  )) تلع هب  يدـنمزاین  جاـیتحا و  تلع  تسا .  عقاو  فـالخ  ضرف و  فـالخ  لاـحم و  دوـجوم  نیا  رد  هدـعاق  نیا  ناـیرج 

لولعم و ار  نآ  میا  هدـید  دوجو ))  )) هچره میا  هدرک  هک  ییاصقتـسا  بسح  رب  اـم  دـنیوگ : یمو  هدرک  ناـمگ  نویداـم  زا  یخرب  هچناـنچ 
 . مینک لا  ؤس  يدوجوم  ره  دوجو  تلع  زا  میناوت  یمو  تسا  يراج  يدوجوم  ره  رد  تیلع  نوناق  نیا ،  رب  انب  میا ،  هتفاـی  تلع  هب  دـنمزاین 
ار يدام  دوجومره  نوچ  دیا ؛ هتخانش  یبرجت  یئدبم  ار  تیّلع  ءادبم  هک  دیا  هداتفا  هابتشا  رد  اجنیا  زا  امش  هک :  تسا  نیا  فرح  نیا  خساپ 

دودـح زا  امـش  هبرجت  نیا  ـالوا  هک  یلاـح  رد  تسا  دوـجومره  یتاذ  تلع ،  هب  جاـیتحا  هک  دـینک  یم  روـصت  دـینیب ،  یم  تلع  هب  جاـتحم 
يداـم و ریغ  تادوـجوم  رد  ناوـت  یمن  ار  نآ  هجیتـن  تسین و  نوریب  تسین ،  اـهنآ  یتاذ  تـلع ،  هـب  جاـیتحا  مدـع  هـک  يداـم  تادوـجوم 

اما دنک  یم  تابثا  تلع  هب  ار  يدام  دوجوم  جایتحا  امش  هبرجت  نیا  ایناث  درمـش .  يراج  تسوا ،  یتاذ  تلع  هب  جایتحا  مدع  هک  يدوجوم 
هبرجت اـب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  یبـلطم  دراد ،  رگید  تلع  اـی  تسا  نتـشاد  دوج  سفن و  يدوجوم و  ره  یتاذ  تلع ،  هب  جاـیتحا  هک  نیا 
درجم يدام و  زا  معا  يدوجوم -  ره  رد  یلک  روط  هب  هک  ینوناق  نیاربانب ،  تسا .  شیامزآ  دودـح  زا  جراخ  اـنعم  نیا  اریز  درک ؛ فشک 

ای یتاذ  ناکما  ای  دشاب  ثودح  ای  دیاب  تلع ،  هب  نآ  جایتحا  تلع  هک  تسا  نیا  دشاب ،  يراج  دشابن -  وا  یتاذ  تلع ،  هب  جایتحا  مدع  هک 
هن قولخم و  هن  تسا و  لولعم  هن  هدش و  هدیرفآ  هن  هک  تسا  يا  هناگی  ءادبم  للعلا و  ۀلع  دوجوم و  نامه  دنوادخ  نوچ  يدوجو و  ناکما 
رد طقف  لا  ؤس  نیا  نوچ  هدـیرفآ ؛  ار  وا  یـسک  هچ  تفگ  ناوت  یمن  تسا ،  ثودـح  يدوجو و  ناکما  یتاذ و  ناـکما  زا  هّزنم  جاـتحم و 

تیـصاخ اتاذ  ایـشا  زا  یـضعب  تسین :  هشقانم  لثم  رد  دوش .  یم  حرطم  يدوجو  ای  یتاذ  ناکما  هب  نکمم  ثداح و  هدـش و  هدـیرفآ  دروم 
 : تفگ دوش  یم  ایشا  نیا  هب  تبـسن  دنوش .  نیریـش  ای  روش  ات  تخیر  رکـش  اهنآ  رد  ای  دز  کمن  ار  اهنآ  دیاب ،  دنرادن ،  يروش  ای  ینیرش 
هب تبـسن  یلو  تسیچ ؟  یـش ء  نیا  ینیریـش  اـی  يروش  تلع  سپ  دراد ،  يا  هدـننک  روش  هدـننک و  نیریـش  يروـش ،  نیریـش و  ره  نوـچ 

 . تسین حیحص  شسرپ  نیا  تساهنآ ،  یتاذ  يروش ،  ینیریش و  هک  رکش )) کمن و  ))

ّمود شسرپ 

ناهج تعیبط و  ملاع  تایدام و  طقف  ایند ))  )) زا دوصقم  خـساپ :  تسا ؟  ثداح  هدـمآ و  دوجو  هب  ادـعب  اـی  تسا  میدـق  یلزا و  اـیند  اـیآ 
یم تسا ،  تعیبط  هدام و  ملاـع  دوصقم  رگا  دوش ؟  یم  ودره  تاـیدام  تادرجم و  لـماش  هک  تسادـخ  ریغ  دوصقم ،  اـی  تسا  سوسحم 
ّسح اب  دـهاوخ  یم  ار  زیچ  همه  هک  يّدام  رفن  کی  يارب  تسا .  هتفاـی  شیادـیپ  هدـش و  ثداـح  تسین و  میدـق  یلزا و  ناـهج ،  مییوگ : 

رما کی  هب  لیلد  یب  يا  هدیقع  زین  نآ  هب  نامیا  درادن و  ناکما  نآ  تابثا  هدوبن و  شیب  لایخ  روصت و  کی  هدام  ندوب  یلزا  دـنک ،  كرد 
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هماقا نآ  رب  ناهرب  تسین و  تابثا  لباق  عوضوم  نیا  زین  دننک  یم  اکتا  یلقع  لیالد  هب  هک  مه  یناسک  يارب  تسا و  سح  زا  ناهنپ  یبیغ و 
نانآ دنمان و  یم  للعلا  ۀلع  ار  نآ  دنزاس و  یم  هدام  هب  یهتنم  هرخ  الاب  ار  اه  هدـیدپ  تالولعم و  ثداوح و  مامت  هک  نانآ  سپ  دوش .  یمن 
يءار راهظا  هتـشاد و  مزج  دوخ ،  رظن  رد  دـنناوت  یمن  دـنهد ،  یم  يءار  نآ  یناـمز  مَدـِق  هداـم و  ّتیلزا  هب  ادـخ  دوجو  هب  فارتعا  اـب  هک 

هب الثم  تسا ،  فلاخم  زین  یملع  یّـسح و  لیالد  دهاوش و  اب  دارفا  نیا  رظن  هوالع ،  هب  دننک .  هیکت  یلقع  لیلد  ای  ّسح  هب  دنیامن و  یعطق 
هدرک تباـث  ترارح )  ( ) 29  ) کیمانیدومرت نوناق  : )) اداناک يابوتینام ))   )) هاگـشناد یتسیز  کـیزیف  داتـسا  ( 28  (() نلآ کـنارف   )) هتفگ
لباق يژرنا  رگید  دنـسر و  یم  یهباشم  تسپ  ترارح  هجرد  هب  ماسجا  مامت  نآ  رد  هک  تسا  ناور  یعـضو  هب  ور  هتـسویپ  ناهج  هک  تسا 

 ، دوب دوجوم  لزا  زا  تشادن و  يزاغآ  ناهج  رگا  دوب .  دهاوخ  نکمم  ریغ  یگدنز  رگید  تلاح  نآ  رد  تشاد ،  دهاوخن  دوجو  یفرـصم 
هاوگ یگدـنز ،  زا  هدـنکآ  نیمز  ناگراتـس و  نازوس ،  دیـشروخ  دـشاب .  هدـش  ثداح  يدوکر  گرم و  تلاح  نینچ  نیا ،  زا  شیپ  دـیاب 
دناوت یمن  نیا ،  رب  انب  هدوب و  نآ  شیادـیپ  زاغآ  نامز ،  زا  یـصاخ  هظحل  هداتفا و  قافتا  نامز ))   )) رد ناهج  زاغآ  هکنیا  رب  تسا  یقداص 
هتـشاد دوجو  دیاب  زیچ  همه  رب  ياناوت  اناد و  يدبا  قلاخ  کی  ای  نیتسخن  گرزب  تلع  کی  راچان  هب  سپ  دـشاب ،  قولخم  کی  زج  يزیچ 

تباث بلطم  نیا  یمیـش  رد  دیوگ : یم  نادیمیـش  نادیـضایر و  ( 31  (() نرثوک دـنلولک  ناج  ( )) 30 (( . ) دـشاب هتخاس  ار  ناهج  هک  دـشاب 
 . دـنت هزادـنا  یب  رگید  يا  هراپ  يدوبان  تسا و  دـنک  هزادـنا  یب  داوم ،  زا  يا  هراپ  يدوبان  اهتنم  دوش ،  یم  دوباـن  يزور  هداـم ،  هک  هدـش 

نیا هک  دهد  یم  ناشن  رگید  مولع  یمیـش و  زا  يدـهاوش  تسا .  هتـشاد  يزاغآ  راچان  رارق ،  نیا  زا  تسین و  یلزا  هدام ،  دوجو  نیاربانب ، 
زین ار  نآ  شیادـیپ  یبیرقت  ینامز  لیالد  یتح  هتفرگ و  تروص  یناهگان  هداـم ،  شیادـیپ  فـالخ  رب  هکلب  هدوبن  یجیردـتو  دـنک  زاـغآ ، 

 (( . فداصت شوختـسد  هن  تسا  هدوب  نیناوق  وریپ  نامز  نامه  زا  هدش و  هدیرفآ  يدام  ناهج  ینّیعم  نامز  رد  رارق  نیا  زا  دهد ،  یم  ناشن 
 . ینف و هیرشن  نیدنچ  ریبدرس  وکسیسنارف و  ناس  هاگشناد  داتسا  یسانش و  تسیز  هرادا  سیئر  مولع و  داتسا  لسیکرتول ))  دراودا  ( )) 32)

یمن نایرج  نیا  دوش و  یم  يراج  درـس  ماـسجا  فرط  هب  مرگ  ماـسجا  زا  ترارح  هراومه  ( 33  (() یپورتنا  )) نوناق قبط  : )) دـیوگ یم  . . 
زا و  تسا .  هدافتسا  لباق  يورین  هب  هدافتسا  لباق  ریغ  يورین  تبـسن  یپورتنا  تقیقح  رد  دریگب ؛ ماجنا  سوکعم  روط  هب  دوخ  هب  دوخ  دناوت 
دـش یم  يواـسم  مه  اـب  ماـسجا  ماـمت  ترارح  شیپ  اهتدـم  زا  دوـب  یلزا  ناـهج  رگا  تسا .  دـیازت  هب  ور  یپورتـنا  هک  میناد  یم  اـم  یفرط 

نکمم ریغ  نیمز  يور  رد  تایح  تفرگ و  یمن  ماجنا  ییایمیـش  لاعفنا  لعف و  چـیه  هجیتن  رد  دـنام ،  یمن  یقاب  يا  هدافتـسا  لباق  يورینو 
 ، هجوت دـصق و  نودـب  سپ  تسا .  نکمم  نیمز  يور  رد  تایح  هتـشاد و  همادا  ییایمیـش  تالاعفنا  لعف و  هک  مینیب  یم  ام  یلو  دـش ،  یم 

یمن یثداح  یش ء  چیه  نوچ  دنیامن ؛ یم  تباثار  ادخ  دوجو  ترورـض  بیترت ،  نیدب  هتـشاد و  ییادتبا  ناهج ،  هک  دننک  یم  تباث  مولع 
نیا ( 34  (( . ) تسا مزال  ییادخ  رگید ،  ترابع  هب  قلاخ و  ینعی  نیتسخن  كرحم  شثودح ،  يارب  هکلب  دوش  ثداح  دوخ  هب  دوخ  دـناوت 

تایدام تادرجم و  ملاع  ایند ، ))  )) زا دوصقم  رگا  اـما  دـشاب .  تعیبط  هداـم و  ملاـع  لا ،  ؤس  رد  اـیند ))  )) زا دوصقم  هک  دوب  یتروص  رد 
( دـنراد هجوت  تاـیدام  لّوا و  تهج  ناـمه  هب  رتشیب  تسا و  ثحب  دروم  رتـمک  اـم  رـصع  رد  تهج  نیا  اریز  تسا ؛  دـیعب  هچ  رگا   ) دـشاب

نامه قح  دـنا ،  هتفگ  هفـسالف  امکح و  زا  یـضعب  هچنآ  نایم  زا  اجنیا  رد  ( 35  . ) دروخ یم  رب  لاکـشا  هب  ایند  تیلزا  مَدـِق و  تابثا  مهزاب 
لالتخا رب  لیلد  دـنک ،  لـقن  ار  ناـنآ  ياـه  هتفگ  باوخ ،  کـی  ناونع  هب  یـسک  رگا   : )) تسا هتفگ  وا  دـیوگ .  یم  یلازغ ))   )) هک تسا 

ترثک لوصح  هلءاسم  رد  هچ  تسین ،  شیب  یتامهوت  اهلایخ و  هراب  نیا  رد  نانآ  نانخس  دوش و  یم  هدرمـش  وا  يرامیب  تلاسک و  جازم و 
ثودح رب  اهتلم  عامجا  هک :  تسا  نیا  مییوگ  یم  نانآ  هب  هچنآ  ثحب ،  نیا  رد  ( 36  (( . ) میدق هب  ثداح  طبر  هلءاسم  رد  هچ  ملاع و  رد 

رب افاضم  تسا .  تجح  یفاک و  زین  یلقن  لیلد  هلءاسم ،  نیا  لـثم  رد  دراد و  تحارـص  تلـالد و  نآ  رب  مه  راـبخا  تاـیآ و  تسا و  ملاـع 
هب فلکم  هن  نوچ  دیآ ؛ یمن  شیپ  یلاکشا  چیه  دشابن ،  مولعم  ام  رب  میدق  هب  ثداح  طبر  ملاع و  رد  ترثک  لوصح  یگنوگچ  رگا  هکنآ 
رد رگا  دـیمهف و  مزج  روط  هب  ار  نآ  اهلایخ  نیا  اب  ناوت  یم  هن  دراد و  يرثا  داـعم  شاـعم و  راـک  رد  نآ  نتـسناد  هن  میتسه و  نآ  نتـسناد 

لوصح تیفیک  ای  میدق  هب  ثداح  طبر  رد  هفسلف  لها  زا  یخرب  هک  ار  ینانخس  یـسک  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنامب  رـشب  تالوهجم  هلـسلس 
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و ( 38  . . . ( . ) ٍناطلُس ْنِم  اِهب  ُهّللا  َلَْزنَا  ام  ( ، ) . . . 37 () ٌقالِتْخاِّالااذه ْنِا  دزاسب . . . (: ییاهزیچ  دوخ  شیپ  زا  دیوگب و  دنا  هتفگ  ترثک 
هداتفا و رابتعا  تیمهازا و  یفـسلف  لیاسم  هنوگ  نیا  دوش ،  یم  هجوت  یعقاو ،  یقیقح و  ینیع و  ياـه  هبنج  هب  رتشیب  هک  اـم  رـصع  رد  اذـل 
هب رابخا  تایآ و  تلالد  نامه  هب  اجنیا  رد  لاحره ،  هب  تسا  هدش  عقاو  هجوت  دروم  رتشیب  نآرق ،  ایبنا و  هدـنز  قطنم  دنتـسین و  هجوت  دروم 
ات دراذگ  هفسالف  دوخ  يارب  دیاب  ار  يرهد  ینامز و  یتاذ و  مَِدق  ثودح و  ثحابم  تسا و  تباث  هّللا  يوس  ام  مامت  ثودح  لامجا ،  روط 

ٍءْیَش ِّلُک  ُِقلاخ  ُهّللَا  : ) دیامرف یم  نآرق  دنزاس .  مرگ  لاق ،  لیق و  اب  ار  دوخو  دنورب  رو  نآ  اب  دنهاوخ  یم  هک  مه  رگید  لاس  رازه  دنچره 
وا مدـع ،  زا  سپ  ار  يزیچره  هک  تسا  لـیکو  ناـبهگن و  زیچ  ره  رب  تـسا و  زیچره  هدـننیرفآ  ادـخ  ( 39 ( . ) ٌلیکَو ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُهَو 
 ، هیـضرع ای  هیلوط  رهاوق  ای  نولعا  رهاوق  ای  لقع  مییوگب  هک  یمـسا  ره  مینک و  ضرف  ار  هچره  لاح  يدام ،  ای  دشاب  درجم  تسا ،  هدیرفآ 

نیرخآ تسین .  یقطنم  حیحـص و  نآ  زا  نتفگ  نخـس  و  تسا .  مودعم  دـشابن ،  زیچ  رگا  تسادـخ و  ِقولخم  دوجوم ،  دـشاب و  زیچ  رگا 
ۀلع یلزا و  هدام  هکنیا  و  دـشاب ) هدام  ملاع  لا ،  ؤس  رد  ایند  زا  دارم  ینعی   ) تسا لوا  رظنزا  نویدام  اب  ثحب  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  بلطم 

للعلا ۀـلع  ار  نآ  دـناوت  یمن  هدام  ّتیلزا  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن  دـش ،  هتفگ  هچنآ  رب  هوـالع  زین  ثحب  نیا  رد  و  تسیناـی .  تسا  لـلعلا 
تبـسن هدام  هب  ار  فرگـش  سیماون  نیناوق و  لوقعلا و  رّیحم  تاماظن  نیا  روعـش و  تایح و  تردـق و  ملع و  راثآ  همه  نیا  دـنک و  یفرعم 

 ! دهد

موس شسرپ 

ناهج هک  مییوگب  هچ  دـنراد  فالتخا  مسا  رد  طقف  ناهج  نایادـخ  : )) دـیوگ یم  تّیدـبا ))  ناهج و   )) باتک رد  گـنیلرتم ))  سیروم  ))
یکاح لمجم و  ینخس  نخـس ،  نیا  خساپ :  تسا . )) !  مه  لثم  عوضوم  ود  ره  رد  ماهبا  هدوب ،  یلزا  دنوادخ  مییوگب  هچ  هدوب و  هشیمه 

ۀلع ندوب و  ادخ  ضرف  اب  مزالم  هدام  ندوب  یلزا  ضرف  تسا ،  ثداح  تسین و  یلزا  هّدام  هکنیا  اب  تسا ،  ثحب  تقیقح  هب  هجوت  مدـع  زا 
عیمج عماج  هک  یتاذ  ینعی  ادـخ  زیچ ،  نآ  مییوگب ،  یلزا  اـضرف  ار  زیچره  یلاـعت  يراـب  یلزا  تاذ  زا  ریغ  ینعی  تسین ؛  نآ  ندوب  لـلعلا 

ادخ دشاب ،  هک  مه  یلزا  تسا و  هّدام  هّدام ،  دوب .  دهاوخن  تسا ،  هّیبلس  هیتوبث و  تافص  ياراد  اناوت و  اناد و  هدننیرفآ و  لامک و  تافص 
تدحو و تردق ،  هدارا ،  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا ،  هیلامک  تافـص  عیمج  عمجتـسم  تاذ  هک  هّللا ))   )) ینعی دـنوادخ  یلو  دوب ،  دـهاوخن 

عامجتـسا مدع  ضرف  مزلتـسم  ددعت ،  ضرف  نوچ  دشاب ؛ ددـعتم  تسا  لاحم  تسا ،  بیکرت  مدـع  تطاسب و  یگناگی و  ییاتکی و  درفت و 
هب رگا  ای  تسین و  لامک  تافـص  عیمج  هدـنراد  هناگی ،  سدـقم  تاذ  زا  ریغ  وا  تسه و  ادـخ  ای  نیا ،  رب  انب  تسا .  هیلامک  تافـص  عیمج 

دـشاب مه  یلزا  ضرف ،  نیا  رد  رگا  هدام  درادن ،  دوجو  دـشاب ،  لامک  تافـص  یمامت  هدـنرادرب  رد  هک  یتاذ  هک  دوش  ضرف  لاحم  ضرف 
ای تسین و  هناگی  يادـخ  زا  ریغ  هک  تسه  ای  ادـخ ،  نیا ،  رب  انب  هتفای ؟  دوجو  اجک  زا  ملاع ،  رد  لاـمک  راـثآ  همه  نیا  سپ  تسین ،  ادـخ 
هک يریبعت  هب  ای  هدام  هکنیا  ضرف  رگید : ترابع  هب  و  دوب .  دهاوخن  مه  هدام  ناهج و  تروص ،  نیا  رد  هک  دوش  یم  وا  دوجو  مدع  ضرف 
 ، دوخ دیاب  ماظن  نیا  هدنروآدیدپ  للعلا و  ۀلع  نوچ  دیامن ؛ یمن  ندوب  للعلا  ۀـلع  يارب  حـلاص  ار  نآ  دـشاب  یلزا  ناهج  هدـش ،  لا  ؤس  رد 

طقف هن  هتبلا   ) ادخ نوچ  درادن ؛ انعم  دنراد ،  فالتخا  مسا  رد  طقف  ناهج  نایادخ  هک  هلمج  نیا  سپ  دـشاب .  تردـق  هدارا و  ملع ،  ياراد 
ار فاصوا  نیا  هدام ،  ای  ناهج  دوش و  یمن  ضرف  دـحاو  زا  ریغ  لامک  تافـص  ِعماـج  ِقلاـخ  ِملاـع  ِراـتخم  ِمیکح  ِرداـق  تاذ  ینعی  دوبعم )
(( دنراد فالتخا  مه  اب  مسا  رد  طقف  : )) دیوگ یم  یلو  دناد  یم  ددعتم  ار  ادخ  تاذ  هدام و  ناهج و  لثم  ییایشا  هنوگچ  هوالع  هب  درادن . 

هکلب دشاب ،  یجراخ  ینیع و  ددعت  رگا  یلو  دنشاب ،  هتشاد  دحاو  ياّمسم  ددعتم  ییامـسا  تسا  نکمم  دشابن  یجراخ  ینیع و  ددعت  رگا  . 
رد دنراد  هراشا  تقیقح  کی  هب  همه  هک  تسا  نیا  ضرغ  رگا  و  تساّمـسم .  رد  هکلب  تسین  مسا  رد  طقف  فالتخا  دشاب ،  مه  ینهذ  رگا 

نامه نآ ،  یعقاو  ياّمسم  یقیقح و  قادصم  مییوگ  یم  تروص  نیا  رد  دهد ،  یم  يور  هابتشا  فالتخا و  قادصم ،  صیخشت  رد  تیاهن 
یلزا ار  ناهج  هدام و  هک  دـنک  یمن  توافت  میوش ،  لیاق  یلزا  یتاذ  هب  دـیاب  راچان  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  و  تسا .  یلاعت  يراـب  تاذ 
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لیاق يزیچ  ندوب  یلزا  هب  دیاب  هک  تهج  نیا  زا  هچرگا  مه  نخـس  نیا  تسا .  ناسکی  عوضوم  نیا  رد  ودره  ماهبا  ار ،  دنوادخ  ای  مینادـب 
یلزا ار  هدام  رگا  ارادخ ،  ای  مینادب  یلزا  ار  هدام  هکنیا  نیب  تسا  قرف  اریز  تسین ؛  حیحص  روکذم  توافت  مدع  اما  تسا ،  حیحـص  میوش 

ادخ رگا  و  میهد .  تبـسن  نآ  هب  تسا  ملاع  نیا  رد  هک  ار  قیقد  مظن  یهاگآ و  روعـش و  دصق و  ياه  هناشن  همه  نیا  میناوت  یمن  میدرمش 
یم تبـسن  وا  هب  ار  همه  دوش و  یم  هیجوت  لباق  دصق ،  روعـش و  راثآ  طابـضنا و  مظن و  نیا  ملاع و  نیا  مامت  مینادب ،  یلزا  للعلا و  ۀلع  ار 

مظن و نیا  سپ  هک  دـنام  یم  یقاب  لاکـشا  نیا  مینادـب ،  یلزا  ار  ناهج  هداـم و  هکنیا  ضرف  رب  سپ  دوش .  یم  عفر  ماـهبا  هنوگره  میهد و 
 . دوش یم  عفر  تالاکشا  نیا  میروایب ،  نامیا  هناگی  یلزا و  يادخ  هب  رگا  یلو  تساجک ؟  زا  دصق  روعش و  راثآ 

مراهچ شسرپ 

 ، هدوب ادخ  اب  نامزمه  ناهج  مینک  لوبق  هکنیا  هچ  هدرک و  قلخ  ار  ناهج  دنوادخ  دوش  هتفگ  هچ  : )) دیوگ یم  گنیلرتم ))  سیروم   )) زاب
 ، گنـس تخرد ،  هوک ،  ناسنا ،  لثم  ادـخ  ياوس  ام  ینعی  يدام  تادوجوم  عومجم  ناهج ،  زا  ضرغ  رگا  خـساپ :  دراد . )) ؟  یقرف  هچ 

نیا زا  سپ  هچنآ  دنا و  هدش  دوبان  هتفر و  هدمآ و  هچنآ  اهمتا و  اه ،  هموظنم  اهناشکهک ،  نامسآ ،  نیمز ،  ارحص ،  ایرد ،  رـصانع ،  بآ ، 
اهنیا ندوب  نامزمه  ضرف  هچنانچ  تسین ؛  لوقعم  نادجولاب  دنـشاب  ادـخ  اب  نامزمه  همه  هکنیا  ضرف  دـشاب ،  تفای ،  دـنهاوخ  شیادـیپ  ، 
ادـخ اب  تسا  نکمم  هنوگچ  دنـشابن  نامزمه  همه  یتقو  سپ  مدـع .  هب  قوبـسم  دـنثداح و  همه  هکنیا  اب  دـشاب  یمن  لوقعم  زین  مه  اب  همه 

وا اب  ینامزمه  تسا و  نامز  زا  هّزنم  ادخ  هدش و  ضرف  ای  هدرک و  ادیپ  دوجو  ناهج  شنیرفآ  رثا  رد  نامز  دوخ  هوالع  هب  دنـشاب ؟  نامزمه 
رد یگمه  دنشاب و  هتشادن  ینامز  ثودح  هدوب و  یلزا  ایـشا  نیا  همه  هک  تسا  نیا  ادخ  اب  ناهج  ندوب  نامزمه  همزال  دوش و  یمن  رّوصت 
 ، دشاب یم  لقعت  مدع  زا  یکاح  یضرف و  ادخ ،  اب  ناهج  ندوب  نامزمه  هدوب و  لوقعم  ریغ  یناعم ،  نیا  مامت  هک  دنـشاب  مه  اب  اهنامز  همه 

تادوجوم نیا  هک  تسا  نیا  ضرغ  اریز  تسا ؛  دنـسپ  درخ  لوقعم و  يانعم  کی  هدرک ، ))  قلخ  ار  ناهج  ادخ   : )) مییوگ یم  هکنیا  یلو 
نیا شضرغ  رگا  و  تسا .  هدیرفآ  وا  دنوش ،  یم  ادیپ  فلتخم  هنمزا  رد  جیردت  هب  دنتسه و  نامز  هدودحم  رد  هک  ار  فلتخم  تاقولخم  و 
مینک لوبق  ار  ادخ  هکنیا  نیب  دشاب  ریاد  رما ،  هک  تسا  یلزا  هدام  طقف  تسین و  مدع  هب  قوبسم  ینعی  هدوب ؛  ادخ  اب  نامزمه  هدام  هک  تسا 

یم مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  زا  شخـساپ  اما  تسین ،  راگزاس  لا  ؤس  ترابع  رهاظ  اب  هچ  رگا  انعم  نیا  ار .  هدام  ندوب  للعلا  ۀـلع  تیلزا و  ای 
رگا و  دـیامن .  یمن  ناـمرد  ار  يدرد  مینک ،  ضرف  یلزا  ار  هّداـم  رگا  دوـش و  یم  عـفر  لاکـشا  مینادـب ،  هدـننیرفآ  ار  ادـخ  رگا  هک  دوـش 
 (( ، میا هتفریذپ  ار  ادخ  تروص  ودره  رد  دنک ،  یمن  قرف  هدوب ،  ادخ  اب  نامزمه  ای  هدرک  قلخ  ادخ  ار  ناهج  مییوگب  هچ   : )) زا شـضرغ 

یترورـض درادن و  یلیلد  ادخ  اب  هدام  ندوب  نامزمه  اما  تسا ،  تسرد  يدام  ریغ  ءادـبم  دوجو  هب  رارقا  لصا  رد  هک :  تسا  نیا  شخـساپ 
هدوب امکح  زا  یـضعب  در  گنیلرتم ))  سیروم   )) رظن دـنیوگب : رگا  و  تسا .  فلاخم  زین  راـبخا  تاـیآ و  اـب  تسین و  نآ  شریذـپ  رد  مه 

نیا رد  اـمکح  نانخـس  هک  میتفگ  زین  اـم  یلو  تسا  دـیعب  هچرگا  مه  بلطم  نیا  دـنناد ،  یم  یناـمز  میدـق  ار  لوقع  تادرجم و  هک  تسا 
روآ هدنخ  دنا ،  هدومن  نایب  اهنآ  زا  یخرب  هک  يوحن  هب  میدـق  هب  ثداح  طبر  تلع و  زا  لولعم  رودـص  تسین و  حیحـص  هتفریذـپ و  دروم 

لامج لالج و  تافص  ادخ و  دوجو  ام  تسین .  مزال  ادخ  دوجو  هب  رارقا  زا  سپ  میتفگ -  هکنانچ  لیاسم -  نیا  رد  روغ  الوصا  و  تسا ! ! 
ار ملاع  اّربم و  زجع ،  لهج و  صقن و  بیعره و  زا  ار  وا  میـسانش و  یم  مینیب ؛  یم  تعیبط  ملاع  رد  هک  ییاهیناشن  ّهلدا و  همه  نیا  اـب  ار  وا 

هـشیدنا رتشیب  تسا ،  نآ  تفرعم  هب  فظوم  دـنک و  كرد  دـناوت  یم  رـشب  ترطف  لـقع و  هک  نآ  زا  تهج  نیا  رد  میناد و  یم  وا  قولخم 
تّین و صولخ  ادخ ،  شتسرپ  تدابع و  اب  شنیرفآ و  میظع  ياهنامزاس  نیناوق و  تاماظنو  تقلخ  رارـسا  رد  رکفت  اب  دیاب  و  مییامن ،  یمن 
درایلیم و نارازه  مه  زاب  اهدرایلیم و  اهدرایلیم و  سفنا و  قافآ و  تایآ  تقلخ ،  باـتک  هعلاـطم  نطاـب ،  حالـصا  سفن ،  بیذـهت  هجوت ، 
بلاـطم و ناـهج ،  نیا  رد  هک  میناد  یم  مییازفیب و  دوخ  تفرعم  رب  رگید ،  تاـقولخم  ناـمدوخ و  دوـجو  رد  وا  ياـهیناشن  رتـشیب  رتـشیب و 

 . تسا یفخم  هتفهن و  ام  زا  تیاهن ،  یب  رامش و  یب  قیاقح 
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مجنپ شسرپ 

زیچ چیه  هک  یتقو  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ؟  هدوب  یلک  چـیه  زا  لبق  چـیه ،  مادـک  و  هتـشاد ؟  دوجو  لّوا  یتسین  زا  لبق  یتسین ،  مادـک 
 ، رظن هب  شسرپ  نیا  خساپ :  تسا ؟  هدوب  يزیچ  تقو  کی  هرخ  الاب  دیناد ،  یم  چیه  امش  ار  هچنآ  اریز  دشاب ؛ هدش  عقاو  زیچ  چیه  هدوبن ، 

تسا شسرپ  نیا  رت  لوقعم  ان  نیا  زا  تسین و  حیحـص  لّوا  یتسین  رخءات و  مدقت و  ضرف  اهمدع  یتسین و  نیب  رد  اریز  دسر ؛ یم  لوقعمان 
لوا یتسین  زا  لبق  یتسین  ضرف  دوش ،  ضرف  ریخءات  میدقت و  مه  یتسین  رد  هکنیا  ضرف  هب  اریز  هدوب ،  لوا  یتسین  زا  لبق  یتسین  مادک  هک 
لّوا دوجو  زا  شیپ  دوجو  مادـک  هک  هنوگنیدـب  یـشسرپ  زین  یتسه  دوجو و  رد  یتح  دـشابن  لوا  لوا ،  نآ  رگم  تسانعم  یب  طلغ و  رگید 
لبق چیه  مادک   : )) هک لا  ؤس  نیا  نینچمه  تسا . )) ؟  هدوب  ددع  مادک  کی ،  ددـع  زا  شیپ   : )) مییوگب هکنیا  لثم  تسین  حیحـص  هدوب ، 
یتقو تسا  نکمم  هنوگچ   : )) هک مه  لا  ؤس  نیا  دوش .  یمن  روصت  یلک  چیه  زا  لبق  چیه  اریز  درادـن ؛ انعم  تسا ، ))  هدوب  یلک  چـیه  زا 

رکذ هک  مه  یتّلع  دوش و  یمن  عقاو  يزیچ  چیه  فصو  هب  زیچ  چیه  نوچ  تسا ؛  لمجم  دشاب ، )) هدـش  عقاو  زیچ  چـیه  هدوبن ،  زیچ  چـیه 
چیه امش  ار  هچنآ  اریز  دنک ؛ یمن  ادیپ  طابترا  دشاب ، )) هدش  عقاو  زیچ  چیه  هدوبن ،  زیچ  چیه  یتقو  تسا  نکمم  هنوگچ   : )) هلمج هب  هدش 

تسا نکمم  هکلب  دشاب ،  يزیچ  تقو  کی  تسین  مزال  میناد  یم  چیه  ار  هچنآ  هوالع  هب  تسا .  هدوب  يزیچ  تقو  کی  هرخ  الاب  دیناد  یم 
لوقعم و اهـشسرپ  نیا  تسا .  هدوبن  زیچ  چـیه  تقو ،  چـیه  رد  زیچ ،  کـی  دوبن  دوب و  لـثم  نیـضیقن ،  عاـمتجا  ـالثم  دـشاب ؛ چـیه  هشیمه 

دیاب دشاب ،  هدشن  همجرت  تسرد  ای  دشابن  اسر  شترابع  هتـشاد و  یحیحـص  رظن  نآ ،  هدننک  حرط  اضرف  رگا  و  دسر .  یمن  رظن  هب  یقطنم 
رد دـنامب ،  لوهجم  مه  رگا  دوش ،  حرط  لوقعم  هکنیا  ضرف  اب  اهـشسرپ  هنوگنیا  لاحره ،  هب  داد .  خـساپ  سپـس  تفایرد و  ار  شدـصقم 

میقتـسم و لقع  زا  میتسناوت  هک  ار  مادکره  دزاس ،  یمن  دراو  يا  هشدـخ  یمالـسا ،  دـیاقع  ینید و  لیاسم  هب  هدرکن و  داجیا  یللخ  ییاج 
 ، دـنام باوج  ـالب  هک  مه  مادـکره  میراذـگ ،  یم  مشچ  يور  میریذـپ و  یم  ار  خـساپ  نآ  میریگب ،  خـساپ  ربتعم ،  راـبخا  دـیجم و  نآرق 

 . دش دهاوخ  رامش  یب  تالوهجم  همیمض 

مشش شسرپ 

لاح نیع  رد  هک  دوش  یم  هماقا  زین  يرگید  لیالد  خساپ :  تسه ؟  هدام  ثودح  رب  رگید  لیلد  ترارح )   ) کیمانیدومرت نوناق  زا  ریغ  ایآ 
مدـق هب  لیاق  هک  یناسک  تسا :  لیذ  ناهرب  هلمج ،  زا  دـشاب و  یم  زین  لاعتم  دـنوادخ  دوجو  رب  ناهرب  تسا ،  هداـم  ثودـح  رب  لـیلد  هک 
هدام تسا و  یلزاو  میدق  دنیامنب ) يریبعت  ره   ) ورین هدام و  ای  تکرح  هدام و  - 1 دنلیاق : زیچ  هس  هب  دنناد ،  یم  یلزا  ار  هدام  دنتسه و  هدام 

هک تسا  هدرک  تباث  یـسانش  نیمز  ملع  نوچ  تسا ؛  ثداح  يا  هدنز  عون  ره  - 2 دـنرگیدکی .  زا  كاکفنا  لباق  ریغ  مزالتم و  تکرح  و 
نیرتدازون تسا و  هدنز  ماسجا  زا  یلاخ  دنا  هدیسر  نآ  هب  هک  يا  هقبط  نیرخآ  دنـشاب و  یم  ثداح  نیمز ،  ناروناج  ناهایگ و  عاونا  همه 

ياهتبسن هب  اهنآ  جزامن  رثا  رد  هدش و  ادیپ  یلصا  رـصانع  ورینو  هدام  هطـساو  هب  دنیوگ : یم  هرخ  الاب  و  تسا .  ناسنا ))   ، )) عاونا نیا  مامت 
ماسقنا يذغت و  هّوق  ياراد  هک  تسا  لالز  يا  هدام  هدش ،  ادیپ  هدـنز  ماسجا  زا  هک  يزیچ  لواو  دـنا  هتفای  دوجو  هدـنز  ماسجا  صوصخم ، 

مامت - 3 دمآ . . .  دوجو  هب  هدنز  ناویح  هایگ و  نیرت  هداس  نآ ،  شیادیپ  زا  هک  دنا  هدـیمان  امـسالپوترپ ))  )) اهتـسیژولویب ار  نآ  هک  تسا 
نآ رد  يراـیتخا  تکرح ،  هداـم و  هدوـب و  لزا  زا  تکرح  نیا  هدـش و  ثداـح  هداـم ،  يازجا  تکرح  هطـساو  هب  اـهینوگانوگ  تاـعّونت و 

رودص روط  هب  ورین ،  ای  تکرح  هدام و  زا  عاونا  ثودح  تاعونت و  نیا  مامت  ینعی :  دـنرادن ؛ يزیچ  داجیا  رد  يا  هدارا  دـصق و  هتـشادن و 
لولعم لاـصفنا  دوش و  یمن  کـفنم  دوخ  تلع  زا  یلوـلعم  چـیه  هک  تسا  مکاـح  لـقع  مییوـگ :  یم  نیا ،  رب  اـنب  تسا .  ّتلع  زا  لوـلعم 

رگا تّلع  دـنازوسن .  شتآ  عناوم ،  مامت  مدـع  طیارـش و  مامت  دوجو  اب  هکنیا  لثم  ّتیلع ،  مدـع  ّتیلولعم و  راکنا  اب  تسا  يواسم  تلعزا 
تلع دوج  ّالاو و  دوب  دهاوخ  میدق  زین  لولعم  دشاب  میدـق  تلع ،  رگا  دوش و  یم  ثداح  مه  لولعم  نآ ،  ثودـح  درجم  هب  دـشاب  ثداح 
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تالّدـبت تاعّونت و  نیا  تلع  هک  تکرح  هدام و  تّیلزا  مَدـِق و  هب  لیاق  رگا  سپ  تسا .  لاحم  القع  نیا  هک  دـیآ  یم  مزـال  لولعم  نودـب 
فالخ رب  ای  دیاب  امـش  دیتسین .  زین  لیاق  دیـشاب و  لیاق  دـیناوت  یمن  هک  یلاح  رد  دیـشاب  لیاق  زین  تاعونت  نیا  مَدـِق  هب  دـیاب  دیـشاب ،  تسا 
هلصاف تدم  نیمخت  روط  هب  یتح  دیا و  هدرک  فشک  هک  ار  یتاجرد  تاقبط و  نیا  دیوشب و  تاعّونت  نیا  مدق  هب  لیاق  ناتدوخ  تافاشتکا 

نیا روعـش ،  دصق و  يور  زاو  دـنراد  رایتخا  هدارا و  تکرح ،  هدام و  دـییوگب : هکنیا  ای  و  دـیوش .  رکنم  دـیا ،  هدرک  نّیعم  زین  ار  اهنآ  نیب 
 ، دنهاوخن تقوره  دننک و  یم  ثادحا  ار  يزیچ  دنهاوخب ،  تقو  ره  هدش و  رداص  اهنآ  زا  اهندش  هتخیمآ  اهندمآ و  مهدرگو  اهینوگانوگ 

دیاب راچان  دـیریذپب ،  ار  مود  لّوا و  ضرف  دـیناوت  یمن  نوچ  و  دـیوش .  تکرح  هدام و  ثودـح  هب  لیاق  هکنیا  اـی  و  دـننک .  یمن  ثادـحا 
نوچ دینک ؛ فارتعا  ادخ  دوجو  هب  دیاب  اذل  و  میرادن .  اجنیا  رد  یمراهچ  ضرف  اریز  دینک ؛ لوبق  ار  تکرح )  هدام و  ثودح   ) موس ضرف 

هک دوش  مزال  لسلـست ))   )) ای رود ))  )) ّالاو دشابن  ثداح  وا  هک  تسا  يا  هدـننیرفآ  قلاخ و  هب  جاتحم  لاحم و  دوخ  هب  دوخ  هدام  ثودـح 
اذل دشاب و  هتـشاد  دوجو  تروص  نودب  هدام  هک  تسین  لوقعم  ادخ  دوجو  هدام و  ثودح  رب  رگید  یناهرب  دنـشاب .  یم  لاحم  القع  ودره 

زا دنا .  هتشادن  كاکفنا  مه  زا  دنا و  هدوب  مزالتم  لزا  زا  نآ ،  تکرح  هدام و  اریز  تسا ؛  هدوبن  یتروص  نودب  هاگچیه  دیوگ : یم  يدام 
ضوع تسا و  ریذپ  رییغت  ثداح و  دشاب ،  طیـسب  مه  هزادناره  دنک  یم  ادیپ  هدام  هک  یتروص  ره  هکنیا  هب  دنک  یم  مکح  لقع  مه  یفرط 

رد هک  هدـنز  عاونا  ياهتروص  نآ  ياج  هب  و  دور .  یم  نیب  زا  هتفاـی و  رییغت  طیـسب ،  ياـهتروص  هکنیا  لـیلد  هب  دور  یم  نیب  زا  دوش و  یم 
سپ درادـن .  ّتیلزا  دوش ،  دراو  نآ  رب  مدـع  هک  يزیچره  هک  تسا  حـضاورپ  دـنا و  هدـش  ادـیپ  تسا  تباـث  اـهنآ  ثودـح  یـسانش  نیمز 
هدام سپ  دیامن -  یم  مدع  لوبق  هدام  روص  زا  یتروص  ره  هکنیا  لیلد  هب  دـشابن -  یلزا  دـشاب و  ثداح  هدام ،  همزال  ِتروص  هک  یمادام 

دییوگب رگا  تسا و  لاـحم  نیا  هدوب  تروص  نودـب  دـییوگب  رگا  تسا ؟  هدوب  هنوگچ  تروص ،  ثودـح  زا  شیپ  دوب و  دـهاوخ  هنوگچ 
مکح هب  دـیوگ و  یم  يدام  هچنآ  بسح  رب  هدام  رگید : ترابع  هب  و  تسین .  میدـق  دوش و  یم  ثداح  سپ  هدـش  ثداح  تروص  اب  هداـم 
دیاب مه  تروص  دـشاب  میدـق  هّدام  رگا  سپ  دـنریذپان .  كاکفنا  مه  زا  تسا و  هدام  مزال  تروص ،  تسا و  تروص  موزلم  میلـس ،  لـقع 

یم مدـع  لوبق  هکنآ  لیلد  هب  تسا  ثداح  تسین و  میدـق  تروص ،  نکیل  موزلم -  زا  مزال  كاکفنا  زاوج  مدـع  تهج  هب  دـشاب -  میدـق 
نآ هک  دشاب  هتـشاد  يا  هدننیرفآ  دیاب  راچان  سپ  تسین ،  میدق  تسا و  ثداح  هدام  هک  دش  تباث  یتقو  تسین .  میدق  زین  هدام  سپ  دنک ، 

تاهج مامت  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  ناهج و  نیا  رگید  نایب  تسا .  دیرم  ملاع و  هناگی  يادخ  نامه  سک ،  نآ  دـشاب و  هدروآ  دوجو  هب  ار 
تروص هب  یتروص  زا  رییغت  لاح  رد  عطقنم  ریغ  رمتـسم و  روط  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ملاـع و  و  تسا .  ثداـح  یبکرم  ره  تسا و  بکرم 

ام هک  یلاح  رد  تسین  زیاج  نآ  رد  لّدبت  ّریغت و  دشاب ،  یلزا  رگا  نوچ  تسین ؛  یلزا  رگید  دـشاب ،  ریغتم  هک  يزیچره  دـشاب و  یم  رگید 
هب ار  روص  دـییوگب : رگا  تسا ؟  زیچ  هچ  تروص ،  زا  شیپ  هدام  سپ  دـنثداح  همه  دـنوش ،  یم  ضراع  هدام  رب  هک  ییاهتروص  میناد  یم 

هکنیا زج  تسین  يا  هراچ  سپ  تسا .  لاحم  ـالقع  لسلـست  نوچ  تسا ؛  حیحـص  ریغ  مه  نآ  مینک  یم  ضرف  تیاـهن  یب  اـت  لسلـست  وحن 
 ، لکـش نودب  ینعی  تروص ؛  نودب  هدام  هک  یلاح  رد  هتـشاد  دوجو  تروص  نودب  هدام  مییوگب  ای  دنثداح  ودره  تروص  هدام و  مییوگب 

دهاوخ دوجو  دقاف  دشاب ،  فاصوا  نیا  همه  دقاف  رگا  دشاب و  هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  فاصوا  هنوگنیا  معط و  وب ،  گنر ،  نزو ،  مجح ، 
ببـس یثداح  ره  هکنیا  هبدنک  یم  مکح  یهیدـب  روطب  ّتیّلع ،  نوناق  مکح  هب  لقعو  هدـمآ  دوجو  هب  مدـع  زا  دـعب  ملاع  نیا ،  رب  انب  دوب . 

زج تسین  يا  هراچ  اذل  ددرگ ،  یم  زاب  لسلست  لاکـشا  نامه  زاب ،  اریز  دشاب ؛ ثداح  جاتحم و  دناوت  یمن  زین  ببـس  نیا  دراد و  یثودح 
ار يزیچره  ام و  هک  ادـخ  شریذـپ  هب  نوچ  نویّدام  امـش  يدام :  اب  یهلا  نخـس  میکح .  رداـق و  ملاـع ،  عناـص ،  دـنوادخ  دوجو  هب  رارقا 

هیجوت رد  دینک ،  یم  هظحالم  ار  نآ  لّدبت  عّونت و  یتقو  یلو  دیهد ،  یم  رظن  نآ  ندوب  یلزا  هدام و  مَِدق  هب  دـیا ،  هدـشن  تیادـه  هدـیرفآ 
هب ار  هدش  ثداح  تاعّونت  نیا  هک  دوش  یمن  عناق  امش  لقع  نوچ  دینام ؛ یم  رد  ببـس  نآ  تخانـش  یببـس و  هب  نآ  دانتـسا  تاعونت و  نیا 

تاعّونت و نیا  تکرح  نیا  ببس  هب  هدوب و  تکرح  رد  لزا  زا  یلزا  درف  هدام  دییوگ : یم  اذل  دینادب  نآ  ببس  ار  هدام  دیهد و  تبسن  هدام 
عمتجم هدام  تکرح ،  رثا  رد  دییوگ  یم  هکنیا  دیا و  هتخانـشن  مه  ار  هدام  تقیقح  زورما  ات  امـش  هکنیا  اب  دوش ؛ یم  ادـیپ  اهتروص ،  لّدـبت 
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رتشیب نامگ  بسح  هب  نداد  رظن  لامتحا و  سدح و  نیمخت و  کی  دنوش ،  یم  ادیپ  هدنز  تادوجوم  لاکـشا و  اهتروص و  نیا  دوش و  یم 
كرد هدـهاشم  ساسحا و  طسوت  هک  يزیچ  هب  زج  دـییوگ : یم  دـیتسه و  دـنبیاپ  نآ  هب  هک  یلک  لصا  نآ  زا  يءار  نیا  رد  امـش  تسین و 
ندوب ببس  نوچ  دیا ؛ هدش  میلـست  نآ ،  تروص  ای  لالدتـسا  نامگ  هب  هدهاشم  ساسحا و  نودب  هدرک و  لودع  دیوش ،  یمن  میلـست  دوش 

یقطنم و ایآ  هک  میـسرپ  یم  امـش  زا  نیاربانب ،  تسین .  دهاشم  سوسحم و  يا  هلءاسم  فلتخم  تاعّونت  نیا  تایح و  يارب  تکرح  هدام و 
لوقعلاّریحم قیقد و  رایـسب  بیترت  مظن و  ماکحا و  صاوخ و  اه و  هدیدپ  ماظن و  تایح و  زا  ملاع  رد  هچنآ  مینک  قیدصت  هک  تسا  لوقعم 

رب لیلد  ماظن ،  نیا  روعـش و  دـصق و  ّهلدا  همه  نیا  راثآ و  نیا  مییوگب :  هکنیا  ای  تسا  روعـش  دـصق و  یب  روک و  هدام  عامتجا  رثا  زا  تسا 
بش و ناگراتـس و  رد  هک  یبیترت  مظن و  نیا  اـیآ  40 ؟ )  () میلَْعلا ِزیزَْعلا  ُریدـقَت  َِکلذ  هک . . . ( :  تسا  میکح  رداق  ملاـع  دـنوادخ  دوجو 

تماخـض هزادنا  نآ  هدش و  لیکـشت  نیمز  حطـس  رب  یگدنز  نابهگن  ياهزاگ  زا  هک  يّوج  نیا  تسا و  رارقرب  هناگراهچ  ياهلـصف  زور و 
ینامسآ ياهگنس  نویلیم  تسیب  رابگرم  هعومجم  ّرش  زا  ار  نیمز  یهرز  نوچمه  دناوت  یم  هک  دراد  تظلغ  رتمولیک ) دصتـشه  دودح  رد  )

هب ام  نیمز  رگا  مینیب  یم  هکنیا  و  دراد .  هگن  ناما  رد  دننک ،  یم  دروخرب  نآ  هب  هیناث  رد  رتمولیک  هاجنپ  دودـح  رد  یتعرـس  اب  هک  زور  رد 
هد دودح  هب  ّوج ،  عافترا  دـش ،  یم  ربارب  هبذاج 150  يورین  درک ،  یم  ظفح  ار  دوخ  صوصخم ))  نزو   )) هنوگچ دوب  دیـشروخ  یگرزب 

روناج کی  دیسر  یم  عبرم  رتمیتناس  رب  مرگولیک  هب 150  ابیرقت  اوه  راشف  دـش ،  یم  نکمم  ریغ  بآ  ندـش  راخب  درک ،  یم  لّزنت  رتمولیک 
ناـنچ يارب  لوقعم  یگدـنز  دـش و  یم  باجنـس  مادـنا  یکچوک  هب  یمدآ  مادـنا  درک ،  یم  ادـیپ  نزو  مرگ  ولیک  یمرگ 150  ولیک  کـی 

یم نآ  هب  دیـشروخ  زا  هک  یترارح  دوب ،  نآ  ینونک  رادـقم  ربارب  ود  دیـشروخ  ات  نیمز  هلـصاف  رگا  دوبن .  ریذـپ  ناکما  رگید  یتادوجوم 
رد دیدرگ و  یم  رباربود  ناتسمز  تدم  لوط  دش ،  یم  فصن  نآ  رادم  رب  تکرح  تعرـس  درک ،  یم  لّزنت  ینونک  ترارح  عبر  هب  دیـسر 
ملع تردق و  رثا  ای  تسا  مهفن  روک و  هدامزا  ریدـقت ،  مظن و  نیا  همه  ایآ  ( 41  . ) رگا رگا و  دنتـسب و  یم  خی  هدنز  تادوجوم  همه  هجیتن 
نیا تسا و  دیفـس  لوبلگ  درایلیم  هاجنپ  زمرق و  لوبلگ  دراـیلیم  ابیرقت 30000  لماش  هک  ام  ندـب  نوخ  ایآ  تسا ؟  دـیرم  دـنوادخ  هدارا  و 
نوخ بیترت ،  نیا  هب  دنروانش و  امسالپ ))  )) مان هب  یعیام  رد  هکلب  دنا  هدشن  تباث  يدوپ  رات و  نایم  رد  ندب  ياهلولس  ریاس  دننام  اهلوبلگ 
لاح نیع  رد  دناسر ،  یم  تسا  دنمزاین  نآ  هب  هک  ار  ییاذغ  لولـسره ،  هب  دریگ و  یم  ارف  ار  ندـب  ياهتمـسق  مامت  هک  تسا  یلاّیـس  تفاب 
ندب هدید  بیسآ  یحاون  دنناوتب  هک  ییاهلولـس  مزال و  ییایمیـش  داوم  هوالع  هب  دنک ،  یم  يروآ  عمج  ار  یتفاب  یگدنز  دیاز  تالوصحم 

یتخرد ياه  هنت  يال و  لگ و  کمک  هب  هک  تسا  یبالیـس  دننام  هب  شزیگنا  تفگـش  لمع  نیا  اب  دراد و  دوخ  اب  زین  دـننک  میمرت  ون  زا  ار 
هک ندب  ياهلولس  يراکمه  ایآ  و  ( 42  . . . ) دنک و یم  میمرت  ون  زا  ار  شریـسم  هدش  بارخ  ياه  هناخ  تسا ،  هدروآ  هدـنک و  دوخ  اب  هک 

هدارا و هب  ای  تسا  روعش  یب  تسپ و  هدام  هب  دنتسم  اهلولـس ،  ملاع  ياهیتفگـش  همه  نیا  دوجو  و  ( 1016  ) تسا درایلیم  نویلیم  هد  دودح 
هناشن همه  نیا  رد  امـش  هک  تسا  نیمه  دیوگ  یم  یهلا  ناسنا  هک  یتیانع  و  مظن ))  ناهرب  (( ؟  اناوت هاگآ و  ملاع و  يادخ  تردق  دـصق و 

رد نآ و  ماظن  شنیرفآ و  رد  ناـتدوخ و  دوجو  نیمه  رد  دـینک و  رظن  هتفر  راـک  هب  ملاـع  نیا  رد  هک  يروعـش  دـصق و  ملع ،  مظن ،  ياـه 
و تخرد و . . .  كاخ و  هام و  باتفآ و  اهیندروخ و  بآ و  اوه و  اب  جراخ و  يایند  اـب  رگیدـکی و  اـب  ناـتدوخ  ياـضعا  بساـنت  قفاوت و 

ّسح  )) رد الثم  دینک ؛ هجوت  میرامش ،  یم  تیمها  یب  رایسب  ار  نآ  هک  هناگجنپ ))  ساوح   )) نیمه رد  دیشیدنیب .  ناتدوخ  اب  اهنآ  بسانت 
دیاب هسردـم  کی  گرزب و  باتک  کی  رد  هک  هتفر  راک  هب  ییاهیراک  هزیر  قیاقد و  هچ  رارـسا و  هچ  امـش  مشچ  نیا  رد  دـینیبب  ییاـنیب )) 

اب یمدآ  ندب ))  تسوپ   )) هلیسو هب  ای  و  دیرگنب .  دیناوخب و  مشچ  هاگتسد  نیا  رد  ار  راگدیرفآ  ياهتمکح  تفرگ ،  ارف  ار  نآ  زا  يرادقم 
هتفرگ ياج  نآ  رد  ییاه  هدنریگ  نوچ  ام  یـسح  ياهمادنا  زا  يدایز  دادـعت  تقیقح ،  رد  نوچ  ددرگ ؛ یم  طوبرم  شطیحم  يایـشا  مامت 

 (( هسمال سح  ياه  هناد   . )) دـنک یم  كرد  ار  یجراخ  يایند  تاکیرحت  تارییغت و  دوخ ،  صاخ  یعیبط و  ناـمتخاس  بسح  رب  هک  دـنا 
معط دنراد ،  رارق  نابز  طاخم  يور  رد  هک  اهنآ  دنساّسح .  امرس  امرگ و  درد و  راشف و  هب  تبسن  دنا ،  هدنکارپ  تسوپ  حطـس  مامت  رد  هک 
يور طـسوتم ،  شوگ  ياهناوختـسا  خامُـص و  هدرپ  هطـساو  هب  یتوـص ))  تاـشاعترا   . )) دـننک یم  كرد  ار  نآ  ترارح  اهاذـغ و  هزم  و 
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(( وب  )) هب تبـسن  تسا ،  هدنکارپ  ینیب  طاخم  رد  هک  هّماش ))  باصعا  زا  يا  هکبـش   . )) دراذـگ یم  ریثءات  یلخاد  شوگ  هدـیچیپ  هاگتـسد 
تاجّومت زا  هک  دتسرف  یم  تسوپ  یکیدزن  ات  هّیکبش  ییانیب و  بصع  تروص  هب  ار  دوخ  زا  یتمـسق  زغم ))  )) هرخ الاب  و  دراد .  تّیـساّسح 

تروص هب  دوش و  یم  فاّفـش  دـنک ،  یم  يزیگنا  تفگـش  بیجع و  رییغت  اجنیا  رد  تسوپ  ددرگ ،  یم  رثءاـتم  شفنب  اـت  زمرق  نیب  ینارون 
هب ناوت  یم  ار  رگید  تمکح  ریبدت و  فطل و  رازه  نارازه  تمکح و  ریبدت و  فطل و  همه  نیا  ایآ  ( 43  . . . ) دیآ یم  رد  یسدع  هینرق و 

! ؟  تسا هدیدپ  قولخم و  مه  شدوخ  هدام  میدرک  تباث  هکنیا  اب  داد  تبسن  روعش  یب  روک و  هّدام 

متفه شسرپ 

ار نانآ  زا  نت  دنچ  رظن  کنیا  تسا  بسانم  هتبلا  خساپ :  دوش ؟  هفاضا  زین  هفـسالف  زا  یـضعب  يارآ  ثحب ،  دـییءات  يارب  تسا  بسانم  ایآ 
ای تابثا  رد  دـیاب  دـنک ،  یم  ریرقت  یفن  ای  تابثا  روط  هب  لـقع  هک  ار  یتقیقح  ره  : )) دـیوگ یم  ( 44 (() زتینبیال : )) دـییامرف هعلاطم  لیذ  رد 

: دهد یم  حیـضوت  هنوگ  نیا  و  هّمات . ))  تلع   ) هیفاک تلع  لصا  ضقانت 2 - لصا  - 1 دنک : دامتعا  يرورـض  یلقع  لصا  ود  رب  نآ ،  یفن 
لیحتسم دشاب ،  یلقع  ضقانت  بجوم  نآ  عوقو  رّوصت  هک  يزیچره  بجاو .  ای  عنتمم و  ای  تسا  نکمم  ای  مینک ،  رّوصت  ام  هک  ار  هچره  ))

 ، نآ مدـعرّوصت  هک  يزیچره  و  تسا .  نکمم ))   ، )) دـشابن یلقع  ضقاـنت  بجوـم  نآ  عوـقو  روـصت  هک  يزیچره  تسا .  عـنتمم ))   )) و
هک دـشاب  هتـشاد  یتلع  دـیاب  ّتیلع  نوناق  ساـسا  رب  مینیب  یم  هک  ار  هچره  نینچمه  تسا .  (( دوجولا بجاو  )) دـشاب یلقع  ضقاـنت  بجوم 

 (( . تسا یلقع  ضقانت  بجوم  نآ ،  عوقو  يارب  یفاک  تّلع  دوجو  مدع  اریز  دشاب ؛ مات  یفاک و  تلع ،  نیا  دـیاب  دـشاب و  نآ  عوقو  ببس 
لوصح ناکما  هب  مکح  يارب  هک  دوش  یم  لصاح  وحن  نیا  هب  نآ  عوقو  لیلعتو  نکمم  تفرعم  : )) دیوگ یم  لصا  ود  نیا  ساسا  رب  سپس 

یلقع ضقانت  مزلتسم  یـش ء ،  نآ  عوقو  لوصح و  رّوصت  ایآ  هک  ضقانت )  لصا  ساسا  رب   ) مینک یـسررب  ار  تهج  نیا  تسا  یفاک  یش ء 
هدرمش دیعب  ار  نآ  لوصح  لقع  دنچره  مینک  یم  نآ  ناکما  هب  مکح  دوبن ،  یلقع  ضقانت  مزلتـسم  نآ  عوقو  روصت  رگا  سپ  هنای ؟  تسا 

و  ) تسین یلقع  ضقاـنت  مزلتـسم  شعوقو  روصت  هک  یئیـش  نینچ  مینیب  یم  هکنیازا  سپ  و  دـشاب .  زجاـع  نآ  لوـصح  تیفیک  روـصت  زا  و 
دبال هک  مینک  یم  مکح  هّمات ،  تلع  لصا  ساسا  رب  دراد ،  دوجو  جراخ  رد  هدش و  عقاو  تسین )  ضقانت  مزلتـسم  زین  شعوقو  مدع  رّوصت 
هداد رارق  ساسا  نیا  رب  مدـع  زا  داجیا  دوجو و  رد  ار  دوخ  يارآ  زتینبیال ))  (( . )) تسا دوجولا  بجاو  دوجو  نامه  نآ  دراد و  همات  تلع 

زین تسا  لامک  تافـص  عیمج  هب  فصّتم  يادـخ  ملاع  قلاخ  هکنیا  هب  هدروآ و  نامیا  زین  مدـعزا  ملاـع  قلخ  هب  هدروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  و 
تـسین یلقع  ضقانت  بجوم  نآ  روصت  اریز  تسا ؛  نکمم  مدـع ،  زا  تاـقولخم  داـجیا   :)) هک دـهد  یم  حیـضوت  وا  تسا .  هدروآ  ناـمیا 

؛  هدرکنداجیا ار  شدوخ  تادوجوم و  تسا ،  هدهاشم  لباق  یعقاو و  هک  ملاع  نیا  اما  دـشاب ،  زجاع  نآ  یگنوگچ  روصت  زا  لقع  دـنچره 
یفاـک تّلع  نودـب  هکنیا  تهج  هب  تسه  نآ  دوجو  يارب  یفاـک  تلع  هک  میباـی  یم  رد  سپ  تسا ؛  یلقع  ضقاـنت  مزلتـسم  لوق  نیا  اریز 

مامت ملع و  تمکح ،  تردق ،  ياهتنم  دیاب  هک  دنراد  یفاک  تلع  اهنآ ،  راوتـسا  مکحم و  ماظن  تادوجوم و  نیا  اذل  ددرگ ،  یمن  دوجوم 
یم تراکد ))   (( . )) تسا یلقع  ضقانت  مزلتـسم  وا  راـکنا  تسا و  دوجولا  بجاو  هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  نآ  دـشاب و  لاـمک  تاـفص 

راچان سپ  ما  هدـیرفاین  ار  مدوخ  نم  هدـیرفآ ؟  یکو  هدرک ؟  داـجیا  یـسک  هچ  ارم  سپ  مدوجوم ،  نم  سپ  منک ،  یم  رکف  نم  : )) دـیوگ
هب دیاب  دشابن ،  درادهگن ،  ار  شدوجو  ای  دنیرفایب  ار  وا  هک  یـسک  هب  جاتحم  دشاب و  دوجولا  بجاو  دیاب  هدننیرفآ  نآ  مراد ،  يا  هدننیرفآ 
یم ثودـح  لیلد  رد  ( 45  (() سانیوکا  (( . )) تسا يزیچره  هدـننیرفآ  هک  تسادـخ  یقلاخ  نانچ  دـشاب ،  فصتم  لاـمک  تافـص  ماـمت 

زا قباس  تاکرح  دوش و  یم  یشان  قباس  تاکرح  زا  تاکرح  مامت  اریز  تسا ؛  نکمم  یعیبط  للع  هب  ادخ  دوجو  رب  ناهرب  هماقا  : )) دیوگ
ضرف  ) ضرف نیا  دشاب و  هتشادن  تیاهن  لسلـست ،  ضرف  هب  ای  دوشب و  لوا  كرحم  هب  یهتنم  دیاب  ای  تکرح  نیاربانب ،  رت .  قباس  تاکرح 

امتح یلو  دنـشاب ،  دوش  یم  هک  دندوجولا  نکمم  همه  دـنملاع ،  نیا  رد  هک  یتادوجوم  : )) دـیوگ یم  وا  تسا . ))  لاحم  القع  لسلـست ) 
هتـشاد دامتعا  تسا -  دوجولا  بجاو  دـشاب و  دـیاب  امتح  هک  تسا -  يرورـض  شدوجو  هک  يدوجوم  رب  دـیاب  نکمم  نیا  دنـشاب .  دـیابن 
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 ، یـشرامش لباق  ریغ  دـهاوش  ملاع ،  نیا  رد  : )) دـیوگ یمدـنک  یم  هماقا  هک  تسا  یناـهرب  نیموس  هک  مظن - ))  ناـهرب   )) رد و  دـشاب . ))
هلقاع هوق  نودـب  مکحم  ماظن  نیا  دوجو  هنوگچ  سپ  دـنراد .  تکرح  یمظنم  قیرط  هب  تادامج  یتح  هک  دـنک  یم  مظن  دوجو  رب  تلالد 

وا و دوـجو  نوـچ  تسا ؛  هناـگی  تسه و  ادـخ  هک  میمهفب  یعیبـط  مهف  قـیرط  هب  میناوـت  یم  اـم  تسا ؟  نکمم  تسا  ایـشا  قلاـخ  هـک  يا 
نیتسخن تاکاردا  زا  ام  یسانشادخ  : )) دیوگ یم  لاکـساپ ))   (( . )) تسا ناشخرد  تانیاک ،  يوکین  مظن  ملاع و  بیاجع  رد  وا  یگناگی 

هن نم  سپ  دریمب ،  نم  تدالو  زا  شیپ  مردام  تشاد  ناکما  نوچ  مشابن ؛  دوب  نکمم  نم  اریز  درادـن ؛ یلقع  نیهارب  هب  يزاین  هک  تساـم 
نم دوجو  هک  دشاب  تسا  یلزا  میاد و  دوجولا و  بجاو  هک  يدوجوم  دیاب  سپ  تیاهن ،  یب  هن  تسا و  یلزا  مدوجو  هن  مدوجولا و  بجاو 

هب يزاین  هکنآ  نودب  مینک  یم  كرد  نیتسخن  كرد  هب  ار  وا  ندوب  دوجوم  هک  تسادخ  نامه  نآ  دـشاب و  وا  زا  وا و  هب  طوبرم  دنتـسُم و 
 ، نآ هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  مزـال  تسا  هدـشن  ناـشیزور  زونه  یبـلق  ناـمیا  تفرعم و  نیا  هک  یناـسک  رب  نکیل  دـشاب و  یلقع  لـیالد 
ود هب  ادخ  دوجو  تابثا  رد  ۀلملا ))  دئاقع  یف  ۀلدالا  جهانم  نع  فشکلا   )) باتک رد  دشر )) نبا  (( . )) دـننک شـشوک  دوخ  لوقع  طسوت 

تـسا هتفای  ققحت  رگید  تادوجوم  ناسنا و  هب  تبـسن  شنیرفآ  ناهج  رد  هک  ار  یتیانع  تیانع  ناهرب  فلا -  تسا :  هدرک  داـمتعا  ناـهرب 
اب دنتـسه  ام  نوماریپ  رد  هک  یتادوجوم  عیمج  - 1 تسا :  لصا  ود  رب  ینبم  تیانع  ناهرب  دـیوگ  یم  سپـس  دـنمان .  یم  تیانع ))  لیلد  ))

اریز دراد ؛ هدارا  دصق و  هک  تسا  هدش  رداص  یسک  زا  متح  ترورـض و  روط  هب  تقفاوم  نیا  - 2 دنراد .  تبسانم  تقفاوم و  ناسنا  دوجو 
 ، ناسنا دوجو  اب  تانیاک  نیا  ندوب  قفاوم  هب  نیقی  :)) دـیوگ یم  زاب  و  دوش .  یمن  عقاو  فداصت  قافتا و  روط  هب  بسانت  قفاوت و  هنوگ  نیا 
 ، ناهایگ ناروناج ،  تاناویحزا ،  يرایـسب  نیمز ،  هناگراهچ ،  لوصف  هام و  باتفآ و  زور ،  بش و  تقفاوم  هظحـالم  زا  دوش  یم  لـصاح 

دوجو اب  رصانع ) همه  و  ( ) 46) اوه شتآ و  بآ ،  نیمز ،  قفاوت  ّالک  نداعم و  اهایرد و  اهرهن و  ناراب و  دـننام  رگید  ياهزیچ  تاداـمج و 
 ، تسا قفاوم  اهناسنا  دوجو  تایح و  اب  هک  انعم  نیا  هب  ناویح  ياضعا  ناسنا و  ندـب  ياضعا  رد  تیانع  نینچمه  و  تسا .  راکـشآ  ناـسنا 

ادخ هب  ار  تفرعم  لامک  دهاوخب  هکره  اذل  دیامن و  یم  تیبثت  ار  عوضوم  نیا  تادوجوم  مامت  عفانم  تخانش  یلک  روط  هب  و  تسا .  رهاظ 
لثم تادوجوم  قیاقح  تاوذ و  عارتخا  عارتخا  ناـهرب  ب -  ( 47  . ) دنک شواک  صحف و  تادوجوم  دیاوف  زا  تسا  بجاو  دـنک ،  لصاح 

دوجو نیارباـنب ،  تسا .  هتخاـس  موسوم  عارتـخا ))  لـیلد   )) هب ار  نآ  هک  یلقع  یـسح و  تاـکاردا  داـمج و  رد  تاـیح  ندروآ  دوـجو  هب 
يرـشب ره  ترطف  رد  هّوقلاب  هک  یلـصا  ود  رب  قیرط  نیا  و  دراد .  تلالد  ادـخ  دوجو  هب  عارتخا ،  تلالد  هب  اهنامـسآ  تاتابن و  تاـناویح ، 

هب دوخ  ناهایگو  ناروناج  رد  هچنانچ  دنا ) هدش  دوب ،  سپـس  هدوبن ،  ینامز   ) دنا هدش  عارتخا  تادوجوم  نیا  هکنآ  یکی  دراد : رارق  تسا 
َنل ِهّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعدَت  َنیذَّلا  َّنِا  دیامرف . . . ( : یم  دیجم  نآرق  تسین و  لالدتسا  هب  يزاین  اذل  دنناد ،  یم  همه  تسا و  هدش  مولعم  دوخ 

ار یـسگم  دنناوت  یمن  زگره  دیبلط ،  یم  کمک  هب  هداد و  ادن  ار  نانآ  امـش  هک  ادـخ  ریغ  دارفا  نآ  (( ؛ ) . . .  َُهل اوُعَمَتْجا  َولَو  ابابُذ  اوُُقلخَی 
ددرگ یم  ثداح  تایح  نآ ،  رد  ندوب ،  دامج  زا  سپ  هک  مینیب  یم  ار  يدامج  ماسجا  ام  دنیامن . )) يراکمه  مهاب  همه  هچرگا  دننیرفایب 

رد هک  یتاکرح  نیا  اب  اهنامـسآ  تسادـخ .  وا  تسا و  هدومرف  ماعنا  ار  نآ  هدـیرفآ و  ار  تاـیح  یـسک  هکنیا  هب  مینک  یم  ادـیپ  ملع  سپ  ، 
دنتـسه و ام  رخـسم  دـنیامن و  یتیانع  تسا  نیمز  رد  هچنآ  هب  هک  دنتـسه  رومءام  دـنریگ ،  یمن  مارآ  تکرح ،  زا  يا  هظحل  هک  تساـهنآ 

دشاب ادخ  ریغ  هک  يرگید  ای  ناشدوخ  بناج  زا  هک  میراد  نیقی  نوچ   ) تسادخ بناج  زا  نیوکت )  بسح  هب   ) تیرومءام ریخست و  نیمه 
رد دوش .  یم  تباث  عرتخم  لعاف و  دوجو  لصا ،  ود  نیا  رب  انب  دراد .  يا  هدننک  عارتخا  یعرتخم ،  ره  هک  تسا  نیا  مود  لصا  تسین . )  ، 

تیانع و  ) ناهرب ود  نیا  نایب  نمـضتم  هک  ار  یتایآ  زا  یـضعب  سپـس  میراد .  لیلد  ادخ  دوجو  رب  اه ،  هدـیدپ  ددـع  هب  عارتخا ))  ناهرب  ))
َلابِْجلاَو اداهِم  َضْرَالا  ِلَعْجَن  َْملَا  :) دننام دنـشاب  یم  تیانع  رب  تلالد  نمـضتم  هک  یتایآ  اما  دیوگ : یم  دنک و  یم  نایب  دشاب  یم  عارتخا ) 

و (( ؛ ) 49 () افاْفلَا ٍتاّنَجَو   :) هیآ نیا  ات  میا . )) ؟  هدادـن  رارق  اهخیم ،  هلزنم  هب  ار  اههوک  هاـگرارق و  ناونع  هب  ار  نیمز  اـیآ  (( ؛ ) 48 () اداتْوَا
راوگرزب (( ؛ ) 50 () ارینُم ارَمَقَو  اجارِـس  اهیف  َلَعَجَو  اجوُُرب  ِءامَّسلا  یف  َلَعَج  يذَّلا  َكَراـبَت   :) هیآ نیا  لـثم  و  هدـیچیپ . ))  مه  هب  ياهناتـسوب 

یِلا ُناْسنِْالا  ِرُْظنَْیلَف   : ) هیآ نیا  لـثم  و  داد . )) رارق  ار  يا  هدـنهد  رون  هاـم  و  دیـشروخ )  ) یغارچ نآ  رد  اـهجرب و  نامـسآ ،  رد  هکنآ  تسا 
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: دننام دنعارتخا ،  ناهرب  نمضتم  هک  یتایآ  اما  و  تسا .  رایسب  تایآ  نیا  دننام  و  دنک )) هاگن  شماعط  هب  ناسنا  دیاب  سپ  (( ؛ ) 51 () ِهِماعَط
(( . دش هدیرفآ  هدنهج  یبآ  زا  هدش ،  هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  هک  درگنب  دـیاب  ناسنا  سپ  (( ؛ ) 52 () ٍقفاد ٍءام  ْنِم  َِقلُخ  َِقلُخ  َّمِم  ُناْسنِْالا  ِرُْظنَیَلَف  )
نیا لثم  و  تسا . )) ؟  هدـش  قلخ  هنوگچ  هک  دـننیب  یمن  ار  رتش  ایآ  سپ  (( ؛ ) 53  () تَِقلُخ َفیَک  ِِلبِْالا  یِلا  َنوُرظنَی  الَفَا   :) هیآ نیا  لـثم  و 
یلثم مدرم !  يا  (( ؛ ) 54  . . . () َُهل اوُعَمَتْجا  َِولَو  ابابُذ  اوُُقلخَی  َْنل  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیذَّلا  َّنِا  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ٌلَثَم  َبِرُـض  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای   :) هیآ

دنناوتن دـیبلط ،  یم  کـمک  هب  هداد و  ادـن  ار  ناـنآ  امـش  هک  ادـخ  ریغ  دارفا  نآ  زگره  هک  یتسرد  هب  دـیهد ،  شوگ  ار  نآ  سپ  دـش  هدز 
َرَطَف يذَِّلل  َیِهجَو  ُتْهَّجَو  ّینِا   : ) تسا میهاربا  لوق  زا  تیاکح  هک  هیآ  نیا  لثم  و  دنیآ . )) مهدرگ  نآ  يارب  هچرگا  دننیرفایب ،  ار  یسگم 

اما و  مدـینادرگ . ))  دروآدـیدپ ،  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هکنآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم  هک  یتسردـب  ( )) 55  . . . ( . ) َضْرـالاو ِتاومَّسلا 
اوُُدبْعا ُساّنلا  اَهُّیَا  ای   : ) تسا هیآ  نیا  هلمج  زا  تسا ،  رتشیب  هکلب  رایـسب و  زین  دـنراد  تلالد  عارتخا )  تیانع و   ) ناهرب ودره  هب  هک  یتایآ 

َنِم ِِهب  َجَرْخَاَف  ًءَّام  ِءَّاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَاَو  ًءَّاـِنب  َءَّاـمَّسلاَو  اًـشاِرف  َضْرـالا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلَا  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبق  ْنِم  َنیذـّلاَو  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  ُمُکَّبَر 
دندوب امـش  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  نآ  امـش و  هک  ناتراگدرورپ  مدرم !  يا  ( )) 56 () َنوُمَْلعَت ُمتنَاَو  ادادـنَا  ِِهّلل  اُولَعَْجتالَف  ْمَُکل  اًقْزِر  ِتارَمَّثلا 

یبآ نامـسآ  زا  تشارفارب و  ار  نامـسآ  درتسگ و  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  ییادخ  نآ  دیزیهرپب ؛ امـش  هک  دـشاب  دـینک ،  شتـسرپ  دـیرفآ ، 
هک یتروص  رد  دیهدن  رارق  وا  دننام  لثم و  ار  یسک  سپ  دشابامـش .  ِيزور  ات  دروآ  نوریب  اه  هویم  بآ ،  نآ  هلیـسو  هب  سپ  داتـسرفورف ، 

َضْر ْالا  ُمَُکل  َلَعَج  يذَّلَا   . ) تسا عارتخا  تلالد  هب  هراـشا  مُِکلبَق ، )  نِم  َنیذَّلاَو  مُکَقَلَخ  يذـّلَا  :) اریز تسا . ))  دـننام  یب  ادـخ  دـیناد  یم 
؛ ) 57  () نُولُکْءاَی ُْهنِمَف  اّبَح  اْهنِم  انْجَرْخَا  َو  اهاْنیَیْحَا  ُۀَْـتیَْملا  ُضْرالا  ُمَُهل  ٌۀَـیا  َو   : ) هیآ تسا ،  نآ  لثم  و  تسا .  تیانع  تلالد  ناـیب  اـشاِرف ، )
لثم و  دـنروخ . )) یم  نآ  زا  سپ  میروآ  یم  نوریب  هناد  نآ  زا  مینادرگ و  یم  هدـنز  ار  نآ  هک  تسا  يا  هناشن  ناـنآ  يارب  هدرم ،  نیمز  ))

اهنامسآ قلخ  رد  و  (( ؛ ) 58 () ِراّنلا َباذَع  انِقَف  َکَناحبُـس  الِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْر  ْالاَو  ِتاومَّسلا  ْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَیَو  هیآ . . . (:  نیا 
رد راد . )) هاگن  شتآ  باذع  زا  ار  ام  سپ  وت !  یهّزنم  يدـیرفاین  لطاب  ار  نیا  ام !  راگدرورپ  يا  دـنیوگ ) یم  سپ   ) دنـشیدنا یم  نیمز  و 
هب نآزا  ار  مدرم  ادخ  هک  تسا  یتسار  هار  نیا  تسا .  هدش  هراشا  لیلد  عون  ود  نیا  هب  تسا ،  یسانشادخ  سرد  نمـضتم  هک  یتایآ  رتشیب 
یم هکنیا  اـت   ) تسا هدومرف  يروآداـی  تسه  اـنعم  نیا  كرد  يارب  ناـشترطف  رد  هچنآ  هب  ار  اـهنآ  تسا و  هدـناوخ  دوخ  ییاسانـش  يوـس 

رب هماع  هک  تسا  تفرعم  لیصفت  رد  فالتخا  طقف  مدرم .  هماع  هار  مه  تسا و  نادنمشناد  ینعی  صاوخ ))   )) هار مه  هار ،  ود  نیا  دیوگ )
اب هچنآ  رب  هوالع  املع  دنیامن و  یم  افتکا  دـشاب ،  عارتخا ))  تیانع و  لیالد   )) هک دـننک  یم  سح  ار  نآ  همه  تسا و  همه  دوهـشم  هچنآ 

ناسنا و ياضعا  عفانم  زا  هچنآ  دنیوگ : یم  املع  زا  یـضعب  هکنیا ،  یتح  دـنیامن ،  یم  كاردا  یبلاطم  زین  ناهرب  اب  دـننک  یم  كرد  سح 
لَثَم دیوگ ): یم  دهد و  یم  همادا  هماع  املع و  تفرعم  نیب  قرف  رد  ار  نخس  مه  زاب  سپس   ) تسا تعفنم  رازه  دنچ  هدش ،  هتخانش  ناویح 
عناص دنتـسه و  عونـصم  اهنآ  هکنیا  زا  شیب  دـنک و  یم  رظن  درادـن  ملع  اهنآ  یگنوگچ  رب  هک  یتاعونـصم  هب  هک  تسا  یـسک  لَـثَم  هماـع 

تسین کش  دراد و  نآ  یگنوگچ  دیاوف و  تایصوصخ و  تعنص و  نآ  هب  ملع  هک  تسا  یـسک  لثم  املع  لثم  و  دناد ،  یمن  يزیچ  دنراد 
تعسو مولع  هریاد  هچره  : )) دیوگ یم  لشره ))  ( )) 59  . ) دسانش یم  نارگید  زا  رتهب  ار  عناص  دراد ،  یتعنص  هب  ملع  هنوگ  نیا  هک  یسک 

مولع دـباعم  ناراذـگناینب  طقف  موجن  کیزیف و  یعیبط ،  ياملع  دوش و  یم  رتشیب  قلطم ،  ياـناوت  قلاـخ  تمکح  دوجو  رب  ّهلدا  دـبای ،  یم 
تدم یسمش ،  هموظنم  رد  ار  ینامسآ  مارجا  هک  یتردق  : )) دیوگ یم  سالپال ))  (( . )) دوش یم  حیبست  میظع ،  قلاخ  اهنآ  رد  هک  دنتـسه 

هب هک  درادن  ناکما  تسا ،  هداد  رارق  دهاوخب  تقوره  ات  رادیاپ  یماظن  هب  تارایس  درگ  رد  ار  عباوت  باتفآ و  درگ  رد  ار  تارایس  نارود  و 
تقلخ تمظع  درگن و  یم  نامسآ  يوس  هب  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  نم  : )) دیوگ یم  نلکنیل ))  ماهاربا  (( . )) دوش هداد  تبـسن  فداصت 

ماظنو و بیاجع  رارـسا و  دوجو و  ملاع  رد  هک  یتقو  : )) دـیوگ یم  نینورک ))  ج .  ا .   )) رتکد دروآ . )) یمن  نامیا  ادـخ  هب  دـنیب و  یم  ار 
ياهبـش رد  هک  تسیک  میرادن .  يا  هراچ  میـشیدنیب  هدننیرفآ  يادـخ  هراب  رد  هکنیا  زج  مینک ،  یم  لمءات  نآ  ییابیز  تماخـض و  تقد و 
هاگتسد نیا  هکنیا  هب  دنیبب و  دننابات  رود  زا  هک  ار  تیاهن  یب  ناگراتس  نیا  درگنب و  نامسآ  يوس  هب  تسا  فاص  اوه  هک  یماگنه  ناتسبات 
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رد ار -  دـیدج  میدـق و  هفـسالف  تاملک  میهاوخب  رگا  هدرواین . )) . . .  نامیا  تسا ،  هدـماین  دوجو  هب  روک  فداصت  يور  زا  دوجو  ملاع 
باب نیا  رد  یگرزب  باـتک  هک  میوش  یم  نآ  هب  دـنمزاین  میراـگنب ،  ادـخ ) هب  ناـمیا   ) عوضوم نیا  رد  میراد -  سرتسد  رد  هک  يدودـح 

نیدـلا حور  لـفون ،  قازرلادـبع  ياـهباتک :  دـننام  ییاـهباتک  هـب  ناـشدوخ  دـنناوت  یم  دـنهاوخب  رگا  زیزع  ناگدـنناوخ   . ) مـینک فیلءاـت 
هعلاطم هکنانچ  دننک ) هعجارم  رگید  ياهباتک  ملعلاو و  ۀفـسلفلا  نیدلا و  ةدحو  ۀـعوسوم  نامیالا ،  ۀـصق  ادـخ ،  دوجو  تابثا  یمالـسالا ، 
تایهلا دـیجم و  نآرق  تایآ  رد  تقد  رتاسر ،  رتمهم و  همه  زا  و  نامیالل ))  وعدـی  ملعلا   )) باـتک نینچمه  اـهنآ و  همجرت  اـب  اـهباتک  نیا 

هلدا و تفایرد  يارب  هلیـسو  نیرتهب  مالّـسلا )  مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  زا  هدراو  ياهاعد  تایاور و  ثیداحا و  هغالبلا و  جهن 
 . تسا تفرعم  لیمکت  بجوم  ادخ و  دوجو  رب  یعطق  نیهارب 

متشه شسرپ 

یلو درادـن ،  هار  نآ  رد  يا  ههبـش  کش و  هنوگ  چـیه  تسا و  ماکحتـسا  تیاهن  رد  هدـش ،  هماقا  دـنوادخ  دوجو  تاـبثا  يارب  هک  يا  ّهلدا 
زجاع لقع ))   )) مه دیاب  تسا ،  حیحـص  خـساپ :  تسا .  ناوتان  زجاع و  تسین ،  يزیچ  وا  لثم  هک  گرزب  يادـخ  تقیقح  روصت  زا  لقع 
طیحم دودحم و  رد  دودحمان  یهانتم ،  رد  یهانتمان  هرطق  رحب  هک  دیآ  یم  مزال  دـشابن ،  زجاع  وا  تقیقح  روصت  زا  لقع  رگا  اریز  دـشاب ؛

لثم دـشابن  نکمم  ام  يارب  ایـشا  همه  ای  ایـشا  زا  يرایـسب  تقیقح  روصت  یتقو  یهگناو ،  تسا .  لاـحم  اـهنیا  همه  هک  دـجنگب  طاـحم  رد 
رـشب دش ! ؟  دهاوخ  نکمم  دوجولا  بجاو  تقیقح  هنوگچ  رگید ،  يایـشا  رون و  قرب ،  یتح  لقع و  حور ،  رکف ،  ( ، 60  ) تایح تقیقح 
دنراد هک  یتالوهجم  رارـسا و  هب  تبـسن  ار  دوخ  تامولعم  دنرگنب و  دـشاب  هک  هیاپره  رد  ار  دوخ  یملع  تلزنم  رگا  گرزب  نادنمـشناد  و 
شیب يا  هرطق  ردـق  هب  دنـشونب ،  دـنریگرب و  هچره  نآ  زا  هک  دـننیب  یم  يا  هنارک  یب  قیمع و  يایرد  راـنک  رد  هراومه  ار  دوخ  دنجنـسب ، 
هدید مشچ ،  اب  هک  هدام ))   )) تقیقح یتحو  دنا  هدرک  زجع  راهظا  نوک ،  رارسا  تقیقح  كرد  زا  ررکم  نادنمـشناد ،  ناگرزب و  تسین . 

 ، شدوخ هب  اهزیچ  نیرتکیدزن  تخانـش  رد  ناسنا  یتقو  تسا .  هدـنام  هتخانـشان  زونه  دوش ،  یم  هدـییوب  ینیب ،  اب  هدیـشچ و  ناـبز ،  اـب  و 
 ، دروخ یم  دنیب ،  یم  ار  نآ  هک  ار  يا  هدام  تقیقح  هک  یناسنا  ایآ  دـنک ! ؟  كرد  ار  ادـخ  تقیقح  هک  دراد  عمط  هنوگچ  دـشاب ،  زجاع 

كرد ار  ادخ  تقیقح  دراد  عقوت  دسانش ،  یمن  دیامن ،  یم  ار  تافرـصت  همه  نیا  نآ  رد  دوش و  یم  شدوخ  ءزج  دیوب و  یم  دشوپ ،  یم 
؛  تسین وا  دوجو  مدع  مزالم  امش  لقع  روصق  نیا  دشاب ،  رصاق  ادخ  روصت  زا  امش  لوقع  رگا  دیوگ (( : یم  یناملآ ))  زتینبیال  (( ! ؟  دنک

اهنآ دوجو  رب  یلقع  لیلد  دنـشاب و  یم  دوجوم  تقیقح ،  رد  هک  یلاح  رد  دـیا ،  هدرکن  روصت  هتـسیاش  روط  هب  ار  قیاقح  زا  يرایـسب  اریز 
 ، تسین نکمم  دشاب ،  تیدام  ّتیمـسج و  زا  هزنم  دشاب و  دوجولا  بجاو  تافـص  هب  فصّتم  هک  یئیـش  دوجو  دـییوگب  رگا  و  تسا .  مئاق 

مسج و دـیا  هدرک  كرد  دوخ  ساوح  هب  ایـشا  زا  ار  هچنآ  امـش  نوچ  تسا  هدـش  یـشان  لیثمت  ساـیق  زا  ههبـش  نیا  هک  تسا  نیا  شباوج 
 ، دهد یم  بیرف  ار  لقع  هکلب  تسین ،  یحیحـص  لیلد  نیا  دشاب ) يدام  دیاب  يزیچ  ره  دـینک  یم  نامگ  تهج  نیا  زا  تسا (  هدوب  يدام 
( . دیامن نزو  رتم ،  اب  ار  الط  دهاوخب  هک  یـسک  لثم   ) شریغ زیچ و  نآ  نیب  قرف  دوجو  اب  دـنک  مکح  زیچ  نآ  ریغ  ماکحا  هب  يزیچ  رب  هک 

سایق هدـش  هدـید  هدام  ملاع  رد  هچنآ  هب  نآ  سایق  دـنک و  یمن  تباث  ار  نآ  ندوب  لاحم  یهلا ،  تاذ  تقیقح  روصت  زا  امـش  یناوتان  سپ 
یتسه و زا  تسا  ملاع  رد  هچره  دـنک و  یم  تیافک  ردـق  نیمه  وا  تاذ  راثآ  تافـص و  ادـخ ،  دوجو  رب  لالدتـسا  رد  تسا .  قراـفلا  عم 
ام : )) دیوگ یم  يرشب ))  لقع   )) باتک فل  ؤم  كال ))  ناج   (( . )) تسوا تمکح  تردق و  دوجو  رب  لیلد  همه  مکحم ،  راوتـسا و  ماظن 

میسر یم  نآ  هب  مییامنب  لمءات  دوخ ،  لقع  ساوح و  نامدوخ و  دوجو  رد  یتقو  هک  ینیقی  میراد ؛  ار  نیقی  لامک  ادخ  دوجو  عوضوم  رد 
 ، ام یـسانش  ادخ  سپ  دشاب .  هدش  داجیا  تلع )  نودب  ینعی   ) مدـع زا  هک  تسین  نکمم  ناسنا  نیا  هک  مینک  یم  كرد  یهیدـب  روط  هب  و 
رب تفگ  تراـکد  هک  روط  ناـمه  نآ  تسا و  یهیدـب  ناـمدوخ  دوجو  تفرعم  اریز  دراد ؛ رارق  یهیدـب  تفرعم  ساـسا  رب  تسا و  یناـهرب 

قلاخ يادـخ  دوجو  هب  زاین  يراوتـسا ،  یگنهامه و  مظن ،  شنیرفآ ،  زا  تسا  ملاع  رد  ام و  رد  هچنآ  هکناـنچ  دراد ،  تلـالد  ادـخ  دوجو 
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 ، ایـشا تاذ  قیاقح  حور و  هنک  قلاخ و  تقیقح  هنک و  رد  ثحب  لثم  رگید  یبیغ  یناهنپ و  روما  رد  اما  میراد . ))  یلزا  میکح  اناد و  رداق 
دندرک یم  ثحب  هتـسیاش  روط  هب  یلقع  ياوق  زا  مدرم  رگا  : )) دـیوگ یم  تسا .  هداد  خـساپ  ار  نآ  يزیمآ  تمکح  نخـس  اـب  كوـل ))  ))

دندرک و یم  ادج  مهبم  کیرات و  طاقن  زا  ار  نشور  ياهقفا  طاقن و  و  دنتخانش ) یم  ایـشا  مهف  رد  ار  نآ  دودح  یلقع و  هوق  نازیم  ینعی  )
یم نانیمطا  تسین  لـقع  سرتسد  رد  هک  یطاـقن  رد  دوخ  لـهج  هب  دـنداد ،  یم  زیمت  تسین  نکمم  هچنآ  زا  تسا  نکمم  شمهف  ار  هچنآ 
(( . دشاب رت  شخب  نانیمطا  رتدنمدوس و  هک  دندرک  یم  مادختـسا  یتهج  رد  ار  دوخ  ثاحبا  راکفا و  دـنداد و  یم  تیاضر  نآ  هب  دـنتفای و 
اما دیامن و  كرد  ار  ادخ  دوجو  دنک و  كرد  ار  قح  یلوا ،  يدابم  رد  يرطف  راکفا  کمک  اب  دناوت  یم  لقع  : )) دیوگ یم  لاکـساپ ))  ))
هنک هک  میتسه  نیا  زا  رتزجاع  ام   )) هک دراد  هدیقع  لاکساپ ))   (( . )) تسا ناهنپام  زا  دشاب ،  قلاخ  قلخ و  دوجو و  رارسا  هک  نیا  ياروام 

یگدنامرد لقع و  زجع  هب  دوش و  یم  رکذـتم  نآ  ياروام  نامدوخ و  ملاع  هب  تبـسن  ار  ناسنا  یکچوک  مینک و  كرد  ار  ایـشا  تقیقح  و 
 ، دریگ یم  ارف  دـنیب ،  یم  رو  هطوغ  تارکفت  زا  یـضعب  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  رد  ار  ناسنا  هک  یبعر  هب  نامز و  ناـکم و  تیاـهن  رد  نآ 

تالوقعم رد  ام ،  لقع  ماقمو  میتسین  یـش ء  لک  میتسه و  یـش ء  ضعب  ام  اریز  مینادب ؛  ار  دوخ  ردق  دیاب  : )) دـیوگ یم  دـنک و  یم  هراشا 
كاردا زا  زجع  ادخ و  هب  نامیا  رب  سانیوکا ))  ساموت   )) دوخ رـصاعم  اب  مه  نوک ))  ایرجور   (( . )) تسا دادـتما  رد  ام ،  مسج  ماقم  لثم 

َِولَو اـبابُذ  اوـُُقلْخَی  َْنل  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیذَّلا  َّنِا   ) همیرک هیآ  زا  هدرک و  توـالت  ار  دـیجم  نآرق  اـیوگ  دراد و  تقفاوـم  وا  تاذ  هـنک 
دـسانشب ار  يزیچره  دـناوتب  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یـسک  یعیبط  ياملع  زا  دـیوگ (( : یم  دـشاب ،  هدرک  سابتقا  ( ، 61  . . . () َُهل اوـُعَمَتْجا 

ثحب نمض  لراک ، ))  سیـسکلا   )) رتکد دسانـشب . )) ار  ادخ  هنک  دناوتب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  ار  نآ  صاوخ  سگم و  کی  تقیقح  یتح 
هتخانـشان مه  زونه  ناسنا  هک  دـهد  یم  حیـضوت  اسر  یتانایب  اـب  هتفرگارف ،  ار  ناـسنا  دوجو  هفلتخم  یحاون  هک  یتاـماهبا  اهیگدـیچیپ و  زا 

ملع نامه  ياهکینکت  هتخادرپ  هتخاس و  یحبش  هکلب  تسین و  یعقاو  دنسانش  یم  مولع  زا  هتـشر  ره  نیـصصختم  هک  یناسنا  تسا و  هدنام 
تسام و یقیقحت  ياهـشور  هدـییاز  زین  اهنآ  هک  میرادـن ،  یـسرتسد  ناـسنا  دروم  رد  یـصقان  تاـعالطا  هب  زج  زونه  :)) دـیوگ یم  تسا . 
هدوب و دایز  دوخ ،  هب  تبـسن  ام  لهج  عقاو  رد  تسا .  هدـنام  لوهجم  میا ،  هتخاـس  دوخ  زا  هک  یحابـشا  عمج  ناـیم  رد  اـم  دوجو  تقیقح 

دننک یم  حرط  ناسنا  یگدـنز  ناگدـننک  هعلاطم  هک  ییاهـشسرپ  رتشیب  تسا و  هدـنام  هتخانـشان  زونه  ام  ینورد  يایند  زا  یعیـسو  یحاون 
دوخ رد  ار  یگدنز  دنوش و  یم  میهس  اهلولس  یتقوم  هدیچیپ و  نامتخاس  رد  ییایمیـش  ماسجا  ياهلوکلوم  هنوگچ  دنام ،  یم  خساپ  نودب 

تاعامتجا اب  اهلولس  دننک ؟  یم  رادومن  صخشم و  ار  یثرا  صیاصخ  یسنج  ياهلولس  هتـسه  رد  دوجوم  ياهنژ  هنوگچ  دنراد ؟  یم  هگن 
ياهشسرپ رایسب  هچ  اهنیا و  : )) دیوگ یم  اهشسرپ  هلـسلس  کی  زا  سپ  دنروآ . )) ؟  یم  دوجو  هب  ار  یمادنا  یتفاب و  لاکـشا  هنوگچ  دوخ 

هک تسا  حـضاو  یبوخ  هب  تفاین ،  یخـساپ  اهنآ  يارب  هدرک  حرطم  تسا  تیناسنا  هقالع  دروم  هک  یلیاسم  هراـب  رد  ناوت  یم  هک  دـنرگید 
رب رد  يدایز  صقاون  زونه  دوخ ،  زا  ام  ییاسانـش  تسا و  هدیـسرن  ییاج  هب  دـنا  هداد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  ناسنا  هک  یمولع  مامت  یعاـسم 

يادخ تقیقح  هنک و  زا  دیامن و  يزاورپ  دنلب  هنوگچ  دشاب ،  دوخ  دوجو  هدشن  تفایرد  قیاقح  همه  نیا  ربارب  رد  رشب  یتقو  دراد . )) . . . 
دیامن دیدرت  یعیبط  یلقع و  نیهارب  همه  نیا  رد  هجیتن  رد  دریگب و  وا  ندوبن  رب  لیلد  ار  وا  هب  تبسن  دوخ  یهاگآ  ان  دیوگب و  نخس  لاعتم 

هیلع ـالوم ( ترـضح  هب  بوسنم  رعـش  ود  نیا  رد  هک  یتـقیقح  تسا  نیا  یـشاب  نوچ  راـی  هنک  فراـع  یـشاب  نوبز  دوخ  ملع  رد  هک  وـت  . 
مهیلع  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  زا  نایب  نیرتهب  اب  ار  تالا  ؤس  نیا  خساپ  میناوت  یم  ام  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  هدش  نایب  مالّـسلا ) 

ُهُکِردـُی َفـیکَف  اعِدَـتبُم  ءایـش  ـالا  َءاَـشنَا  يذَّلا  َوُـه  مَدـِقلا  یف  ِراـّبَجلا  ۀَّیْفیَک  َفـیَکَف  اهُکِردـُی  ُءرْملا  سیل  ءرْملا  ۀـّیفیک  میریگب :  مالّـسلا ) 
ُهوُُمتّزیَم ام  َّلُک   : )) تسا مالّـسلا )  هیلع  ) Ę�ęșŠ رقاب ترـضح  شیامرف  ثحب ،  نیا  رد  رگید  رتنـشور  نایب  و  ( 62  . ) مسَّنلا ُثَدحَتسُم 

اُهلامَک َِکلذ  َّنِاَـف  نیَتَِیناـبُز  یلاـعَت  ِهّلل  َّنَا  ُمَّهَوَتَت  راـغِّصلا  لـمّنلا  َّلََـعلَو  ْمُکَیِلا .  ٌدوُدرَم  ْمُُکلثِم  ٌعُونـصَم  ٌقولخَم  ِهیناـعَم  ِّقَدَا  ِیف  مُکِماـهْوَِاب 
ياهمهو طـسوت  هچنآ  ( )) 63  (( . ) هب یلاـعَت  Π ّللا َنوفِـصَی  امیف  ءالقُْعلا  َلاح  اذَـکهَو  مِِهب ا  فِصَّتَیال  نَِمل  ناـصقن  امُهمدَـع  َّنا  ُمَّهوَتَتَو 

هدـش هتخاس  قولخم و  ناتدوخ  لثم  تسا )  ناـنچ  نوچ ،  یب  يادـخ  تقیقح  هک   ) دـینک روصت  دـیهد و  زیمت  یناـعم  نیرتکزاـن  رد  دوخ 
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تسا نآ  هب  ناشدوخ  لامک  نوچ  تسا  خاش  ود  ادخ  يارب  هک  دننک  مهوت  زین  زیر  ناگچروم  دیاش  تسا و  هدش  در  امش  يوس  هب  تسا و 
حاتتفا ساپـس  دـمح و  هنوگ  نیا  هب  هغالبلا  جـهن  هبطخ  نیلوا  دـنیامن . )) یم  فصو  نآ  هب  ار  ادـخ  هچنآ  رد  القع  لاح  تسا  نینچ  نیا  و 
مَمِهلا ُدُعب  ُهُکِرُدیال  يذَّلا  َنودِهَتجُملا ،  ُهَّقَح  ّيد  ُؤی  الَو  نوُّداعلا  هئامعَن  یصُحیالو  نولئاقلا  ُهَتَحدم  ُُغلبَی  يذَّلا ال  ِهّلل  دمَحلَا   : )) تسا هدش 

طبض شرامش و  ناریگرامآ ،  دنسر و  یمن  وا  حدم  ِقح  هب  ناگدنیوگ  هک  تسا  ییادخ  نآ  صوصخم  ساپس ،  ِنَطِفلا ؛ ُصوَغ  ُُهلانَیالَو  ، 
شتاذ تقیقح  زاورپ ،  رود  دنلب و  ياه  هشیدنا  هک  يدنوادخ  دنیاین ،  رب  وا  قح  يادا  هدهع  زا  ناگدننک  ششوک  دنناوتن و  ار  وا  ياهتمعن 

رد مالّسلا )  هیلع  یلع (  ترضح  نانخس  تاعوضوم ،  ریاس  دننام  عوضوم ،  نیا  رد  دنسرن . )) نآ  هب  صاوغ  ياهـشوه  دننکن و  كرد  ار 
نآ زا  هک  ییاهاعد  و  تسا .  هدش  طبض   1  (( قودصدیحوت  )) لثم دیحوت ،  ياهباتک  رد  مالّـسلا )  مهیلع   ) همئا ریاس  تانایب  هغالبلا و  جهن 

یناهج هب  ار  وا  دننک ،  یم  نایب  یهلا  تاذ  تفرعم  زا  ار  رشب  زجع  نایب ،  نیرتهب  اب  هک  یلاح  نیع  رد  تسا ،  زیمآ  زاجعا  هدیـسر  راوگرزب 
بابرالا بر  بارتلل و  ام   )) قادـصم هک  دراد  ادـخزا  اـتاذ  هک  يدـعب  نیع  رد  ار  وا  دـنیامن و  یم  تیادـه  قوش ،  ناـنیمطا و  تفرعم ،  زا 

ار نادحوم  نارکفتم و  ناراد و  هدنز  بش  ناکاپ و  ناصاخ و  زج  هک  یهاگرد  نآ  رد  هک  دنزاس  یم  انـشآ  کیدزن و  وا  هب  تسا  ( 64 (()
 ! ار نانآ  داب  اراوگ  دنربب .  ار  اهتّذل  نیرت  یعقاو  نیرتهب و  اهاعد  نیا  ندناوخ  اه و  هبطخ  نیا  رد  ریس  اب  دنبایراب و  دنهد ،  یمن  هار 

مهن شسرپ 

یلقع ضقانت  مزلتـسم  مدع ،  زا  دـعب  نآ  داجیا  هب  داقتعا  تسین و  لاحم  القع  مدـع  زا  هدام  شنیرفآ  هدـش ،  هماقا  هک  يا  هلدا  قبط  هچرگا 
یشال ء زا  یش ء  لوصح  روصت  زا  ام  لوقع  نکل  تسا ،  یلقع  ضقانت  مزلتسم  لاحم و  مدع ،  هب  ملاع  نیا  ندوبن  قوبسم  هکلب  دشاب  یمن 

لاحم تسا و  نکمم  مدـع ،  زا  یـش ء  داـجیا  هک  میراد  نیقی  یلقع  ناـهرب  قیرط  زا  دـنچره  تسا و  زجاـع  مدـع ،  زا  هداـم  تقلخ  ینعی 
یلقع لیلد  یتقو  و  دوش .  یمن  نآ  مدع  رب  لیلد  یـش ء ،  تقیقح  روصت  ناکما  مدع   - 1 خساپ :  میراد .  روصق  نآ  روصت  زا  یلو  تسین 
راتفرگ مه  زاب  امـش  هک  تسا  نیا  یناوتانوزجع  نیاءاـشنم   - 2 دـش .  دـهاوخن  نآ  هب  فارتعا  زا  عنام  نآ  روصت  مدـع  دـش ،  هماقا  نآ  رب 

هدوب یـش ء  زا  یـش ء  داجیا  لوصح و  امـش  نامگ  هب  دیا ،  هدید  ار  هچره  نوچ  دیا ؛ هدش  تسین ،  یعطق  شا  هجتین  هک  یـصقان  يارقتـسا 
رب لیلد  یـشال ء  زا  یـش ء  لوصح  هدهاشم  مدع  یلو  ( ، 65) دینک روصت  دیناوت  یمن  یـش ء  زا ال  ار  یـش ء  داجیا  لوصح و  اذـل  تسا و 
زین ار  نارگید  تدالو  هک  یتروص  نآ  رد  شردام -  زا  ار  دوخ  تدالو  صخـش ،  هدـهاشم  مدـع  هکنیا  لـثم  دوش ؛ یمن  نآ  ندوب  لاـحم 

ببس دران 3 -  رد  مهو  هب  ینوچ  کیل  دراد  يردام  هک  یمعا  دناد  یئانـس :  میکح  هتفگ  هب  دوش ؛ یمن  نآ  مدـع  رب  لیلد  دـشاب -  هدـیدن 
دناوت یمن  رشب  دننیب  یم  نوچ  دنیامن و  یم  سایق  رشب  تردق  رب  ار  ادخ  تردق  هک  تسا  نیا  یش ء )) زا ال  یـش ء  داجیا   )) داعبتـسا رگید 
تردق هک  یلاح  رد  دننک ؛ یم  سایق  نآ  رب  ار  ادخ  تردق  تسین ،  عادـبا  رب  رداق  دـنک و  دوجوم  دوب ،  یـشال ء  هک  نآ  زا  سپ  ار  يزیچ 

یگنوگچ روصت  زا  هک  دنتـسه  اهزیچ  زا  يرایـسب   - 4 یهانتمان .  اب  یهانتم  دودحمان و  اب  دودـحم  قرف  دراد ،  قرف  ادـخ  تردـق  اب  رـشب 
مودـعم هک  نآ  زا  سپ  دوش و  یم  داجیا  هدام  رد  هکلب  دوش  یمن  داجیا  هدام  زا  هک  یگدـنز  تایح و  دـننام  میزجاع ؛  اهنآ  ندـش  دوجوم 

مه رگا  دنک  روصت  ار  نآ  دناوت  یمن  لقع  دوش ؟  یم  داجیا  مدع  زا  هنوگچ  تایح  نیا  دوش .  یم  داجیا  مدع  زا  ددرگ و  یم  دوجوم  دوب 
تسین رتمک  دشابن ،  رتشیب  رگا  مدع  زا  داجیا  روصت  لاکشا  زا  بلطم  نیا  روصت  لاکـشا  دوش ،  یم  دوجوم  هدام  زا  تایح  نیا  دییوگ  یم 

هدش داجیا  مدع  زا  تایح  هکنیا  اما  دـینیب ،  یم  نآ  نراقم  ای  تایح  لولح  زا  شیپ  ار  هدام  تروص  رییغت  اجنیا  رد  تسه  هک  يزیچ  طقف  ، 
متح دینک -  تباث  دیناوت  یمن  دییوگ و  یم  لیلد  نودـب  هک -  ار  مود  ضرف  دـیریذپن و  ار  لوا  ضرف  رگا  نآ ،  تروص  رییغت  هدام و  زا  ای 

هب ار  نآ  میناوت  یمن  هک  یلاح  رد  میراد  نیقی  یـضایر  تابـساحم  زا  يرایـسب  هب  اـم   - 5 دـیزجاع .  ضورفم  روصت  زا  مه  زاـب  میریگب ، 
ود ار  نآ  رگا  دـشاب ،  رتمیلیم  مدـص  کـی  شلوط  هک  مینک  یم  ضرف  ار  يذـغاک  هقرو  دـینک : تقد  لاـثم  نیا  رد  مینک .  روصت  لیـصفت 

دهاوخن رتمیلیم  مدـصراهچ  زا  شیب  راهچره  لوط  مینک ،  ررکم  ار  لمع  نیا  رگا  دوش و  یم  رتمیلیم  مدـصود  ودره ،  لوط  مینک ،  فصن 
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رارکت لمع  وحن  نیا  هب  هبترم  ات 48  هعطق و  تشهره  سپـس  دوش و  فصن  ود  مه  هقرو  راهچ  نیا  دوش و  رارکت  لـمع  نیا  رگا  یلو  دـش 
لامتحا رتشیب  رتم  جـنپ  راهچ -  زا  رتم و  ود  اـی  رتم  کـی  دـییوگب  دـیاش  تسا ؟  هدـش  ردـقچ  قاروا  نیا  لوط  دنـسرپب  امـش  زا  رگا  دوش ، 

و دـیوش .  یم  زجاع  نآ  روصت  زا  دـنک ،  یم  زواجت  مه  رتمولیک  هد  زا  قاروا  نیا  لوط  دـنیوگب  امـش  هب  رگا  هک  نآ  لاح  داد و  دـیهاوخن 
384000 تسا (  هاـم  هرک  نیمز و  نـیب  تفاـسم  لداـعم  دوـش ،  رارکت  لـمع  نـیا  قاروا  نـیا  يور  رگید  هـبترم  هچنانچ 48  دـنیوگب  رگا 

یلو دوش ،  یمن  دیروایب  نهذ  رد  ار  دـعاست  نیا  دـینک و  روصت  ار  نآ  دـیهاوخ  یم  هچره  دـیوش و  یم  ّریحت  بجعت و  رد  قرغ  رتمولیک )
زا يرایـسب  تقیقح  روصت  زا  هچرگا  لقع  سپ  دـینک .  یم  قیدـصت  دـیریذپ و  یم  ار  نآ  راچان  تسا ،  مئاق  نآ  رب  یـضایر  ناـهرب  نوچ 
 ، یتوص تاشاعترا  تعرـس  هّرذ و  متا و  لیاسم  رد  رگید : لاثم  دـهدب .  يءار  اهنآ  تاـبثا  اـی  یفن  هب  دـناوت  یم  یلو  تسا  زجاـع  اـهزیچ 

تعرـس دـنیوگ : یم  هلمج  زا  تسا .  ذـغاک  لاثم  زا  رتراکـشآ  بتارم  هب  نآ ،  روصت  ناکما  مدـع  هک  دـبای  یم  شیازفا  يّدـح  هب  دادـعا 
شاعترا نویلیم  مین  لوصح  ناوت  یم  ایآ  یلو  تسا ،  تباث  یلمع  روط  هب  هلءاسم  نیا  دـسر .  یم  نویلیم  مین  هب  هیناث  رد  یتوص  تاشاعترا 

ایآ تسین .  زیاج  اهنآ  راکنا  هک  دنتـسه  یتایعقاو  دنتـسین ،  روصت  لباق  هک  تاشاعترا  نیا  کلذ  عم  درک ؟  روصت  هیناـث  کـی  فرظ  رد  ار 
هب ار  ددـع  دـنچ  ات  الوصاو  مینک ؟  روصت  میناوت  یم  رگیدـکی  اـب  ار  اـهنآ  لـصاوف  نزو و  مجح ،  رادـقم  موجن ،  دادـعت  یموجن ،  دادـعا 

30 ار 000 ،  ( 66  (() ۀلسلسم هارم  میدَس   )) رطق لوط  الثم  مینک ؟  روصت  میناوت  یم  میـشاب -  روصت  رد  قرغ  رمع  مامت  رد  رگا  لیـصفت - 
نیا ياهرتم  دـناوت  یم  یـسک  ایآ  تسا ؛  دیـشروخ  مجح  ربارب  درایلیم  درایلیم  درایلیم  رازه  نآ  مجح  ینعی  دـنا ؛ هدرک  نییعت  يرون  لاـس 

 ، تسا يرون  لاس   700 ام 000 ،  دوخ  ناشکهک  هب  ناشکهک  نیرتکیدزن  هلـصاف  دنک ؟  روصت  ار  نآ  ياهخـسرف  ای  اهرتمولیک  ای  تفاسم 
هقیقد تشه  هیناث و  کی  درادن ،  مزال  تقو  هیناث  تفه  هقیقد و  تشه  زا  شیب  باتفآ ،  رون  هیناث و  کی  زا  شیب  نیمز  هب  هام  رون  ندیـسر 

دـصناپ دوش  یم  هدید  پوکـسلت  اب  ناشکهک  نیرت  فیعـض  زا  هک  يرون  هک  دوش  یم  هدز  سدـح  اجک ،  يرون  لاس   700 و 000 ،  اجک 
ددع رد  ار  نویلیم  دصناپ  دیجنسب ،  رتم  ولیک  هب  ار  يرون  هلـصاف  نیا  دیهاوخ  یم  رگا  لاح  دشاب ،  هتـشذگ  نآ  رمع  زا  يرون  لاس  نویلیم 

تابـساحم نیا  هجیتن  موجن ،  ياـملع  کـلذ  عم  دـینک .  برـض  تسا ،  رتـمولیک  هب  يرون  لاـس  کـی  لوط  هک  93441600  ، 000  ، 000
و ةرخ ))  الا  ملاعلا  نعءایـشا   )) باتکزا  (( يداملا بهذملا  لالطا  یلع   )) باتکرد میریذپ .  یم  نانآ  زا  زین  ام  دـنا و  هتفریذـپ  ار  یـضایر 

روصت لباق  لاح ،  ای  هتـشذگرد  هک  تسا  هدش  روآدای  ار  يرایـسب  قیاقح  ون ، )) نیجوا   )) فیلءات ۀلوهجملا ، ))  ۀـّیعیبطلا  يوقلا   )) باتک
یم دوجو  هب  عیدب  رثا  کی  مادـک  ره  دـنمرنه  سدـنهم و  هدنـسیون ،  رعاش و  - 6 تسا .  هدرک  تباـث  ار  اـهنآ  ملع ،  یلو  دنتـسین  هدوـبن و 

 (( ، هدنـسیون  . )) دیارـس یم  فیاطل  یبدا و  ياه  هتکن  تازاجم ،  تاراعتـسا ،  قیقد ،  یناعم  نآ  اب  ار  هدیـصق  نیرتهب  رعاـش )) : )) دـنروآ
 ، درادـن هقباس  شریظن  هک  ار  نامتخاس  نیرتگرزب  هشقن  سدـنهم ، ))   . )) دراگن یم  هزات  یملع  بلاـطم  ون و  کبـس  اـب  ار  باـتک  نیرتهب 
زا دنا ،  هدمآ  دوجو  هب  مدع  زا  سپ  راثآ ،  نیا  هک  تسین  کش  دشک .  یم  ار  یـشاقن  ياهولبات  نیرتابیز  دـنمرنه ، ))  . )) دـیامن یم  حرط 

يرنه و رثا  هشقن ،  رعـش ،  ایآ  هن  امتح  تسا ؟  روصت  لباق  ایآ  دـنا ؟  هدـش  دوجوم  دـنمرنه  رعاش و  نهذ  رد  هنوگچ  و  دـنا ؟  هدـمآ  اـجک 
لباق اهنآ -  ینهذ  دوجو  ینعی  نهذ -  رد  فیلءات  يرنه و  رثا  هشقن ،  هدیـصق ،  تروص  دوجو  ایآ  هن .  امتح  تسا ؟  راکنا  لباق  فیلءات ، 

نیاربانب دنا ؟  هدش  دوجوم  هدنسیون و . . .  رعاش ،  نهذ  رد  هک  دندوب  اجک  راثآ  نیا  هدیصق و  نیا  رعش و  نیا  سپ  هن .  انیقی  تسا ؟  راکنا 
هب يررـض  نآ ،  روصت  ناکما  مدـع  ای  ناکما  دـننک ،  یم  تباث  مدـع  زا  ار  هدام  داجیا  ثودـح و  یلقع ،  یعیبط و  ناهرب  هکنیا  زا  دـعب  ، 

تسا و هدـش  حیرـصت  ررکم  دـیجم  نآرق  رد  مدـعزا  یـش ء  ثودـح  هلءاسم  هب  هک  دـشاب  مولعم  همتاخ  رد  دـنز .  یمن  نآ  ندوب  تقیقح 
 . دیامن یم  تباث  دییءات و  ار  نآ  زین  تسا  تاداع  قراوخ  هک  ایلوا  ایبنا و  تازجعم 

مهد شسرپ 

(( ِدشر نبا   )) لوق هب  روعش و -  تمکح ،  فده ،  دصق ،  زا  یکاح  دوش ،  یم  هظحالم  ملاع  رد  هک  یقیقد  رایسب  راوتـسا و  ماظن  نیا  رگا 
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لیلعت دـیاب  هنوگچ  دوش ،  یم  هدـید  هدارا  تمکح و  دـصق ،  اب  قبطنم  ریغ  ملاع ،  رد  هک  ار  يرهاظم  نیا  تسا ،  تیانع  لـیلد  فوسلیف - 
هغلابم عوضوم  نیا  رد  هچره  درادن و  دوجو  دشاب  ملـسم  مولعم و  هدارا  تمکح و  دصق ،  اب  نآ  ندوبن  قبطنم  هک  يرهاظم  خساپ :  درک ؟ 

زونه هک  میروخ  یم  رب  يدراوم  رهاـظم و  هب  یهاـگ  اـهنآ  يازجا  اـضعا و  تاـنیاک و  نیب  رد  هک  مییوگب  میناوـت  یمن  نیا  زا  رتـشیب  مینک 
تبثم هجیتن  نونک  ات  اهنآ  دـیاوف  عفانم و  نوماریپ  رـشب  ياهیـسررب  تسا و  هدـشن  هتخانـش  تیانع ،  فدـه و  دـصق و  اب  اـهنآ  ندوب  قبطنم 

مینک یم  لالدتسا  هس  نیا  رب  تسا  روعـش  دصق و  تمکح ،  زا  یکاح  هچنآ  هب  ام  هک  تسا  نیا  قوف ،  شـسرپ  زا  خساپ  تسا .  هدیـشخبن 
اهنآ صاوخ  ایشا و  دیاوف  عفانم و  مییوگ :  یم  میهاگآ .  يزیچره  عفانم  صاوخ و  زا  میناد و  یم  ارایشا  مامت  تمکح  هک  میتسین  یعدمو 

موجن و دیـشروخ ،  هاـم ،  ناویح ،  ناـسنا ،  تاـبن ،  تخرد ،  اـیرد ،  اوـه ،  نیمز ،  اـهناشکهک و  اـت  متا  زا  تاـنیاک  رد  هک  ار  یتاـماظن  و 
یتح رگید و  تاناویح  ناسنا و  دوجو  اب  بسانتم  فدـه ،  تمکح و  دـصق ،  رب  لیلد  میا ،  هتفای  نونک  ات  ام  تسا و  رارقرب  رگید  بکاوک 

میتسین دقتعم  میا  هتخانشن  زونه  ار  هچنآ  و  دوش .  یمن  داجیا  روعش  فده و  دصق و  نودب  زگره  هک  یماظن  میا ،  هتفای  تارک  تادامج و 
 . میناد یم  یـصاوخ  عفانم و  ياراد  میکح و  يادخ  شنیرفآ  زا  زین  ار  اهنآ  میراد  هک  یتامولعم  نیا  قبط  هکلب  تسا  هدش  قلخ  هدوهیب  هک 

میشاب و هدش  هاگآ  اهنآ  عفانم  رگیدکی و  اب  نآ  تاودا  تالآ و  زا  يرایسب  طابترا  زا  هک  میشاب  هتشاد  نیشام  هاگتسد  کی  رگا  هکنیا  لثم 
یم هدرکن ،  ادـج  نآ  زا  ار  هعطق  دـنچ  نیا  مینز و  یمن  نیـشام  نآ  بیکرت  هب  تسد  میـشاب ،  هدـیمهفن  ار  نآ  تاودازا  هعطق  دـنچ  هدـیاف 
نیا هک  یـسدنهم  تسا و  ّرث  ؤم  هدش ،  روظنم  نآ  نامتخاس  زا  هک  یفدـه  نیـشام و  نامزاس  رد  دراد و  يا  هدـیاف  تمکح و  دـبال  مییوگ 

هب نیشام  نیا  رد  هدوهیب  مه  ار  هعطق  دنچ  نیا  دننک ،  هدافتسا  نآ  زا  اهترفاسم  رد  ای  دنفابب  هچراپ  نآ  اب  ات  هتسویپ  مه  هب  ار  تاوداو  تالآ 
رد رـشب  ینونک  تامولعم  هتفای و  شیازفا  زور  هب  زور  میکح ،  ماظن  نیا  رب  ام  یهاگآ  هک  تسا  نیا  انعم  نیا  رب  لـیلد  و  تسا .  هدربن  راـک 

شنیرفآ ماظن  ماکحتسا  یلاعت و  يراب  تمکح  رب  یلیالد  هب  زورره  دوش و  یم  رتدایز  زور  هب  زور  هتشذگ ،  راصعا  هب  تبسن  عوضوم  نیا 
نرقود یکی  زا  داد .  یمن  مه  ار  نآ  لاـمتحا  هکلب  تسناد  یمن  ار  نآ  تمکح  دوـب و  یفخم  رـشب  رب  زارد  ياـهراگزور  هک  میـسر  یم  ، 
یسانش تابن  یسانش ،  ناویح  یسانش ،  ناسنا  یسانشوراد ،  یمیش ،  کیزیف ،  یکشزپ ،  فلتخم :  یملع  ياه  هتشر  فرط ،  نیا  هب  شیپ 
فشک ار  تانیاک  رد  هتفهن  رارسا  صاوخ و  رشب  ردقچ  هدرک و  ادیپ  هعسوت  ردقچ  یسانش و . . .  تسیز  یسانش ،  ناهیک  یـسانش  نیمز  ، 

نوچ دش ؛ دهاوخ  رتشیب  تافاشتکا  نیا  تخانش و  نیا  هدنیآ  رد  انیقی  تسا ؛  هتخانش  ار  یگرزب  کچوک و  تادوجوم  رایـسب  هچ  هدرک و 
تمکح ماظن و  هب  تهج  چیه  زا  هک  دشاب  يردان  دراوم  رگا  سپ  دیامن .  یم  کمک  رارـسا  نیا  فشک  شیازفا  هب  زین  مولع  هریاد  هعـسوت 

دراوم هب  ار  كدـنا  دراوم  نیا  دـیاب  هکلب  تفرگ  دـصق  فدـه و  تمکح و  مدـع  دـهاش  ار  نآ  ناوت  یمن  میربن ،  یپ  نآ  رارـسا  دوجو و 
زجع نیا  مینیب و  یم  يدام  روما  زا  يرایسب  كرد  زا  ار  نآ  یناوتان  لقع و  روصق  یتقو  اصوصخ  و  درک .  سایق  رگید  رامـش  یب  رایـسب و 

زا ار  ادخ  تاعونصم  زا  یـضعب  تمکح  هدنام ،  ناهنپ  ام  رب  عوضوم  نیا  دیابن  مینک ،  یم  سایق  یهلا  دودحم  ان  ملع  قلطم و  تردق  اب  ار 
یمن هدـید  پکـسورکیم  کمک  حّلـسم و  مشچ  اب  زج  هک  ییاهنآ  زیر ،  کچوک و  رایـسب  تاناویح  هب  رگا  امـش  میرامـشب .  رود  لـقع ، 
يِذَّلا اَنُّبَر  تسا . . . (:  یفاک  ناشدوخ  هرادا  شاعم و  نیمءات  يارب  هک  دنراد  یکاردا  دادعتـسا و  کیره  اهنآ  دینیب  یم  دیرگنب ،  دـنوش ، 
عفانم دنک و  كرد  ار  ناسنا  تقیقح  زیر ،  دوجوم  نآ  هک  دیـشاب  رظتنم  دـیناوت  یم  ایآ  نکل  و  ( 67  ( . ) يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍء  یـش  َّلُک  یطْعَا 

هب ار  وا  قیفوت  رّکفت و  لّقعت و  یگنوگچ  ندب و  رد  نوخ  شدرگ  ییاواسب ،  ییایوب ،  ییایوگ ،  ییاونـش ،  ییانیب ،  هوق  یگنوگچ  اضعا و 
مه تاقولخم  نیا  زا  ادـخ  تمکح  تردـق و  ملع و  ربارب  رد  ناسنا  ییاناوت  تمکح و  ملع و  دـمهفب ؟  عارتخا ،  تعنـص و  مولع و  كرد 

اـناد و زاـین ،  یب  قلاـخ ،  ادـخ  میناد  یم  هکنیمه  زج  داد ،  ناـشن  ادـخ  ربارب  رد  ار  رـشب  تراـقح  ناوت  یمن  یلاـثم  چـیه  اـب  تسا و  رتمک 
تفرگ و شیپ  ار  رورغ  هار  ام  سفن  یتقو  هک  تسام  رب  سپ  دنک .  اطعوا  هکنآ  رگم  لهاج ،  زجاع و  جاتحم ،  قولخم ،  رـشب  تساناوت و 
ار يزیچره  تعفنم  تمکح و  مدـع و  زا  دوـجو  داـجیا  ملاـع ،  شنیرفآ  تیفیک  گرزب ،  يادـخ  هنک  تفرعم  درک و  زاـغآ  يزاورپ  دـنلب 
ار اموا  ياهیناشن  راثآ و  هچنآ  وا و  تمکح  تردق و  وا ،  دوجو  هب  رارقا  هب  تفرعم ،  رد  مینک و  فارتعا  دوخ  لقع  زجع  هب  دومن ،  هبلاطم 
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ندنام ناهنپ  اب  هکنیا  هن  میرگنب ،  دوخ  دادعتـسا  دح  رد  راثآ  نیا  رد  ار  وا  تمکح  ملع و  راونا  مییامن و  افتکا  دیامن ،  یم  تیادـه  نآ  هب 
یب روک و  فداصت  لولعم  ار  همه  میشوپب و  مشچ  تسین -  شرامـش  لباق  هک  تمکح -  راثآ  همه  نیا  زا  تادوجوم ،  زا  یخرب  تمکح 

َکَناحبُـس مییوگب . . . (( :  مییاشگب و  ادخ  حیبست  هب  نابز  هدش ،  ادصمه  مالّـسلا )  هیلع  یلع (  اب  رگا  تسا  شوخ  هچ  میرامـشب .  روعش 
ْنِم اّنَع  َباغ  امِیف  َِکلذ  َرَقحَا  امَو  کـتوکَلَم  ْنِم  يَرن  اـم  َلَوهَا  اـمَو  َکتردـُق  ِْبنَج  ِیف  ُهَمَظِع  َرَغْـصَا  اـم  َو  َکـِْقلَخ  نِم  يَرن  اـم  َمَظعَا  اـم 

مینیب و یم  وت  شنیرفآ  زا  هچنآ  ام  رظن  رد  تسا  گرزب  رایـسب  هچ  یتسه ،  يّربم  هّزنم و  یـصقن  بیع و  ره  زا  وت  ایادـخ  َکـِناْطلُس ؛ . . . 
زا مینیب  یم  لقع )  مشچ  هب   ) ام هک  هچنآ  تسا  كانسرت  رایسب  هچ  و  وت ،  ییاناوت  تردق و  شیپ  رد  نآ  یگرزب  تسا  کچوک  رایسب  هچ 

(68 (( . ) وت ّتیهلا )   ) تنطلس زا  تسادیپان  ام  زا  هچنآ  شیپ  ام  ندید  نیا  تسا  ریقح  رایسب  هچ  وت و  ّتیبوبر )   ) یهاشداپ

مهدزای شسرپ 

مهدزای شسرپ 

ناهرب اب  صوصخب  نیّیهلا و  هدـیقع  اب  هنوگچ  اـقترا  لـماکت و  قیرط  زا  عاونا  شیادـیپ  هدـنز و  دوجوم  شیادـیپ  رد  نیوراد ))  هیـضرف  ))
ریثءات تحت  عاونا ،  لماکت  دنا و  هدیـسر  اجنیا  ات  لماکت  نوناق  قبط  نارادـناج  هیـضرف ،  نیاربانب  اریز  دوش ؟  یم  راگزاس  مظن ،  تیانع و 

هدنز و دوجوم  شیادیپ  رد  نیوراد  هیـضرف  الوصا  دنک و  یم  یفن  دوجوم  ماظن  رد  ار  فده  دصق و  دوجو  هدش و  لصاح  ینّیعم  سیماون 
ار ( 69) دـیجم نآرق  زا  یتایآ  ایآ  و  هنای ؟  دراد  تحـص  ناسنا ،  عون  دروم  رد  هژیوب  اقترا  لماکت و  قیرط  زا  اـهنآ  شیادـیپ  عاونا و  لـصا 

کی هب  یهتنم  هدنز ،  تادوجوم  مامت  هک  هنیمز  نیا  رد  ار -  مسینیوراد  رگید : ترابع  هب  و  دومن ؟  ریـسفت  حرـش و  رظن  نیا  قبط  دوش  یم 
هک میتشاد  هدیقع  نآ  هب  لاحب  ات  ام  هچنآ  فالخ  رب   ) ناسنا شیادـیپ  رد  دـنا -  هتفای  لماکت  جـیردت  هب  دـنوش و  یم  یلولـس  کت  دوجوم 

شیپ خساپ :  هنای ؟  دومن  قیبطت  نآ  رب  ای  درک  هدافتـسا  دیجم  نآرق  زا  ناوت  یم  تسا )  هدش  دوجوم  هفایق  لکـش و  نیمه  هب  لوا  زا  ناسنا 
ءزج عاونا ،  ریاس  ناسنا و  تقلخ  زاغآ  یگنوگچ  لّوا :  هتکن  تسا :  مزال  هکلب  بساـنم و  هتکن  دـنچ  حیـضوت  خـساپ ،  لـصا  رد  دورو  زا 

فرط زا  دشاب و  هدروخن  شـشوگ  هب  هلءاسم  نیا  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب  دـقتعم  نآ  هب  ناملـسم  دـشاب  مزال  هک  تسین  يداقتعا  لوصا 
دوش و یمن  شـسرپ  عوضوم ،  نیا  هراب  رد  وا  زا  دـیاقع ،  زا  لا  ؤس  ماقم  رد  دوب و  دـهاوخن  لو  ؤسم  دـشاب ،  لـفاغ  شتاـبثا  فرط  یفن و 
هک لیاسم -  نیا  لثم  رد  طقف  تسا .  یمهم  هلءاسم  خیرات ،  قالخا و  ملع و  رظن  زا  یلب  دشاب ،  یمن  نامیا  مالسا و  طرش  مه  نآ  نتسناد 
ای یفن  ار  نآ  رتاوتم ،  ثیداحا  ای  دـیجم  نآرق  ای  دـشاب  يرورـض  ناناملـسم  نیب  يا  هلءاسم  رگا  تسین -  يداـقتعا  لوصا  ءزج  دـش  هتفگ 
هب شراکنا -  ( ، 70) دشاب نید  يرورـض  رگا  درک و  لوبق  ناوت  یمن  ار  نآ  فالخ  دشابن ،  يداقتعا  روما  زا  دنچره  دنـشاب ،  هدرک  تابثا 
 ، دشاب یلقن  لیلد  رهاظ  فالخ  رب  یلقع  عطاق  لیلد  رگا  يرآ ،  دوش .  یم  دادـترا  رفک و  ببـس  تسا -  روکذـم  هقف  بتک  رد  هک  يوحن 
زا هنیرق  نیا  هب  هجوت  نودب  ائادتبا و  هچنآ  تسین و  دارم  یلقن ،  لیلد  نآ  رهاظ  هکنیا  رب  تسا  هیلقع  هنیرق  هلزنم  هب  یعطق ،  یلقع  لیلد  نآ 

هیرظن ناوـت  یمن  دـشاب ،  هیرظن  کـی  رادـفرط  يا  هبلط  هیرظن ،  ود  نیب  رگا  مّود :  هـتکن  دـشاب .  یمن  دوـصقم  دوـش ،  یم  هدافتـسا  مـالک 
عافد نآ  زا  هتفریذپ و  یناحور  هک  ار  يرظن  درمش و  رت  یقطنم  رت و  یملع  هدرک ،  در  ار  نآ  یناحور  صخـش  هک  هناهب  نیا  هب  ار  فلاخم 

ات دوب  هدرک  فرحنم  ار  راکفا  نارگرامعتـسا ،  ءوس  تانیقلت  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  اجنیا  هنافـسءاتم  درک .  ضرف  هنایماع  دـیامن ،  یم 
نیب نآ و  نایوجشناد  املع و  دیدج و  مولع  ياه  هدکشناد  نیب  دنتساوخ  یم  دیدج ،  ياهـشناد  اب  ناناملـسم  ییانـشآ  زاغآ  رد  هک  يدح 

یملع ياه  هزوح  نایوجـشناد  ّالط ب و  زا  ار  اههاگـشناد  نایوجـشناد  هتخادنا ،  هلـصاف  مالـسا  فراعم  مولع و  سرادم  مالـسا و  ياملع 
مهافت و نسح  تابجوم  هک  یلاح  رد  دـننک .  داـجیا  مهاـفت  ءوس  تهج  یب  ناـنآ  نیب  دـنزاس و  ادـج  فرـشا ،  فجن  مق و  دـننام  مالـسا 

نارگرامعتسا هک  ییاه  هرهب  اه و  هدافتسا  دنشاب .  هتـشاد  مهافت  نسح  مه  دیاب  تسا و  مهارف  اه  هنیمز  همه  رد  رگیدکی  اب  نانآ  يراکمه 
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مالـسا ياملع  قرافلا ،  عم  سایق  یعالطا و  یب  يور  زا  مه  یـضعب  تسا .  روصت  دح  زا  شیب  هنیمز  ره  رد  دـنرب ،  یم  هدرب و  راک  نیا  زا 
نویناحور اب  دـنراد ،  دامتعا  قطنم ،  لقع و  هب  دـنریگ و  یم  ماهلا  نآ  زا  دنتـسه و  انـشآ  نآرق  یقرتم  یناسنا و  بتکم  نیرتیلاع  اـب  هک  ار 

مّلـسم قیاقح  كرد  زا  ار  نانآ  دیدج ،  قیتع و  دـهع  هدـش  فیرحت  بتک  رب  دامتعا  هناروکروک و  تابـصعت  یفارخ و  راکفا  هک  یحیـسم 
حیضوت الماک  دنناوت  یمن  دندقتعم  نآ  هب  هک  ار  ییارآ  زا  یضعب  هک  دنـشاب  ینوّیناحور  تسا  نکمم  دننک .  یم  سایق  دراد ،  یم  زاب  مه 

هـضرع دنونـشب ) نانآ  نابز  زا  ار  یبلطم  ره  دنهاوخ  یم  اه  هدزبرغ  یخرب  هک   ) برغ نادنمـشناد  يارآ  هب  داهـشتسا  اب  ای  دنهد و  حرـش  و 
دیابن یناحور ،  ریغ  ای  هتفگ  یناحور  هک  ار  فرح  نیا  یملع  ثحب  رد  الوصا  و  دشاب .  یمن  ءارآ  نآ  فعض  رب  لیلد  نیا  اما  دنراد ،  یمن 

درک دانتسا  حیحص ،  ربتعم و  یلقن  ای  یلقع  ای  یملع  لیلد  هب  دروم  ره  رد  دریگ و  رارق  ثحب  دروم  يءار ،  هّیرظن و  دیاب  هکلب  دشاب  حرطم 
زا یـضعب  ای  عاونا  لالقتـسا  توبث و  یعفد و  تقلخ  عادبا و  رظن  یکی  تسه :  رظن  ود  هدنز  تادوجوم  شیادیپ  عوضوم  رد  موس :  هتکن  . 
 ، هدش فشک  نیمز  ياه  هیال  رد  هک  لیـسف )   ) رجحتم یناویح  راثآ  دـنیوگ : یم  یملع  هبنج  زا  هیرظن  نیا  نارادـفرط  ناسنا .  دـننام  عاونا 

هتـشذگ راصعا  رد  ار  تاتابن  تاناویح و  دوجو  هکنانچ  دـنک ؛ یم  دـییءات  هتفای  دوجو  ندوبن ،  زا  دـعب  هکنیا  ار و  ناسنا  عون  ندوب  ثداح 
هلزلز و دننام : یگرزب  ياهدماشیپ  ثداوح و  ار  ضارقنا  نیا  تلع  و  دیامن .  یم  دـییءات  زین  دـنا  هدـش  ضرقنم  هتفر و  نیب  زا  ناشعون  هک 
رد هدنز ،  تادوجومزا  یعاونا  ضارقنا  رثا  رب  دنیوگ : یم  دـنناد و  یم  تسا ،  هداتفا  قافتا  لاس  اهنویلیم  لوط  رد  نیمز  رد  هک  ییاهنافوط 
 . دنمان یم  قلخ ))  بقاعت   )) ار عضو  نیا  و  تسا .  هدمآ  ولج  هفلتخم  راودا  روطنیمه  هدش و  هدیرفآ  يرگید  عون  يا ،  هحناس  هثداح و  ره 
ریغ هّیرظن  کی  هّیرظن  نیا  سپ  دـنا .  هتفریذـپ  ار  رظن  نیا  ( 71  (() فوخرو یسیوس و  زیـس  اغآ  هیفوک ،   )) دننام نادنمـشنادزا  یهورگ  و 

حیحـص و دـص  رد  دـص  ار  نآ  ناوتن  یملع  هبنج  زا  لّوحت ،  روطت و  هیرظن  ربارب  رد  دـنچره  تسین ،  نالطبلا  مولعم  تیمها و  یب  یملع و 
ای دـشاب  عقاو  اب  قباطم  تسا  لمتحم  رظن ،  ود  نیازا  کیره  نوچ  درمـش ؛ لطاب  دودرم و  ار  اـقترا  وشن و  هیرظن  تفرگ و  تقیقح  قباـطم 
 (( كراـمال  )) دـنا هتفریذـپ  ار  نآ  هک  یناـسک  نیرتروهـشم  زا  هک  تـسا  اـقترا ))  )) و وـشن ))  )) و روـطت ))  )) هیـضرف رگید ،  رظن  دـشابن . 

 ، دـنرادن لالقتـسا  شیادـیپ ،  رد  دنتـسین و  لوحتم  ریغ  تباث و  هدـنز  تادوجوم  عاونا  هک  تسا  هدرک  نامگ  كرامال ،  تسا .  يوسنارف 
یتایح و ياهترورـض  رثا  رد  یجیردت  ياقترا  نیا  و  دـنا .  هتفای  قاقتـشا  یجیردـت ،  ياقترا  لوحت و  روط  هب  رگید  ضعب  زا  یـضعب  هکلب 

نیا تسا .  هدـش  لصاح  تثارو  مکح  تشیعم و  زرط  اهنآ و  زا  ندـش  زاین  یب  نتفرگن و  راـک  هب  اـی  اـهنآ  ندربراـک  هب  اـضعا و  لامعتـسا 
و عاونالا ))  لصا   )) باتک نتـشون  اب  لاس 1859  رد  نیوراد  هکنیا  ات  تشادـن  يا  هرهچ  نادـنچ  قلخ ، ))  بقاـعت   )) هّیرظن ربارب  رد  هّیرظن 
 : هک تسا  نیا  دـنا -  هتـشون  یـضعب  هکناـنچ  نیوراد -  رظن  هصـالخ ،  درک .  دـییءات  ار  نآ  ناـسنا ، ))  لسلـست   )) لاـس 1871 رد  سپس 

لصا و  ثرا ))  هب  تانیابت   )) لصا دارفا ، )) نیب  تانیابت   )) لصا ءاقب ، )) عزانت   )) لصا دنتـسه : لصا  سومان و  راهچ  عبات  هدنز  تادوجوم 
رد و  دنتـسه .  عزانت  رد  ناشدوخ  اب  تعیبط و  اب  امیاد  هدـنز  تادوجوم  هک  تسا  نیا  شیانعم  ءاـقب :)) عزاـنت  - )) 1 یعیبط . ))  باـختنا  ))
هب هبـسنلاب  تافـص  طیارـش و  نیا  و  دشاب .  اقب  هبلغ و  تافـص  طیارـش و  دجاو  هک  تسا  يدوجوم  درف و  يارب  يزوریپ  هبلغ و  عزانت ،  نیا 
عفد رد  يرگ  هلیح  ای  یکریز  ای  ییابیز  ای  تعرـس  ای  یکچوک  ای  هّثج  یگرزب  ای  تعاجـش  توق ،  یهاـگ  تسا .  فلتخم  تاـبن  ناویح و 

طیارش دجاو  هک  يدوجوم  نآ  یتقو  تسا ،  رگید  تافـص  یکباچ و  ای  یگنـشت  یگنـسرگ و  رب  ییابیکـش  ای  اذغ  ندروآ  تسد  هب  ّرش و 
-2 دـننام .  یم  یقاـب  اـقب  يارب  ناگتـسیاش  دوـش و  یم  ضرقنم  یناـف و  بوـلغم ،  دـش ،  بوـلغم  دوـب ،  دـقاف  هکنآ  درک و  هـبلغ  تساـقب 

نیمه يارب  و  دنـشاب .  یم  ریذپ  تنیابم  دنراد ،  هک  یلـصا  زا  دوخ  تافـص  رد  هدـنز  ماسجا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دارفا :)) نیب  تانیابت  ))
 ، مینک یم  لایخ  هک  ار  یعرف  لصا و  ره  نینچمه  و  دوش .  یمن  هدید  لماک  يدننامه  مات و  هباشت  ناردپ ،  نارسپ و  نایم  هک  تسا  تهج 

تهج ره  زا  رگید  گرب  اب  هک  دوش  یمن  ادیپ  یتابن  گرب  یتح  دنـشاب و  یم  نیابتم  تاتابن ،  یتح  دنتـسه  هیبش  مه  هب  الماک  اهنآ  يازجا 
 ، راگزور رورم  هب  یلو  دـشاب ،  یمن  راکـشآ  تسین و  دوجوم  کی  تاذ  رهوج  رد  تسا و  یئزج  زاغآ ،  رد  نیابت  نیا  هتبلا  دـشاب .  هباشم 

رگا اریز  تسا ؛  تانیابت ))   )) سومان نامه  ممتم  سوماـن ،  نیا  تثارو :))  - )) 3 دوش .  نوکتم  يدـیدج  عون  ات  دوش  یم  رهاظ  نیابت  نیا 
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زا تثارو  هطـساو  هب  یلو  دوش ،  یمن  اقترا  ببـس  دـنک و  یم  فقوت  دوش ،  یم  لصاح  هک  ییاج  نامه  رد  تانیابت  دـشابن ،  سوماـن  نیا 
 ، ینالوط ياهنارود  رورم  جیردت و  هب  یلو  تسا  یـضرع  یئزج و  ادـتبا  رد  دـش ،  هتفگ  هک  روط  نامه  ددرگ و  یم  لقتنم  عرف ،  هب  لصا 

هـصالخ تسا ،  هجیتن  رد  هیـضرف  نیا  ياکتا  هطقن  هک  یعیبط :))  باختنا  - )) 4 ددرگ .  یم  رگید  عون  روهظ  ببـس  يرهوج و  روـما  ءزج 
هب لصا  یبسک  یلصا و  يونعم و  يدام و  تافـص  عیمج  لقان  تسا ،  تانیابت  لقان  هک  روط  نامه  تثارو ))   )) سومان هک :  تسا  نیا  شا 

اهیرامیب و لثم  دنـشاب  شخبنایز  ای  یکریز  یتسردنت و  يدـنمورین ،  لثم  دنـشاب  عفان  تافـص ،  نیا  هک  دـنک  یمن  توافت  تسه ؛  زین  عرف 
دنور و یم  نیب  زا  دندش  حلاص  عفان و  تافـص  بولغم  رگا  شخبنایز  تافـص  دـنوش .  یم  ادـیپ  تردـن  روط  هب  هک  ییاهـصقن  زا  یـضعب 

زاتمم ار  دوجوم  هک  تسا  عفان  تافص  هرخ  الاب  دش .  دهاوخ  ضرقنم  نآ  لسن  ای  دوجوم  تاذ  دندرک  ادیپ  هبلغ  رگا  دنوش و  یم  یشالتم 
رگید لسن  زا  سپ  یلسن  ره  دنرب  یم  ثرا  هب  ار  تافص  نیا  هدنیآ ،  ياهلسن  عورف و  سپس  دزاس و  یم  بلاغ  اقب ،  رد  عزانت  هکرعم  رد  و 

تادوجوم عاونا  نیاربانب ،  دـهد .  یم  رارق  يدـیدج  عون  ار  زاتمم  دوجوم  نآ  هک  دـسر  یم  يدـح  هب  زایتما  رایـسب ،  ياهلـسن  زا  دـعب  ات  ، 
 : تسا بیجع  ( 72  . ) دنا هدمآ  دوجوب  یعیبط  باختنا  سومان  نیمه  ریثءات  تحت  دننک ،  یم  یگدـنز  نیمز  يور  رد  زورما  هک  يا  هدـنز 

ياه هفوکـش  صاوخ و  نآ  اب  تخرد  لگ و  هایگ و  تابن و  همه  نیا  تشذگرـس  هدنز  تادوجوم  عاونا و  شیادیپ  تشذگرـس  تسا  نیا 
 ، شتخرد ره  هک  تسا  رارق  رب  اهنآ  رد  هک  یقیقد  رایسب  تاماظن  فلتخم و  ذیذل  ياهمعط  اب  اه  هویم  نوگانوگ و  ياهلکـش  گنراگنر و 

یـشحو و یلها و  تاناویح  همه  نیا  تشذگرـس  تسا  نیا  تسا !  تقلخ  ملاع  ياهیتفگـش  زا  یباتک  شا ،  هفوکـش  هویم و  ره  شلگره ، 
تیادـه يرطف و  روعـش  كرد و  نآ  اـب  لوقعلاریحم و  تایـصوصخ  نآ  اـب  راوختـشوگ و . . .  راوـخ ،  هاـیگ  هدـنزخ ،  هدـنرچ ،  هدـنرپ ، 

هب یتح  دـنرادروخرب و  يرطف  ینیوکت و  تیادـه  نانچ  زا  لسع ،  روبنز  هچروم و  لثم  اـهنآ  کـچوک  عاونا  زا  یـضعب  یتح  هک  ینیوکت 
الاو مولع  نیا  هک  یناسنا  دادادخ ،  دادعتسا  درخو و  شوه  نآ  اب  ناسنا  عون  شیادیپ  تشذگرس  تسا  نیا  دنتـسه !  زّهجم  یعافد  لیاسو 

لـصاوف دـنک و  یم  لـح  ار  یـضایر  لـیاسم  نیرتراوشد  هک  دراد  یعیـسو  هشیدـنا  رکف و  هدروآ و  دوـجو  هب  ار  هفـسلف  تمکح و  دـننام 
 ، نویزیولت ویدار ،  دنک ؛ یم  عارتخا  دیوگ ،  یم  دسیون ،  یم  هک  یناسنا  دیامن .  یم  نییعت  ار  اهنآ  نزو  مجح و  اه و  هموظنم  ناگراتس و 
زا اهترامع  نامتخاس  رد  اهولبات و  هحفص  رد  ار  يرنه  راثآ  نیرتهب  هک  یناسنا  دراد ،  رایتخا  رد  ینژوردیئ  بمب  رکیپ و  لوغ  ياهامیپاوه 
هار نامـسآ  هب  هدرک و  رخـسم  ار  قرب  هک  یناسنا  فوسلیف ،  عّرـشم و  ناسنا  سدـنهم ،  ناسنا  کشزپ ،  ناسنا  هدراذـگ ،  راـگدای  هب  دوخ 
نآ ياهییابیز  تعیبط و  فصو  رد  و  هدروآ ،  رثن  مظن و  رد  ار  یقوذ  یبدا و  راثآ  تاکن و  همه  نیا  هک  یناسنا  هدش ،  دراو  هام  رد  هتفای و 

قوقح قالخا و  تاّیهلا ،  فراعم ،  رد  دوش و  یم  نشور  شناور  هدنز و  ادخ  دای  هب  شلد  هک  یناسنا  هدورـس ،  رعـش  ادخ  شیاتـس  رد  و 
دشاب و رامش  یب  تانیاک  نیا  تشذگرس  نامجرت و  اقترا ،  وشن و  هیـضرف  هک  تسا  بیجع  دراد !  یکانبات  ياه  هشیدنا  راکفا و  يرـشب ، 

دوجوم نامه  ناسنا  هک  تسا  بیجع  دنـشاب .  هدروآ  دیدپ  روعـش  هدارا و  نودـب  سومان ،  راهچ  نیا  ار  روعـش  تردـق و  رهاظم  همه  نیا 
رد نومیم  هک  درک  رواب  ناوت  یم  ایآ  دـشاب ،  هتفای  لماکت  نومیم  زا  تازایتما ،  رخافم و  نیا  بحاص  رارـسالا و  عمجم  نامه  هتخانـشان و 
هب مه  نیوراد  هک  ار  يا  هجیتن  اقترا ،  وشن و  هیرظن  نیا  زا  دهاوخب  یـسک  هک  تسا  نیا  رت  بیجع  و  دسرب .  ناسنا  هب  لماکت  هنوگ  نیا  رثا 
هب ار  تارک  شتردق  تسا و  هدام  هدننیرفآ  هک  ار  ییادخ  دوجو  دهد و  رارق  روعـش  دصق و  مدع  رب  لیلد  ار  نآ  دریگب و  تسین  دقتعم  نآ 

لاوحا عاضوا و  همه  نیا  دیوگب  دیامن و  راکنا  هدرک ،  هدامآ  هدـنز  تادوجوم  شیادـیپ  يارب  ار  نیمز  باسح ،  مظن و  اب  هدروآ و  دوجو 
یمن هدـید  نآ  رد  ییاناد  میکح و  رداق  تردـق  تسد  تسا و  هاگآان  لماکت  سومان  هجیتن  طقف  طقف و  مظن ،  ییاـبیز و  لاـمج و  قیقد و 

تـسا نیا  هدش ،  عقاو  نییدام  ثحب  دروم  نیوراد ،  زا  سپ  هک  یبلطم  يرآ  تسا :  زجاع  نآ  خساپ  زا  يّدام  صخـش  هک  یلاکـشا  دوش . 
ادخ تردق  هب  دنتـسم  ار  نآ  دیاش  نیوراد  دوخ  دنچره   ) هدش ادیپ  هنوگچ  هدرم  هّدام  زا  تایح  هک  دـندید  لا  ؤس  نیا  راتفرگ  ار  دوخ  هک 

 . تسا هدـمآ  دوجو  هب  هنوگچ  ارینوم ))  )) مان هب  نآ  زا  رت  هداس  دوجوم  ای  یلولـس  کت  دوجوم  هدـنز ،  دوجوم  نیلوا  و  ( 73  () هتسناد یم 
زا یلو  تسا ،  هتفای  لوصح  یتاذ ))  دـلوت   )) وحن هب  دامج  زا  تایح  ندـمآ  دوجو  هب  هک  دـندرک  ناـمگ  لـکیه ))  تسنرا   )) لـثم یخرب 
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نوچ یـصخشو  دنک .  یمن  نامرد  ار  ناشدرد  یتاذ )  دلوت   ) ظفل نیا  اریز  دننک ؛ یم  زجع  راهظا  دامج ،  زا  تایح  شیادـیپ  ّرـس  تخانش 
رد یعطق  رظن  راهظا  مزج و  : )) دـیوگ یم  هدـنام و  رّیحتم  لکـشم ،  نیا  ربارب  رد  تساقترا  وشن و  تخـسرس  نارادـفرط  زا  هک  رنخب - )) ))

هدشن هتخانش  یلولس  کت  دوجوم  دلوت  اب  بسانم  لاوحا  عاضوا و  اریز  تسین ؛  رسیم  یلولس ،  کت  دوجوم  رد  تایح  شیادیپ  یگنوگچ 
هکلب تسا  عنتمم  هطـساو  نودـب  داـمج ،  زا  نآ  رودـص  هک  تسا  یبـیکرت  ناـمتخاس و  شا ،  یگداـس  اـب  یلولـس  کـت  دوجوم  و  تسا . 

لاح ره  هب  تسین . ))  دامج  زا  رتیلاع  تادوجوم  روهظ  زا  رتمک  نآ  داعبتسا  القع  هک  تسا  يا  هزجعم  ملع  رظن  رد  دامج ،  زا  نآ  شیادیپ 
هک یتاداریا  اب  ار  لماکت  هیضرف  راچان  هک  دیامن  یم  راکنا  رتیلاع  عاونا  رد  ار  نآ  ناکما  ارچ  دنک ،  لوبق  ار  یتاذ  دلوت  ناکما  يدام  رگا  ، 
 ، هدام زا  جراخ  تّلع ،  نودـب  رتیلاع ،  تادوجوم  رد  هچ  یلولـس و  کت  دوجوم  رد  هچ  یتاذ  دـلوت  لـصا  اـما  دـیامن .  حرط  تسه  نآ  رب 
يا هدام  زا  تایح  رودص  درادن و  زین  يروصت  موهفم و  یتاذ )  دـلوت   ) تسا تیّلع  نوناق  در  مزلتـسم  هکنآ  رب  هوالع  و  تسین .  لوبق  لباق 

 . دشاب یم  لاحم  تسا ،  روعش  هدارا و  تایح و  دقاف  دوخ  هک 

مسینیوراد هناگ  راهچ  لوصا 

تسا نیا  عونره ،  یلصا  ياضتقا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  لصا  ود  نیا  هراب  رد  ثرا ، ))  هب  تانیابت   )) لصا و  دارفا )) تانیابت   )) لصا اما 
ریثءات طیارـش  یهاگ  هک  دوش  یم  ادیپ  اجنیا  زا  تانیابت  و  دـشاب .  دـجاو  دراد ،  تلاخد  عون  نآ  ّتیعون  رد  ار  هچنآ  لماک و  نآ  دارفا  هک 

هب صقان  شیاضعا  زا  یـضعب  ای  دوش  یم  لقع  مک  درف ،  کی  ـالثم  دوش .  یم  ادـیپ  نآ  ریثءاـت  زا  یعناـم  اـی  دور  یم  نیب  زا  یـضتقم  نیا 
تلاخد نیابت  نیا  رد  يدایز  روما  تسا .  هتـشاد  ار  دایتعا  ای  صقن  نالف  شردام  ای  هدوب  مسیلکلا  شردپ  ضرف ،  هب  نوچ  دیآ ؛ یم  دوجو 

لفط هک  یتقو  ات  دریگ و  یم  ماجنا  یسنج  حیقلت  لمع  هک  یتقو  ات  دنک  یم  نیوکت  هب  عورش  ردپ  بلص  زا  هفطن  هک  یعقوم  نآ  زا  دراد ، 
 ، همه رداـم  ردـپ و  يداـقتعا  يرکف و  عضو  نکـسم و  كاـشوپ ،  كاروخ ،  هیذـغت ،  عضو  لـبق و  دـعب و  راودا  یتح  دوش و  یم  دـلوتم 

دوش یم  رهاظ  دش ،  دوجوم  طیارش ،  هنیمز و  هک  یماگنه  یضتقم و  تقو  رد  دنام و  یم  نومک  رد  اضتقا  لصا  کلذ  عم  دنراد .  تلاخد 
هطساو دنچ  لسن و  راهچ  زا  سپ  هدشن ،  رهاظ  شا  هطساو  نودب  دنزرف  رد  هک  رفن  کی  یمادنا  ای  یقالخا  فصو  هک  دوش  یم  هدید  اذل  . 

تانیابت نیا  تقیقح  رد  و  ددرگ .  یم  قفاوت  هب  لدـبم  نیابت ،  نآ  دوش و  یم  رهاظ  مراهچ ،  موس و  لسن  رد  دوش ،  یم  مهارف  طیارـش  هک 
يرهوج و یلـصا و  لماع  کـی  نآ  نوچ  تسا ؛  ظوفحم  زین  دارفا  نیب  قفاوت  لـصا  یلو  دوش  یم  لـقتنم  نادـنزرف  هب  مه  ثرا  هب  هچرگا 
تسا و عون  ظفاح  یعون و  تدـحو  ظفاح  هشیمه  یلـصا  لماع  نآ  تسا .  یجراخ  بابـسا  ریثءات  ببـس  هب  دراد و  یـضرع  لماع  نیابت ، 

یعیبط باختنا  هب  عجار  دننام .  یم  تباث  عاونا ،  هرخ  الاب  دنوش و  رگید  عون  نیوکت  ببـس  یثرا ،  تانیابت  هک  تسا  نیا  زا  عنام  شدوجو 
اقب ياضتقا  دشاب ،  عون  کی  لماک  درف  طیارش  تافص و  دجاو  يدرف  ره  هک  تسین  قیدصت  لباق  نیا  زا  رتشیب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  مه 

هک دنتسه  يدارفا  طقف  اقب ،  يارب  ناگتـسیاش  دش و  دهاوخ  ضرقنم  طیارـش ،  نادقف  تهج  هب  جیردت و  هب  دشابن  دجاو  يدرف  ره  دراد و 
عون و کی  دارفا  رد  ینعی  دودح ،  نیا  رد  سیماون  نیا  تحص  ضرف  اب  نیا ،  رب  انب  دنـشاب .  عون  يداع  درف  کی  تافـص  طیارـش و  دجاو 

دننام يژولویب ،  هّیرظن  کی  طقف  ار  نآ  هک  هدرک  ضرف  روطت  هفـسلف  رد  رـسنپسا ))  )) هچنآ ریظن   ) دـیاقع راکفا و  رد  هکلب  عاونا  عزانت  رد 
لماکت و دروم  رد  تسا )  هدرک  حرطم  دشاب ،  تایونعم  تایدام و  زا  زیچ  همه  لماش  هک  يا  هفـسلف  ناونع  هب  ار  نآ  هکلب  هتفرگن  نیوراد 

تسرد تسا  نکمم  هتاذ  ّدح  یف  هیرظن  ود  نیا  زا  کیره  تروص  ره  هب  تسین ،  یعطق  مامت و  مه  یملع  رظن  زا  هیضرف  نیا  عاونا ،  لّدبت 
هماقا هیرظن  ود  نیا  زا  کیره  تابثا  ای  یفن  رب  دشابن  سدح  رب  ینبم  هدوبن و  دیدرت  لباق  شا  هجیتن  هک  یـضایر  ای  یلقع  لیلد  ینعی  دشاب ؛

نآ تشاد و  دهاوخن  لاکـشا  رظن  نآ  لوبق  درک ،  دییءات  ار  رظن  ود  نیا  زا  کیره  دیجم ،  نآرق  لثم  رگید  یعطق  ّهلدارگا  و  تسا .  هدشن 
تباث دوشن ،  يراج  کش  نآ  رد  هک  یـضایر  ای  یلقع  ناهرب  اـب  هّیرظن  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  میتفگ ،  هکناـنچ  اریز  دوش .  یم  تباـث  رظن 
هدرک هماقا  اقترا ،  وشن و  فلاخم  نادنمشناد  هک  يا  هلدا  قبط  هکلب  دنشاب  قباطم  عقاو  اب  مّود ،  رظن  ای  لوا  رظن  تسا  لمتحم  تسا .  هدشن 
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هیرظن نالطب  رب  هک  ینیهارب  زا  رظن  فرـص  اب  اجنیا  رد  تسا .  هدـش  هماقا  نآ  نالطب  رب  روآ  نیقی  هلدا  تسا و  لطاب  لـماکت  هیـضرف  دـنا ، 
ار فالتخا  دشاب و  هدنرب  دناوت  یم  یلقن  لیلد  طقف  دـشاب و  یم  بیغ  زا  ندادربخ  لثم  یعطق ،  رظن  راهظا  هنوگره  هدـیدرگ ،  هماقا  روطت 
اب یلقن  لیلد  لیوءات  تفریذپ و  دیاب  ار  نآ  دش ،  هدافتـسا  رظن  ود  نیا  زا  یکی  ربتعم  ثیداحا  دیجم و  نآرق  لثم  زا  رگا  اذل  دزاس ،  عفترم 

تسا هیجوت  لیوءات و  لباق  یلقن ،  لیلد  یتروص  رد  طقف  میراد  هک  يدعاوق  قبط  اریز  دشاب ؛ یمن  حیحص  ینیقی  ریغ  دهاوش  هلـسلس  کی 
هبنج زا  دش  هتفگ  هیرظن  ود  نیا  دروم  رد  هچنآ  اجنیا  ات  دشاب .  نآ  رهاظ  فالخ  رب  روآ  عطق  یّـسح  ای  یـضایر  ای  یلقع  حیحـص  لیلد  هک 

 ، ناسنا اصوصخ  عاونا و  زا  یـضعب  هب  تبـسن  اـی  قلطم  روط  هب  عاونا  توبث  قلخ و  بقاـعت  رظن  یبهذـم ،  ینید و  هبنج  زا  اـما  دوب ،  یملع 
 . درادن تافانم  دنوادخ  تردق  اب  رظن  ودره  اریز  دشابن ؛ رظن  ود  نیب  یقرف  ادخ  تردق  هب  نامیا  رظن  زا  دنچره  تسا ،  ملسم  تباث و 

یملع ياه  هّیضرف  نآرق و  ریسفت 

یلقع ماکحا  ای  یـضایر  تالداعم  دـننام  هک  تسین  نینچ  نوچ  اما  تسا  یملع  هّیـضرف  هّیرظن و  کـی  اـقترا ،  وشن و  هّیرظن  مراـهچ :  هتکن 
لاس رازه  ای  دص  ات  دنیوگب  دنناوتب  شنارادفرط  هک  تسین  نانچ  هدشن و  هتفریذـپ  دـشابن ،  لزلزت  لباق  نیـضیقن ،  عامتجا  ندوب  لاحم  لثم 
هکلب تسین ،  حرط  لباق  هجو  چیه  هب  نآ ،  ربارب  رد  يا  هزات  هّیرظن  تشاد و  دهاوخن  هضرع  ار  نآ  فالخ  یملع  ياهشواک  اهثحب و  دعب ، 

هدرک و بسک  رظن  نیا  هک  یتیمها  دوجو  اب  یهاگ  نونکا  مه  هکنانچ  دـنک ،  تابثا  ار  نآ  فـالخ  هدـنیآ ،  ياهـشواک  هک  تسا  لـمتحم 
 . تسین دـعاسم  نیوراد ،  هیرظن  اب  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  يراثآ  هک  میناوخ  یم  دـیارج ،  یملع و  تـالجم  رد  هدومن ،  رپ  ار  اهـشوگ  همه 
 ، عطاق روط  هب  ار  دیجم  نآرق  دشاب -  هدرک  ذوفن  ناهذا  رد  هدش و  روهشم  دنچره  يا -  هیرظن  نینچ  کمک  هب  ناوت  یمن  نیاربانب ،  ( 74)
ای تباث  نآ  نالطب  دعب ،  نرق  دـنچ  رگا  تسا و  میرک  نآرق  هب  ناهذا ،  رد  رظن  نیا  دانتـسا  راک  نیا  گرزب  رطخ  اریز  درک ؛ انعم  ریـسفت و 

هدش ریسفت  لیوءات و  رد  هک  یهابتشا  رما و  یگنوگچ  عقاو و  زا  هک  يرایسب  نآرق  بلاطم  تحص  رد  اسب  دش ،  روهـشم  رگید  يا  هیـضرف 
ره رد  تقوره  دوب ،  رظتنم  مه  زاب  دـیاب  یملع ،  تایرظن  اه و  هیـضرف  رب  نآرق  تایآ  قیبطت  رد  هرخ  ـالاب  دـننک .  دـیدرت  دـنرادن ،  عـالطا 

الثم داد ،  رارق  یـسررب  دروم  ربتعم  ثیداحا  دـیجم و  نآرق  اب  ار  نآ  قاـبطنا  دـش ،  هضرع  دـشابن ،  رّوصتم  نآ  زا  ریغ  هک  يا  هیرظن  دروم 
یتقو مییامن ،  یـسررب  دیجم  نآرق  رظن  زا  میناوت  یم  هدـش  یلمع  ام  رـصع  رد  هک  يدـح  نیا  ات  ار  رگید  تارک  ای  هام  هرک  ریخـست  ناکما 

تلالد هک  یتایآ  هکلب  تسین  هاـم  ریخـست  ناـکما  مدـع  رب  دـیجم  نآرق  رد  يا  هراـشا  طـقف  هن  مینیب  یم  مینک  یم  یـسررب  ار  عوضوم  نیا 
ملع و تفرـشیپ  کمک  هب  ام  دـنیامن و  یم  دـییءات  ار  عقاو  نیا  هداد  رارق  ناـسنا  رخـسم  ادـخ  ار  بکاوک  باـتفآ و  هاـم و  هکنیا  رب  دـنراد 

یم رّوصت  یملع  صقن  هطساو  هب  ناینیشیپ  زا  یضعب  اسب  هک  يدودحم  يانعم  هب  تسا ،  تایآ  نیا  رد  هک  يریخست  هک  میمهف  یم  تعنص 
هدمآرد قباطم  نآرق  اب  ملع  تفرشیپ  هنوگچ  عوضوم  نیا  رد  دینیب  یم  دندرک .  یم  دّیقم  تهج  یب  ار  ادخ  قلطم  مالک  تسین و  دندرک ، 

تسا و لاکـشا  یب  نآ  اب  نآرق  قیبطت  مه  تسا و  نآرق  زاجعا  مه  نیا  تسا ،  هدیـسر  نآرق  هب  دح  نیا  ات  ملع  نرق  هدراهچ  زا  سپ  ینعی 
هک ییاه  هیرظن  رد  اما  دریگب  رب  رد  دناوت  یم  الماک  ار  نآ  ظفل ،  هک  تسا  یناعم  ندـش  نشور  هکلب  هیجوت  هن  تسا و  لیوءات  هن  عقاو  رد 
زا و  دوب .  هدنیآ  رظتنم  دیاب  تسا  یعطق  ریغ  دهاوش  سدح و  شیانبم  دـشاب و  یمن  مه  یـضایر  یلقع و  لیلد  رب  ینتبم  تسین و  روط  نیا 

هدش و تابثا  ینآرق  قیاقح  هام ،  ریخست  دروم  رد  هکنانچ  دوش ؛ تابثا  رهاظ  نیمه  رگید  نرق  دنچ  هک  اسب  تشادن ،  رب  تسد  نآرق  رهاظ 
عطاق حیرـص و  روط  هب  دیجم  نآرق  زا  میهاوخب  هک  تسا  نیا  داد  ماجنا  ناوت  یم  هک  يراک  اجنیا  طقف  ( 75  . ) دش دهاوخ  رت  تباث  اهدعب 

لوا تروص  رد  هک  مییامن  یسررب  نآ  اب  لامتحا  روط  هب  ار  تایآ  زا  یـضعب  قابطنا  هکنیا  ای  مینک  ادیپ  يا  هیرظن  یفن  ای  تحـص  رب  یلیلد 
یم همادا  ار  ثحب  شلامتحا  يور  دوب ،  یفرع  ییالقع و  لامتحا ،  رگا  مّود  تروص  رد  میریذـپ و  یم  ار  نامه  میتفای  یعطاـق  لـیلد  رگا 

 . میهد
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هدننک عناق  باوج  هک  دنا  هدومن  یتاداریا  نآ  رب  هدـش و  عقاو  یملع  تاشقانم  دروم  نادنمـشناد  فرط  زا  اقترا  وشن و  هیرظن  مجنپ -  هتکن 
یعیبط ژاورورتاکود ))  ، )) دـننک یم  در  ار  نیوراد  هیرظن  نالطب ،  هلدا  اب  هک  تخـسرس  نافلاخم  هلمج  زا  تسا .  هدـشن  هداد  ناـنآ  هب  يا 
دنشاب یم  نارگید  و  نهوپ ))   )) سانش و نیمز  نادنمشناد  رلیه )) ناسا   )) و پوک ))   )) یناملآ و ملاع  وگرو ))  )) يوسنارف و روهشم  ناد 

لا ؤس  هکنیا :  دننام  تسا  رایسب  هدش  هیضرف  نیا  رب  هک  یملع  تاداریا  دنا .  هدرک  لالدتسا  زین  نیوراد  هیرظن  سکع  تابثا  يارب  یتح  هک 
دنا هدـنام  یقاب  دـنا  هدوب  ادـتبا  زا  هک  یلاح  نامه  هب  ییایرد  تاناویح  هتفریذـپن و  تروص  ییایرد  تاناویح  رد  اقترا  وشن و  نیا  دوش  یم 

تروص هنوگچ  ییاوه  تاناویح  هب  ینیمز  تاناویح  لوحت  نینچمه  دنـشاب و  هدـش  عقاو  نوناـق  نیا  ریثءاـت  تحت  هک  تسا  هدـشن  تفاـیو 
 ، نوناق نیا  قبط  هک  یلاح  رد  دنا  هدـش  تفای  نیمز  رت  نییاپ  تاقبط  رد  رتیلاع  عاونا  تاقبط و  زا  ییاههورگ  هکنیا :  لثم  و  تسا ؟  هتفرگ 
رت نییاپ  تاقبط  رد  دـیاب  هک  یلاح  رد  هدـش  عقاو  رتالاب  تاقبط  رد  رت  لزان  عاونا  زا  یـضعب  دـشاب و  رتالاب  تاقبط  رد  عون  نیا  راـثآ  دـیاب 
هک یلاح  رد  دنا  هدوب  زورما  زا  رتلماک  میدق  ياهنامز  رد  هک  دنا  هدش  تفای  نارادناج  ياههورگ  عاونا و  زا  یضعب  هکنیا :  دننام  و  دشاب . 

ناسنا اب  میدـق  ناسنا  طقف  هن  هک  دراد  ار  رظن  نیا  ناسنا  دروم  رد  ژاورورتاکود ))  )) فورعم ناد  یعیبط  یتح  دنـشاب ،  رتلماک  زورما  دـیاب 
هب ناویح  زا  نومیم  لاقتنا  یگنوگچ  زا  شـسرپ  دـننام  و  تسا .  رتشیب  میدـق ،  ناـسنا  زا  ینونک  ناـسنا  صقاون  هکلب  درادـن  یقرف  رـصاعم 

لباق یناهگان  رییغت  شهج و  نوچ  یلاع ،  عون  لفاس و  عون  ره  نیب  و  ( 76  ) نومیم ناسنا و  نیب  هطساو  نومیم و  زا  ناسنا  لماکت  ناسنا و 
یمن دـمآ و  دـنهاوخن  رب  تسا  دراو  یناهگان  لکـش  رییغت  شهجرب و  هک  یتاداریا  هب  خـساپ  هدـهع  زا  اهتـسینویساتوم ))  )) و تسین ،  لوبق 

یـسانش نیمز  رد  هک  دش  دهاوخ  هداد  باوج  دنوش ،  زین  یجیردت  لقن  لاقتنا و  هب  لیاق  رگا  و  دنیامن .  نشور  ار  نآ  کیرات  طاقن  دنناوت 
نافلاخم هک  نینج ،  روطت  دـننام  و  ( 77  . ) تسا هدـشن  تفای  نآ  زا  يرثا  دـنا  هدرک  هدوقفم  هقلح  زا  هک  ییاهوجتـسج  اهـشواک و  همه  اب 

رد دـیاب  لوحت ))  هیرظن   )) بسح رب  دوش ،  یم  ادـیپ  نینج  رد  هک  لّدـبت  رییغت و  همه  نیادـنیوگ  یم  هدرک و  داهـشتسا  نآ  هب  لوحت ))  ))
امـش لوق  هب  یناگدـنز  خـیرات  رد  هک  یلوحت  سیماون ،  نودـب  هنوگچ  دریگب ،  ماجنا  لاس  رازه  اـههد  اـهنارود و  اهرـصع و  اـهنرق و  یط 

رد تسا ،  نامگ  سدـح و  ساسا  رب  شلـصا  طقف  هن  هیرظن  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  بلطم  دریذـپ ! ؟  یم  ماجنا  دـنک  یم  لـماکت  داـجیا 
تـسا سدـح  رب  ینبم  زین  رگید ،  عاونا  هن  دـشاب  نومیم  عون  زا  هتفای  لماکت  ناسنا  عون  هکنیا  لثم  دـنا  هدرک  بترتم  نآ  رب  هک  مه  یعورف 
رایسب ار  سدح  نیا  عون ،  ود  نیا  نیب  یقالخا  یناور و  رتمهم  یمسج و  ياهقرف  هکنیا  اب  تسا  ناسنا  نومیم و  یمسج  هباشت  زا  یشان  هک 
تسین دیدرت  کش و  ياج  هک  هدش  لقن  تسا ،  لماکت  هیـضرف  رادفرط  نادنمـشناد  ریهاشم  زا  هک  رچنیپ ))  )) زا یتح  دزاس و  یم  فیعض 

هتفای لماکت  حیرـشت ،  رظن  زا  تسا  لاحم  یناسنا  عون  هک  تسا  ینامتخاس  ياراد  نومیم  اریز  دـشاب ؛ یمن  نومیم  لسن  زا  ناـسنا  هکنیا  رد 
ماقم و نآ  هیرظن  نیا  هک  تسا  نیا  ضرغ  هکلب  تسین  اقترا  وشن و  هیرظن  رب  در  اجنیا  رد  بلاطم  نیا  زا  ضرغ  لاـحره ،  هب  دـشاب ؛ نومیم 

تلالد نآرق و  تایآ  رهاوظ  زا  تسد  نآ ،  رب  دامتعا  اب  هکنیا  اـی  مینک و  ریـسفت  نآ  ساـسا  رب  ار  دـیجم  نآرق  تاـیآ  هک  درادـن  ار  شزرا 
هدنـسیونو لبون  هزیاج  هدنرب  يوسنارف و  روهـشم  فوسلیف  ( 1941  - 1859 نوسگرب (  نانخـس  زا  يرـصتخم  ارکذـت  طقف  میراد .  رب  اهنآ 

هک فوسلیف  نیا  میـسیون .  یم  ار  قـالخلا ))  روـطتلا   )) و ةرکاّذـلا ))  ةداـملا و   )) و نادـجولا ))  عاـضوا  سرد  یف  ۀـلواحملا   )) ياـهباتک
نییدام و در  رد  هک  یبلاطم  زا  سپ  تسا ،  هدمآ  نامیالا ))  ۀصق   )) باتکو ۀفسلفلا ))  تفاهت   )) باتک رد  شَیارآ  هفـسلف و  زا  يرـصتخم 

هدیشک رـسنپسا )) نیوراد و   )) هک یتشز  ياهتروص  نیا  رب  تایحروطت  دیوگ : یم  هداد  تبـسن  اطخ  هب  ار  نانآ  هتـشاد و  نایب  روطت  هیرظن 
هتـشادنپ یعیبط  باختنا  فداصت و  هار  زا  ار  تادوجوم  شیادیپ  هک  یناسک  نییدام و  هب  هک  ییاه  هلمح  نمـض  رد  و  تسین .  نکمم  دـنا 

هک دنک  قیدصت  دناوت  یم  ام  لوقع  هنوگچ  دـیوگ : یم  دروآ  یم  ناهرب  ناشرظن  نالطب  رب  دـنک و  یم  هرخـسم  ار  نانآ  دـیامن و  یم  دـنا 
بیجع و هاگتـسد  نآ  مشچ ،  هک  تسا  لاحم  دشاب .  هدـش  دوجوم  یعیبط  باختنا  روطت و  فداصت و  قیرط  هب  تاناویح  مامت  هرـصاب  هوق 
ار روطت  بهذـم  ام  رگا  دـشاب .  هدـمآ  دوجو  هب  لماک  تروص  نیا  هب  هدام  زا  يدام  ریغ  تلع  هطـساو و  نودـب  زاـغآ ،  زا  هدـیچیپ  بیرغ 
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تاروطت هلـسلس  کی  زا  دعب  شیادـیپ ،  زا  سپ  تاناویح  عیمج  ییانیب  هاگتـسد  مییوگب  اقفتم  دـنراد  ار  بهذـم  نیا  هکنانآ  اب  میریذـپب و 
لامک زا  هبترم  نیا  هب  دراد  رارق  نآ  رد  ناویح  هک  یطیارـش  لاوحا و  فورظ و  طیحم و  ریثءات  یعیبط و  باختنا  سومان  هطـساو  هب  رایـسب 
هدمآ ولج  ناسنا  مشچ  يارب  هک  یلاوحا  فورظ و  راودا و  طیارش و  هکنیا  هب  مینک  عناق  ار  دوخ  لقع  میناوت  یم  ایآ  تسا .  هدیسر  ینونک 

: دـیوگ یم  زاب  تسا ؟  هتـشاد  تقباطم  هتـشذگ ،  تاناویح  عیمج  مشچ  رب  هک  ییاهنارود  لاوحا  طیارـش و  اب  دـصرددص  اـنعم و  ماـمت  هب 
تاریثءات تحت  يا  هدـنز  دوجوم  ره  هک  دـننک  یم  نامگ  دـنراد  ار  رظن  نیا  هک  یناسک  اریز  تسا ؛  فداصت  رب  شا  هیاـپ  یعیبط  باـختنا 

انیع هک  تسین  نکمم  دتفا  یم  قافتا  لماکت  لماوع  تارث و  ؤم  بابـسا و  زا  هدنز  دوجوم  کی  يارب  هچنآ  نکل  دریگ و  یم  رارق  فلتخم 
فالتخا نیا  مه ،  هجیتن  رد  دیاب  راچان  سپ  دنـشاب .  یم  فلتخم  لماوع ،  نیا  عطق  روط  هب  هکلب  دـتفیب  قافتا  هدـنز  تادوجوم  مامت  يارب 

تروص هب  هاگتسد  نیا  تاناویح  مامت  رد  هک  یلاح  رد  دوش  دوجوم  فلتخم  فلتخم ،  تاناویح  ییانیب  هاگتسد  هرصاب و  هوق  دیاب  دشاب و 
رگا دیوگ : یم  دنک و  یم  هرخسم  مهزاب  ار  نییدامو  دیامن  یم  یـسررب  ار  ّتیجوز ))  ماظن   (( ، )) نوسگرب يرنه   )) سپـس تسا .  دحاو 

ناکما تروص  هشقن و  کی  هب  تاناویح  عیمج  ییانیب  هاگتسد  نیوکت  رد  یندرکن  رواب  بیجع و  اسآرحس و  فداصت  نیا  هک  میتفریذپ  ام 
ودره هک  مینیب  یم  کلذ  عم  دراد  فالتخا  ناویح  ریـسم  هار و  اب  انعم  مامت  هب  شریـسم  هک  تفگ  میهاوخ  هچ  تابن  ملاع  رد  تسا ،  ریذپ 
سپ دـننک ،  یم  يوریپ  شور  کی  زا  لسانت  لمع  رد  ناویح  تاـبن و  هک  مینیب  یم  اـم  دـنراد .  قاـفتا  مهاـب  تاـیح  ياـههار  زا  یهار  رد 
روطت لماوع  مامت  تافداصت  و  هدرک ؟  عارتخا  ار  قیرط  نیمه  زین  تابن  هدرک و  عارتخا  ار  هدام ))  رن و   )) لسانت لمع  يارب  ناویح  هنوگچ 
ساسا نیا  هک  تسا  لاحم  دیوگ : یم  سپـس  تسا ؟  هدمآ  رد  قباطم  دـصرد  دـص  تاناویح  تاتابن و  مامت  رد  یعیبط  باختنا  لوحت و  و 

ار نیوراد  هیرظن  هک  ینادنمشناد  هلمج  زا  ( 78  . ) دشاب قفاوت  قباطت و  نیا  ساسا  دنا -  هدیمان  یعیبط  باختنا  ار  نآ  هک  یـساسا  یهاو - 
یباتک رد  رفن  ود  نیا  دنرب ،  یم  مان  ار  ثیمس ))  دلوج  م .  )) رگید هسنارف و  یملع  عمجم  قباس  وضع  جرود ))  فیا   )) یکی دنا  هدرک  در 

فاشتکا اب  هرفط  روط  هب  دوش و  ادیپ  نتوین ))   )) دننام رفن  کی  رگم  دـنیوگ : یم  رد ص 345 )  ) دنا هتشون  لوحت ))  تایرظن   )) مان هب  هک 
لایخ درک ،  حرطم  ار  یعیبط ))  باختنا   )) سومان یتقو  نیوراد ))  : )) دـنیوگ یم  هکنیا  ات  دـیامن ،  لح  ار  هلءاـسم  نیا  رظتنم  ریغ  دـیدج 

 : مشش هتکن  ( 79  . ) دـنامن رادـیاپ  دـمآ  دراو  نآ  رب  هک  یتاداریا  لقن و  ربارب  رد  وا  هّیرظن  هنافـسءاتم  یلو  تسا  هیرظن  نیا  ِنتوین  درک  یم 
زا یکاح  هدش  هتفگ  نیمز  هرک  يور  رب  ناسنا  شیادیپ  نیمز و  ندش  درـس  دیـشروخ و  زا  نیمز  ندش  ادـج  یگنوگچ  رد  هک  یتالیـصفت 

ضرف هب  هک  یتدم  زا  شیپ  دیاب  سپ  دشابن ،  ثودح  عادـبا و  رب  لیلد  نایرج  نیا  رگا  اریز  تسا ؛  مدـع  زا  ناهج  هدام  شیادـیپ  عادـبا و 
مه زاب  اهدرایلیم و  هب  دنا ،  هتفگ  نآ  رد  هدـنز  دوجوم  ندـش  ادـیپ  تالاعفنا و  لعف و  نیا  مامت  روهظ  و  ( 80  ) نیمز هرک  ندش  درـس  يارب 
الاب دنشاب و  دوجوم  دنشاب  رت  هتفرشیپ  رت و  هتفای  لماکت  ناسنا ،  زا  راب  اهرازه  هک  یعاونا  نونکا  دشاب و  عقاو  اهنایرج  نیا  لاس ،  اهدرایلیم 
دیاب نیاربانب ،  دـنک .  یمدر  دـنیوگ  یم  اـقترا  وشن و  نارادـفرط  زا  یـضعب  هک  ار  هداـم  تّیلزا  ملاـع و  ندوب  میدـق  تالیـصفت ،  نیا  هرخ 
یتقو تفای .  دهاوخن  دوجو  تلع ،  نودب  یثداح  چیه  اریز  دوش ؛ یم  تباث  ادخ  دوجو  هدیقع ،  نیا  لوبق  اب  درک و  لوبق  ار  ملاع  ثودـح 

ودنتـسه اقترا  وشن و  فلاخم  هکنانآ  رظن  دـش ،  تباث  زین  تایرظن  نیمه  ساسا  رب  تسا  ینیقی  یعطق و  زین  رگید  ّهلدا  قبط  هک  هدـیقع  نیا 
نآ توبث  اب  ددرگ و  یم  تباث  هدنز  دوجوم  نیلوا  لثم  مه  اجنیا  رد  یعفد  قلخ  اریز  دوش ؛ یم  دییءات  دنا  هتفریذـپ  ار  قلخ  بقاعت  بهذـم 

دـیجم و نآرق  هلمج  زا  ینامـسآ  ياـهباتک  نوچ  دـش و  دـهاوخ  فرط  رب  لاکـشا  داعبتـسا و  هنوـگره  زین  رگید  عاوـناو  ناـسنا  دروـم  رد 
هماقا ناوت  یمن  نآ  رب  روآ  نیقی  یـسح  یـضایر و  یلقع و  ناـهرب  هک  يروما   ) رظن زا  ناـهنپ  یبیغ و  روما  نیا  لـثم  رد  هکربتعم  ثیداـحا 

ار نآ  دیاب  سپ  دنیامن ،  یم  نایب  ار  ناسنا  عون  اصوصخم  عاونا ،  تلاصا  قلخ و  بقاعت  هّیرظن  تسا -  ربتعم  دنس  كردم و  هناگی  درک ، )
 . تفریذپ

هجیتن
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شزرا - 1 مییامن :  یم  حرطم  ار  تسا ،  شـسرپ  هس  نمـضتم  هک  نیوراد  هیـضرف  نوماریپ  شـسرپ  خساپ  ساسح ،  تاکن  نیا  هب  هجوت  اب 
فعض و دش و  یسررب  رصتخم  یلیخ  روط  هب  مشـش  مجنپ و  موس و  هتکن  نمـض  یملع  رظن  زا  یعیبط  باختنا  لماکت و  نیوراد و  هیـضرف 

عاونا هکنیا  زا  یـسک  رگا  تسین و  يداـقتعا  لوصا  ءزج  عوضوم  نیا  هک  میتـفگ  هچرگا  مه  ینید  رظن  زا  دـیدرگ و  موـلعم  نآ  یتسرداـن 
هلمج زا  ینامـسآ  ياهباتک  نوچ  یلو  درادن  یتیلو  ؤسم  دنامب ،  لفاغ  هدش  قلخ  يریـسم  هچرد  هنوگچ و  تایح  ای  هتفای  شیادـیپ  هنوگچ 

دنا هدش  قلخ  وحن  نیمه  هب  زاغآ  زا  یلعف  لسن  نیا  ای  ناسنا  عون  هلمج  زا  اهنآ  زا  یـضعب  ای  عاونا  مامت  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  دیجم  نآرق 
ناهرب هن  دراد و  تافانم  ادخ  هب  داقتعا  نیّیهلا و  هدـیقع  اب  هن  مسینیوراد ،  - 2 تسین .  لوبق  لباق  هتفریذپ و  دودـح  نیا  رد  لماکت  هیرظن  ، 

مه ـالبق  هچناـنچ  اریز  تسا ؛  هتفرگن  نآ  زا  ار  يا  هجیتـن  نینچ  زین  نیوراد  دوخ  و  دـنک ؛ یم  در  ار  فدـه  دـصق و  دوجو  موزل  تیاـنع و 
نینچ تقلخ  دـنوش ،  یلولـس  کـت  دوجوم  دـحاو و  عون  هب  یهتنم  همه  هچ  دنـشاب و  هدـش  داـجیا  لقتـسم  روط  هب  عاونا  هچ  دـش ،  هراـشا 
دوجو هب  مظن  تیانع و  ناهرب  رد  تسادـخ و  تردـق  رب  لیلد  زین  دوش  یم  تاماظن  همه  نیا  رهظم  لماکت ،  نوناق  ریـسم  رد  هک  يدوجوم 

نیا نآ ،  رد  هچنآ  هک  دـنک  یمن  توافت  دوش ،  یم  لالدتـسا  تسا  تاقولخم  ملاـع و  رد  هک  یبساـنت  یگنهاـمه و  تقباـطمو و  مظن  نیا 
یجیردـت و لماکت  نیمه  نوچ  دـشاب ؛ هتفای  لماکت  روطت ،  سیماون  ریثءات  تحت  جـیردت و  هب  ای  هدـمآ  دوجو  هب  اـتعفد  تسا  رارقرب  ماـظن 
 . تسا روعـش  فده و  دصق و  دوجو  لیلد  تسا ،  هدروآ  اجنیا  ات  ار  تادوجوم  مظن  تقد و  اب  هک  اقب  رد  عزانت  نادـیم  رد  یعیبط  باختنا 

دهاوخن فداصت  روط  هب  امتح  دوش ،  یم  یهتنم  لوقعلاریحم  ماظن  راثآ و  همه  نیا  هب  هک  يریـسم  نینچ  رد  هدـنز  دوجوم  ندوب  عقاو  اریز 
ینالوط و تفاسم  مخ و  چیپرپ و  ياههار  نیا  زا  نآ  نتشذگ  اجنیا و  ات  اجنآ  زا  یلّولس  کت  هدنز  دوجوم  یلاس  نویلیم  نیدنچ  ریس  دوب ، 
رب لـیلد  ییاـقترا ،  لـماک  ریـسم  نینچ  رد  نآ  ندوب  هدوب و  هدـننک  توهبم  بیجع و  تـالاعفنا ،  لـعف و  همه  نیا  لوبق  يارب  نآ  تیلباـق 

یمن روعـش  دـصق و  یفن  لیلد  یجیردـت ،  لوصح  درجم  مظن ،  شریذـپ  تیلباق  بسانت و  مظن و  دوجو  اـب  تسا و  فدـه  دـصق و  دوجو 
در ار  مظن  ناهرب  نیعم ،  دعاوق  سیماون و  تحت  هفطن  زا  ناسنا  شیادیپ  ینالوط و  تّدـم  کی  رد  هتـسه  زا  تخرد  نیوکت  هکنانچ  دوش ؛

رییغت هنوگچ  هدنز  دوجوم  هک  تسا  نیا  یهلا  هتفگ  تسا ،  روعـش  دصق و  لیلد  دیوگ ،  یم  یهلا  هچنآ  دیامن .  یم  دییءات  هکلب  دنک  یمن 
ترورـض و روط  هب  اـی  دـمهف  یم  شدوـخ  ددرگ ،  یم  تیادـه  دوـش  یم  یهتنم  شلماـکت  هب  هک  يریـسم  هب  هنوـگچ  دـهد و  یم  لـکش 
زا دوجوم  نیا  تیعبتایآ  ددرگ ؟  یمن  ضرقنم  دوش  یم  عقاو  تسین  وا  یگدـنز  اـب  بساـنم  هک  یطیحم  رد  یتقو  ارچ  تسا ؟  هناروکروک 

عاونا لوصح  دوش و  یم  تابثا  روعـش  فدـه و  تیانع و  دوش ،  هتفگ  هک  وحن  ره  هب  سپ  81 ؟ )  ) تسین روعـش  دصق و  رب  لیلد  ماظن  نیا 
فـصو یـضعب  لوق  هب  تشذگرـس و  زا  ریغ  مسینیوراد  لوصا  دـنک  یم  تباث  ار  فدـه  تیاـنع و  وحن ،  نآ  هب  اـی  دـشاب  وحن  نیا  هب  هچ 

زا دوجومره  تّیعبت  ّرس  هلءاسم  دنک ،  یم  تابثا  ار  تافتلا  روعش و  هک  يا  هلءاسم  دنک .  یمن  نایب  ار  تلع  تسین و  يزیچ  هدنز ،  دوجوم 
همه نیا  نآ ،  زا  هک  تسا  یبیجع  رایـسب  ماظن  دوخ  نیا  تسا ،  هدـنز  تادوجوم  لماکت  رد  اـقب  عزاـنت  يرارقرب  تثارو و  طـیحم و  عضو 

سیماون و دومن و  ضرف  ناوت  یمن  ار  نآ  دوخ  هب  دوخ  روعـش ،  دـصق و  تیانع و  نودـب  زگره  هدـمآ و  دـیدپ  لاحب  ات  اهقفاوت  تاماظن و 
مینک یم  سح  هک  ار  يرهاوظ  تقیقح  تایح و  شیادیپ  تادوجوم و  شیادـیپ  لصا  تلاصا ،  تحـص و  ضرف  رب  دـنا  هتفگ  هک  یلوصا 

ادخ دوجو  رب  هک  ییاهناهرب  رد  هدش  انب  اهنآ  رب  لماکت  هیـضرف  هک  ییاهنامگ  اهرادنپ و  لاحره ،  هب  دـیامن ،  هیجوت  ریـسفت و  دـناوت  یمن 
 ، یـسانش تـسیز  هرادا  سیئر  داتـسا و  قوـقح ،  رد  رتـکد  موـلع ،  داتــسا  لـسیک ، ))  زنوـلدراودا   . )) دـنک یمن  دراو  یللخ  هدـش  هماـقا 

روظنم نیمءاـت  یملع و  جـیاتن  ذـخا  يارب  هک  روطناـمه  ار  یملع  لـیالد  یعیبط  ياـملع  رگا  : )) دـیوگ یم  سانـش  هرـشح  سانـشروناج و 
دیاب هتبلا  دش ،  دنهاوخ  فرتعم  عناص  دوجو  هب  ارهق  دـنهد ،  رارق  هعلاطم  دروم  ادـخ  دوجو  رب  تلالد  رظن  زا  دـننک  یم  هعلاطم  یـصخش ، 

ار نآ  ام  هک  دوش  لیاق  هیلوا  تلع  کی  هب  هک  دنک  یم  روبجم  ار  میلـس  لقع  بحاص  ره  یملع ،  تاعلاطم  هچ  دنراذگب ،  رانک  ار  بصعت 
یم تروص  یعیبط  مولع  رد  هک  یمهم  تایفـشک  اب  هدومن و  يرتشیب  فطل  ام ،  لسن  ینعی  رـشب  ینونک  لسن  هب  دـنوادخ  میمان .  یم  ادـخ 
دننک رت  خسار  ار  دوخ  نامیا  یمظُع  تبهوم  نیا  هنارکش  هب  دیاب  ماوع  املع و  زا  معا  رـشب  دارفا  یمامت  هدومرف و  تمحر  قرغ  ار  ام  دریگ 
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هدرک قلخ  ار  نآ  يدام ،  ملاع  تقلخ  عقوم  رد  دنوادخ  هک  تسا  تعیبط  نیناوق  زا  یکی  لماکت  هک  تسناد  دـیاب  دـیوگ ): یم  هکنیا  ات  . )
دوجو يا  هلقاع  هوق  تارییغت ،  تالّوحت و  نیا  تشپ  رد  هک  درک  لوبق  دـیاب  : )) دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  بلاـطم  هلـسلس  کـی  زا  سپ  (( . 

ات  ) تسا میکح  هدارا  بحاص  کی  تیـشم  هجیتن  تالّوحت ،  هک  درک  ناعذا  دـیاب  نینچمه  تسا و  هدومن  رارقرب  داجیا و  ار  اهنآ  هک  دراد 
 - 3 ( 82  (( . ) تسا یلاع  تمکح  کی  رهظم  مینک  یم  هدهاشم  ام  هک  يروط  هب  نآ  نتفای  ماجنا  زرط  لماکت و  هدیدپ  دـیوگ ): یم  هکنیا 

یلولـس کت  دوجوم  کی  زا  قتـشم  عاونا ،  مامت  هک  تیفیک  نیا  هب  ار (  لـماکت  هیرظن  ناوت  یم  اـیآ  هدـش ،  شـسرپ  هک  یتاـیآ  دروم  رد 
 ، نارادـناج ریاس  ناسنا و  تقلخ  هب  عجار  تاـیآ  تشاد  هجوت  دـیاب  ـالبق  هناـی ؟  درک  هدافتـسا  اـهنآ  زا  ناـسنا  شیادـیپ  دروم  رد  دنـشاب )

تایآ مامت  عوضوم ،  ره  هب  عجار  تایآ  ریـسفت  رد  دـیاب  تساهنیا و  زا  شیب  یلیخ  تقلخ  ملاـع  یلک  روط  هب  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ 
امتح نآ  ریـسفت  لیوءات و  رد  هک  دنـشاب  تاهباشتم  زا  تایآ  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  لـمتحم  هوـالع  هب  تفرگ .  رظن  رد  ار  نآ  هب  طوبرم 

اما و  ( 83  . ) تساطخ تایآ  هنوگ  نیا  دروم  رد  یعطق  رظن  راهظا  ثیداحا ،  هب  هعجارم  نودـب  درک و  هدافتـسا  تایاور  ثیداحا و  زا  دـیاب 
رد ییاقترا  روطت  هیرظن  اب  یضعب  دنشاب ؛ یم  مسق  ود  دومن ،  ریسفت  حرش و  رظن ،  نیا  قبط  ار  اهنآ  ناوت  یم  ایآ  دیا : هدیـسرپ  هک  ار  یتایآ 

ِۀَِکئ الَمِلل  انُلق  َُّمث  ْمُکانْرَّوَص  َُّمث  ْمُکانْقَلَخ  ْدََقلَو  :) دـنرادن طابترا  ثحب  نیا  هب  الـصا  رگید  یـضعب  دنتـسین و  قابطنا  لباق  یناسنا  عون  دروم 
تقلخ تقلخ ))   )) زا دارم  رگید ،  تایآ  تلالد  هب  هک  تسا  لـمتحم  ( 84  ( . ) نیدِجاّسلا َنِم  ْنُکَی  َْمل  َسیْلبِا  ِّالا  اوُدَجَسَف  َمَد  اوُدُجْـسا ِال 
دوجو هب  بسانتم  لدتعم و  مادـنا  ای  ۀـقلخلا و  يوتـسم  ناسنا  تروص  هب  ار  وا  هک  دـشاب  نیا  ریوصت ))  )) زا دارمو  دـشاب  مدآ  دوجو  يدام 
لکـش سپ  هدش )  کشخ  هدنبـسچ  لگ  كاخ ،  زا   ) ار امـش  میدـیرفآ  ام  هنیآره   : )) هک دوش  یم  نیا  انعم  سپ  میداد ،  تروصو  هدروآ 

یمـسج رهاـظ و  تروص  نیا  ریوـصت ))  )) زا دارم  ناـسنا و  ره  حور  تقلخ  تقلخ ))   )) زا دارم  هک  تسا  لـمتحم  ار . )) . . .  امـش  میداد 
کی زا  ار  امـش  ام  هکنیا  هب  مُکانْقَلَخ ))  ْدََقلو   : )) هلمج کی ،  چیه  رد  هک  دـنا  هدومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  زین  رگید  هوجو  یـضعب  دـشاب . 

امش هکنیا  تقلخ و  لصا  هب  هراشا  طقف  دوش ؛ یمن  دافتسم  انعم  نیا  مه  مُکانْقَلَخ ))   )) ظفل زاو  هدشن  ریسفت  میدیرفآ  یلولس  کت  دوجوم 
تقلخ و یگنوگچ  ناوت  یمن  اما  دوش ،  یم  هدافتسا  هیآ  زا  تسا ،  هداد  تروص  هدومرف و  ریوصت  هدیرفآ و  ار  امش  ادخ  دیتسه و  قولخم 
 . دیامن یمن  یفن  ار  نآ  هیآ  نیا  هک  تسین  نیا  زا  رتشیب  داد و  تبـسن  هیآ  هب  ار  دشاب  یلولـس  کت  زا  ناسنا  لماکت  تیفیک  هب  هراشا  هکنیا 
هیآ نیا  رّیغتم . )) يوب  دب  هایـس  لگ  زا  ار  ناسنا  میدیرفآ  قیقحت  هب  هنیآ  ره  (( ؛ ) 85 () ٍنُونْسَم ٍءاَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص  ْنِم  َناْسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو  )
نیا هب  راعشا  زا  یلاخ  دیاش  دیامن و  یمن  دییءات  ار  لماکت  هّیرظن  یلک ،  روط  هب  دشاب  قباطم  تایرظن  یـضعب  يدابم  اب  دنچره  شنومـضم 
اّمَلَف اـْهَیِلا  َنُکْـسَِیل  اـهَجْوَز  اـْهنِم  َلَـعَج  َو  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  َوُه   . ) رگید عاونا  هن  هدوـب  نینچ  نیا  ناـسنا  شنیرفآ  هک  دـشابن 
دریگ مارآ  وا  ببـس  هب  ات  داد  رارق  ار  وا  تفج  وا  زا  دیرفآ و  دحاو  سفن  زا  ار  امـش  هک  تسوا  ((؛ ) 86  . . . () افیفَخ الْمَح  ْتَلمَح  اهیّشغَت 
افیفَخ الْمَح  ْتَلَمَح  اهیّشغَت  اّمَلَف  اْهَیِلا  َنُکْسَِیل  هیآ . . . (:  نیا  هظحالم  هب  قوف  هیآ  تشادرب . ))  یکبس  راب  تفرگ ،  رب  رد  ار  وا  نوچ  سپ 

جاودزا و هدـیاف  هفـسلف و  اّوح و  مدآ و  تقلخ  رب  تلالد  َنیرِکاّشلا ) َنِم  َّنَنوُکََنل  اـِحلاص  اـنَْتیَتا  ِْنَئل  اـمُهَّبَر  َهّللا  اَوَعَد  تَلَْقثَا  اّـمَلَف  ِِهب  ْتَّرَمَف 
فالخرب دییامن  یم  هظحالم  هکنانچ  دراد و  نز ،  يرادراب  ماگنه  رد  ردام  ردپ و  یناسفن  یحور و  تالاح  رـشب و  دارفا  ریثکت  یگنوگچ 

یماگنه زا  ار  رشب  تشذگرس  هیآ  نیا  هک  دیوگب  دناوت  یمن  نیا  زا  رتشیب  دنک  رارصا  یلیخ  یـسک  مه  رگا  دراد و  تلالد  لماکت  هیـضرف 
ًۀَغْـضُم َۀَقَلَْعلا  اَنقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث   . ) دیامن یمن  دییءات  ار  لماکت  هیـضرف  لاحره  هب  دنک ،  یم  نایب  هدیـسر  تّیناسنا  هلحرم  هب  هک 

یب زا  ناراد  هرهم  لماکت  هب  تسا  يا  هراـشا  هک  دـیا  هدرک  هدافتـسا  امـش  هچنآ  سکعرب  زین  هیآ  نیا  ( 87  . . . ( . ) اماظِع َۀَغْـضُملا  اَنْقَلَخَف 
هیآ ود  نیا  هیآ ،  نیا  زا  لـبق  اریز  تسا ؛  حور  شنیرفآ  هلحرم  هب  اـت  هفطن  یلماـکت  لـحارم  ناـسنا و  دارفا  شنیرفآ  هب  طوبرم  ناـگرهم ، 

هدرک هراشا  اهنآ  هرامش  هب  طقف  هک  زین  رگید  تایآ  ٍنیکَم . ) ٍرارَق  یف  ًۀَفُْطن  ُها  ْنلَعَج  َُّمث  ٍنیط  ْنِم  ٍَۀل  الُـس  ْنِم  َناْسن  ْالا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو   : ) تسا
زا مّود  هیآ  لثم  و  ٍبِزال . ) ٍنیط  ْنِم  ْمُهانْقَلَخ  ّانِا  تافاص . . . (  هروس  زا  هدزای  هیآ  لثم  تسا ،  دودـح  نیمه  رد  ناشنومـضم  داـفم و  دـیا 
ْنِم َُّمث  ٍۀَـقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِاَف  جـح . . . (  هروس  زا  مجنپ  هیآ  و  ٍنیط . ) . . .  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  َوُه   ) ماعنا هروس 
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ْنِم ُهَلْـسَن  َلَعَج  َُّمث  ٍنیط  ْنِم  ِناْسن  ْالا  َْقلَخ  َءاََدبَو  ُهَقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  َنَسْحَا  يذَّلَا   ) هدجـس هروس  زا  متفه  هیآ  و  ٍۀقَّلَُخم . ) ِْریَغَو  ٍۀَقّلَُخم  ٍۀَغْـضُم 
ْالا َقَلَخ   ) نمحرلا هروس  زا  مهدراهچ  هیآ  و  ٍجاشمَا . ) . . .  ٍۀَـفُطن  نِم  َناْسن  ْالا  اَنْقَلَخ  اـّنِا  ) رهد هروس  زا  مود  هیآ  و  نیهَم . )  ٍءاـم  ْنِم  ٍۀـَلالُس 

ًۀَفُْطن ُکَی  َْملَا   ) تمایق هروس  زا  متفه  هیآ  و  ََکلَدَعَف . ) َکیّوَسَف  َکَقَلَخ  يذَّلَا   ) راطفنا هروس  زا  متفه  هیآ  و  راّخَفلاَک . ) ٍلاصلَص  ْنِم  َناْسن 
نیا هب  يا  هراشا  طقف  دـننک و  یم  تلالد  ناسنا  قلخ  زاغآ  رب  اـی  همه  تاـیآ ،  نیا  لاـثما  و  يّوَسَف . )  َقَلَخَف  ًۀَـقَلَع  َناـک  َُّمث  ینُْمی  ینَم  ْنِم 

ار لماکت  هّیرظن  رگا  نیاربانب ،  دنراد ،  هفطن  زا  ناسنا  دارفا  قلخ  زاغآ  رب  تلالد  هکنیا  ای  تسا و  کشخ  لگ  یناسنا  عون  ءادبم  هک  دنراد 
روط هب  ار  مدآ  شیادیپ  احیرـص  دیجم  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  نیارب ،  هوالع  دوش .  یمن  هدافتـسا  اهنآ  زا  مه  رظن  نیا  دییءات  دـنیامنن ،  در 
دزن یـسیع  لثم   :)) ینعی 88 ؛ ) () ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  نِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهّللا  َدـنِع  یـسیِع  َلَثَم  َّنِا   ) هیآ لثم  دـنک  یم  نایب  عادـبا 

عومجم هظحالم  زا  سپ  هچنآ  ینیقی  ردق  هصالخ ،  دـش . )) سپ  وشب ،  دومرف ،  وا  هب  سپ  دـیرفآ  كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لثم  ادـخ 
رگید عاونا  زا  قتشم  یعون ،  یناسنا  دوجوم ،  لسن  نیا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  هربتعم  ثیداحا  ناسنا و  قلخ  زاغآ  هب  عجار  تایآ 

 ، دـننک یم  ثحب  یعیبط  ياملعواقتراووشن  نارادـفرط  هکنانچنآدـشاب  هدـناسر  لامک  یقرت و  نیا  هب  جـیردت  هب  ار  نآ  تعیبط  هک  تسین 
جوزود ادخ ،  هنطابو ،  هرهاظ  ساوحورعاشم  تادادعتسا و  زیارغ و  لکش و  نیمه  اب  تسا  هدومرف  عادبا  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یعون  هکلب 

(89  . . . ( . ) یْثنُاَو ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکاـنْقَلَخ  اـّنِا  دـیامرف . . . (: یم  هکناـنچ  دـنوش ؛ یم  یهتنم  ناـنآ  هبدوجوم  لـسن  ماـمت  دـیرفآ و  عون  نیا  زا 
دوش یمن  هدافتـسا  نآرق  زا  نومیم  زا  نآ  لماکت  هرخ  الاب  یلولـس و  کت  دوجوم  زا  ناسنا  عون  شیادـیپ  لصا  هکنیا  هب  هجوتاب  نیارباـنب ، 

زا هکنآ  ضرف  هب  لماکت  روطت و  هیـضرف  لصا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنراد و  تلالد  عادـبا  روط  هب  ناسنا  شنیرفآ  رب  تاـیآ  زا  یـضعب  هکلبو 
رد یملع  رظن  زا  تسا  نکمم  دور و  یمن  رتالاب  ناـمگ ،  سدـح و  دـح  زا  دـش ) دـهاوخن  صـالخ  زگره  هک   ) دوش صـالخ  تاداریا  نآ 

نآرق درک و  قیبطت  هّیرظن  نآ  هب  تسـس  ياهلیوءات  هیجوت و  اب  ار  تایآ  نیا  لاثما  دـیابن  دوش ،  دـییءات  حرطم و  رگید  ياه  هیـضرف  هدـنیآ 
 . دومن يءار  هب  ریسفت  ار  دیجم 

مهدزاود شسرپ 

مهدزاود شسرپ 

لقتسم روط  هب  ار  تعیبط  ملاع  یضعب ،  هکنیا  هب  رظن  دمآ ،  نایم  رد  یعیبط  سیماون  زا  نخس  مهدزای ،  شـسرپ  هب  خساپ  نمـض  رد  نوچ 
سیماون و نیا  شزرا  هک  دیآ  یم  شیپ  لا  ؤس  نیا  دنهد ،  یم  دانتـسا  اهنآ  هب  ار  یعیبط  ثداوح  دـنرادنپ و  یم  سیماون  نیا  ریثءات  تحت 

عناق یهلا ،  تَّیـشم  هدارا و  هب  نآ  لیلعت  نودـب  سیماون  نیا  هب  ثداوح  لیلعت  هیجوت و  ایآ  و  تسا ؟  دـح  هچ  اـت  ثداوح  رد  اـهنآ  ریثءاـت 
اهنآ رد  هک  یتاماظن  یعیبط و  تانیاک  هعومجم  دانتـسا  زا  مهزاب  میریذپب  ار  اهنآ  ریثءات  سیماون و  نیا  دوجو  دنچره  هکنآ  ای  تسا  هدننک 
ریاس لثم  دنراد و  دوجو  سیماون  نیا  ایآ  الوصا  و  تسین ؟  يا  هراچ  وا  میکح  میلع و  تاذ  تیـشم  یهلا و  هقلطم  تردـق  هب  تسا  رارق  رب 

تاـطابترا عاـضوا و  لاوحا و  زا  یتشذگرـس  هکلب  لقتـسم و  ریغ  ییاـهزیچ  اـی  دنتـسه  یئرم  سوسحم و  سمل و  لـباق  يداـم ،  تاـنیاک 
هدرـشف روط  هب  مهدزای  خـساپ  رد  هچرگا  خـساپ :  یعقاو ؟  ای  تسا  یـضرف  ینهذ و  سیماون ،  نیا  دوجو  هرخ  ـالاب  دنـشاب و  یم  تاـنیاک 

دنک یمن  توافت  ادـخ  دوجو  رب  یعیبط  ثداوحو  تانیاک  تلالد  رد  هک  دـش  مولعم  دـش و  يا  هراشا  اهنآ  تیهام  سیماون و  نیا  هب  عجار 
اوه باتفآ و  دننام  یعیبط ؛  تارث  ؤم  بابسا و  ریاس  لثم  مه  سیماون  نوچ  دنشابن ؛ ای  دنشاب  رث  ؤم  ثداوح  شیادیپ  رد  تباث  سیماون  هک 

هب روعـش  دصق و  تبـسن  هن  دـنراد و  بوجو  سیماون  نیا  دوجو  هن  اما  دـنوش ،  یم  عقاو  ثداوح  یعیبط  للع  هلـسلس  رد  رگید  ياهزیچ  و 
ظافلا و اب  نانخـس  نیا  هک  ددرگ  مولعم  دوش و  نشور  يدودـح  ات  عوضوم  نیا  هک  يا  هزادـنا  هب  اجنیا  رد  کلذ  عم  تسا .  حیحـص  اهنآ 

زگره سیماون ،  نیا  هراب  رد  قیقحت  ریـسم  دنک و  یمن  دراو  یللخ  یـسانشادخ  ّهلدا  رد  دشاب  یتایعقاو  زا  یکاح  هچرگا  مه  تاحالطـصا 

راگدیرفآ يوس  زا 57هب  هحفص 41 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 ، نوـک ملاـع  رد  هـک  يدـعاوق  یعیبـط و  سیماوـن  نوـماریپ  یخرب  دـسر : یم  ضرع  هـب  یتاحیــضوت  ددرگ ،  یمن  یهتنم  ناـمیا  یفن  هـب 
هدـید هچنآ  عون و  بسح  هب  دوجوم  ره  هک  ار  يا  همانرب  دـنیامن و  یم  هغلابم  دـنا  هدرک  فشک  ییاهـشیامزآ  ارقتـسا و  هار  زا  نادنمـشناد 

سیماون نیا  ریثءات  تحت  مسیناکم  روط  هب  ار  ثداوحو  تاکرح  هدرمـش و  رییغت  لباق  ریغ  دـنک  یم  یط  لاوز  اـقب و  شیادـیپ و  رد  هدـش 
فرصنم راگدیرفآ  يادخ  هب  هجوت  زا  هدرک و  شوخ  لد  یعیبط ،  تنسو  هدعاق  سومان ،  ظافلا  نامه  هب  هتـشادنپ و  فده  دصق و  نودب 

هیجوت و هنوگ  چیه  تسا ،  رارقرب  نوگانوگ  سیماون  نیب  رد  یتح  هک  لوقعلاّریحم  ياهیگنهامه  تاماظن و  همه  نیا  رد  نانیا  دـنا .  هدـش 
 ، یعیبط یبرجت و  مولع  دنرادن .  دنوش ،  هدایپ  یملع  رورغ  بکرم  زا  دنـشاب و  دوخ  لهج  هب  فرتعم  رگا  تقیقح ،  هب  لهج  زج  يریـسفت 
ایآ دراد ؟  دوجو  قلطم  روط  هب  يریذپان  فلخت  سومان  تعیبط  ملاع  رد  ایآ  دهد : یمن  اهـشسرپ  نیا  هب  یـشخب  نانیمطا  تسرد و  خـساپ 

ناوت یم  دـص  رد  دـص  يارقتـسا  هبرجت و  هب  یعیبط ،  تانیاک  تایتاذ  تخانـش  رد  و  تساهنآ ؟  یتاذ  هدـش ،  هتخانـش  ایـشا ،  یتاذ  هچره 
نادنمشناد هک  تسا  دادعت  نیمه  هب  سیماون  ایآ  تسا ؟  روآ  نیقی  يدام ،  يایشا  تایتاذ  فشک  يارب  ارقتسا  شیامزآ و  و  درک ؟  دامتعا 

دوجو دـشاب ،  سیماون  نیا  لماک  ریثءات  زا  عنام  اسب  هک  يرگید  دـعاوق  سیماون و  دـنا و  هتفای  عالطا  نآ  رب  مولع  فلتخم  ياـه  هتـشر  رد 
ایشا تایتاذ  روهظ  یمیاد  عناوم  تسا  لمتحم  هک  ییاهزیچ  زا  یخرب  رگا  هدش ؟  فشک  هک  تساهنیمه  یعیبط  يایشا  تایتاذ  ایآ  درادن ؟ 
يدام مسج  ودره  دیوگ : یم  هک  نتوین  یمومع  هبذاج  نوناق  ایآ  دندش ؟  یمن  هتخانش  يرگید  روط  یعیبط ،  يایشا  تایتاذ  دوبن ،  دنـشاب 
تبسن هب  مرج و  ود  برض  لصاح  میقتسم  تبسن  هب  دنا  هتفرگ  رارق  رگیدکی  زا  ینیعم  هلصاف  هب  دنـشاب و  یم  فلتخم  ياهمرج  ياراد  هک 

نانچ دیاب  تسا  رارقرب  هک  یـسیماون  تسه و  هچنآ  ایآ  تسیچ ؟  شتقیقح  دننک ،  یم  بذج  ار  رگیدـکی  ناش  هلـصاف  روذـجم  سوکعم 
یم دشاب  نینچ  دیاب  نوچ  و  دشاب ؟  نینچ  دیاب  تسا  رگید  مرج  بذاج  تسا  رت  نیگنس  مادکره  مرج  ود  زا  هک  نوناق  نیمه  الثم  دشاب ؟ 

هتفای هنوگ  نیا  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  طابترا  رگید و  مرج  اب  مرجره  دوجو  روط  طقف  ای  تسا ؟  کبس  مرج  بذاج  نیگنـس ،  مرجره  دنیوگ 
دنک راکنا  ار  ینونک  عضو  نیا  سکع  یتح  رگید ،  عضو  ندوبن  لاحم  دناوتب  دشاب و  نینچ  نیا  دیاب  دیوگب  یـسک  منک  یمن  نامگ  دنا ؟ 

 ، عاونا ینعی  دـشاب ؛ نینچ  دـیاب  ایآ  دنـشاب ) حیحـص  اهنآ  هکنیا  ضرف  هب   ) دـنیوگ یم  هک  يا  هناگراهچ  سیماون  اقترا و  وشن و  هیرظن  ای  . 
هراومه عون  ره  ای  دـنورب  صقن  يوس  هب  اهنآ  مامت  ای  عاونا  زا  یـضعب  هک  تشاد ؟  ناکما  مه  نآ  سکع  اـی  دـنورب  لـماکت  يوس  هب  دـیاب 

زا رتشیب  دریذپب  ار  روطت  لّوحت و  هیرظن  یـسک  رگا  طقف  دشاب ؛ نینچ  دیاب  هک  دهد  باوج  دناوت  یمن  یعیبط  یبرجت و  مولع  دشاب ؟  تباث 
 ، يدام هدـیدپ  ره  لثم  تسین و  تباث  تاذـلاب  شدوجو  یـسومان  چـیه  سپ  تسین  نیا  زا  ریغ  تسه و  نینچ  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن  نیا 

یـشسرپ هداتفین ؟  قافتا  رگید  روط  دش و  ادیپ  شا  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدـش  هنوگچ  ایآ  لاح  دـشابن .  تسا  نکمم  دـشاب و  تسا  نکمم 
؛ دنک تباث  دـناوت  یمن  تعیبط  ملاع  رد  ار  راوتـسا  نقتم و  ماظن  کی  دوجو  موزل  وا  نوچ  دـهد ؛ خـساپ  نآ  هب  دـناوت  یمن  يدام  هک  تسا 
ار نآ  رب  مکاح  ماظن  ات  دزاس  یمن  دنتسم  ادخ  میلع  میکح و  تاذ  تردق  هب  ار  تانیاک  تسین و  لیاق  هدام  ملاع  رد  ار  یفده  دصق و  اریز 

ءادبم وا  اریز  دشاب ؛ نینچ  دیاب  ناسنا  نیا  دوجو  تاقولخم و  نیا  ملاع و  نیا  هک  دیوگ  یم  دحوم  یهلا و  یلو  دنادب .  اهماظن  لمکا  متا و 
لثم يدوجوم  دشاب و  نینچ  دیاب  تسه  هچنآ  دراد و  دوجو  فده  دصق و  تقلخ ،  رد  هک  تسا  دقتعم  دناد و  یم  ادخ  هدارا  ار  شنیرفآ 

ناسنا دوب و  يرگید  زیچ  دـش  یمن  هدـیرفآ  تسه  هک  نینچ  رگا  هک  دوش  هدـیرفآ  نینچ  دـیاب  یهلا  تحلـصم  تمکح و  بسح  رب  ناسنا 
ار مکح  هک  یمکح  قح ،  زج  یسوط 1 : هجاوخ  مالـسا ،  گرزب  فوسلیف  هدومرف  هب  تشگ ،  یم  مزال  ضرغ  ضقن  دوب و  هدشن  هدیرفآ 

يدام تسین  دیاب  یمن  نانچنآ  هک  زیچ  ناو  دیاب  یم  نانچ  نآ  تسه  هک  زیچره  تسین  دـشاب  نورب  قح  مکح  هک ز  یمکح  تسین  دـیاش 
و تسه .  نینچ  دیوگب  دناوت  یم  طقف  دوش ؛ هدیرفآ  نینچ  دیاب  دوش و  هدیرفآ  دیاب  دـشاب و  نینچ  دـیاب  دـشاب و  دـیاب  دـیوگب  دـناوت  یمن 

نیا دیوگب  دناوت  یمن  تسا و  زجاع  زین  تسه  نینچ  ارچ  هکنیا  تلع  نایب  زا  هوالعب ،  دشاب .  دـیاب  نینچ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  تسه  نینچ 
 ، دنشاب هداد  لیکشت  ینمجنا  هتشاذگ و  يرارق  دنشاب و  هدید  ار  رگیدمه  دنشاب و  هتشاد  يروعـشو  دصق  هکنیا  نودب  رکوروک  سیماون ، 
رد رث  ؤم  تقو ،  هچ  زا  لالقتـسا و  روـط  هب  هنوـگچ  سیماوـن ،  نیا  دـننک ! ؟  یم  يربـهر  ار  ملاـع  نیا  هدـش و  گـنهامه  مه  اـب  هنوـگچ 
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دعاوق تاماظن و  نیا  هنوگچ  و  دنتفای ؟  دوجو  درادن  موزل  بوجو و  اهنآ  دوجو  هک  تسا  نیا  ضرف  هکنیا  اب  ارچ  دندش و  یعیبط  ثداوح 
ار سیماون  نیا  ياضتقا  تاذلاب  دش -  هتفگ  هکنانچ  ایشا -  نوچ  دندروآ ؟  فیرشت  یک  زا  دندش و  تعیبط  ملاع  رب  مکاح  دوخ  هب  دوخ  ، 
ار يا  هدعاق  سومان و  یعیبط ،  یبرجت و  مولع  هب  ياکتا  اب  ناوت  یم  هنوگچ  الصا  و  دنتـسه ؟  تباث  سیماون ،  نیا  زا  کی  مادک  دنرادن . 

مدعو طیارش  مامت  یضتقم و  هک  مییوگب  مزج  روط  هب  میناوت  یم  طقف  مینیب  یم  دوجوم  ار  یئیش  یتقو  ام  تسناد ؟  ریذپان  فلخت  تباث و 
یم ار  نآ  دوجو  عناوم  طیارـش و  بابـسا و  مامت  هک  مییوگب  میناوت  یمن  زگره  اما  تسا  هدرک  ادـیپ  دوجو  ات  هدـش  مهارف  نآ  عناوم  ماـمت 

تـسا ناهج  رد  دوجوم  سیماون  فـالخ  هک  نآ  دانتـسا  هب  ار  اـیبنا  تازجعم  تاداـع و  قرخ  دـناوت  یمن  یـسک  تهج ،  نیا  زا  میـسانش . 
تباث هدرک  فشک  یعیبط  مولع  هک  يروما  رد  سیماون  راصحنا  هن  دـنا و  هدـش  هتخانـش  عطق  روط  هب  ناهج  سیماون  هن  نوچ  دـنک ؛ راـکنا 
دروم یعیبط  سیماون  دوجو  لصا  یفرط ،  زا  تسا ،  ملـسم  تباث و  زین  يدام  ریغ  سیماون  رگید و  یعیبط  دعاوق  ناکما  هکلب  تسا ،  هدـش 

نیب هک  یطاـبترا  اـهنآ و  یلعف  عاـضوا  ایـشا و  دوجو  هوحن  زا  ریغ  دوش  یم  ریبـعت  سیماون  هب  نآ  زا  هچنآ  و  تساـملع .  زا  یـضعب  دـیدرت 
رتکچوک مرج  بذـج  رد  مرج  کی ،  ینیگنـس  ندوب  تلع  و  تسین .  تباث  دـشاب  لصا  هدوب و  یمتح  نآ  دوجو  هک  رگید  زیچ  تساـهنآ 

هکلب ( 90  ) تسین نتوین  فشک  تیعقاو  راکنا  شیانعم  نیا  لاـح ،  نیع  رد  و  تسین .  مولعم  دـنناوخ  یم  یمومع  هبذاـج  نوناـق  ار  نآ  هک 
هک ار  طاـبتراو  تبـسن  نیا  مرِج ،  ودره  هنرگ  و  تسا .  نآ  ندوب  رث  ؤم  نیگنـس و  مرج  ندوب  لـعاف  هبذاـج و  هوق  ندوب  يداـم  رد  دـیدرت 

دوصقم رگا  و  تسا .  دیدرت  لباق  بلطم  نیا  هدرک ؟  فشک  مه  ار  تلع  فشک ،  نیا  رد  نتوین  ایآ  اما  دنراد .  مه  اب  هدرک  فشک  نتوین 
و تسا .  راکنا  دروم  لوقعم و  ریغ  عطق  روط  هب  یلوا و  قیرط  هب  دـشاب .  لعاف  یعیبط  نیناوق  هبذاج و  نوناق  لثم  هک  تسا  لقتـسم  تلع  ، 
زا يدارفا  یتـح  هک  تسا  نیا  ( 91  . ) تسین حیحـص  دشابن  راک  رد  يدـصق  فدـه و  چـیه  هک  يروط  هب  یعیبط  نیناوق  هب  ثداوح  لیلعت 
ام يا  هدارا  طلـست  یبیغ و  ریبدت  دننک و  یم  دیدرت  زین  ناشدوجو  رد  هکلب  اهنآ  بوجو  سیماون و  تابث  رد  طقف  هن  نیرکفتم ،  نیرتگرزب 

هـسنارف یملع  عمجم  قباس  وضع  ورثوب )) لیما   )) فورعم دنمـشناد  یتح  دـنا .  هتفریذـپ  ار  سیماون  فلخت  ناـکما  هداـم و  تعیبط و  قوف 
رگا تساـطخ  دـیوگ : یم  باـتک  نی  رد ا  ورثوب ،  تسا .  هدیـسر  پاـچ  هب  ررکم  هک  هتـشاگن  یعیبط ))  سیماون  ناـکما   )) ماـن هب  یباـتک 

هب ینعی   ) دنراد ار  اهنآ  ياضتقا  ایشا  هکلب  دنا  هدوبن  ایشا  زا  شیپ  سیماون  نیا  اریز  دننک ؛ یم  يربهر  ار  یعیبط  ثداوح  سیماون ،  مییوگب 
طقف سیماون  نیا  دنشاب و  یم  اهنآ  تالاح  زا  یعیبط و  يایشا  لولعم  ناشدوخ  سیماون  دنشاب  یعیبط  ثداوح  تلع  سیماون  هکنیا  سکع 
یمن تساروعش  بحاص  هک  ار  ناسنادوجو  دیوگ : یم  هکنیا  ات  دنراد . ) تلالد  دنا  هدوب  سیماون  دوجو  زا  شیپ  هک  ایـشا  عیابط  قیالع  رب 

تعیبط هب  ار  ییاهراک  میهدـب  تبـسن  تعیبط  هب  ار  وا  ياـهراک  ناـسنا و  دوجو  رگا  اریز  تسناد ؛  يژولویزیفو  یعیبط  سیماونراـک  ناوت 
هدام : )) دیوگ یم  نادیمیش  نادیـضایر و  نرثوک ))  دنلولک  ناج  ( )) 92  . ) تسا زجاع  اهراک  نآ  ماجنا  ثادـحا و  زا  هک  میا  هداد  تبـسن 

(( . دـشاب هتفرگ  تروص  يدام  ریغ  یلماع  هلیـسو  هب  دـیاب  راچان  شنیرفآ  لمع  دـنیرفایب .  ار  شیوخ  رب  مکاـح  نیناوق  دوخ و  دـناوت  یمن 
ظفل اهنآ  لّوا  هک  داد  خـساپ  ناوت  یم  یتالا  ؤس  هب  کیزیف  ملع  رد  : )) دـیوگ یم  یـضایر  کیزیف و  ملاـع  رتروپ )) يرناهدـلانور  ( )) 93)

لا ؤس  باوج  الثم  دهدب ؛ باوج  دناوت  یمن  کیزیف  ملع  دشاب .  ارچ ))  )) ظفل اهنآ  لوا  رد  هک  یتالا  ؤس  بلغا  هب  و  دشاب . )) هنوگچ ))  ))
ار رگیدمه  مسج  ود  ارچ   )) لا ؤس  باوج  یلو  هداد  یبوخ  هب  نتوین  هبذاج  نوناق  ار  دننک )) ؟  یم  بذج  ار  رگیدمه  مسج  ود  هنوگچ  ))
 . تسا یبیرقت  یلامتحا و  دوش ،  یم  عورش  هنوگچ ))   )) اب هک  یتالا  ؤس  زا  يرایـسب  باوج  یتح  تسا ،  هدشن  هداد  دننک )) ؟  یم  بذج 
هک تسا  هدرک  لـقن  اوولراودا ))  )) فوسلیف زا  هحفـص 234 )) شناد ،  شزرا   )) باتک رد  گرزب  نادیـضایر  هیراکناوب ))  يرنه  ( )) 94)
هب ام  ار  هچنآ   )) هک دـنک  یم  راهظا  ار  رظن  نیمه  یتانایب  نمـض  زین  سکورک ))  میلو  ( )) 95  . ) تسا نادنمـشناد  تاعرتخم  زا  سیماون ، 

نیوکت ملاع  رد  هک  يا  هوق  ياه  هرهچ  زا  هرهچ  کی  زج  تسین و  تاـنیاک  هماـنرب  زج  يزیچ  تقیقح  رد  مینک  یم  يراذـگ  مسا  سوماـن 
نیوکت ملاع  رب  هک  ار  یتردـق  نوگانوگ  ياـه  هرهچ  مینک و  فشک  ار  یعیبط  نیناوق  عیمج  میناوتب  رگا  سپ  دـشاب .  یمن  دـنک  یم  لـمع 

 ، ینامـسآ مارجا  تارک ،  اهمتا ،  ارچ  هک  مییوگب  میناوت  یمن  میـسانشن )  ار  میکح  رداق  نآ  دوخو   ) میـسانشب تسا ،  ذفان  شنامرف  رهاق و 

راگدیرفآ يوس  زا 57هب  هحفص 43 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


قباس داتسا  هیلج ))  ج   )) رتکد ( 96 (( . ) دنـشاب یم  دنا  هدراذگ  سومان  ار  شمان  هچنآ  زا  يوریپ  هب  روبجم  ناویح  ناسنا و  تابن ،  دامج ، 
يدام ملاع  هک  یـسیماون  : )) دیوگ یم  موس  عبط  اهب )) رعاشلا  یلا  هتاذـب  رعاشالا  نم   )) باتک زا  هحفص 71  رد  سیراپ  نوبروس  هاگـشناد 
تسا نکمم  اذل  تسا ،  یبسن  اهنآ  ریثءات  شزرا و  دنتـسین ،  تباث  رییغت و  لباق  ریغ  دننک  یم  نامگ  مدرم  هکنانچ  نآ  دننک  یم  يربهر  ار 

یعیبـط و ثداوح  ناوت  یمن  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق  سپ  ( 97  . ) دوش لطاب  ناشراک  الـصا  ای  دـننک  رییغت  یـضراع  ضورع  هطـساو  هب 
ار یعیبط  سیماون  ناوت  یمن  تسین و  زیاج  مه  هدام  هب  نآ  نداد  تبـسن  هکناـنچ  داد  تبـسن  سوماـن  هب  ار  نوک  ِملاـع  رب  مکاـح  تاـماظن 
زا یکاح  طلغ و  دوب  دـنهاوخو  هدوب  نینچمه  هراومه  سیماون  نیا  هکنیا  هب  نانیمطا  راهظا  ملع ،  رظن  زا  درمـش و  رییغت  لباق  ریغ  تباـث و 

تاـنیاک و ناـمتخاس  عضو و  زا  ریغ  یلماوع  یئایـشا و  هکنیا  ناونع  هب  سیماون  فیرعت  نینچمه  و  تسا .  يدنـسپدوخ  رورغ و  اـی  لـهج 
تقیقح هب  قیقد و  راوتـسا و  ناشنانخـس  دنهاوخ  یم  هک  گرزب  نادنمـشناد  زا  یخرب  اذل  تسا و  راوشد  دنـشاب ،  رگیدکی  هب  اهنآ  قیالع 

 . دنا هدرک  ینادرگرس  ّریحت و  راهظا  تحارص  هب  سیماون  فیرعت  ماقم  رد  دشاب ،  رتکیدزن 

مالسا يدیحوت  راوتسا و  قطنم 

مامت وا ،  هدارا  رخسم  ار  تاقولخم  یـش ء ،  ره  قلاخ  ار  ادخ  ادخ و  قولخم  ار  تانیاک  مامت  هک  دیجم  نآرق  مکحم  قطنم  دیحوت و  قطنم 
هدننیرفآ ریدقت  هب  ریدـق و  دـنوادخ  لعف  رگیدـکی  هب  ار  اهنآ  تاطابترا  نیمز و  نامـسآ و  ياقب  تعیبط ،  ملاع  رب  مکاح  دـعاوق  تاماظن ، 

ریـسا قرغ و  ّریحت  يایرد  رد  نییدام  هک  يا  هماگنه  نینچ  رد  ار  ادخ  هب  نامیا  رون  دهد و  یم  نایاپ  اهّریحت  نیا  رب  دناد ،  یم  میلع  اناد و 
هچ دشاب و  هدعاق  سومان و  هکنیا  هچ  یعیبط  ثداوح  بابـسا و  دزاس .  یم  نشور  اهلد  رد  دـنور ،  یم  ییوس  هب  مادـکره  جاوما ،  تسد 

مکح هدارا و  رخـسم  دشاب  تسه و  هچره  تسین و  لقتـسم  لعاف  يا  یعیبط  ریغ  یعیبط و  ببـس  چـیه  مالـسا  رظن  زا  يدام ،  ماسجا  دوخ 
بابسا دعاوق و  زا  یتّنس  هدعاق و  چیه  دنراد و  تلالد  فده ،  دصق و  دوجو  رب  تابّبسم  بابسا و  زا  تانیاک  مامت  تسوا .  ّتیشم  ادخ و 

تکرح و رد  دوخ  ياهرادـم  رد  و  دـنراد .  رارق  دوخ  ریـسم  رد  تاقولخم  مامت  هاـم و  دیـشروخ و  تسین ،  ریذـپان  رییغت  یعیبط ،  سیماون 
ُهانْرَّدَـق َرَمَْقلاَو  ِمیلَْعلا  ِزیزَْعلا  ُریدـْقَت  َِکلذ  اَهل  ٍّرَقَتْـسُِمل  يرَْجت  ُسْمَّشلاَو  : )) دـنرادن فلخت  هدـش  ررقم  ناشیا  رب  هک  یماـظن  زا  دنـشدرگ و 

هدارا ( 98  (( . ) نوُحَبْـسَی ٍکَلَف  یف  ُّلُک  َو  ِراهَّنلا  ُِقباس  ُْلیَّللا  َالَو  َرَمَْقلا  َكِرُْدت  ْنَا  اَهل  یغَْبنَی  ُسْمَّشلا  میدَْقلا َال  ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یّتَح  َلِزانَم 
دوش رارق  رب  نآ  رد  دهاوخب  وا  هک  ار  یماظن  عونره  هدومرف و  ررقم  تاقولخم  يارب  نیوکت  ملاع  رد  ار  همانرب  نیا  هک  تسا  یهلا  تردق  و 

وا تنـس  هدارا و  هب  ماظن  نیا  دنتـسه و  ماـظن  نیا  زا  تّیعبت  رد  وا  ربناـمرف  رّخـسم و  تادوجوم  مه  هداد و  رارق  وا  ار  ماـظن  مه  دوش .  یم  ، 
یم دـنوادخ  هک  یناـمز  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  یـضعب  زا  هک  يروط  هب  تسا و  ثداـح  هداـم ،  دوخ  لـثم  ماـظن  نیا  دراد .  همادا 

تعرـس و يرهاظ و  للع  بابـسا و  زا  یـضعب  ریثءات  رد  یهلا  تساوخ  تیـشم و  بسح  رب  زین  ناسنا  لعف  هکلب  دنک ،  یم  رییغت  دـهاوخ ، 
عقاو رد  هک  تسا  ّرث  ؤم  نآ ،  ندش  دوبان  یش ء و  کی  يدام  ببس  ندش  لطاب  ای  بابسا و  زا  یضعب  ریثءات  زا  يریگولج  رد  نآ و  يدنک 

تیلاعف شـشوکو و  دوش  دراو  بابـسا ،  ماظن  رد  دناوت  یم  دادادـخ  دادعتـسا  اب  ناسنا  هک  تسا  تاماظن  سیماون و  زا  یکی  دوخ  مه  نیا 
هتشر رد  اهنآ  ریثءات  عناوم  طیارش و  ایشا و  صاوخ  یسررب  نمـض  درک و  ریخـست  ناوت  یم  ار  بابـسا  نیا  هنوگچ  هک  دمهفب  دنک و  رتشیب 
رّسیم هّللا ،  دنع  نم  دی  ؤم  ریغ  يداع و  دارفا  يارب  تاببسم  بابسا و  َملاع  مامت  رب  هطاحا  دنچره  دوش ؛ ققحم  داتسا و  یملع  فلتخم  ياه 

نآ زا  فلخت  القع  هک  تسا  يدعاوق  عیرشت ،  ای  نیوکت  ملاع  رد  ریذپان ،  فلخت  تباث و  سیماون  دعاوق و  مالـسا ،  قطنم  رظن  زا  تسین . 
ياطعا دـننام : دـشاب ،  لاعتم  دـنوادخ  هیلامک  تافـص  ریاس  تردـق و  ملع  تمکح  لدـع  فطل  فالخ  ضرغ و  ضقن  نکمم  ریغ  لاحم 

رـصع و ره  رد  تجح  موصعم و  دوجو  مالّـسلا ، )  مهیلع   ) همئا ایبنا و  رد  تمـصع  طارتشا  رودقم ،  ریغ  هب  فیلکت  مدـع  ایبنا ،  هب  هزجعم 
يدام و تفرشیپ  یقرت و  رد  لمع  ملع و  ششوک ،  راک و  ریثءات  نارفک ،  هطساو  هب  تمعن  بلس  رکش ،  هطـساو  هب  تمعن  شیازفا  هرود ، 
 ، تسا رادـیاپ  یقاب و  هک  یهلا  تباث  ننـس  عیرـشت ،  ملاع  رد  و  داسف .  نایغط و  اشحف ،  تنایخ ،  هطـساو  هب  للم  ماوقا و  يدوبان  يونعم و 
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هب یئازج و  یقالخا ،  یعامتجا ،  يداصتقا ،  یـسایس ،  يدابع ،  میلاـعت  تاروتـسد و  ماـمت  لـثم  عیارـش و  ماـمت  رد  تباـث  ماـکحا  دـننام :
ناملسم رفن  کیرظن  زا  هک  دوب  نیمه  دوش  نایب  میتساوخ  یم  هک  ار  يا  هتکن  اجنیا  رد  طقف  عوضومره ؛  رد  مالـسا  ماکحا  مامت  یلکروط 

تانیاک تروص ،  ودره  رد  نوچ  يدام ؛  تادوجوم  دوخ  ای  دنشاب  سیماون  یعیبط ،  ثداوح  يرهاظ  للع  بابـسا و  هک  دنک  یمن  توافت 
ار تیانع ))  مظن و  ناهرب   )) لثم یـسانشادخ  نیهارب  رگا  یمومع  هبذاج  نوناق  لثم  مه  سیماون  و  دنـشاب .  یم  ادـخ  ياهیناشن  تاـیآ و  ، 

دوجو نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ و  رد  هک  ینیعم  مولعم و  ياه  هزادنا  اهباسح و  هب  عجار  ار  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  ریـسفت  دزاسن و  رتمکحم 
هک دوش  یم  هدافتـسا  دیجم  نآرق  تایآ  رد  لمءات  زا  هتبلا  دهاک .  یمن  ینزوس  رـس  ردق  هب  نیهارب  نآ  تردـق  زا  دزاسن ،  رتنـشور  دراد ، 
زا دـنیامن و  شومارف  تسا  بابـس  الا  ببـسم  هک  ار  ادـخ  هک  دـنوش  یعیبط  سیماون  يدام و  بابـسا  هب  هجوت  مرگرـس  ناـنچ  دـیابن  مدرم 
 ، بابـسا هب  يا  هراـشا  تسا  یعیبـط  ثداوح  تقلخ و  هب  عجار  هک  میرک  نآرق  تاـیآ  رتـشیب  رد  دـندرگ .  مورحم  وا  رکذ  داـی و  تاـکرب 

دننیب یم  الثم  دننیب  یم  مدرم  ار  يرهاظ  للع  بابـسا و  زا  يرایـسب  هک  دشاب  هتکن  نیا  يارب  یکی  دیاش  تسا .  هدشن  اهنآ  ریثءات  طیاسو و 
و تسین .  اهنآ  هب  نداد  هجوت  هب  يزاین  نادنچ  تهج  نیا  زا  دهد ،  یم  هویم  تخرد  ای  دـنازوس ،  یم  شتآ  ای  دراب ،  یم  ناراب  ربا ،  زا  هک 
 . درادن طابترا  دایز  تسایبنا ،  تیبرت  میلعت و  عیارش و  یساسا  گرزب و  تحلصم  هک  ادخ  هب  مدرم  نداد  عاجرا  اب  للع  نآ  هب  نداد  هجوت 
ار یلاعفنا  لعف و  بقاعتم و  ياهتقلخ  دنادب و  دنتسم  وا  هب  ار  یعیبط  ثداوح  مامت  قح و  ياهیناشن  ار  ایشا  مامت  رـشب ،  هکنیا  يارب  رگید  و 
تیبرت و ملع ،  تردـق ،  تسد  دـنادب و  دنتـسم  ریبدـتو  شنیرفآ  هب  تسا  يراج  ناسنا  ناویح و  تابن ،  دامج ،  ملاع  رد  ماودـلا  یلع  هک 

الَو َلْوَحال   )) يانعم هب  و  ددرگن .  بابـس  الا  ببـسم  وا و  نیب  هدرپ  باجح و  يرهاظ  للع  بابـسا و  نیا  دنیبب و  زیچ  همه  رد  ار  وا  تیانع 
رانکرب و تانیاک  روما  ریبدت  زا  ار  ادخ  هک  دوهی  فیخـس  هدـیقع  نیا  زا  دوش و  انـشآ  ُدـُْعقَءاَو )) ُمُوقَا  ِهتَُّوقَو  ِهّللا  ِلْوَِحب   )) و هّللِاب ))  ِّالا  َةَُّوق 

یم ببس  یعیبط ،  سیماون  نینچمه  نآ و  تالدبت  اهتروص و  هدام و  دوخ  هب  یلالقتسا  هجوت  دنامب .  هّزنم  كاپ و  دنناد ،  یم  هتـسب  تسد 
همه نیا  دنک .  طوقـس  یعامتجا  دسافم  یقالخا و  ياهتلاذر  تبکن  منهج  رد  دـنامزاب و  ادـخ  دای  زا  دـبای و  زکرمت  اهنآ  رد  رکف  هک  دوش 

رد راکفا  زکرمت  يرگیدام و  بتکم  هب  طوبرم  یگدنز ،  هتـشر  ره  رد  ینارگن  ینماان و  اشحف و  داسف و  جاور  رـشب و  ینونک  ياهیراتفرگ 
 ، اضر نیقی ،  لکوت ،  لثم  يزاتمم  تافـص  تاکرب  زا  تیرـشب  تسا .  بیغ  ملاع  هب  ینامیا  یب  راگدیرفآ و  ندرک  شومارف  يدام و  روما 

یلک روط  هب  یعقاو و  فطاوع  میمـصت ،  هدارا و  توق و  مشخ ،  توهـش و  نایغط  لرتنک  یحور ،  شمارآ  تناما ،  یتسودعون ،  میلـست ، 
 ، دـشک یم  تمحز  هدام  يارب  هدراذـگ  هدام  تلاصا  ساسا  رب  ار  شا  یگدـنز  هکنیا  يارب  تسا ،  هدـش  مورحم  یناسنا  حور  تاـیلجت  زا 
یم غورد  دنک ،  یم  تنایخ  متس و  دنز ،  یم  مد  يدازآ  تلادع و  حلص و  زا  دگنج ،  یم  دهد ،  یم  سرد  دناوخ ،  یم  سرد  هدام  يارب 

میلـست هناملاظ  تاررقم  ملظ و  ربارب  رد  دهد ،  یم  رد  نت  ادـخ  ریغ  تموکح  هب  دوش ،  یم  ریقح  کچوک و  دـسیون ،  یم  غورد  دـیوگ ، 
ار هعماـج  دـیامن ،  یم  يدازآ  بلـس  نارگید  زا  دزیر ،  یم  ار  مدرم  نوخ  دـنک ،  یم  شتـسرپ  ار  ادـخ  ریغ  دـیوگ ،  یم  قلمت  دوـش ،  یم 

یم یـشورف  دوخ  دیامن ،  یم  عوکر  میظعت  تمالع  هب  هدام  يارب  دوخ  زا  رت  نادان  رتمک و  دوخ و  لثم  يدرف  ربارب  رد  دـنک ،  یم  رامثتـسا 
اشحف تاسس  ؤم  درذگ ،  یم  دوخ  رتخد  نز و  تفع  زا  دوخ ،  تفارش  زا  هدام  يارب  دوش ،  یم  توافت  یب  تفع و  یب  تریغ ،  یب  دنک و 

 ، یـسانش ادخ  ادخ و  هب  نامیا  دیحوت و  هدـیقع  دوش .  یم  هدام  شا ،  یعقاو  بولطم  دوجـسم و  دوبعم ،  ادـخ ،  هصالخ ،  دـنک و  یم  زاب 
فرطرب ار  یحور  ياهینارگن  دشخب ،  یم  تقیقح  حور و  شا  یگدنز  هب  دـهد .  یم  تاجناهیتسپ  نیا  زا  ار  رـشب  هتخاس و  دـنلب  ار  اهتمه 

 ، لدع زا  تسا  رـشب  ترطف  تساوخ  یعقاو و  بوبحم  هچره  دهد .  یم  تیـصخش  وا  هب  دراد و  یم  هگن  هدـنز  ار  رـشب  ترطف  دزاس ،  یم 
یم دـیحوت ))  )) تکرب رپ  تخرد  هویم  همه  تناما ،  تفع ،  تباجن ،  ینمادـکاپ ،  يراـکمه ،  يدازآ ،  يردارب ،  افـص ،  حلـص  تبحم ، 

 . دشاب

دیجم نآرق  تایآ 
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تیشم هدارا و  تسوا و  بابس  الا  ببسم  دنتسه و  دنوادخ  هدارا  رّخسم  همه  هکنیا  یعیبط و  ثداوح  للع  بابـسا و  ثحب و  نیا  دروم  رد 
عیرـشت و نیوکت و  ملاع  تباث  سیماون  هب  عجار  تسا و  هتـشاد  رارقرب  ار  سیماون  تاماظن  دراد و  یم  هاـگن  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  تسوا 

ِتاومَّسلا ُکسُْمی  َهّللا  َّنِا   . ) دـییامن ّتقد  نآ  نیماضمو  یناعم  رد  دـییامرف و  توـالت  ار  هفیرـش  تاـیآ  زا  ییاـه  هنومن  رگید  ّمهم  لـیاسم 
طوقـس لاوز و  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسادخ   :)) ینعی ( 99  . . . ( . ) هِدـَْعب نِم  ٍدَـحَا  نِم  امُهَکَْـسمَا  ْنِا  اَتلاز  ِْنَئلَو  الوَُزت  ْنَا  َضْرالاَو 

اهنِم انْجَرْخَاَو  اهاْنیَیْحَا  ُۀَْتیَملا  ُضْرالا  ُمَُهل  ٌۀَیآَو  (( . ) دراد هاگن  ار  اهنآ  هک  تسین  وا  زج  یسک  دننک ،  طوقـس  لاوز و  رگا  دراد و  یم  هاگن 
(100 () َنوُرُکْـشَی الَفَا  ْمِهیْدیَا  ُْهتَلِمَع  امَو  ِهِرَمَث  ْنِم  اُولُکءاَِیل  ِنُویُعلا  َنِم  اهِیف  انْرَّجَفَو  ٍبانْعَاَو  ٍلیَخن  ْنِم  ٍتاّنَج  اهِیف  اْنلَعَجَو  َنُولُکْءاَی  ُْهنِمَف  اّبَح 

نآ رد  دـنروخ و  یم  نآ  زا  سپ  میدروآ  نوریب  هناد  نآ  زا  ار و  نآ  میدرک  هدـنز  هک  تسا  ناـشیا  يارب  يا  هناـشن  هدرم  نیمز   : )) ینعی  ؛
ناشدوخ تسد  لمع  هک  هچنآ  زا  نآ و  هویم  زا  ات  میتخاس  ناور  بآ  ياه  همـشچ  نآ  رد  میداد و  رارق  روگنا  امرخ و  تخرد  زا  ییاهغاب 

ْمُکَّلََعلَو ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتلَو  ِهِْرمَِاب  ِهیف  ُْکلُْفلا  َيِرْجَِتل  َرْحَْبلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  يذَّلا  ُهّللَا  ( . )) ! ؟  دـینک یمن  رکـش  سپ  ایآ  ( ، 101) دنروخب تسا 
هکنآ تسادخ   :)) ینعی 102 ؛ ) () َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتای  َِکلذ ال  یف  َّنِا  ُْهنِم  اعیمَج  ِضْر  ْالا  ِیف  امَو  ِتاومَّسلا  ِیف  اـم  ْمَُکل  َرَّخَـسَو  َنورُکْـشَت 

امش يارب  دییامن و  رکش  امش  هک  دیاش  دینک و  بلط  وا  لضف  زا  ات  دوش و  ناور  نآ  رد  یتشک  وا  رما  هب  ات  درک  رّخـسم  امـش  يارب  ار  ایرد 
یم رکف  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاـهیناشن  هنیآره  نیا ،  رد  قـیقحت  هب  تسوا  زا  همه  دـینادرگ  رخـسم  تسا  نـیمز  نامـسآ و  رد  هـچنآ 
ایآ  : )) ینعی 103 ؛ ) () َنوُرِـصُبی الَفَا  ْمُهُـسُْفنا  َو  ْمُهُماْعنَا  ُْهنِم  ُلُکْءاَت  اعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخنَف  ِزُرُْجلا  ِضْر  ْالا  َیِلا  َءاْملا  ُقوُسَن  ّانَا  اْوَرَی  َْملَوَا  (( . ) دننک
یم ناشدوخ  ناـشنایاپراهچ و  نآ  زا  هک  میروآ  یم  نوریب  ار  یتعارز  نآ  اـب  سپ  میناریم  هاـیگ  یب  نیمز  يوس  هب  ار  بآ  اـم  هک  دـندیدن 

ِّلُِکب ُهَّنِا  ُنمحَّرلا  ِّالا  َّنُهُکِـسُْمی  ام  َنِْضبْقَیَو  ٍتاّفاص  ْمُهَقْوَف  ِْریَّطلا  َیِلا  اْوَرَی  َْملَوَا  ( . )) ! ؟  دنیاشگ یمن  تریـصب  مشچ  مه  زاب  ایآ  دـنروخ ، 
ادخ زج  دننک  یم  عمج  ار  اهلاب  هاگ  هدرتسگ و  لاب  اوه  رد  هاگ  هک  ناشرس  يالاب  ار  ناگدنرپ  دندیدن  ایآ   : )) ینعی 104 ؛ ) (() ٌریَصب ٍء  یَش 

ٍمْوَِقل ًۀـی  َِکلذ ال  یف  َّنِا  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرالا  ِِهب  ایْحَاَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَا  ُهّللاَو   (( . ) تساـنیب زیچره  هب  وا  هک  دراد ! ؟  یمن  هاـگن  ار  اـهنآ 
هنیآرهرما نیارد  هک  یتسرد  هبدرک  هدنز  شندرم  زا  دـعب  ار  نیمز  نآ  اب  سپ  ار  یبآ  نامـسآ  زا  داتـسرف  ادـخ   :)) ینعی 105 ؛ ) () َنوُعَمْسَی

ُهّللا ُمُِکلذ  ِّیَْحلا  َنِم  ِتِّیَْملا  ُجِرُْخمَو  ِتِّیْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  يوَّنلاَو  ِّبَْحلا  ُِقلاـف  َهّللا  َّنِا  (( . ) دنونـش یم  هک  یهورگ  يارب  تسا  يا  هناـشن 
ادخ هک  یتسرد  هب   :)) ینعی 106 ؛ )  () میلَْعلا ِزیزْعلا  ُریدْقَت  َِکلذ  انابْسُح  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  انَکَـس  َْلیَّللا  َلَعَجَو  ِحابْـصِالا  ُِقلاف  َنوُکَفُْؤت  ّینَاَف 
اجک سپامـش  يادـخ  تسا  نیا  تسا ؛  هدـنز  زا  هدرم  هدـنروآ  نوریب  دروآ و  یم  نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  تسا ،  هتـسه  هناد و  هدـنفاکش 

هاگمارآ ار  بش  تسا و  حبـص  هدنفاکـش  دیهد . ) دنناوتن ،  راک  نیا  هک  نانآ  هب  ار  یئادخ  تبـسن  غورد  هب  ارچ  ( ؟  دـیوش یم  هدـنادرگرب 
اْوُقَّتَاَو اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَا  َّنَا  َْولَو  (( . ) اناد بلاغ  يادخ  ریدقت  تسا  نیا  هدروآ ،  رد  شدرگ  هب  نیعم  یمظن  هب  ار  هام  دیشروخ و  داد و  رارق 

یم ناـمیا  اهرهـش  لـها  رگا   :)) ینعی 107 ؛ ) () َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَـخَءاَف  اُوبَّذَـک  ْنِکلَو  ِضْرالاَو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاـکََرب  ْمِهیَلَع  اـنْحَتََفل 
رفیک هب  تخس  ار  نانآ  سپ  دندرک  بیذکت  نکیل  نیمز و  نامسآزا و  یتاکرب  ناشیارب  میدوشگ  یم  هنیآره  دندرک  یم  زیهرپ  دندروآ و 
ِهّللا ِتایِآب  اُورَفَک  َنیذَّلاَو  ِضْرالا  َو  ِتاومَّسلا  ُدیلاقَم  َُهل  ٌلیکَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهّللَا   (( . ) میدیناسر ناشتـشز  رادرک 

يارب زا  نیمز  اهنامسآ و  ياهدیلک  تسا ،  نابهگن  يزیچره  رب  وا  تسا و  زیچره  هدننیرفآ  ادخ   : )) ینعی 108 ؛ ) () َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلْوُءا 
؛ ) 109 () ٍرَدِقب ُهانْقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  ّانِا  (( . ) دنناراکنایز نانآ  دندش ،  رفاک  ادـخ  ياه  هناشن  هب  هکنانآ  تسا و  وا ) کلم  وا و  رایتخا  رد  و   ) وا
هک یتسرد  هب   : )) ینعی 110 ؛ )  . . . () ْمِهِـسُْفنَِاب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهّللا ال  َّنِا  میدـیرفآ . . . ( . ))  هزادـنا  هب  ار  زیچره  ام   :)) ینعی

ُلَعَْجن ْمَا  (( . ) دـنهد رییغت  تسا  راتفر ) رادرک و  زا   ) ناشدوخ رد  ار  هچنآ  نانآ  ات  دـهد  یمن  رییغت  دـشاب  يا  هعماج  موق و  اب  ار  هچنآ  ادـخ 
دـندروآ و نامیا  هک  ار  نانآ  اـیآ   )) ینعی 111 ؛ ) () راّجُْفلاَک نیقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَا  ِضْرـالا  ِیف  َنیدِـسْفُْملاَک  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا 
؟  میهد یم  رارق  ناراکدب  لثم  ار  ناراکزیهرپ  ایآ  میهد ؟  یم  رارق  دننک  یم  داسف  نیمز  يور  رد  هکنانآ  دننام  دنداد  ماجنا  هتـسیاش  لمع 
درک اـطعا  ار  شقلخ  يزیچره  هب  هـک  تـسوا  اـم  راـگدرورپ   :)) ینعی 112 ؛ )  () يدَـه َّمـُث  ُهَْـقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُـک  یطْعَا  يذَّلا  اَـنُّبَر  (( . ) . . . 
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َنازیْملاَو َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَاَو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَا  ْدََقل  (( . ) درک تیاده  لامک )  هار  هب   ) ار وا  سپـس  و  دیرفآ ) ار  وا  دـیاب  هک  نانچنآ  )
یتسار و هب  مدرم  ات  میداتـسرف  نازیمو  باـتک  و  اـه ) هزجعم   ) تاـنّیب اـب  ار  ناربمیپ  قیقحت  هب   :)) ینعی 113 ؛ )  . . . () ِطْسِقلِاب ُساـّنلا  َمُوقَِیل 

یمن كاله  ملظ ،  هب  ار  اه  هیرق  وت  راگدرورپ   :)) ینعی 114 ؛ ) () َنوِحلْصُم اُهلْهَاَو  ٍْملُِظب  يرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر  َناک  امَو  (( . ) دنیارگ تلادع 
یهلا و ننس  عوضوم  رد  يدیحوت  یسانشادخ  قیمع  قیقد و  تاکن  تایآ ،  هنوگ  نیا  زا  دنـشاب . )) حلـصم  نآ  لها  هک  یلاح  رد  دنادرگ 
مکح و رخسم  مامت ،  هک  مه  یعیبط  ریغ  یعیبط و  دعاوق  بابسا و  هب  تایآ  هنوگ  نیا  دوش و  یم  هدافتـسا  عیرـشت  نیوکت و  تباث  نیزاوم 

تیب لها  ریـسفت  تانایب و  هب  هجوت  اب  تایآ  نیا  رد  ناسنا  تقد  لمءات و  هچره  هک  رایـسب  هچ  دـنراد ،  حیرـصت  دنتـسه  ناهج  قلاخ  هدارا 
 . دوش یم  رتنشور  وا  رب  يدیحوت  ینافرع و  قیاقح  دوش ،  رتشیب  مالّسلا )  مهیلع   ) تلاسر

(115  ) مهدزیس شسرپ 

صقن اب  رمع  کی  يدرف  هک  تسا  راگزاس  لدـع ،  اـب  نیا  اـیآ  و  دـنیآ ؟  یم  دوجو  هب  هقلخلا  صقاـن  نادازون  ارچ  تسا  لداـع  ادـخ  رگا 
لش و تسد ،  ای  اپ  زا  ای  لال و  نابز ،  زا  ای  رک و  شوگ ،  زا  ای  روک و  مشچ ،  زا  الثم  دنک ؟  یگدـنز  یتخبدـب  تمحز و  تیاهن  رد  وضع 

يدـمع ریغ  ای  يدـمع و  تیانج  زواجت و  رثا  رد  ای  نیـشام  فداصت  رد  ـالثم  هک  یـصخش  دروم  رد  ار  شـسرپ  نیا  خـساپ :  دـشاب .  جـلف 
ملاس ياضعا  یتسردنت و  زا  رمع  کی  مه  هراچیب  نیا  درک .  ناوت  یم  زین  دوش  يوضع  ياهـصقن  نیمه  راتفرگ  بیبط ،  هابتـشا  ای  يرگید 

یم شـسرپ  دراد  تدالو  ماگنه  رد  لفط  هک  يوضع  صقن  زا  طقف  ارچ  سپ  دـنیب ،  یمن  ار  شیاـسآ  یتحار و  يور  ددرگ و  یم  مورحم 
هنوگ نیا  نوچ  دیهد  یم  باوج  دور  یم  نامگ  و  دییامن ؟  یم  یـضارتعا  داریا و  هن  دـینک و  یم  بجعت  هن  اهوضع  صقن  نیا  زا  دـینک و 
تسا یصخش  لو ،  ؤسم  تسا و  يرگید  هابتـشا  ای  دمعای  هدننار  تلفغ  شتلع  دوش  یم  ادیپ  هابتـشا  دمع و  ای  فداصت  رثا  رد  هک  اهوضع 

لولعم و دش ،  دوجوم  لماوع  للع و  نآ  یتقو  هک  دراد  یلماوع  للع و  اهییاسران  اهدماشیپ و  نیا  تسا .  هدش  دمع  ای  هابتـشا  بکترم  هک 
تعنـص ملع و  تورث و  حلـص و  رقف و  ضرم و  گنج و  زا  دتفا  یم  قافتا  هک  یثداوح  عیاقو و  ریاس  لثم  دنک  یم  ادـیپ  دوجو  زین  لومعم 

یلو دـیهد  یم  باوج  هنوگ  نیا  يرآ ،  تسا .  رـشب  دوخ  تاقافتا  عیاقو و  هنوگ  نیا  رد  لماع  تلع و  هدـنروآ و  دوجو  هب  لو و  ؤسم  هک 
عقاو تدالو  زا  دعب  هچنآ  رد  طقف  یعیبط  ریغ  یعیبط و  تالولعم  للع و  بابسا و  هک  دیا  هدش  لفاغ  هتکن  نیا  زا  ناتدوخ  لا  ؤس  دروم  رد 
ملع يایند  رد  مه  تسا و  هدوب  تباـث  هلءاـسم  نیا  هتـشذگ  رد  مه  تسا .  رث  ؤم  زین  دـّلوت  زا  لـبق  لـماوع  نیا  هکلب  تسین  رث  ؤم  دوش  یم 

لولعم دیلاوم ،  وضع ،  صقن  هک  تسا  هدرک  تباث  ار  بلطم  نیا  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  املع  ياهـشواک  تاسّـسجت و  تاقیقحت و  زورما 
لالتخا بجوم  يا  هبرـض  اسب  هچ  تسا .  لمح  يرادراب و  مایا  هب  طوبرم  یتح  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  رایـسب  یعیبط  ریغ  یعیبط و  للع 

دوش یم  ادیپ  يا  هبرض  رثا  رد  تدالو  زا  دعب  هک  یصقن  لثم  انیع  دوش ؛ یم  هظفاح  ای  رکف  لثم  وا ،  ياوق  ضعب  نتفر  نیب  زا  ای  نینج  دشر 
نیا شنامگ  دنک و  یم  هدهاشم  تدالو  زا  دعب  محر و  زا  جراخ  ملاع  رد  طقف  ار  تالولعم  للع و  هلسلس  نوچ  هدننک  شسرپ  نیاربانب ،  . 

نیدلاو ياهراک  لامعا و  ریثءات  زا  دنک و  یم  رییغت  یجراخ  لماوع  للع و  نودـب  نآ  تاماظن  نینج ،  شیادـیپ  محر و  ملاع  رد  هک  تسا 
نیا هب  هجوت  اب  یلو  درادـنپ  یم  لدـع  فـالخ  ار  نآ  دـیامن و  یم  ار  لا  ؤس  نیا  تسا ،  لـفاغ  رگید  روما  لـفط و  يور  رب  وا ،  ّدـج  هکلب 

هنالداع مظن  ساسا  رب  ار  تعیبط  ملاع  تسا و  لداع  ادـخ  سپ  دوش .  یم  هداد  خـساپ  عفترم و  دوخ  هب  دوخ  لا  ؤس  ضارتعا و  نیا  لماوع 
یلو دنشاب .  میقتسم  رعاشم  ياراد  ءاضعالا و  حیحص  دیاب  دیلاوم  همه  نآ ،  میقتسم  حیحـص و  نایرج  قبط  هک  تسا  هداد  رارق  حیحـص  و 
یم اهـصقن  تافالتخا و  نیا  بجوم  دروآ  یم  دوجو  هب  یعیبط  نایرج  نیا  ریـسم  رد  هابتـشا ،  هب  ای  لهج  هب  ای  دـمع  هب  رـشب  هک  یتافارحنا 
یم دوجو  هب  ار  اهدوبمک  اهصقن و  للع ،  لماوع و  زین  محر  زا  دعب  ملاع  رد  هچنانچ  دوش ؛ یم  اهییاسران  نیا  ثعاب  للع  لماوع و  ددرگ و 
ردق اضق و  رارـسا  تخانـش  نامه  دنراد ،  هک  یبعـش  ینالوط و  ياه  هلـسلس  رد  لیـصفت ،  روط  هب  لماوع  للع و  نیا  تخانـش  هک  دـنروآ 

بلطم تسین .  رّـسیم  دنـشاب  دنمـشناد  ملاـع و  مه  هچره  دنتـسین  هّللادـنع  نم  دـی  ؤـم  هک  يداـع  دارفا  يارب  نآ  هب  هطاـحا  هک  تـسا  یهلا 
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ییایند يّدام و  باسح  ساسا  رب  دوش ،  یم  ملظ  ۀقلخلا  صقان  دیلاوم  هب  هک  هتفگ  نیا  هک :  نیا  تسا  مزال  شرکذـت  اجنیا  رد  هک  يرگید 
ار اهتسردنت  تخبدب و  ار  اه  هقلخلا  صقانو  دوش  یـسررب  ییایند  یتحاران  تمحز و  ای  یتحار  شیاسآ و  هدید  زا  زیچ  همه  هکنیا  تسا و 

دارفا نیا  رس  رب  هچره  تروص  نیا  رد  دوشن .  كرادت  یفالت و  نانآ ،  تادهاجم  بیاصم و  تامدص و  تامحز و  دنرامشب و  تخبشوخ 
جنر نیا  زا  ریغ  دنتـسه و  یتخبدب  هب  موکحم  نوبغم و  یگدنز  رد  دارفا  نیا  تسا و  كرادت  نودب  ریذپان و  ناربج  نایز  تراسخ و  دیایب 

تسا و نیمه  هرمث  يّدام ،  بتکم  ییایند و  باسح  ساسا  رب  دنرب .  یمن  یناگدنز  زا  يا  هرهب  یتخـس  يراتفرگ و  ینارگن و  تمحز و  و 
دشاب یشکدوخ  هب  هچرگا  ناشتایح -  رتدوز  هچره  هک  تسا  نیا  رتهب  دنرب و  یمن  یگدنز  زا  يا  هجیتن  چیه  دارفا  نیا  تسین .  نیا  زا  ریغ 

تساهینارگن و اهیماکان و  اهیخلتو و  اهترارم  هب  هدولآ  ناشیگدـنز  نوچ  هرخ  الاب  اه  هقلخلا  ّمات  باسح ،  نیارب  اـنب  هکلب  دریذـپ .  ناـیاپ  - 
مه رگا  و  تسا .  هدوب  ناشدوجو  زا  رتهب  ناشمدـع  درادـن ،  دـشاب  شخبمارآ  دنـسپلد و  اعقاو  هک  يریـسفت  همجرت و  ناشدوجو  تاـیح و 

یلـصاح نانآ  يارب  تایح  نیا  مه  زاب  تسا  ناهج  نیا  یگدـنز  باسح  طـقف  رگا  دـیاین ،  شیپ  ناـشیارب  ینارگن  هنوگ  چـیه  مینک  ضرف 
یمن رمث  یب  هدوهیب و  شیگدنز  تسین و  یتخبدب  هب  موکحم  يدرف  چیه  مالـسا ،  یهلا  شخب و  دیما  هدنز و  بتکم  بسح  رب  اما  درادن . 

هتخابلد هتفیش و  ار  وا  هداد و  ناشن  رشب  هب  ار  تایح  یعقاو  لامج  هدرک و  رشب  تایح  زا  ار  همجرت  ریسفت و  نیرتیلاع  مالـسا  بتکم  دشاب ، 
تیناسنا لامک  بسک  ریسم  رد  دارفا  مامت  دیوگ : یم  مالـسا  بتکم  درادن .  دوجو  بتکم  نیا  سوماق  رد  يدیماان  سءای و  دنک و  یم  نآ 

لامک هب  لیان  ار  دوخ  صخـش ،  هک  دوش  یم  لصاح  یتقو  یقیقح  یتخبـشوخ  یعقاو و  تذـل  تسا و  ترخآ  همدـقم  اـیند  دـنراد و  رارق 
مه دشاب و  دنمتداعـس  ایند  نیا  رد  مه  دناوت  یم  تسا و  مهارف  یعقاو  تداعـس  یناسنا و  لامک  هب  ندیـسر  سکره  يارب  دنیبب و  تیناسنا 

تسا رتمک  ناشفیلاکت  ناشتیلو و  ؤسم  نوچ  دنراد  رتمک  تاناکما  هکنانآ  یلو  دشاب  رتشیب  یـضعب  تاناکما  رهاظ  هب  هچرگا  ایند و  نآ  رد 
دشاب و یلماک  ناسنا  دناوت  یم  لال ،  شنابز  تسا و  رک  ششوگ  درادن و  مشچ  هک  یسک  دنربارب .  لامک  بسک  قیفوت  ناکما  رد  اهنآ  اب 

ّمات زا  يرایـسب  زا  رتالاب  بتارم  هب  یعقاو  یتخبـشوخ  یناسنا و  لامک  رد  هک  دـنوش  یم  تفای  يدارفا  هقلخلا  صقان  ياهناسنا  نایم  رد  اسب 
لاح و هتـشذگب و  اضر  زا  نوحـشم  شخب و  دـیما  یلاع و  تایح ،  بلاـطم  زا  ناـشریبعت  ریـسفتو و  مهف  كرد و  دنـشاب و  یم  اـه  هقلخلا 

يّدام تاعّتمت  خاک و  تورث و  تنکم و  لام و  نودـب  اـپ و  تسد و  مشچ و  نودـب  تیناـسنا  دـنلب  نامـسآ  هب  دوعـص  نوچ  تسا ؛  هدـنیآ 
کی شزرا  هچنآ  یقیقح و  تذـل  یتخبـشوخ و  بسک  زا  ار  یـسک  لانم  لاـم و  اـپ و  تسدو و  شوگ  نتـشادن  تسا و  نکمم  مه  رگید 

نم ؤم  ناگدـنب  هک  ار  ییاهیتساک  مالـسا ،  بتکم  میلاعت  یمالـسا و  دـیاقع  بسح  رب  نیا ،  رب  هوـالع  دراد .  یمن  زاـب  تسا  نآ  هب  ناـسنا 
 . دهد یم  باسح  یب  شاداپ  نیرباص ،  ناگدید و  تبیصم  هب  دشخب و  یم  ضوع  دیامن و  یم  ناربج  رگید  ناهج  رد  ادخ  دنشاب ،  هتشاد 

رتدایز باوث  رتشیب و  شاداپ  هب  ات  دوب  هدش  رتدایز  نانآ  تابیـصم  الب و  شاک  دنیامن  یم  وزرآ  هک  دنریگ  یم  شاداپ  مدرم  نیا  ردق  نآ  و 
زورما ات  دندوب  هدرک  ربص  دوب و  هدش  هدـیرب  ضارقم  اب  ایند  رد  نانآ  ياهندـب  دـننک  یم  ј هک :  تسا  دیسر تایاور  رد  دندیـسر .  یم 

شیتسردنت یتمالـس و  ددرگ و  یم  التبم  درد  هب  هک  يرامیب  دوش .  یم  كرادت  نانآ  تانادقف  مامت  هصالخ  دندیـسر .  یم  رتدایز  رجا  هب 
 . دوب دـهاوخن  ضوـع  نودـب  دروـخب  يا  همدـص  سکره  ددرگ و  یم  جاـتحم  هک  يریقف  دـهد ،  یم  تسد  زا  میاد  اـی  تقوـم  روـط  هب  ار 
هک دوش  هدرمـش  دایز  ایند  رد  ام ،  رظن  زا  اسب  اهنآ  تمحز  تدـم  هکنیا  زج  تسین  دارفا  نیا  رب  ینایز  تراسخ و  مه  رظن  نیا  زا  نیاربانب ، 
دنچ یتحار  تمعن و  زان و  لاس ،  اهرازه  يارب  هک  تسا  یـسک  دـننام  درادـن و  توافت  نارگید  اب  ییایند  تاـیح  تشذـگ  زا  سپ  مه  نآ 

یناسنا و لامک  تذـل  كرد  مهف و  ازج و  زور  شاداپ  ادـخ و  هب  نامیا  بتکم  باسح  اب  سپ  دزادـنیب .  جـنر  تمحز و  رد  ار  دوخ  هلاـس 
یمن اطع  شقاقحتسا  زا  رتمک  ار  سک  چیه  تسا و  سکره  تاناکما  عناوم و  طیارش و  یگنوگچ  ناگدنب و  قاقحتسا  هب  ملاع  ادخ  هکنیا 
دنوش تیبرت  مالـسا  بتکم  رد  اعقاو  هک  يدارفا  رب  تبیـصم  رقف و  ضرم و  درد و  اهیتخـس و  دیادش و  تسا .  هدش  لح  لیاسم  نیا  دنک ، 

الم اب  طابترا  یهلا و  ردق  اضق و  هب  اضر  اب  دنتـسین و  تخبدب  مه  ایند  نیمه  رد  قفوم ،  فراع و  دارفا  نینچ  دش و  دهاوخن  بلاغ  زوریپ و 
و دـنراذگ .  یم  مهرم  یمـسج  یحور و  تاحارج  مامت  رب  یهلا  ياه  هدـعو  باوث و  هب  نامیا  ادـخ و  رکذ  دای و  اـب  بیغ و  ملاـع  یلعا و 
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عنام ایند  زان  تمعن و  هکنیا  زا  و  دنشون .  یم  دهـش  دننام  ار  رهز  دنریذپ و  یم  ار  ملا  درد و  تمحز  دنرگن  یم  ینیب  شوخ  مشچ  اب  نوچ 
هّللا ای  نتفگ  ادخ و  دای  رکذ و  هب  ار  نانآ  تبیصم ،  ملا و  درد و  هدرکن و  ربکتم  مرگرس و  رورغم و  ار  نانآ  هدشن و  ادخ  هب  نانآ  هجوت  زا 

ادخدای زا  یشومارف  تلفغ و  ار  بیاصم  نیرت  تخس  تالاح و  نیرتدب  و  دنلاحشوخ .  تسا ،  هتشاد  لوغشم  تاجانم  اعد و  و  ّبرای !  و  ! 
دنک یم  مارآ  ار  نانآ  ادـخ  تمحر  تاولـص و  ناـهن  رد  ار  ادـخ  رم  یناوخب  اـت  ناـهج  کـلم  زا  دـمآ  رتهب  درد  دـنیوگ : یم  دـنناد و  یم 

ریـس و نانچ  ییاپ  یب  اب  دـنا .  هتفاـی  هار  هدـش و  تیادـه  هک  ( 116 () َنوُدَـتْهُْملا ُمُه  َِکئلُوا  َو  ٌۀَـمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِْهیَلَع  َِکئلُوا  )
رب تاحیـضوت و  بلاطم و  نیاربانب  دـنرادن .  ار  كولـس  ریـس و  نآ  رمع ،  مامت  رد  اـپ  اـب  ياـهمدآ  هک  دـنراد  تّیناـسنا  ملاوع  رد  یکولس 

يارب تسین و  یگراچیب  تراسخ و  یتخبدب و  هب  موکحم  دوشب  هقلخلا  صقان  ای  دشاب  هقلخلا  صقان  هک  یـسک  زگره  تارظن ،  نیا  بسح 
نآرق و فراعم  هب  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  دشاب .  یمن  رتمک  لقا  دح  دشاب ،  هتـشادن  ناکما  نارگید  زا  رتشیب  رگا  یتخب  شوخ  تداعـس و  وا 

 . دیامرف تیاده  تسا ،  تاجن  هلیسو  هناگی  غارچ و  یکیرات ،  تملظ و  ره  رد  هک  مالسا 

(117  ) مهدراهچ شسرپ 

و دور ؟  یمن  رامش  هب  ضیعبت  عون  کی  رافک  تساجن  هب  مکح  ایآ  تسا  هتشادرب  نایم  زا  ار  ضیعبت  هنوگره  مالـسا  سدقم  نید  هکنیا  اب 
و تسین ؟  رت  قفاوم  مالـسا  تاواسم  لدع و  اب  دنا ،  هداد  اوتف  نآ  هب  هعیـش  ردقیلاع  ياهقف  زا  یـضعب  هک  باتک  لها  تراهط  هب  مکح  ایآ 
تاررقم و رد  دیا  هدش  رکذتم  هک  روط  نامه  خساپ :  دشاب ؟  یمن  دنا  هداد  تراهط  هب  اوتف  هکنانآ  رظن  حجرم  دـی و  ؤم  تهج ،  نیمه  ایآ 
هک ار  مالسا  ماظن  رگا  تسا و  تاضیعبت  ياغلا  مالسا ،  یساسا  ياه  همانرب  زا  یکی  درادن و  دوجو  ضیعبت  هنوگ  چیه  یمالسا  ياه  همانرب 

مرتحم ار  اهناسنا  قوقح  مالـسا ،  تفای .  دیهاوخ  كاپ  صلاخ و  ضیعبت ،  هنوگره  زا  ار  نآ  دییامن ،  یـسررب  روصت و  تسا  یناهج  ماظن 
درومو هدرک  شهوکن  یتخـس  هب  ار  اهنآ  هداد و  رادـشه  دـنیامن  یم  جـیورت  مسر  مسا و  ره  هب  ار  تاضیعبت  هک  یناسک  هب  تسا و  هدرمش 

 ، رگید تاـضیعبت  يا و  هقطنم  يا و  هقبطو  یفنـص  يداژن و  تاـضیعبت  اـب  هک  تسا  هدادـن  هزاـجا  يدـحا  هب  و  تسا .  هداد  رارق  هذـخا  ؤم 
ام و   )) و ساـّنلا ))  اـهیا  اـی   )) لـثم ییاـهباطخ  تسا و  ناـسنا  دارفا  عماوج  ماـمت  لـماش  نآرق ،  توعد  مالـسا و  تلاـسر  دـنک .  تقفاوـم 
یم مالعا  ینامـسآ  توعد  نیا  رد  ار  ناگمه  تاواسم  يربارب و  شیک و  نیا  ندوب  یناهج  یناگمه و  نیملاـعلل ))  ۀـمحر  ّـالا  كانلـسرا 

موق و کی  حالصا  طقف  نآ  فده  یمیلقا و  يا و  هقطنم  تلاسر  یصوصخ و  توعد  کی  مالـسا  توعد  هک  دنکن  نامگ  یـسک  ات  دراد 
همه و يارب  نآ  تافیرشت  درادن و  صاصتخا  یـسک  هب  مالـسا  توعد  هک  دننادب  همه  ات  تسا و  هیحان  کی  لها  تلم و  کی  عفانم  ظفح 

عفر اه و  هلصاف  نتشادرب  مالسا  تلاسر  فده  تسا .  فانـصاو  تاقبط  مامت  ییاتـسور و  يرهـش و  دیفـس و  هایـس و  درم و  نز و  تیاده 
یئاقیرفا و یئایسآ و  هب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  طاقن  همه  اج و  همه  و  تسا .  یناهج  یناسنا  هعماج  کی  سیسءات  يارب  ششوک  تاضیعبت و 
تسین و بستنم  یصخش  داژن و  موق ،  روشک ،  چیه  هب  مالسا  مچرپ  تسا .  هتسیرگن  رظن  کی  هب  ناسنا  دارفا  مامت  یئاکیرمآ و  یئاپورا و 

تساهناسنا يربارب  يردارب و  زمر  و  دراد .  قلعت  دنشاب ،  هقطنم  ره  لهاو  نیمزرس  ره  اجکره و  رد  ناگدنروآ ،  نامیا  مالـسا و  ادخ و  هب 
دیآ یم  شیپ  یـضعب  يارب  لا  ؤس  نیا  اذل  تسین .  فالتخا  ییادج و  ناونع  صاصتخا و  قرفت و  زمر  رگید  ياهراعـش  اهمچرپ و  دننام  و 

هدرمش ضیعبت  هک  درک  ریـسفت  ریبعت و  دیاب  هنوگچ  ار  رافک  تساجن  هب  مکح  سپ  تسا  تاضیعبت  اب  هزرابم  رادملع  مالـسا  هکنیا  اب  هک : 
عونود دوش و  راتفر  عون  ود  يواستمطیارـش  اـب  هک  تسا  نیا  ضیعبت  میهد .  یم  خـساپ  هتکن ،  دـنچ  هب  هجوت  نمـض  لا  ؤس  نیا  زا  دوشن . 

رگا هچنانچ  دشاب .  هتشاد  تاررقم  عون  ود  يواستم  طیارش  رد  دوخ  عابتا  هب  تبـسن  یماظنو  میژر  هکنیا  لثم  دوش  عضو  تاررقم  نوناق و 
ای دوب  هدرک  نیعم  فـلتخم  ار  ناـنآ  ياـهبنوخ  هکنیا  لـثم  دوـب ،  هدرکررقم  یتواـفت  دیفـس ،  هایـس و  ناناملـسم  هب  تبـسن  یمالـسا  ماـظن 
هب يواستم  طیارـش  رد  رگا  نینچمه  دوب .  ضیعبت  هقیرط ،  نیا  دوب ،  هدرک  مورحم  قوقح  ضعب  زا  ار  تسوپ  هایـس  ای  ادج  ار  ناشدجـسم 

ياهبنوخ هکنیا  لثم  تشاد ،  نادنمروز  نازودـنارز و  عفن  هب  ینوناق  يدروم  رد  ای  دوب  هداد  يزایتما  ناملـسم  نز  هب  تبـسن  ناملـسم  درم 
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لیصحت و قح  رگا  نینچمه  و  دوب .  ضیعبت  شور ،  نیا  زاب  دوب ،  هدرک  نیعم  رتشیب  ار  هداز  ربمغیپ  هداز و  فارشا  ای  راد  هیامرس  رفن  کی 
مالـسا زا  لـبق  اـت  ناریا  رد  هچناـنچ  دوب ،  هتخاـس  مورحم  ار  رگید  هقبط  دوب و  هدرک  يا  هقبط  صوصخم  ار  ملع  بسک  ندـناوخ و  سرد 

هنوگ هب  ناشعابتا  نیب  رد  رگا  زین  تاماظن  اهمیژر و  ریاس  تسا .  هّزنم  تاضیعبت  نیا  ماـمت  زا  مالـسا  هک  دوب  ضیعبت  مه  نیا  دوب ،  لومعم 
هب تبـسن  میژر  هب  ناگدنورگ  عابتا و  دروم  رد  رگا  اما  دوش .  یم  هدرمـش  ضیعبت  دـشاب ،  يواستم  طیارـش  رد  یـصاصتخا  يزایتما و  يا 
رد هلخادم  زا  ار  عابتا  ریغای  دنهدب ،  صاصتخا  ناگدنورگ  عابتا و  هب  ار  یماقم  زارحا  هکنیا  دننام  دشاب ،  یـصاصتخا  يزایتما و  عابتا  ریغ 
هک تسا  نیا  میژر  کی  تیدوجوم  ظفح  همزال  نوچ  تسین ؛  ضیعبت  راک  نیا  دننک ،  مورحم  هنّنقم  تئیه  ای  همکاح  تئیه  ماظن و  نییعت 

لمع رثا  رب  يا  هقبط  اـی  درف  ّتیمورحم  اـی  زاـیتما  رگا  نینچمه  و  دوـش .  راذـگاو  مـیژر  ماـظن و  نآ  ناگدـنورگ  عاـبتا و  هـب  روـما  يارجا 
يرگید زا  قح  بلـس  هتـسد و  کی  فنـص و  کی  هورگ و  کی  هب  نداد  زایتما  ضیعبت و  راک ،  نیا  دوش ،  ررقم  هقبط  ای  درف  نآ  يرایتخا 

قح لثم  یعامتجا ،  قوقح  زا  میاد  ای  تقوم  روط  هب  ار  یصاخشا  ای  يا  هقبط  نوناق ،  لامعا ،  یـضعب  باکترا  ساسا  رب  رگا  سپ  تسین . 
يدزد و قباوس  هک  ار  یناسک  نوناـق ،  رگا  هچناـنچ  درمـش ؛ ضیعبت  ار  نوناـق  نیا  دـیابن  دومن  مورحم  ندرک ،  باـختنا  ندـش و  باـختنا 

رگا زین  و  داد .  رارق  ضارتـعا  دروم  ضیعبت ،  ناونع  هب  ار  نوناـق  نآ  ناوت  یمن  دـنک  عوـنمم  یموـمع  عماـجم  رد  دورو  زا  دـنراد  تیاـنج 
ای نت  تمالـس  هک  نآ  هطـساو  هبار  يدرفای  دـنوش ،  مورحم  يراک  رد  هلخادـم  زا  دـنراد  هک  ینءاش  ماقم و  هطـساو  هب  يا  هقبط  ای  يدارفا 
اب تامّدـقم و  نیا  اـب  تسا .  هدـشن  عقاو  ضیعبت  دـننک ،  عونمم  رگید  روشک  اـی  شدوخ  روـشک  هب  دورو  زا  دـتفین  رطخ  رد  نارگید  حور 

هقف رد  هک  يدودـح  تالیـصفت و  اـب  مکح  نیا  تسین و  یـضیعبت  راّـفک  تساـجن  هب  مکح  رد  هک  دوش  یم  مولعم  لوـصا ،  نیا  هب  هّجوـت 
ندوب سجن  ناتـسگنرف ،  بیرفلد  رهاظم  عاضوا و  هتخابلد  ناوج  کی  رظن  زا  هچ  رگا  تسا ،  هناـمیکح  یقطنم و  ـالماک  دراد ،  یمالـسا 
یمکح ضیعبت و  تسوپ ،  هایس  نز  ریپ  کی  ندوب  كاپ  رهاظ و  تفاطل  تفاظن و  شیارآ و  نآ  اب  یگنرف  يابیز  تسوپ  دیفس  رتخد  کی 

نیا زا  ریغ  يا  هجیتن  لـیاسم  نیا  یـسررب  هدزبرغ ،  دارفا  ناوج و  نیا  لـثم  کـنیع  اـب  تسا  یهیدـب  دـشاب .  قشع  قوذ و  فـالخ  نشخ ، 
هنوگ نیا  هک  دننک  یم  قیدصت  دنیامن  یـسررب  هشیدنا  لقع و  همکحم  رد  هناقذاح  هنامیکح و  ار  عوضوم  نیا  رگا  یلو  تشاد .  دـهاوخن 

يا همانرب  ره  رد  هک  تسا  مالسا  لماک  عیـسو و  عماج و  ماظن  نیا  درادرارق و  مهم  حلاصم  مکحم و  لوصا  یلاع و  ياه  هفـسلف  رب  ماکحا 
دنتسم تسا  نکمم  هچرگا  رافک  تساجن  هب  مکح  اهیسررب 1 -  بلاطم و  نیا  هجیتن  کنیا  تسا .  راکشآ  نآ  ّتیعماج  لامک و  تعسو و 

اب تهجره  زا  هکنیا  زا  ار  ناملـسم  هک  تسا  رفاک  اب  طباور  ضعب  عطق  هب  مکح  رهاظ ،  رد  یلو  دـشاب  رفاک  ناور  حور و  رکف و  يدـیلپ  هب 
ار وا  دـیامن و  یم  ظفح  ار  وا  لالقتـسا  دـهد و  یم  تّینوصم  دریگب  رارق  رافک  قالخا  تاداع و  راکفا و  ریثءات  تحت  دوش و  هناگی  هناگیب 
هک هنیطنرق  همانرب  دننام  مکح  نیا   - 2 دـنیوگ .  یمن  ضیعبت  ار  يا  همانرب  نینچ  و  دوش .  یم  عنام  ددرگ  یحیـسم  هداوناخ  وضع  هکنیا  زا 
 ، رافک راتفر  شور و  ناناملـسم و  نیب  ددرگ و  یم  عامتجا  رد  رافک  بادآ  قـالخا و  ذوفن  زا  عناـم  دوش ،  یم  ماـجنا  روشک  ياـهزرم  رد 

نیرتگرزب مالـسا  رظن  زا  ادـخ  ماکحا  هب  ادـخ و  هب  رفک  نوچ  تسا .  تازاجم  رفیک و  کـی  ریظن  مکح  نیا   - 3 دیامن .  یم  داجیا  هلـصاف 
 ، رگمتـس دزد ،  رمخلا ،  براش  دـننام  هریبک ؛  ناهانگ  نابکترم  قاّسف و  دروم  رد  هچناـنچ  تسا ؛  رفیک  نیا  راوازـس  رفاـک ،  تسا و  مرج 
هک یبصانم  زا  دوش و  یمن  لوبقم  ناشتداهـش  هکنیا  لـثم  تسه ،  ییاـهتیمورحم  یمالـسا  تاررقم  رد  زین  راوخاـبر  راـکانز و  شکمدآ ، 

تبسن یماظن  رد  رگا  دش  هداد  حیـضوت  هچنانچ   - 4 تسین .  ضیعبت  مه  اه  همانرب  مسق  نیا  دـندرگ .  یم  مورحم  تسا  تلادـع  نآ  طرش 
ماظن کی  عابتا  ناگدـنورگ و  هب  تبـسن  رگا  اما  تسا ،  ضیعبت  دـشاب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یتوافت  يواستم  یطیارـش  اب  ماظن  نآ  عاـبتا  هب 
تسا نانآ  اب  تاطابترا  یضعب  عطق  بجوم  هک  رافک  تساجن  هب  مکح  و  تسین .  ضیعبت  دوش  ررقم  عابتا  ریغ  ربارب  رد  یصاصتخا  زایتما و 
همانرب هک  یعقوم  ات  تقوم و  روط  هب  رافک  تساجن  هب  مکح  هک  تسا  نیا  تسه  اجنیا  رد  هک  ینخـس  نیرخآ  و  دـشاب .  یم  مسق  نیا  زا  ، 

هعماج تیوضع  هب  تیرـشب  دارفا  مامت  یتقو  اما  دوش .  یم  ارجا  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرفاک  هدـشن و  هدایپ  ناـهج  ماـمت  رد  یمالـسا  ياـه 
هک یناـققحم  نارکفنـشور و  نارکفتم و  همه  اـم و  دـنام .  دـهاوخن  یقاـب  مکح  نیا  يارب  یعوـضوم  رگید  دـندمآرد ،  یمالـسا  یناـهج 
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اب ایند  هدنیآ  هک  میراد  نانیمطا  دنراد  تاعلاطم  مالسا  ینامـسآ  میلاعت  نوماریپ  عماوج و  رب  مکاح  صقان  ياهمیژر  ایند و  عاضوا  نوماریپ 
وترپ رد  حیحـص  لماک و  يواست  بادآ و  نیناوق و  تدحو  ماظن و  تموکح و  تدـحو  تیرـشب و  هعماج  تدـحو  دوب و  دـهاوخ  مالـسا 

َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِِهّلل  ُدْمَْحلا  ِنَا  اناوْعَد  ُرَخآَو  دش .  دهاوخ  لصاح  مالسا  میلاعت 

اهتشون یپ 

ات 60  1

-4 . 9 رطاف /  - 3 . 3 رطاف /  - 2 (. 30 مور /   ...(، ) هّللا ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف  اًفِینَح  ِِنیّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَءاَـف  - ) 1
 - 61 و 62.8 ناقرف /  - 11 . 26 مور /  - 10 . 25 مور /  - 9 . 24 مور /  - 8 . 23 مور /  - 7 . 22 مور /  - 6 . 21 مور /  - 5 27 و 28 .  رطاف / 

سنوی  - 6 . 4 هیآ 3 -  هیثاج /  - 15 . 21  - 20 تایراذ /  - 14 . 30 ءایبنا /  - 13  . 35 روط /   - 2 63 و 64 . هعقاو /  - 12 . 59  - 57 هعقاو / 
نآ رب  اـیرد  تفه  بکرم و  اـیرد  ددرگ و  ملق  تسا  نیمز  رد  تـخرد  هـچنآ  رگا  - )) 18 . 10 هرقب /  - 17 . 31 سنوی /  - 16 هیآ 101 . / 

 . تسا ّعبرم  هبصق  لداعم 400  نآ  حطـس و  سایقم   ، Faddan - 19 (. 27 نامقل /  ((، ) دریذـپ یمن  نایاپ  ادـخ  ياه  هناشن  دوش ، هفاضا 
هیآ نیا  ریسفت  ناسنا ،  ندب  هناخراک  زا  هاتوک  رصتخم و  یلیخ  یلیخ  باسح  کی  - 21 هرامش 1 . لاس 14 ، مالسالا ،  ةراضح  هلجم  - 20

زا یـضعب  رد  هک  کـچوک  راـمآ  نیا  دراذـگ ، یم  اـم  تریـصب  مشچ  يوـلج  رد  یمک  تسا -  عیـسو  قـیمع و  رایـسب  شیاـنعم  هـک  ار - 
کی زور ) کی  طقف  يرآ   ) امش رمع  زور  کی  يارب  دییامرفب  دوخ  ندب  رد  یهاتوک  رفس  دییایب  تسا :  نیا  دوب ، هدش  رـشتنم  تاعوبطم ، 

ار نم  امـش و  دوـجو  هک  يروآ  تریح  بیجع و  هناـخراک  نیا  زا  تسین )  لـماک  عماـج و  مه  نآ  هـک   ) مـیا هدرک  هـیهت  یکچوـک  راـمآ 
 (( یمدآ هچ  اجنیا  رد  ار  نآ  ندوب  تـالاحم  فیدر  رد  فداـصت و  لاـمتحا  باـسح  لاـح  نت   )) هب رـشب  سوماـق  رد  دـهد و  یم  لیکـشت 

صخشم ماقرا  رامآ و  باتک ،  باسح و  تعیبط ،  رد  وا  يادصو  رـس  یب  ياهتیلاعف  اهراک و  همه  دیراد ؟ یتاعالطا  هچ  هدش ،  يراذگمان 
دنچ هب  یلاـمجا  هاـگن  کـی  هک  تسا  هدرک  نشور  صخـشم و  قـیقد ،  يردـق  هب  ار  باـتک  باـسح و  نیا  هنماد   ، مـلع دراد و  ینـشور  و 

فراعملا ةرئاد  امش  ندب  وضع  دنچ  تیلاعف  باسح  اب  ام  هصالخ ،  روط  هب  دزاس . یم  حضاو  ار  نآ  تیمها  نآ ،  هب  طوبرم  قیقد  هبـساحم 
دنچ نآ  زا  يرثا  چیه  درذگ و  یم  ناشن  یب  مانمگ و  امش ، رمع  میوقت  رد  هک  يزور  کی  تدم  رد  میراد .  یم  هضرع  امش  هب  ار  یگرزب 

 - هدرکاـن يادـخ  رگا -  هک  عاـطقناالب  شپت  نیا  لاـبند  هب  دـپت  یم  هـبترم  امـش 103089  بلق  دـنام ، یمن  یقاب  امـش  نهذ  رد  دـعب ، زور 
امـش قورع  اهگر و  اهنایرـش و  رد  هیراج  ياهنوخ  دـنام ! یمن  یقاب  نآ  ياهنابرـض  دادـعت  يارب  يرگباسح  رگید  دوش ، لصاح  یعاـطقنا 

ناسنا دارفا  همه  امـش و  ام و  نامز ،  نیا  رد  مه  دنک ، یم  یط  انرک ، قوب و  ادصورـس و  نودـب  ار  هار  لیام  نویلیم  رادقم 160  هب  یتفاسم 
بذـج ار  نآ  دـیفم  داوم  همه  دراو و  دوخ  ياه  هیر  هب  اوه  بعکم  توف   438 سفن ،  ششک  نیا  اب  و  میـشک ،  یم  سفن  هبترم ،   23040

ندب زا  قرع  رتیل  مین  زور ، کی  رد  مینک و  یم  دوخ  هدعم  دراو  بآ  اذغ و  دنوپ  جنپ  رادقم  هب  زور  کی  تدـم  رد  نینچمه  و  مینک .  یم 
یم چنیا ،  مرازه  لهچ  رادقم  هب  تعاس  کی  رد  امش  ياهنخان  مینک :  ضرع  هک  تسا  یقیقد  باسح  یلیخ  رگید  نیا  دوش . یم  جراخ  ام 
ندب هک  ار  ییاهراک  مامت  باسح  دیهاوخب  رگا  دنک . یم  ومن  دشر و  تعاس  رد  چنیا  مرازه  هدفه  رادقم  هب  ناتتروصورـس  يوم  و  دیور .

 ، باتک يرـس  کی  دـیاب  دـینک ، هسالک  يروآ و  عمج  باـسح ،  قباـطم  دـهد  یم  ماـجنا  يرادـیب  باوخ و  تهج  زا  زور  کـی  رد  اـمش 
کی ِباسح  نیا  هزات  دشاب . هتـشاد  هحفـص  دص  کی  يدلجره  دسرب و  دلج  دصراهچ  هب  اهنآ  دادعت  دـیاش  هک  دـییامرف  میظنت  فیلءات و 
تقد لمءات و  نآ  یناعم  رد  دناوخ و  نامیا  شنیب و  هجوت و  اب  ار  دیجم  نآرق  تایآ  دـیاب  هک  تساجنیا  دوش . یم  امـش  ندـب  تیلاعف  زور 
یحبص هغالبلا  جهن  - 22 (. 21 تایراذ /  (، ) َنوُرِْصُبت الَفَا  مُکِسُْفنَا  یفَو  (، ) 8 دعر /  (، ) ٍرادْقِِمب ُهَْدنِع  ٍءْیَـش  ُّلُکو  : )... دیامرف یم  هک  درک 

هعمج - 26 تسا .  ناگدننک  فیصوت  ِفصو  زا  رتالاب  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  - 25 . 28 دعر /  - 24 . 38 رمز /  - 23 هبطخ 185 .  حلاص ، 
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 - ص 18 ادخ ، دوجو  تابثا  - Allen FranK 29- .Thermodynamics 30 - . 28 هّینابعش .  تاجانم  نانجلا ،  حیتافم  - 27 . 1 / 
Kessel Luther Edward 33- .Entropy  - 2  . ص 44 ادخ ، دوجو  تابثا  - Cothran Cleveland ohn 32 - . 31  . 19

دنتسه ادخ  دوجو  هب  دقتعم  دنا ، هدرک  حرطم  هنوگنیا  ار  ثحب  نیا  هک  یناسک  دنامن  یفخم  - 35  . 55 ص 54 -  ادخ ، دوجو  تابثا  - 34
لولعم ناونع  هب  نآ  ّتیلزا  ملاع و  مدـق  زا  ثحب  اجنیا  رد  اذـل  تسا ،  رگید  يارآ  ساسا  رب  دـنا  هدـش  لیاق  ملاـع  ّتیلزا  مَدـِق و  هب  رگا  و 

.7 ص /  - 37 ص 77 . نآرقلاو ،))  ملعلاو  ۀفسلفلا  نیب  نامیالا  ۀصق   )) هدنزرا باتک  هب  دوش  عوجر  - 36 تسین .  حرطم  اقلطم  نآ  ندوبن 
 . 88 ص 87 -  هتخانشان ،  دوجوم  ناسنا  - 42  . 24 ص 19 -  ادخ ، دوجو  تابثا  - 41 . 38 سی /  - 40 . 62 رمز /  - 39 . 13 مجن /  - 38

هراب رد  امدق  رظن  رب  انب  ریخا  دروم  راهچ  نیا  رکذ  - Leibnitz 45- Aquinas 46 - 44 ص 74 و 77 .  هتخانشان ،  دوجوم  ناسنا  - 43
هحفص رد  - 47 میداد .  تیمومع  ار  نآ  زتنارپ  رد  بلطم ،  ندومن  لماک  يارب  ام  اذل  دنتسناد ، یم  ات  راهچ  ار  اهنآ  هک  تسا  ناهج  رصانع 

هک روط  نامه  تسا .  تیانع ))  قیرط   )) دراد تلالد  نآ  رب  هک  یقرط  زا  یکی  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  عونـصم  ناـهج  : )) دـیوگ یم   81
یّصاخ هدیاف  تعفنم و  هک  يوحن  هب  تسا  یـصاخ  عضو  نیعم و  هزادنا  ردق و  صوصخم و  لکـش  ياراد  هک  دنیبب  ار  يزیچ  یتقو  ناسنا 

زیچ نآ  يارب  هک  دنک  یم  ادیپ  یعطق  ملع  تشادن -  ار  تعفنم  نآ  دوب  يرگید  عضو  هزادـنا و  لکـش و  هب  رگا  هک  دوش -  لصاح  نآ  زا 
تکراشم هدوب و  میهس  تعفنم  نیا  لوصح  رد  نآ ،  رگید  تایـصوصخ  هزادنا و  لکـش ،  اذل  تسا ،  هتخاس  ار  نآ  هک  تسه  يا  هدنزاس 

هک دـنیبب  ار  یگنـس  ناسنا  رگا  الثم  هک  دـشاب ، فداـصت  قاـفتا و  هب  تعفنم  نیا  لوصح  رد  تافـص  نیا  یهارمه  هک  دوش  یمن  دـنراد و 
هتخاس و یـسک  ار  گنـس  نآ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  ملع  تسا ،  بسانم  نتـسشن ،  نآ  يوررب  هک  تسا  يوحن  هب  نآ  عضو  هزادـنا و  لکش ، 

هناگراهچ لوصف  هک  ناگراتس  ریاس  هام و  دیـشروخ و  هب  هک :  یتقو  یمدآ  تسا .  رارق  نیمه  هب  بلطم  زین  ملاع  مامت  رد  تسا ،  هتخادرپ 
. دنک رظن  دوش ، یم  لصاح  اهنآ  قفاوت  زا  ناهایگ ،  تاناویح و  زا  تانیاک  ریاس  نیمز و  ینادابآ  اهداب و  اهبآ ، ناراب ،  ربا و  زور ، بش و  ، 

ماظن نیا  هک  دبایرد  و  دنراگزاس . يز  اوه  يزبآ و  یکشخ و  تادوجوم  ریاس  ناسنا و  یگدنز  اب  هک  درگنب  ار  اوه  اهبآ و  یکشخ و  ای  و 
لالتخا ناسنا )  ناویح و  تاتابن و  زا   ) تاقولخم نیا  یگدنز  دوجو و  دوش -  دایز  مک و  و  دنک -  ادیپ  لالتخا  رگا  تسه  هک  یعاضوا  و 

نوچ تسا ؛  عونـصم  ملاع ،  هک  دنک  یم  ادیپ  ملع  عطق  روط  هب  دـنیب ، یم  ار  عفانم  ماظن و  نیا  ار و  عاضوا  نیا  هک  یناسنا  دـنک . یم  ادـیپ 
هچنآ زا  :)) دـیوگ یم  سپـس  دـش .)) دـهاوخن  لصاح  فداصت  قافتا و  يور  زا  صاخ  عفانم  يارب  ایـشا  یگنهامه  نیا  هک  تسا  يرورض 

یم ینتبم  دـنفرتعم ، نآ  هب  هتـشاد ،  قاـفتا  نآ  رب  همه  هک  یلـصا  ود  رب  اریز  تسا ؛  طیـسب  یعطق و  ناـهرب  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  میتفگ 
هدـیاف و يارب  بسانم  شیازجا  هک  يزیچره  هکنیا  رگید  تسا و  تادوجوم  ریاـس  ناـسنا و  دوجو  قفاوم  ملاـع  يازجا  هکنیا  یکی  دـشاب ؛

هتخاس یعفانم  لوصح  يارب  نآ  يازجا   ) تسا و عونـصم  ملاع ،  هک  تسا  نیا  همدـقمود ،  نیا  هجیتن  سپ  تسا ؛  عونـصم  دـشاب ، یتعفنم 
ریرقت نایب  نیرتغیلب  اب  ار  ناهرب  نیا  هک  دیجم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  ریـسفت  هب  دنک  یم  عورـش  دـعب  دراد .)) يا  هدـنزاس  عناص و  و  هدـش ) 

 . 17 هیشاغ /  - 53 6 و 7 .  قراط /  - 52 . 24 سبع /  - 51 . 61 ناقرف /  - 50 . 16 ءابن /  - 49 6 و 7 . ءابن /  - 48 . 73 جح /   - 1 دنیامن . یم 
دیاقع یف  ۀلدالا  جهانم  نع  فشکلا  - 59 . 191 نارمع /  لآ  - 58 . 33 سی /  - 57 21 و 22 . هرقب /  - 56 . 79 ماعنا /  - 55 . 73 جح /  - 54

؟  تسا هنوگچ  شا  هزم  گنر و  مجح ،  نزو ،  لکش ،  تسیچ ؟  تایح ))  - )) 60 نومضم .)  هب  لقن   ) 49 ص 45 -  ۀلملا ، 

ات 117  61

ثداح هکنیا  اب  دسانشب  دناوت  یمن  ار  دوخ  تقیقح  یگنوگچ و  هک  يرشب  تسا :  نیا  قوف ،  رعش  نومـضم  لصاح  - 62 . 73 جح /  - 61
ص یناثلا ،  ثیدحلا  یئاهب ،  خیش  اثیدح ، نوعبر  الا  - 63 دسانشب ؟ ار  زیچ  همه  قلاخ  يادخ  تقیقح  دناوت  یم  هنوگچ  تسا ،  قولخم  و 

یش هک ال  تسین  نیا  یش ء  زا ال  یش ء  داجیا  زا  دوصقم  هک  تسا  حضاو  - 65 دراد ؟ نایناهج  راگدرورپ  هب  یطابترا  هچ  كاخ  - 64 . 81
-66 تسا .  نآ  عارتخا  عادـبا و  ندوب ،  یـش ء  ـال  زا  سپ  یـش ء  داـجیا  دوصقم ، هکلب  دوش ، یم  هتخاـس  نآ  زا  یـش ء  هک  تسا  يزیچ  ء 
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هدش لیکشت  نشور  ناگراتس  زا  هک  تسا  یطخ  لماش  یلامش ،  هرکمین  یکلف  ياهتروص  زا  یکی  ریجنز ، هب  هتـسب  نز  ۀلـسلسملا ،  ةءارما 
دروم هک  یتایآ  خساپ ،  نمض  رد  - 69 هبطخ 108 . مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  - 68 . 50 هط /  - 67 ،ج 1،ص 231 . دیمع گنهرف   . تسا

مزال نآ  هب  داـقتعا  هنوگچ  دـش  نید  يرورـض  رگا  هک  دوشن  هتفگ  - 70 دش . دـهاوخ  هتـشون  هروس  مان  هیآ و  هرامـش  اب  هدـش  عقاو  لا  ؤس 
دنچره تسین ،  ناـمیا  مالـسا و  طرـش  نآ  هب  رارقا  داـقتعا و  دـشاب ، نید  يرورـض  هک  یعوـضومره  دوـش : یم  هداد  خـساپ  اریز  تسین ؟ 

یسک رگا  هکلب  دشاب ، مالسا  طرش  اهنآ  هب  رارقا  هک  تسین  يداقتعا  لوصا  زا  جارعم ))  ای  رمقلا و  قش   )) الثم دوش ؛ دادترا  ببس  شراکنا 
نایب هقف  رد  هک  یلیـصفت  هب  شراکنا  دنک ، راکنا  رگا  اما  تسین .  لو  ؤسم  دروخن ، شـشوگ  هب  جارعم  رمقلا و  قش  هزجعم  دریمب ، یتقو  ات 

هب هک  دراد  يدنمدوس  ینارنخس  هدرک ،  رایسب  ياهشواک  نیوراد ،  هیرظن  نوماریپ  هک  دنمـشناد  نیا  - 71 دوش . یم  دادترا  بجوم  هدش ، 
اضر دمحم  خیش  موحرم  هّللا  تیآ  ردقلا  لوهجم  دنمشناد  گرزب و  همالع  فیلءات  نیوراد ،  هفسلف  دقن  مّود  دلج  رخآ  رد  نآ  زا  یتمـسق 

تادوجوم شیادیپ  هراب  رد  هّیـضرف  نیموس  ار  نآ  دـیاب  هک  يرگید  ضرف  یـضعب  اجنیا  رد  - 72 تسا .  هدش  داهشتسا  یفجن ،  یناهفـصا 
زا ناـسنا  ریغ  ناـسنا و  زا  یعاونا  هک  یعیبط  باـختنا  رظن  قبط  تفگ  ناوتب  هک  تسا  نکمم  دـنیوگ : یم  هتـشاد و  راـهظا  تسناد ،  هدـنز 

ناسنا عون  شیادـیپ  یلو  دنـشاب  یقاب  مه  زونه  ناسنا  زا  ریغ  اـهنآ  زا  یـضعب  اـی  دنـشاب و  هدـش  ضرقنم  هتفاـی و  شیادـیپ  لـماکت ،  قیرط 
عقاو رد  نیا  تسناد .  لقتـسم  یلک ،  روط  هب  دـنراد -  تلالد  ثیداحا  نآرق و  هلمج  نم  ینامـسآ  ياـهباتک  هک  روط  ناـمه  ار -  دوجوم 

تاـیآ و زا  مه  ار و  شنیرفآ  بقاـعت  هّیرظن  مه  دـننکن و  در  یلک  روـط  هب  ار  یعیبـط  لـماکت  هیـضرف  مه  هک  رظن  ود  ره  نیب  تسا  یقیفلت 
 ، تسا نکمم  هسفن  دـح  یف  رظن  ود  ره  لصا  لثم  هچ  رگا  مه  قیفلت  نیا  دـنرادن ، رب  تسد  دراد  ناسنا  عون  عادـبا  رب  تلالد  هک  یثیداحا 

زیارغ و نیا  اب  ناسنا  هک  دنک  یمن  رواب  ناسنا  نادجو  دیآ و  یم  رظن  هب  دیعب  هدش ،  لماکت  لوحت و  هیـضرف  هب  هک  یتاداریا  تهج  زا  یلو 
زا ار  یلعف  لسن  نیا  ضرقنم و  نآ  لسن  دنچره  دشاب ، نومیم  زا  هتفای  لماکت  یعون  عیـسو ،  نطاب  شوه و  تفرعم و  كرد و  دادعتـسا و 

بلطم هن ،  ای  هتشاد  ادخ  هب  نامیا  نیوراد ))   )) هکنیا هب  عجار  - 73 تسا .  ضرف  لامتحا و  کی  مه  نیا  تروصره  هب  دنیوگب . مدآ  دالوا 
عفر دنهاوخب  یناسک  رگم  دوش ، یم  بوسحم  نییدام  زا  یکی  دشاب ، هتـشادن  مه  نامیا  رگا  مینک ،  ثحب  نآ  زا  هک  تسین  مهم  نادـنچ  ، 
کی هک :  تسا  هدش  لقن  دنمشناد ))  )) هلجم رد  هچنآ  هلمج  زا  - 74 دننک . هئربت  لطاب ،  هدیقع  نیا  زا  ار  وا  صخش  دنیامنب و  وا  زا  تمهت 

هک یـسیلگنا  سانـش  ناسنا  یکیلدراچیر ))  . )) دـش فشک  اینک )  ) ییاقیرفآ يروهمج  رد  لبق  لاس  نویلیم  هب 5/2  قلعتم  ناـسنا  همجمج 
رارق دیدرت  دروم  ناسنا  یلماکت  ریـس  هراب  رد  دوجوم  تایرظن  همجمج ،  نیا  فشک  اب  : )) دـیوگ یم  تسا ،  هدرک  فشک  ار  همجمج  نیا 

هک يا  هناشن  نیرت  یمیدـق  نونک  ات  هک  تسا  یکاح  یکیلدراچیر ))   )) ياضما هب  اکیرمآ  یلم  ییایفارغج  هسـس  ؤم  هیمـالعا  دریگ .)) یم 
سانـش ناسنا  دیقف  دنمـشناد  یکیل ))  یئول   )) دنزرف يو  تسا .  هدوب  لبق  لاس  نویلیم  کی  ناسنا  هب  قّلعتم  دوب ، هدـمآ  تسد  هب  ناسنا  زا 

زا شیپ  هب  همجمج  يواح  هراوگنـس  يایاقب   : )) هک تشاد  راهظا  یملع ،  عامتجا  کـی  رد  وا  تفگ .  تاـیح  دوردـب  هم  هاـم  رد  هک  تسا 
هک دنک  یم  نآ  رب  تلالد  تسا  هدمآ  تسد  هب  هک  یکرادم  ریاس  یتامدقم و  ياه  هسیاقم  تسا .  هدش  هداد  تبـسن  لبق  لاس  نویلیم   5/2

نمـض يو  تشاد .))  دـهاوخ  رایـسب  تیمها  لقاع ،  ناسنا  ءاـشنم  هب  طوبرم  یباـیزرا  دـیدجت  رظن و  دـیدجت  رد  دـیدج  كرادـم  داوم و 
ناسنا  )) هب نآ  لیدبت  و  یئایلارتسا ))  نومیم   )) زا ناسنا  یلماکت  ریس  هیضرف  فشک ،  نیا  اب   : )) تفگ فشک  نیا  تیمها  هراب  رد  حیضوت 

ود زا  شیپ  رد  یئایلارتسا  نومیم  اب  ناـمز  مه  هک  تسا  نشور  نونکا  دریگ و  یم  رارق  دـیدرت  دروم  لاـس ،  نویلیم  ود  فرظ  رد  لـقاع )) 
زا مه  ار  مهم  ربخ  نیا  تسا .))  هتـشاد  دوجو  اپ  ود  تماق  گرزب و  زغم  اب  ناسنا  زا  يدـیدج  عون  یلامـش ،  ياقیرفآ  رد  لبق  لاس  نویلیم 

لبق لاس  نویلیم  هدزای  ناسنا  تلکـسا  دـش . لطاب  نیوراد  يروئت  لبق ،  لاس  نویلیم  هدزای  ناسنا  فشک  اب  : )) دـیناوخب تاعالطا  هماـنزور 
رد يرتم و  تسیود  قمع  رد  اریخا  هک  یناسنا  تلکسا  سرپ -  دتیـشوسآ  ایلاتیا -  وتـسورگ -  دش . فشک  ایلاتیا  لاغذ  نداعم  زا  یکی  رد 
اب هتـشاد  راهظا  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  يروط  هب  دراد و  ناوارف  تیمها  یملع  ظاحل  زا  هدش ،  فشک  ایلاتیا  گنـس  لاغذ  نداعم  زا  یکی 

هسیاقم ناوارف و  تاقیقحت  زا  سپ  نیوراد ،  ددرگ . تباث  تسا  نکمم  یـسیلگنا  دنمـشناد  نیوراد ،  هدیقع  نالطب  تلکـسا ،  نیا  فشک 
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خیرات نادنمـشناد  دـشاب ، یم  نومیم  عون  کی  هتفای  لـماکت  لکـش  ناـسنا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  فلتخم ،  راودا  رد  ناـسنا  ياهتلکـسا 
روبزم ناسنا  هک  دهد  یم  ناشن  هدش  لاغذ  تروص  هب  روبزم  تلکـسا  فشک  هک  دـندرک  مالعا  دـیدج ، تلکـسا  فشک  زا  سپ  یعیبط ، 

 ، بیترت نیا  هب  هدمآ و  دوجو  هب  خیرات  نیمه  نراقم  زین  نومیم  دوخ  نیوراد ،  هیرظن  قبط  ربو  دـشاب . یم  لبق  لاس  نویلیم  هدزای  هب  قلعتم 
نآ هتفای  لماکت  لکـش  هدـماین و  دوجو  هب  نومیم  زا  دـعب  ناـسنا  هتـشاد و  دوجو  نراـقت  نومیم ،  ناـسنا و  داـجیا  نیب  هک  دوش  یم  مولعم 

بونج رد  تسا و  یبونج ))  نومیم   )) شمان هدـش ،  هتخانـش  نونک  ات  هک  ینومیم  نیرت  یمیدـق  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاـج  هتکن  تسین . 
دشاب یم  نکپ ))   )) و هواج ))   )) ناسنا هدش ،  هتخانش  هک  یناسنا  نیرت  یمیدق  تسا و  لبق  لاس  رازهدصناپ  هب  قلعتم  هدش و  تفای  اقیرفآ 
عاونا داینب  هب  طوبرم  ياهیروئت  یلک  هب  لبق  لاس  نویلیم  هدزای  هب  قلعتم  ناسنا  تلکـسا  فشک  دراد و  قلعت  لـبق  لاـس  رازهدصیـس  هب  هک 

هحفص 4 هرامش 9682 ، رد  سپس  دادرم 1337 ) مهدجیه  هرامش 9681  لاس 33 ، ص 8 ، تاعالطا ،  ((، ) دزاـس یم  نوگژاو  ار  نیوراد 
هک تسین  یکـش  هنوگچیه  هک  دـنتخاس  ناشن  رطاـخ  مر  هاگـشناد  سانـش  لیـسف  نادنمـشناد  هک  هدرک  لـقن  هسنارف  يرازگربخ  زا  يربخ 

نیرتیلاع باـتک  هب  ثحب  نیا  نوماریپ  - 75 تسا .  لـبق  لاـس  نویلیم  هدزاود  یلا  هد  رد  ناـسنا  دوجو  هب  طوبرم  هدـمآ  تسد  هب  تلکـسا 
بهذـملا لالطا  یلع   )) باـتک رد  - 76 دـییامرف . عوجر  هدنـسیون  فیلءات  ناضمر ،))  هام  لاله   )) هلاـقم ناـضمر ،  هاـم  اـی  تیبرت  بتکم 

هک تسا  یناویح  ناسنا  لصا  دیوگ  یم  وا  تسا  ناسنا  لصا  یلعف ،  نومیم  هک  دیوگ  یمن  نیوراد  دـیوگ : یم  ص 88 ، ج 1 ، يداملا )) 
یم ناویح  ياه  هخاـش  زا  يا  هخاـش  یقرت  تیاـهن  ار  نومیم  نیوراد  اـما  هدـماین ،  تسد  هب  نآ  راـثآ  زونه  هک  تسا  ناـسنا  نومیم و  نیب 
رعاش نم ال   )) باتک رد  یملع  یلالدتـسا و  روط  هب  هک  ینادنمـشناد  زا  یکی  - 77 دوش . یم  رتشیب  وا  هّیرظن  رب  لاکـشا  نیاربانب ،  درامش ،
یفاک یملع  تالـضعم  ثداوح و  لماوع و  ریـسفت  لیلعت و  يارب  ار  نآ  هدرک و  در  ار  نیوراد  رظن  مه  كرامال و  هیرظن  مه  رعاش ،)) یلا 

نیا دـشاب ، یم  هیلوـج ))  فاتـسوک   )) رتـکد تسا ،  هداد  نیوراد  كراـمال و  هیرظن  نـالطب  هـب  يءار  هـلدا ،  اـب  احیرـص  هـکلب  هتـسنادن و 
تسا و هدرک  تباث  ار  ینیوراد  یکرامال و  لوصا  داسف  رگید ، نادنمشناد  ياهیـسررب  هب  داهـشتسا  یملع و  یتالالدتـسا  نمـض  دنمـشناد 

لالطا یلع  ر.ك :   ) تسا هدرک  تباـث  ار  عاونا  تاـبث  لاـطبا و  ار  اـقترا  وشن و  بهذـم  سیماون  اـهنآ  یگدـنز  تارـشح و  ملاـع  زا  یتح 
؛ دنا هدرک  نآ  رد  هک  يرایسب  تاشقانم  لوحت و  روطت و  هیرظن  نوماریپ  املع  رظن  هب  عجار  - 78 (. 101 ص 92 -  ج 1 ، يداملا ،  بهذملا 

نیمز - 80 ص 110 . ج 1 ، يداملا ،  بهذـملا  لالطا  یلع  - 79  . 148 ص 82 -  ج 1 ، يداملا ،  بهذـملا  لـالطا  یلع  هب :  دوش  عوجر 
ادیپ نآ  یط  رد  تایح  راثآ  هک  یـسانش  نیمز  لوا  نارود  هدمآ و  دوجو  هب  شیپ  لاس  نویلیم  رازه  جنپ  ابیرقت  نیمز  دـنیوگ : یم  ناسانش 

بلطم نیا  رکذـت  اجنیا  رد  لاس .  نویلیم  ود  ات  کی  مّوس ،  نارود  تفه و  مود ،  نارود  دیـشک و  لوط  ابیرقت  لاـس  نویلیم  تسیود  دـش ،
رتـکد هدـیدرگ  ادـج  نآزا  هدـش و  دوـجوم  دیـشروخ  زا  دـعب  نیمز  هرک  دـنیوگ  یم  هک  هعیاـش  نـیا  فـالخ  رب  هـک  تـسین  بساـنم  مـه 

نیمز و هدش و  قلخ  نیمز  زا  دعب  دیشروخ  هرک  دیوگ : یم  دراوراه ))  )) هاگشناد هناخدصر  فورعم  سانش  هراتس  دنمشناد  رزیدیواد )) ))
ناگراتـس ندـش  مءاوـت  زا  گرزب  ناگراتـس  لیکـشت  هب  دوـخ  رظن  تاـبثا  يارب  دـندمآ و  دوـجو  هب  تقلخ  لوا  لاـس  رد  ناگراتـس  ریاـس 

 ، تسا رگید  نادنمـشناد  رظن  هک  رگیدـکی  زا  اه  هراتـس  لاصفنا  هیرظن  اب  رظن  نیا  دـینک  یم  هظحالم  هکنانچ  دـنک . یم  دانتـسا  کـچوک 
، دنشاب ریذپان  دیدرت  هک  يراوتسا  ساسا  رب  یملع  ياه  هیضرف  نیا  هک  میمهف  یم  اجنیا  زا  هرامش 9778 .) تاعالطا  (؛ دراد تفلاخم  الماک 

تسا لمتحم  رتشیب ، هاجنپ و  يدص  هک  دننز  یم  یسدح  تاهباشت ،  تائارقتـسا و  صقان و  ياهیـسررب  قبط  نادنمـشناد  طقف  دنرادن  رارق 
، دش یم  هدرمش  یملع  ریذپان  کش  قیاقح  راصعا ، زا  يرصع  رد  هک  ییارآ  زا  يرایسب  هک  دنک  یم  نشور  ملع  خیرات  دشابن . بئاص  هک 

دـصق ساسا  رب  دوجو  ملاع  رد  هک  یماظن  هکنیا  فده و  دصق و  دوجو  هب  عجار  - 81 دش . تباث  نآ ،  یتسردان  نالطب و  رگید ، رصع  رد 
. دییامرف هعلاطم  ار   149 ص 111 -  ج 1 ، يداملا ،))  بهذـملا  لالطا  یلع   )) باتک مه  زاب  نییدام  تاهبـش  در  هدـش و  رارقرب  فدـه  و 

يانعم لیوءات و  هدنیآ ))   )) ات دوب  رظتنم  دیاب  هک  تسا  نیا  هباشتم  تایآ  رد  رظن  کی  الوصا  - 83  . 58 ص 56 -  ادخ ، دوجو  تابثا  - 82
) ربمغیپ دوخ  زا  رگا  سپ  نیبُم ،)  ٍناخُدـِب  ُءامَّسلا  ِیتْءاَت  َموَی  بِقَتراَف   ) الثم و  ْتَرِّوُک )... ُسْمَّشلا  اَذِا   ) تایآ نیا  لـثم  دزاـس  نشور  ار  نآ 
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