
Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



میسانشب هنوگچ  ار  ادخ 

: هدنسیون

يزاریش مراکمرصان 

: یپاچ رشان 

يدمحم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



تسرهف
5تسرهف

میسانشب هنوگچ  ار  10ادخ 

باتک 10تاصخشم 

10هراشا

16همدقم

: 21راتفگشیپ

21هراشا

هیبشت كانرطخ  27هرد 

لالج لامج و  30تافص 

تسام مشچ  هچیرد  زا  یهلا  تافص  31ددعت 

: ثحب 34شور 

دنوادخ تاذ  36یگناگی 

ادخ یگناگی  حیحص  36موهفم 

تسا وا  یتسه  نیع  ادخ  38تاذ 

تیاهنیب رد  41تیاهنیب 

ادخ ییاتکی  44لیالد 

44هراشا

بلاج ییامنهار  54کی 

دیحوت فلتخم  56ياههبنج 

ام حور  رب  يدیحوت  تاعلاطم  56ریثأت 

دیحوت 58ياههخاش 

ناسنا حور  يدازآ  63دیحوت و 

تدابع 63دیحوت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 5 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


: دنیوگیم ام  هب  يدیحوت  64ياهلالدتسا 

لاعفا 66دیحوت 

! تسا هتخاس  دنوادخ  يارب  تاروت  هک  68ییاههنحص 

یگتخاس ياههنحص  68تاروت و 

ادخ ياج  هب  یلایخ  دوجوم  کی  70شتسرپ 

؟ دوشیمن هدید  ادخ  72ارچ 

یلقع 72لیالد 

؟ تساجک 76دنوادخ 

! اج چیه  76اجهمه و 

تاروت نآرق و  رد  دنوادخ  یفرعم  80هسیاقم 

دنوادخ 84ییاناوت 

تایح زیگناتفگش  84عونت 

! تسا ناسکی  وا  يارب  اهناشکهک  هاک و  ِرپ  کی  هک  86یسک 

! دراد تردق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  لیلد  نیا  87هب 

یلقع لیلد  ]87

: درک نایب  تروص  نیا  هب  ناوتیم  ار  يرگید  89لالدتسا 

دنوادخ قلطم  تردق  رب  90تاضارتعا 

تسادخ يوس  زا  همه  اهیدب  96اهیبوخ و 

درادن نطو  96ملع 

! یناریا بهذم  97یناریا و 

ّرش قلاخ  ریخ و  99قلاخ 

یتسرپهناگود 101هشیر 

! كانرطخ نافوط  یسدق و  104میسن 

یبسن 106ياهتواضق 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 6 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


رایتخا ربج و  یهارود  رس  109رب 

یلاجنج هلئسم  109کی 

نشور لیلد  114ود 

. مینک یضاق  ار  دوخ  لقع  - 1114

ترطف قیرط  زا  ربج  لکشم  118لح 

118هراشا

ینعمرپ هاتوک و  نخس  125کی 

! رایشوه نابغاب  کلسم و  يربج  126دزد 

ضیوفت ربج و  كانرطخ  127بقاوع 

127هراشا

ربج كانرطخ  128بقاوع 

ضیوفت موش  131بقاوع 

! رطخ نودب  هار  موس  134قیرط 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یبلاج  136راتفگ 

هانگ ادخ و  137ملع 

137هراشا

! ربج هب  هدیقع  ینونک و  ندمت  138هطبار 

ربج نردم و  هعماج  ]138

يدازآ رطاخ  هب  يدازآ ، 140بلس 

یملع 144خساپ 

دنوادخ نایاپیب  145ملع 

رشب یلعف  تامولعم  145مجح 

. درادن یموهفم  هدنیآ »  » و هتشذگ »  » هک 148اجنآ 

وا نایاپیب  ملع  150لیالد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 7 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا زیچ  ره  هب  وا  ملع  لیلد  زیچ  همه  150شنیرفآ 

تیاهنیب زا  153يریوصت 

153هراشا

! رادناج هدنز و  دادعا  - 1157

. دنادیم ار  زیچ  همه  تسا ، رضاح  اج  همه  هک  159یسک 

159هراشا

رظن ره  وا  و  میدودحم »  » رظن ره  زا  159ام 

دنوادخ ملع  دیجم و  163نآرق 

زیمآرارسا ناهج  يوس  هب  165ياهچیرد 

يروضح یلوصح و  165ملع 

؟ تسا هنوگچ  ادخ  169ملع 

ثحب نیا  تالکشم  لح  170دیلک 

170هراشا

!؟ تسا دوخ  تاذ  هب  طقف  دنوادخ  ملع  ایآ  - 1170

!؟ تسا تایلک  هب  ملاع  طقف  دنوادخ  ایآ  - 2171

؟ دزاسیم هنوگچ  ام  رایتخا  اب  دنوادخ  یلزا  ملع  - 3174

تسا یکی  تافص  تاذ و  هک  176اجنآ 

176هراشا

: هک نیا  176حیضوت 

تسردان 178ياههار 

؟ تساجک زا  تافص  ددعت  180فالتخا و 

تّینیع 181لیالد 

گرزب ياوشیپ  هس  زا  نخس  183هس 

لعف 185تافص 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 8 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


دنوادخ 185تمکح 

؟ تسیک 188میکح 

تاذ تافص  لعف و  189تافص 

دنوادخ تمکح  190لیالد 

داریا کی  192اهنت 

یهلا 194لدع 

194هراشا

ارچ - 1195

195هراشا

؟ میناوخیم نید  لوصا  ءزج  لقتسم  روط  هب  195ار 

؟ تسا راگزاس  تلادع  لوصا  اب  روما  نیا  - 2198

198هراشا

مزال 198يروآدای 

زکرم 233هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 9 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


میسانشب هنوگچ  ار  ادخ 

باتک تاصخشم 

 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 
. ینامرک یتجح  یلع  ملقب  یقرواپ  همدقم و  يزاریش ؛  مراکم  رصان  ياهثحب  هعومجم  میسانشب /  هنوگچ  ار  ادخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

( . 1346 ، ) يدمحم نارهت : رشن :  تاصخشم 
215 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.2 بهاذم ؛  دیاقع و  ثحب  تاسلج  رد  يزاریشمراکم  رصان  ياهثحب  هعومجم  تسورف : 
لایر  100 کباش : 

. موس پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  هنانباتک  تشاددای : 

تایهلا عوضوم : 
سیونهمدقم .، 1379  - 1316 یلع ، ینامرک ، یتجح  هدوزفا :  هسانش 

BP217/8/م7خ4 1346 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/42 ییوید :  يدنب  هدر 

871719 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هراشا
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همدقم

اب ار  دوخ  یگدـنز  هکلب  هتـشادن  یندـمت  نوناق و  اهنت  هن  وا  اهلاس  نآ  رد  تسا . هدـنارذگ  ارحـص  اـهلگنج و  رد  ار  یناوارف  ياـهلاس  رـشب 
لماکت یقرت و  هار  كدنا  كدنا  اما  دوب  هنایـشحو  هنالهاج و  ياهرود  نانچ  رد  ناسنا  یگدنز  تسا . هدنارذگیم  ییادتبا  رایـسب  یلیاسو 

. تفرگ شیپ  رد  ار 
و اـهلهج ؟ دوش  رداـق  هکنآ  اـت  دزوماـیب  ار  یتاـیبرجت  اـهیزوریپ  اهتـسکش و  اهحلـص و  اـهلگنج و  اهبیـشن ، اـهزارف و  رد  تسناوـت  ناـسنا 

. دراذگ رس  تشپ  ار  دوخ  ياهيرگیشحو  تاموهوم و 
دننام یبرجتمولع  هدرتسگ  ياهتفرـشیپ  عقاو ، رد  تفرگ . رارق  يدام  یندـمت  قیمع و  لوحت  کی  هناتـسآ  رد  وا  مهدزون ، نرق  رد  هرخـالاب 
ذوفن یمدآ  يونعم  يدام و  یگدـنز  رکف و  رهاظم  مامت  رد  تسناوت  هتخاس و  نوگرگد  ار  ناسنا  تاداـع  راـکفا و  ناـشورخ ، جوم  کـی 

. تفای لزنت  ینید  ناربهر  اسیلک و  تلزنم  ماقم و  اپورا ، یتعنص  بالقنا  نتفرگ  جوا  اب  دنک .
یگمه نویسیزیگنا ،»  » زیگنالوه هرطاخ  رگید  يوس  زا  نادنمـشناد و  یملع  دیدج  تایفـشک  اسیلک و  میلاعت  نیب  یگنهامهان  وس  کی  زا 

. ددرگ زاغآ  ییاسیلک  ماظن  هیلع  دیدش  ياهزرابم  ات  دوب  هدش  ثعاب 
دوـجو يریذـپانیتشآ  هنیرید  ینمـشد  کـی  ود  نآ  نیب  تفریم  ناـمگ  هک  داد  رارق  مه  ربارب  رد  ناـنچ  ار  نید  ملع و  ياهزراـبم ، نـینچ 

هتشاد و
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! دریگب ار  نآ  ياج  هتسناوت  ملع  نونکا  تسا و  هدش  يرپس  نید  راگزور  دنتشادنپ  ياهدع  هک  دیسر  اجنآ  هب  راک  یتح 

رد دروآ . موجه  یمالـسا  ياهروشک  هب  دوخ  هدرتسگ  تاغیلبت  هدـنبیرف و  رهاظم  ینید و  دـض  گنر  نامه  اب  برغ  ندـمت  رگناریو  لـیس 
تاـغیلبت تفر . نیب  زا  اـهنآ  تدایـس  لالقتـسا و  سپـس  دـید و  همدـص  مدرم  یبهذـم  داـقتعا  ناـمیا و  هیاـپ  تسخن  هک  دوب  دروـخرب  نیا 

: دندمآ دوجو  هب  داضتم  هتسد  ود  یمالسا  ياهتلم  نایم  رد  ات  دش  ثعاب  برغ  ندمت  نیگآرهز 
. دندرک یفن  ار  دیدج  ندمت  ملع و  رهاظم  مامت  دندرک و  تفلاخم  تشاد  ددـجت  گنر  هک  هچ  ره  اب  درخبان  ناشیـشک  دـننام  ياهدـع  - 1

نیمز قرـشم  ياهتلم  رامعتـسا  ینعی  دوخ  فده  هب  ات  دنتخاس  رتراومه  دیدج  ندمت  ناگدنروآدیدپ  يارب  ار  هار  یتفلاخم ، نینچ  اب  نانیا 
. دنسرب

هب ندش  میلست  اب  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  لالقتـسا  تیـصخش و  نامیا و  نانیا  دندش . یتعنـص  بالقنا  هتفیرف  هتفیـش و  رگید  ياهدع  - 2
ییاهر نآ  ّرـش  زا  اپورا  هک  یبهذم  ایآ  اما  دندادیم . میلعت  نایبرغ  هک  دنتـشادنپ  يزیچ  نامه  اهنت  ار  یبهذـم  میلاعت  نایبرغ ، ياههشیدـنا 
رگناریو لیـس  نیا  ربارب  رد  يرادیاپ  اب  نیب  نشور  ناناملـسم  زا  يدودعم  هدع  طقف  نیب  نیا  رد  دوب !؟ یمالـسا  ندمت  بهذم  نامه  تفای 

. دننک عافد  یمالسا  میلاعت  تسادق  زا  دنتسناوت 
. دمآ دوجو  هب  اسیلک  نابابرا  دیدج و  ندمت  نارادفرط  نیب  یتشآ  کی  ملع ، زا  نید  کیکفت  يرامعتـسا  موهوم و  شرگن  يریگلکـش  اب 
زا یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  دوخ  تسایـس  ياههیاپ  میکحت  يارب  دنتـسناوت  نارگرامعتـسا  دـمآ و  رد  رامعتـسا  تمدـخ  هب  اسیلک  عقاو  رد 

تالیکشت 
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ار ادخ  زا  طلغ  لوقعمان و  يروصت  سدقم ، باتک  هدـشفیرحت  تایوتحم  غیلبت  اب  نانآ  دـنربب . ار  هرهب  نیرتشیب  ناکیتاو  باعل  گنررپ و 

تلفغ و  کیتکلاید » مسیلایرتام   » شرتسگ نایرج ، نیا  اب  هارمه  دیآ . رظن  هب  دنـسپان  تشز و  يزیچ  دـنوادخ  هب  هدـیقع  ات  دـنداد  جـیورت 
تیرـشب ياهنامز ، نینچ  رد  درک . گنرمک  فیعـض و  يرتدیدش  تروص  هب  ار  نامیا  حور  ادخ و  هب  هدـیقع  نویناحور ، زا  یخرب  رابگرم 

. دش یتیگ  طاقن  یصقا  رد  گرزب  ياهتلود  یندشن  مامت  ياهشکمشک  اهعازن و  ریگرد 
نوکس شمارآ و  دنتخادنا و  یناشیرپ  بارطضا و  رد  ار  فلتخم  عماوج  یتاحیلست  نکشرمک  تاقباسم  اب  نامیا » نودب  ملع   » ناگدنتسرپ

.( تشاد ار  نیا  زا  ریغ  يراظتنا  دیابن  هتبلا  . ) دندرک بلس  اهنآ  زا  ار 
، يزور هریت  بارطـضا و  زج  يزیچ  یتعنـص  یملع و  ياهتراهم  دشر  لازیال ، تباث و  أدـبم  کی  هب  داقتعا  نتـشاد  نودـب  هک  تسا  نشور 

دهاوخن دوخ  لابند  هب  يداصتقا  یسایس و  تالیکشت  داسف  طوقس و  یتاقبط و  ياهجرم  جره و  یعامتجا ، یقالخا و  دسافم  عاونا  هعسوت 
. تشاد

ياهورین نیرتشیب  هتـسناوت  يدام  ذـیاذل  تسا . هدـش  دارفا  زا  يرایـسب  يالاو  فدـه  يدام  ياـهیروهرهب  و  تذـل » تلاـصا  ، » اـم رـصع  رد 
. دنک بذج  دوخ  هب  ار  یعامتجا 

. تسا هدش  رتشیب  میارج  تایانج و  مجح  يونعم ، لیاضف  ادخ و  هب  نامیا  ندش  شومارف  اب  زورما  ناهج  رد 
دروآ و موجه  اهناسنا  یگدـنز  هب  يزادـنارب  نامناخ  لیـس  دـننامه  یحور  یناور و  ياهیرامیب  هدـش  ثعاـب  يزورهریت  هاـنگ و  بـالجنم 

زا یشکدوخ  زواجت و  لتق ، يدزد ، دنک . دیدهت  ار  رشب  يونعم  يدام و  یگدنز 
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. دنزیم اپ  تسد و  يونعم  یناحور و  ياضف  زا  رابتشهد  ءالخ  کی  رد  هک  تسا  ناهج  يزورما  هعماج  نشور  ياههناشن 

ًالوصا تسب ؟ لد  یعامتجا  حالـصا  کی  هب  ناوتیم  هنوگچ  درک ؟ دـیاب  هچ  لاوحا  عاضوا و  طیارـش و  نیا  اـب  یطیحم و  نینچ  رد  نونکا 
؟ دوب نیبشوخ  ینشور  هدنیآ  هب  ناوتیم  یتدیقع ، يرکف و  راد  هشیر  لوحت  نودب  رگید  یمیخو ، تیعضو  نینچ  رد 

نارامیب نداتـسرف  اب  ایآ  داد !؟ ماجنا  اهناتـسرامیت  اهنادـنز و  هعـسوت  یـسیلپ و  ياهنامزاس  شرتسگ  اـب  ناوتیم  ار ، یعاـمتجا  حالـصا  اـیآ 
رگا دوشیم ؟ لـح  عماوج  يونعم  طاـطحنا  لکـشم  يرورپزاـب ، ياـهناکم  هب  ناداـتعم  اهنادـنز و  هب  ناراـکتیانج  اهناتـسرامیت ، هب  یحور 
نوچ ییاهیرامیب  ناوتیم  مه  نکـسم  صرق  دنچ  اب  هک  دوب  دقتعم  دـیاب  تروص  نآ  رد  ییاههمانرب ، نینچ  هب  راودـیما  میـشاب و  نیبشوخ 

. درک نکهشیر  ار  نوعاط  ناطرس و 
دنوش و عمج  مه  رود  دناهدرک ، كرد  بوخ  ار  فده  هک  انـشآ  درد  رکفتم و  يدارفا  دیاب  تسج . رگید  ياج  رد  دـیاب  ار  لح  هار  ریخ ،

لوط رد  يرکف  لیصا  قیمع و  تالوحت  هب  هاگن  اب  تسین . يرورض  يدایز  دارفا  دوجو  ادتبا  زا  يراک ، نینچ  يارب  دنـشاب . لح  هار  رکف  هب 
. دوشیم هتشاک  اشوک  راکادف و  اما  کچوک  ياههتسد  نایم  رد  یتالوحت  نینچ  رذب  هشیمه  هک  تفایرد  ینـشور  هب  ناوتیم  رـشب ، خیرات 

عـضو ياهزات  لوصا  تاررقم و  هدش و  بلاغ  فدهیب  هیامیب و  تیرثکا  رب  راکتـشپ  مظن و  اب  دنناوتیم  مک ، دـنچ  ره  دارفا ، دادـعت  کی 
. دوش یفرگش  لوحت  نانچ  یناب  ثعاب و  هک  دننک 
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. تفرگ تربع  سرد  ناگتشذگ  تشونرس  زا  دیاب  دیسارهن . تالکشم  زا  دیاب  تساخرب . سفن  هب  دامتعا  يراودیما و  اب  دیاب  نیاربانب ،

رد روهطوغ  ناوج  لـسن  يارب  یناـحور و  نشور و  ياهدـنیآ  هب  تخود  مشچ  دـیاب  داـهن . يراـنک  هب  ار  هتـشذگ  موـهوم  تاروـصت  دـیاب 
. تسب راک  هب  ار  اهدادعتسا  اهورین و  یمامت  رصع ، نیا  تایانج  دسافم و  ینامیایب و 

هلظدم يزاریـش  مراکم  رـصان  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  بانج  هیامنارگ  ردقیلاع و  دنمـشناد  راکتبا  هب  بهاذم ، دئاقع و  ياهثحبهلـسلس 
فراعم كاپ و  دـئاقع  تفرـشیپ  هار  رد  هدـنزرا  دـنلب و  یماگ  ثحب  نیا  دـیدرگ . لیکـشت  مق  هیملع  هزوح  رد  نیـشیپ  ياهلاس  رد  یلاـعلا 

. تسا هیملع  هزوح  یغیلبت  یملع و  ياههمانرب  رساترس  رد  یقیمع  لوحت  هدنهددیون  هک  تسا  یمالسا  شخبتایح 
. تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  ناشیا  ملق  هب  هک  تسا  تاسلج  نآ  رد  ادخ  تافص  هرابرد  هلمظعم  ياهثحب  هعومجم  رضاح  باتک 
هفاضا بلطم  لیمکت  هاگ  حیـضوت و  تهج  هب  زین  ییاهیقرواپ  مزال  داوم  رد  هدرک و  هعلاطم  تقد  اب  ار  باتک  نیا  رخآ  اـت  لوا  زا  هدـنراگن 

. دریگ رارق  مومع  رتشیب  هدافتسا  دروم  تسا  دیما  هک  هدرک 
ینامرک  یتجح  یلع 

دنفسا 1343 مق /-
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: راتفگشیپ

هراشا

اب دنام . باوج  نودب  نادنمهقالع  تساوخرد  هنافسأتم  دش و  بایان  راشتنا  زا  سپ  لوا  ياههام  نامه  رد  باتک  نیا  لوا  پاچ  ياههخسن 
هک ارچ  تسا ، تقد  هجوت و  روخ  رد  باتک  ياههخسن  ندش  بایان  تسا ، ناهج » راگدیرفآ   » تافص باتک  نیا  عوضوم  هک  نیا  هب  هجوت 

نایب ینـشور  هب  باتک  ناونع  تسا . نآ  هباشم  يروما  یـسنج و  لئاسم  هب  طوبرم  هن  درکیم و  حرطم  ار  یقـشع  نامر  کی  هن  باـتک  نیا 
. تسا ینید » یملع و   » سدقم فده  کی  تسا  رظن  دروم  باتک  نیا  رد  هچنآ  هک  دنکیم 

زاین دیاب  اهنآ . رد  ییوجتقیقح  حور  ندوب  هدنز  زا  تسا  يزراب  هناشن  اهباتک ، هنوگ  نیا  هب  ناوج  لسن  دیدش  هقالع  هک  تشاد  رواب  دیاب 
. تشاد رواب  هقبط  نیا  رد  ار  تداعس  تیونعم و  هب  نامیا  یبلطقح و 

ساسح راکفا  نیا  ات  دوشیم  ثعاب  دنراد ، هدهع  رب  ار  عامتجا  يرکف  يربهر  تیلوئـسم  هک  يدارفا  نادنمـشناد و  یطارفا  ینیبدـب  سأی و 
زا ياههمانرب  هلـسلس  کی  اب  دنناوتیم  داسف  لماوع  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوش . داجیا  يرکف » ءالخ   » کی تیاهن  رد  دـنوشن و  هیذـغت 

. دننک رپ  ار  نآ  مومسم  تامیلعت  اب  هدرب و  ار  هدافتسا  لامک  يرکف  ءالخ  نینچ  زا  هدش ، نییعت  شیپ 
میظع  تسا  یباتک  دوخ  هدرتسگ  داعبا  مامت  اب  یتسه  ناهج  عقاو ، رد 
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تساج نیا  زا  دوشیم . میسقت  يرگید  عونتم  ياهشخب  هب  دوخ  زین  نآ  شخب  ره  یتح  هک  ددعتم  ياهـشخب  لوصف و  باوبا و  اب  هدیچیپ  و 

شـشوک ناوت و  نآ  شخب  نیرتکـچوک  یتح  ندـیمهف  هکلب  هداـس  ینّنفت و  راـک  کـی  هن  باـتک  نیا  مهف  كرد و  دـیمهف  ناوتیم  هک 
باتک  » شیاشگ هک  تسا  نیا  تقیقح  تسین . یفاک  اهنت  شالت  اما  تشاذگ . رس  تشپ  دیاب  ار  لاس  ياهلاس  دبلطیم و  ار  يدج  دیدش و 
ناشن باتک  نیا  ندوشگ  يارب  زمر  دـیلک  نتفاـی  رد  ار  اـهنآ  تقاـیل  دارفا ، غوبن  هک  تساـج  نیا  تسا . نکمم  زمر » ياهدـیلک   » اـب یتسه »

. دبای تسد  زمر  ياهدیلک  نیا  زا  یکی  رب  دناوتب  هک  تسا  یسک  نآ  دنمشیدنا  هغبان و  دهدیم .
دنمشناد ره  دشاب . هتشاد  یتوافتم  اًلماک  زمر  ياهدیلک  دیاب  سپ  تسا  هدش  لیکـشت  یفلتخم  الماک  باوبا  زا  یتسه  باتک  هک  ییاجنآ  زا 

نیا يابفلا  اب  نیتشنیا 1  هتفگ  هب  ات  دـشاب  دوخ  هتـشر  صوصخم  زمر  دـیلک  لابند  هب  دوخ  هعلاطم  دروم  هتـشر  هب  هجوت  اب  دـیاب  ياهغباـن  و 
. دوش انشآ  باتک 

ره زا  دنوادخ  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  ثحب  نیا  یگدیچیپ  ّرس  تسا . ادخ » تافص   » ثحب یتسه  هدرتسگ  باتک  نیا  ياهلصف  نیرتهدیچیپ 
دناوتب هک  دوشیمن  تفای  يزیچ  ام  تاـیبرجت  هریاد  رد  یلک  روط  هب  تسا . تواـفتم  هدـمآ  رد  اـم  هبرجت  هب  نونکاـت  هک  ییاـهزیچ  اـب  رظن 

زا موهوم  روصت  کـی  یتـح  هدـنرادرب  رد  دـناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتگـنت  هریاد ، نیا  هقلح  دـشاب و  هتـشاد  دـنوادخ  اـب  یتهباـشم  كدـنا 
نیب تهابش  مدع  تسا . هتفهن  بلطم  نیمه  رد  زین  دنوادخ  تافـص  ثحب  زمر » دیلک   » تسا و نیمه  زین  یـساسا  هتکن  هتبلا  دشاب . دنوادخ 

میناوتیم  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  تسا  ثحب  نیا  زمر  دیلک  یتسه ، ملاع  تادوجوم  رگید  دنوادخ و  تاذ 
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. میوش انشآ  وا  تافص  ادخ و  اب  هدرک و  لح  ار  ثحب  نیا  تالکشم 

رارـسا هعلاطم  هار  زا  صوصخب  هک  یبایادخ »  » ای ادخ » دوجو   » هب ندرب  یپ  تسخن  میراد ؛ يور  شیپ  رد  هلئـسم  ود  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
. تسا ناوارف  تقد  جاتحم  لکشم و  يراک  هک  تسا  ادخ » تافص   » كرد مود  هلئسم  تسا . ناسآ  لهس و  يراک  شنیرفآ ، ناهج 

***
هب رگا  تسا . ناسآ  شسرپ  نیا  باوج  تسا ؟ رتلکـشم  وا  تاذ  تخانـش  زا  ادخ  تافـص  تخانـش  ارچ  دیآیم : شیپ  یـشسرپ  اجنیا  رد 

، ناروناـج ناـهایگ ، اـهلگنج ، اـههوک ، دنتـسه . دـنوادخ  تاذ  ياـههناشن  یگمه  هک  میباـییم  ار  یتادوجوم  مینک ، هاـگن  دوـخ  رب  رود و 
لـصا هب  ات  تسا  یفاک  يروابرید  درف  ره  يارب  اهنآ  رد  لمأت  هک  دنتـسه  نشور  یلیالد  همه  همه و  اهایرد ...  نایهام  نامـسآ ، ناـگراتس 

دیاب ینعی  تسا ، یهیبشت  هنوگ  ره  یفن  راک  نیتسخن  تسین . یگداس  نیا  هب  هار  دنوادخ  تافـص  تخانـش  رد  اما  دربب . یپ  دنوادخ  دوجو 
، ار تعیبـط  ملاـع  تادوـجوم  زا  یتفـص  ره  هـک  تـفرگ  رظن  رد  دـیاب  درک . یفن  تادوـجوم  رگید  دـنوادخ و  نـیب  ار  یتهابـش  هنوـگ  ره 

2 تسوا . دوجو  لصا  كرد  زا  رتلکشم  دنوادخ ، تافص  تخانش  هک  تسا  تهج  نیا  زا  داد  تبسن  دنوادخ  هب  ناوتیمن 
. تسا هتفرگ  لکش  تعیبط  لد  رد  ام  تخانش  هوق  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

یعیبط ياههدـیدپ  زا  ار  دوخ  دوجوم  ياهتروص  کت  کت  نهذ ، تسا . یعیبط  تادوجوم  نیمه  زا  میاهدـید  هدینـش و  نونکاـت  هچنآ  ره 
ذخا لاح  رد  نهذ  تایح ، لوا  زور  زا  یفسلف  یملع و  تاقیقحت  ربانب  تسا و  هدرک  ذخا 
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3 تساههدیدپ . نیمه  زا  دوخ  يرکف  یلقع و  میهافم  اهتروص و 

رد ام  تسا . هدوب  اهنآ  صاوخ  ماـسجا و  زا  یگمه  میاهدرک ، سمل  هک  ار  هچ  ره  میاهدینـش و  هچ  ره  میاهدـید ، هچ  ره  رتنشور ؛ ناـیب  هب 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  دـنراد . رارق  ینیعم  ناکم  نامز و  رد  تادوجوم  نیا  مینکیم . یگدـنز  يدام  تادوجوم  اـب  یکیدزن  طاـبترا  کـی 

ندش عقاو  نودب  ار  مسج  کی  ناوتیمن  هک  ياهنوگ  هب  تساهنآ ، نتشاد  دوجو  یساسا  طرش  تادوجوم ، نیا  يارب  نتشاد  ناکم  نامز و 
كرد یـصخشم  روـص  لاکـشا و  رد  ار  تادوـجوم  هشیمه  نـهذ ، رگید  يوـس  زا  درک . روـصت  ینیعم  ناـکم  صاـخ و  ناـمز  هـظحل  رد 

نیا اب  نهذ ، دنراد . یـصاخ  طیارـش  نهذ  رد  تسا ، هدش  ذـخا  اهنآ  زا  تاروصت  نیا  هک  یتادوجوم  هب  هجوت  اب  ینهذ  تاروصت  دـنکیم .
. تسا ینهذ  تاروصت  طیارش  نیمه  دح  رد  زین  نهذ  ياهتیلباق  دودح و  تفگ  ناوتیم  هک  اجنآ  ات  تسا  هتفرگ  سنا  طیارش 

ناسآ دراد ، هطاحا  اهناکم  اهنامز و  مامت  هب  لاح  نیع  رد  ناکم و  هن  دراد و  نامز  هن  هک  يدوجوم  تافـص  كرد  هک  تسا  نشور  نونکا 
. تسین

لکش یطیارـش  نانچ  رد  هک  ینهذ  يارب  صاخ  ییزج و  طیارـش  ره  زا  الاو  دودحمان و  یهانتیال و  دوجوم  کی  كرد  رتنشور ، ینایب  هب 
ناوتیم یشیدناکیراب  تقد و  اب  اریز  تسا  لاحم  يدوجوم  نانچ  تخانش  تفگ  ناوتیمن  هتبلا  تسا . لکـشم  رایـسب  سب  يراک  هتفرگ 
. دش هدامآ  يدوجوم  نینچ  تافص  كرد  يارب  قیرط  نیا  زا  درک و  جراخ  هتفرگ  سنا  نآ  هب  هک  یتلاح  زا  ار  نهذ  كدنا  كدنا 

دوخ و شالت  مامت  اب  نهذ  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  تروص  ره  رد 
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دوجوم کی  نهذ  تروص  ره  رد  تفریذـپ  دـیاب  درب . یپ  نایاپیب  تاذ  نآ  تافـص  تقیقح  هنک و  هب  دـناوتیمن  زین  طیارـش  ماـمت  داـجیا 

میهاوخب هک  تسا  نیا  لثم  تسا و  نکممریغ  يراک  نآ  يارب  یهانتمان  دودـحمان و  دوجوم  کی  لماک  كرد  تسا و  یهانتم  دودـحم و 
4 میهد . ياج  کچوک  فرظ  کی  رد  ار  ینارکیب  يایرد 

تخانـش يارب  اما  دنتـسه  امنهار  نیرتهب  دنوادخ » دوجو  لصا  هب   » ندرب یپ  يارب  دنچ  ره  یعیبط  ناهج  تادوجوم  هک  دـش  نشور  نونکا 
هب زین  نید  ناگرزب  تاملک  رد  یتح  دوب . اهنآ  یگنراگنر  اهبیرف و  بقارم  دیاب  دنوشیم . ام  بیرف  ثعاب  هدوب و  نزهار  دنوادخ » تافص  »
هب تسا  يرادشه  هلمج  نیا  « (1)! دراد کخاش  ود  وا  دننام  دنوادخ  دنکیم  نامگ  هچروم  : » هلمج نیا  دننام  تسا ، هدـش  هراشا  انعم  نیا 

تسا نیا  رب  اهنآ  ینورد  شهاوخ  نامگ و  دنباییم و  رد  دوخ  تافـص  اب  سایق »  » هار زا  ار  ادخ  تافـص  نیب  هاتوک  راکفا  هک  تقیقح  نیا 
. دشاب هتشاد  اهنآ  دننام  یتافص  مه  دنوادخ  هک 

نیمه رد  تساههاگترپ . نیرتكانرطخ  زا  یکی  یـسانشادخ ، مخ  چیپ و  رپ  هار  رد  تاقولخم ، ادخ و  تافـص  نیب  هسیاقم  هیبشت و  هلئـسم 
. تساج نیمه  رد  دنوادخ  زا  نانآ  مهف  نازیم  رد  اهنآ  فالتخا  هیام  دوشیم و  نشور  دیحوت  ناورهر  دادعتسا  غوبن و  هک  تساج 

ره اج  نیا  رد  دوشیم . صخشم  فوسلیف  دنمشناد و  درف  تخانـش  كرد و  اب  دنوادخ  زا  داوسیب  یماع و  مهف  کی  قرف  هک  تساجنیا  رد 
هب  ای  دوش  یلاخ  یتسرپادخ  دیحوت و  هار  ورهر  ياپ  ریز  تسا  نکمم  نآ 

اهیتباؤذک نیتبأوذ  اهبرل  نا  نظتل  ۀلمنلا  نا  - 1
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دوش ادج  دوخ  حیحص  ریسم  زا  ناسنا  تسا  نکمم  مه  کچوک  شزغل  کی  اب  هک  تساج  نیا  رد  دنک . مک  ار  هار  دنک و  هابتـشا  ياهناشن 

ثعاب هک  دنتـسه  يزیچان  ياهـشزغل  نیا  تقیقح  رد  دوش . رود  یلـصا  لیـصا و  ریـسم  زا  اهگنـسرف  وا  ات  دوش  ثعاـب  زیچاـن  شزغل  نیا  و 
5 دشاب . نادرگرس  كرش  یتسرپتب و  خالگنس  رد  ار  يرمع  دیحوت ، یتسرپادخ و  قیرط  رد  ندرپس  هار  ياجب  ناسنا  دنوشیم 

بلاط رگوجتسج و  يارب  يدیدج  تیعضو  سونأم ، انشآ و  ِمیهافم  كرت  یسانشادخ و  رد  هیبشت  كانرطخ  هطرو  زا  يرود  تسا  یهیدب 
تاروصت اوـه و  لاـح و  نآ  زا  رگید  دوـخ  یگـشیمه  هرمزور و  میهاـفم  زا  ندـش  ادـج  اـب  نوـنکا ، وا  دروآیم . دوـجو  هب  یهلا  هشیدـنا 

دوخ هب  ار  ام  هک  تسا  ییانـشآ  سونأم و  روما  یفن  نتفرگ و  هلـصاف  نیمه  یتسرپادـخ  قیرط  عقاو ، رد  دریگیم . هلـصاف  دوخ  یگـشیمه 
. تسا هدرک  لوغشم 

میهافم یفن  هک  تسا  نشور  درک ؟ تکرح  یتیعضو  هچ  يوس  هب  دیاب  اضف  نیا  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  دوشیم : حرطم  اجنیا  رد  یـشسرپ  اما 
میراد راک  ورـس  اهنآ  اب  زور  ره  هک  دنتـسه  یمیهافم  زا  رتالاو  میهافم  نیا  تسا . سونأمان  هزات و  میهافم  هب  نتفای  تسد  ینعم  هب  هرمزور 
ثعاب دنـشخب و  تذل  یحور  ظاحل  زا  اما  دراذگ  رـس  تشپ  اهنآ  اب  ییانـشآ  يارب  ار  یتدم  دـیاب  نهذ  دـنابیرغ و  سونأمان و  هچ  رگا  و 

. دنتسه حور  رورس  طاشن و 
میهافم نیا  اب  لقع  دـناهدش . كاپ  هتـساریپ و  یـصقن  تیدودـحم و  هنوگ  ره  زا  هک  دنتـسه  یلقع  میهافم  عون  کی  میهافم ، نیا  عقاو  رد 

نیمه  قیرط  زا  دنک و  هراشا  سدقم  كاپ  تاذ  نآ  هب  دوشیم  رداق  هک  تسا 
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. دبای تسد  یهلا » تاذ  تافص  یلامجا  ییاسانش   » کی هب  دناوتیم  تاراشا 

ناکما مدق  ره  رد  میور . شیپ  رتشیب  طایتحا  اب  ادخ » تافـص  ییاسانـش   » هرابرد میـشاب ، بقارم  هک  تسا  مزال  روکذم ، قیاقح  هب  هجوت  اب 
هدرتسگ اج  همه  رد  تاقولخم » اب  ادـخ  تافـص  هسیاـقم   » هیبشت و گرزب  رطخ  هیاـس  تشاد  هجوت  دـیاب  دراد . دوجو  فارحنا  یهارمگ و 

کمک ییاـمنهار و  نودـب  هار  نیا  ندومیپ  زا  ار  مدرم  دـناهدرک و  رطخ  مـالعا  ناـنمؤم  هب  هشیمه  ینید  ناـیاوشیپ  لـیلد ، نیمه  هب  تسا .
. دناهتشاد رذح  رب  ادخ  ناربمغیپ 

یهارمگ ! رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظنکم  رضخ  یهرمهیب  هلحرم  نیا  یط 
***

هیبشت كانرطخ  هرد 

هلـصوح و اب  كدنا و  كدنا  ناسنا  تسین . هداس  لهـس و  يراک  یتخانـش  ياهتیلاعف  رگید  دننامه  یـسانشادخ  تفگ ؛ دیاب  هصالخ  روطب 
، دراد دوجو  اطخ  هابتشا و  ناکما  تخانش ،»  » تیلاعف ره  رد  هک  تروص  نامه  هب  دراذگ . رس  تشپ  ار  تخانش  لحارم  دناوتیم  دایز  ربص 

ییاسانـش ره  دـنیارف  رد  تبقارم  تقد و  مدـع  یهجوتیب ، هک  هنوگ  ناـمه  تسا . هتـسشن  هار  هدـنیوپ  نیمک  رد  لاـمتحا  نیا  زین  اـجنیا  رد 
هجیتن کی  اهنت  هک  دوشیم  ییاهههار  یب  ندـمآ  تسدـب  ثعاب  یلماوع  نینچ  زین  اجنیا  رد  دوب ، دـهاوخ  طلغ  جـیاتن  ندـمآ  راب  هب  ثعاـب 

تبقارم و هلئـسم  نیاربانب  دوشیم . یناسنا  یگدـنز  یلمع و  یهابت  ثعاب  یتخانـش  ياطخ  رب  نوزفا  هکلب  دوب  دـهاوخن  ضحم  یملع  طلغ 
رد تقد ، هجوت و 
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رابتبیصم كانتشهد و  نانچ  هاگ  سایق ، هیبشت و  ياههاگترپ  هک  دوب  بظاوم  دیاب  دراد . يرگید  دروم  ره  زا  يرتشیب  اًلماک  تیمها  اجنیا 

. درک ناربج  ار  هدمآ  شیپ  ياطخ  ناوتیمن  یتروص  چیه  هب  هک  تسا 
راچد وا  هکلب  هداس  طیـسب و  لهج  کـی  هن  وا  لـهج  هک  دوشیم  راـچد  یموهوم  تاروصت  ناـنچ  هب  یطاـخ  ناـسنا  تفگ : ناوتیم  یتح 

. دربب یپ  دوخ  لهج  هب  دناوتیمن  یتروص  چیه  هب  هتفرگ و  لصا  ياج  ار  لدب  هدش و  بکرم  یلهج 
نیداینب یساسا و  رما  کی  دنکیم ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  نآ  هدننکلافغا  ياههسوسو  هک  سایق  هیبشت و  عناوم  زا  نتـشذگ  ور  نیا  زا 

نتـسب راک  هب  تیاعر و  رد  لکـشم  تسا . ناسآ  ًابیرقت  يراک  هتکن  نیا  لصا  ندیمهف  هتبلا  تسا . دیحوت  یتسرپادـخ و  قیرط  ندومیپ  رد 
ناکما اـهنآ ، مهف  رد  یعـس  یهلا و  تافـص  یـسررب  ماـگنه  هک  ارچ  تسا . لـمع  رد  هکلب  تسین  یملع  هبنج  رد  لکـشم  ینعی  تسا ؛ نآ 

. دراد دوجو  سایق » هیبشت و   » هاگترپ رد  طوقس 
تافص ثحب  يارب  رگید  قولخم ، کی  رتقیقد  ياهتفگ  هب  ای  دوجوم  کی  تافص  شجنس  يارب  زاین  دروم  ياهسایقم  رتنشور ، ترابع  هب 

چیه تادوجوم  زا  یـضعب  هراـبرد  اهـسایقم  یخرب  تفگ  مه  قولخم  تادوجوم  دروم  رد  ناوتیم  یتح  دنتـسه . هدـنبیرف  رثایب و  قلاـخ ،
روبجم میدرکیم ، تبحـص  اهیباحـس  اهناشکهک و  ناگراتـس و  ناهج  هرابرد  یتقو  ناهج ،» راگدـیرفآ   » ياهثحب رد  دـنرادن . يدربراـک 

، رتمولیک رتم ، رتمیتناس ، زا  نیمز  يور  رد  ئش  ود  هلصاف  نییعت  يارب  ام  مینک . هدافتـسا  ياهزات  ياه  سایقم  زا  هلـصاف ، نییعت  يارب  میدش 
هدافتسا  و ... 
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زا دـیاب  نامـسآ  رد  ءایـشا  هلـصاف  نییعت  يارب  دـناشزرا . دـقاف  ینعمیب و  ییاهسایقم  نینچ  رگید  ینامـسآ  ناهج  دروم  رد  اما  مینکیم 

هکنیا هب  هجوت  اب   ) دنکیم یط  لاس  کی  لوط  رد  رون  هک  ار  یتفاسم  رادقم  ینعی  يرون ، لاس  دننام  درک  هدافتسا  يدیدج  سایقم  رایعم و 
هک تسا  حضاورپ  دشاب ، توافتم  ردـقنیا  دـناوتیم  يدام  تادوجوم  نیب  سایقم  رگا  تسا .) رتمولیک  رازه  هیناـث 300  ره  رد  رون  تعرس 

. دوب دهاوخ  رتقیمع  رتهدرتسگ و  رایسب  سب  یهانتمان  دودحمان و  دوجو  یهانتم و  دودحم و  تادوجوم  نیب  سایقم  توافت 
ثحبم يارب  اـم  ینهذ  تاروـصت  نوـچ  تسا . تسراـمم  نیرمت و  هلئـسم  میریگ  رظن  رد  نیتـسخن  طرـش  ناوـنع  هب  تسا  مزـال  هک  يزیچ 
ییانشآ لکشم  سپس  تاروصت و  هنوگ  نیا  زا  ندش  رود  هب  درک  تداع  دیاب  تسخن  سپ  دنتسه  هدننکهارمگ  اسران و  دنوادخ » تافص  »

. دننک کمک  فده  هب  ندیسر  رد  ار  ام  دنناوتب  هک  تسا  يدیدج  یلقع  تاروصت  اب 
هب هک  تسین  يراک  نیا  دنوش . بسک  يدیدج  تاروصت  رگید  يوس  زا  دنوش و  كرت  هرمزور  تاروصت  تسا  مزال  وس  کی  زا  نیاربانب ،

ياضف اب  دـنک و  كرت  ار  دوخ  نیـشیپ  ياهتداع  دـناوتب  نهذ  ات  دریگ  ماجنا  تسرامم  نیرمت و  اب  مکمک و  دـیاب  هکلب  دوش  ماجنا  یناـسآ 
. دوش سونأم  هزات 

نیع رد  اما  دربیم  تذـل  دوخ  نتفر  هار  زا  كدوک  دزومآیم . ار  نتفر  هار  یگزات  هب  هک  تسا  یکدوک  دـننام  هلحرم ، نیا  رد  هار  هدـنور 
نیرمت اب  كدوک  دور . هار  دنکیم  یعس  هتـساخرب و  زاب  دروخیم و  نیمز  هب  وا  دنک . ظفح  یبوخ  هب  ار  دوخ  لداعت  دناوتیمن  زونه  لاح 

. دریگب تّوق  شیاهاپ  دروآ و  تسدب  ار  دوخ  لداعت  مکمک  دناوتیم  هک  تسا  دایز  يالقت  و 
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اًلماک رارـصا  نیا  هک  تسناد  دیهاوخ  ثحب  همادا  رد  اما  دینک  بجعت  یمک  سایق  هیبشت و  زا  زیهرپ  عوضوم  يور  ام  دایز  رارـصا  زا  دیاش 
هدوب عوضوم  نیمه  هب  هجوت  مدع  زا  دنوادخ  تافـص  هعلاطم  رد  هدش  داجیا  تاهابتـشا  زا  يرایـسب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . هدوب  اجب 
یقفا ثحب ، یط  رد  دـیلک »  » نیا نتـشاد  تسد  رد  اـب  تسا . ثحب  نیا  تالکـشم  زا  يرایـسب  لـح  دـیلک  عوـضوم  نـیا  عـقاو ، رد  تـسا .

هریخ و ار  ناسنا  رکف  هک  يزیگناطاشن  هوکـشاب و  ملاوع  دوشیم و  هدوشگ  ام  رب  میاهدرک  ریـس  نآ  رد  نونکاـت  هچنآ  زا  رترب  رتهدرتسگ و 
. دش دهاوخ  رگهولج  لقع  رظن  رد  دزاسیم  توهبم 

***

لالج لامج و  تافص 

: دننکیم میسقت  هتسد  ود  هب  ار  دنوادخ  تافص  لومعم  تروص  هب 
«. یبلس تافص  «، » یتوبث یتافص  »

« لامج تافـص   » ای هیتوبث » تافـص   » ار تافـص  نیا  تساراد . ار  اهنآ  دـنوادخ  ینعی  دـنراد  یتاـبثا  هبنج  هک  دنتـسه  یتافـص  لوا  تمـسق 
هزنم اهنآ  زا  دنوادخ  تاذ  و  دنراد ، یفن  هبنج  اًلماک  هک  دنتسه  یتافص  مّود  تمسق  تسا . تافص  نیا  هب  هتسارآ  یهلا  تاذ  اریز  دنمانیم 
لیلد ود  هب  ام  تسا . هتساریپ  اهنآ  زا  يدنوادخ  سدقا  تاذ  نوچ  دنیوگیم  لالج » تافص   » ای هیبلس » تافـص   » ار تافـص  نیا  تسا  هدش 

: مینکیم حرطم  ادتبا  رد  ار  یبلس ) تافص   ) لالج تافص  زا  ثحب 
. تسا رتناسآ  ام  يارب  تافص  نیا  كرد  -/ 1

اهنآ رب  یتوبث ) تافص   ) لامج تافص  زا  يرایسب  لالدتسا  ساسا  -/ 2
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زا ام  نانیا ، هدیقع  هب  تسا . یبلس  تافص  هب  یتوبث  تافص  مامت  تشگزاب  دندقتعم ؛ دیاقع  ملع  نادنمشناد  زا  یضعب  تسا . هدش  هدراذگ 

: مییوگیم یتقو  هجیتـن  رد   8 مینکیمن . كرد  يزیچ  دـنراد  یفنم  هبنج  ًامومع  هک  یتافـص  هلـسلس  کـی  زج  ناـیاپیب  تاذ  نآ  تاـفص 
رد تسا . تروـص  نیمه  هب  زین  رگید  یتوـبث  تافـص  و  تسین » ناداـن  وا   » هـک مـیمهفیمن  نـیا  زج  يزیچ  نآ  زا  اـم  تساـناد ،» دـنوادخ  »

یهلا سدقا  تاذ  یتوبث  تافـص  زا  میناوتیم  یتسار  هب  ام  تسا و  تسردان  یطارفا و  رظن  کی  نیا  هک  دش  دهاوخ  نشور  هدـنیآ  ثحابم 
. میشاب هتشاد  یصخشم  نشور  میهافم 

تسام مشچ  هچیرد  زا  یهلا  تافص  ددعت 

هنوـگ ود  هب  دـیآیم ؟ تسدـب  یقیرط  هچ  زا  وا  تافـص  دادـعت  تسا و  تفـص  دـنچ  ياراد  دـنوادخ  تاذ  تسا : حرطم  یـشسرپ  نوـنکا 
تفگ ناوتیم  رگید  يوس  زا  تسا . دودحمان  نایاپیب و  دنوادخ  تافـص  تفگ  ناوتیم  وس  کی  زا  داد . خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  ناوتیم 

ار دنوادخ  یتوبث  تافـص  مامت  هک  داد  حیـضوت  تروص  نیا  هب  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  دوشیم . هصالخ  تفـص  کی  رد  دـنوادخ  تافص 
ره ادـخ  تاذ  نیاربانب ، تسا ». تالامک  مامت  دـجاو  یهانتمان و  یتاذ  تهج ، ره  زا  ادـخ  تاذ  : » دوشیم هصالخ  هلمج  کـی  رد  ناوتیم 

تاذ هک  تسا و ...  لامک  تردـق  ییاناوت و  تسا ، لامک  تیدـبا  تیلزا و  تسا ، لامک  ملع  تساراد . مینک  روصت  میناوتب  هک  ار  یلاـمک 
. تساراد ار  اهنآ  مامت  ندوب ، لامک  مه  نآ  لیلد  کی  هب  دنوادخ 
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صقن زا  ناشن  هچ  ره  نیاربانب  درادن ». ناصقن  رظن  چیه  زا  دنوادخ  تاذ  : » درک هصالخ  ترابع  کی  رد  ناوتیم  زین  ار  یبلس  تافص  مامت 

تفص ود  نیا  درب . مان  نتشاد  ناکم  نتشاد و  نامز  زا  ناوتیم  لاثم  يارب  درادن . یهار  كاپ  تاذ  نآ  رد  دشاب  هتشاد  یناوتان  فعض و  و 
. تسا تفص  ود  نیا  زا  يراع  يدنوادخ  تاذ  سپ  تسا  صقن  تیدودحم  نیا  تسا . نیعم  ناکم  صاخ و  نامز  هب  تیدودحم  يانعم  هب 
زا یبلس  یتوبث و  تافص  رگید  يوس  زا  اما  دنتسه . هدننک  نییعت  ياهروحم  صقن  لامک و  لصا  ود  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  قوف  بلاطم  زا 

صقن هچنآ  ره  تسا و  یهلا  تاذ  تفص  کی  تسا  لامک  هک  هچنآ  ره  تفگ  ناوتیم  نشور ، یترابع  هب  دنتـسه . نوریب  هزادنا  هرامش و 
دراد دوجو  صقن  کی  لامک  ره  لباقم  رد  هک  ارچ  دنتـسه  تیاهنیب  زین  صیاـقن  تـالامک و  تسا . هزنم  كاـپ و  نآ  زا  یهلا  تاذ  تسا 
دروم دنوادخ » تافص   » ناونع تحت  ار ، تافص  نیا  زا  ثحب  نادنمـشناد ، دراد . دوجو  صقن  تیاهنیب  شلباقم  رد  لامک  تیاهنیب  سپ 

نکممریغ يراک  نینچ  هک  ارچ  دـننک  رکذ  ار  دـنوادخ  تافـص  دادـعت  هک  تسین  نیا  اهنآ  دـصق  عقاو  رد  دـنهدیم . رارق  هعلاـطم  ثحب و 
. تسا دنوادخ  تافص  لوصا  نایب  اهنآ  دصق  هکلب  تسا 

مه دوجو  رد  سپ  دـنددعتم  موهفم  رد  دـنوادخ  تافـص  هک  هنوـگ  ناـمه  درب  ناـمگ  یـسک  دـهد ، خر  یهابتـشا  اـجنیا  رد  تسا  نکمم 
. دنددعتم

. مینکیم كرد  ادج  ادج  تروص  هب  ار  دنوادخ  تافص  ام  هکنیا  حیضوت 
رد تافص  نیا  هک  دنک  نامگ  یسک  دیاش  لاح  رهق و ....  تفص  زا  يادج  ار  تردق  تردق و  تفص  زا  يادج  ار  ملع  تفـص  لاثم  يارب 

یهلا  تاذ 
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24 ص :
هب دوشیم  روصت  عقاو ، رد  دوشیم . یشان  سایق  هیبشت و  هلئـسم  زا  هابتـشا  نیا  أشنم  دنراد . دوجو  رگیدکی  زا  يادج  تروص  نیمه  هب  زین 
زین یهلا  تاذ  تافص  سپ  دنتسه  مه  زا  يادج  تافـص  نیا  دنراد و  دوجو  يددعتم  تافـص  تادوجوم  رگید  ای  ام  رد  هک  تروص  نامه 

. دنتسه مه  زا  يادج  تروص  نیمه  هب 
رد هک  ارچ  درک ، زیهرپ  هابتـشا  نیا  زا  رگید  تادوجوم  اب  دـنوادخ  تافـص  هیبشت  كرت  اب  دـیاب  تسا و  تسردان  طلغ و  اًـلماک  روصت  نیا 
ام ندب  راتخاس  لیلد  هب  ام  رد  تردـق  تفـص  لاثم  يارب  تساهنآ . رد  هک  تسا  یفلتخم  تاهج  لیلد  هب  تافـص  دوجو  رگید ، تادوجوم 

، فلتخم تفص  ود  فلتخم  تهج  ود  لیلد  هب  ام و  حور  هب  طوبرم  تسا  یتفص  ملع  تسا و  اهبصع و ...  هچیهام ، ات  هتفرگ  اهناوختـسا  زا 
هب تسا و  طیـسب  اتکی و  رظن  ره  زا  یهلا  تاذ  هکلب  درادـن  دوجو  اهتهج  فالتخا  نیا  یهلا  تاذ  رد  دـنراد . دوجو  رگیدـکی  زا  يادـج  و 

9 درادن . دوجو  كاپ  تاذ  نآ  رد  تاهج » دادعت   » تروص چیه 
؟ دراد دوجو  لیلد  هچ  هب  تافص  ددعت  نیا  سپ  دسرپب : یسک  دیاش 

فلتخم تاهج  هب  ار  یهلا  تاذ  ام  دیآیم . شیپ  سدقا  تاذ  نآ  هرابرد  ام  ندیـشیدنا  رکفت و  فرـص  هب  یهلا  تافـص  ددعت  تفگ  دـیاب 
ددعت ور ، نیا  زا  مینکیم . كرد  ار  یصاخ  تفص  میشیدنیب  تاذ  نآ  هب  یصاخ  تهج  زا  هک  تقو  ره  تهج  نیمه  هب  مینکیم و  یسررب 

نآ هب  ام  رظن  دـید و  ياههچیرد  رطاخ  هب  رتنشور  یترابع  هب  ای  هاگدـید و  رییغت  تهج  هب  هکلب  تسا  یهلا  تاذ  دوخ  لیلد  هب  هن  تاـفص 
. تسا سدقا  تاذ 

شنیرفآ  داجیا ، رب  شاییاناوت  تهج  زا  ار  تاذ  نآ  یتقو  لاثم  يارب 
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تاذ نآ  هب  دنتسین  ناهنپ  وا  زا  دنرضاح و  وا  هاگـشیپ  رد  تادوجوم  هک  تهج  نیا  زا  هاگره  تسا و  رداق »  » مییوگیم میرگنب ، يزیچ  ره 

مییوگیم دوب ، دـهاوخ  هراومه  تسا و  هدوب  هشیمه  هک  میرگنب  تاذ  نآ  هب  هچیرد  نیا  زا  تقو  ره  اـی  تسا و  اـناد »  » مییوـگیم میرگنب ،
. تسا يدبا » یلزا و  »

هک هنوگ  نامه  هب  ار  یهلا  تاذ  میناوتیمن  نوچ  تقیقح  رد  تسام . دودـحم  ییاناوت  رد  یهلا  تاذ  هب  اـم  ياهـشرگن  ددـعت  یلـصا  تلع 
تافـص یهلا ، سدقم  تاذ  یگناگی  تدحو و  نتـشاگنا  هدـیدان  اب  دـنکیم  روبجم  ار  ام  ییاناوت  مدـع  فعـض و  نیا  سپ  میرگنب  تسه 
ددـعت مینک : مالعا  ینـشور  حیرـص و  تروص  هب  دـیاب  سپ  میروآ . تسدـب  میاهدـیزگرب  هک  يددـعتم  ياههاگرظن  لـیلد  هب  ار  يددـعتم 

نآ رد  تافـص  یمامت  هک  تسا  هناگی  دـحاو و  دوجو  کـی  یهلا  تاذ  مینکیم  روصت  هچنآ  سکعرب  تساـم و  لـقع  هتخاـس  وا  تاـفص 
. تسوا نایاپیب  تاذ  نیع  مه  نآ  هک  تاهج  مامت  زا  هناگی  دوجو  کی  دنراد . دوجو  هناگی  تاذ 

تـسا مزال  يرتشیب  لاجم  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  تسا . هدنیآ  بلاطم  يارب  يزاس  هدامآ  همدقم و  باب  زا  اهنت  دـمآ  هک  یبلاطم  اجنیا  ات 
تافـص هعلاطم  زرط  ندش  نشور  يارب  یتامدـقم  مزال و  رکذـت  دـنچ  فرِـص  دـمآ  نونکات  هچنآ  دـمآ . دـهاوخ  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هک 

. دوب دنوادخ 
***

: ثحب شور 

، تسا هفسالف  شور  تسخن  درک . رکذ  یهلا  تافص  ثحابم  هب  دنمهقالع  نادنمـشناد  نایم  رد  ار  لوادتم  شور  هس  ناوتیم  یلک  روط  هب 
لها  هرخالاب  و  بهاذم ) دیاقع و  ملع   ) مالک ملع  ناملاع  سپس 
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. دناهدرک یط  ار  یموس  هار  دوخ  هبون  هب  مه  ثیدح 

دوس شور  هس  ره  زا  هک  مینک  باختنا  ار  دوخ  ریـسم  ياهنوگب  رگید ، شور  ربارب  رد  شور  کی  دییات  نودب  تسا  نیا  ام  يوزرآ  دصق و 
یعـس اهـشور ، نیا  يایازم  زا  يدنمهرهب  اب  هک  تسا  نیا  ام  دصق  دراد و  دوجو  یفعـض  طاقن  ایازم و  شور  هس  ره  رد  تفریذپ  دیاب  میرب .

. میوش رود  اهنآ  فعض  طاقن  زا  تسا  رودقم  هک  اجنآ  ات  مینک 
يراک نینچ  ام  رظن  هب  میروآ . تسد  هب  اهنآ  نیب  ار  لادتعا  دح  ياهنوگ ، هب  شور  هس  نتخیمآ  مه  هب  اب  درک  یعس  دیاب  یفده  نانچ  يارب 

. دوش لصاح  قیفوت  يراک  نینچ  رد  رگا  تسا . رتکیدزن  تقیقح  هب 
یهاگآ شکاپ  تاذ  تافـص  زا  نامناوت  هزادنا  هب  حیحـص  یـشور  هب  میاهتـسناوت  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  زا  ساپـس  رکـش و  یـسب  ياج 

. میبای
دصق تسا . هدوب  یفسلف  یمالک و  هدیچیپ  ضماغ و  تاحالطصا  زا  زیهرپ  رب  باتک  نیا  رد  ام  یعس  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  رگید  يوس  زا 

. دشاب حضاو  نشور و  زین  یمالک  یفسلف و  تاحالطصا  هب  انشآ  ان  دارفا  يارب  بلطم  هک  مینک  ثحب  ياهنوگ  هب  میراد 
هک تسین  ناـنچ  اـما  دوشیم  ثحب  دروم  هلئـسم  زا  يرتنشور  رتقیقد و  مهف  ثعاـب  ملع  ره  تاحالطـصا  زا  هدافتـسا  هک  درک  رارقا  دـیاب 

، یملع تاحالطـصا  زا  دارفا  یخرب  هدافتـسا  ءوس  هب  هجوت  اـب  عوـضوم  نیا  تفاـی . تسد  حـضاو  یمهف  هب  ناوـتن  زین  تاحالطـصا  نودـب 
گنگ و تروص  هب  دناهتخاس و  فرحنم  دوخ  یلصا  ریـسم  زا  ار  یملع » تاحالطـصا   » هک دنتـسه  يدارفا  هزورما  دیآیم . رظن  هب  حیحص 

لیلد نیمه  هب  دیاینرب . اهنآ  زا  ینـشور  موهفم  چیه  هک  دـناهدرک  لیدـبت  يزاب  کی  تروص  هب  ار ، ظافلا  يریگ  راکب  هدروآ و  رد  یمهبم 
. دنکیم زین  رتلکشم  ار  راک  هکلب  دنکیمن  یکمک  بلطم  لح  هب  اهنت  هن  یملع » تاحالطصا   » زا هدافتسا  هاگ 
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دنوادخ تاذ  یگناگی 

ادخ یگناگی  حیحص  موهفم 

تسا نیمه  هنیمز  نیا  رد  رایعم  نیرتهب  تفگ  ناوتیم  یتح  تسا و  هدافتسا  لباق  نایدا  نالطب  ای  تحص  ناونع  هب  هک  ییاهرایعم  زا  یکی 
نیا ساسا  داینب و  ادخ » یگناگی   » ینعی دیحوت  ثحب  عوضوم ، نیا  رد  دهدیم . هئارا  دـنوادخ  تافـص  زا  نید  کی  هک  تسا  یفیرعت  عون 

هب سپـس  مینک و  حیرـشت  ار  دیحوت »  » حیحـص موهفم  فلتخم ، ياهلالدتـسا  اب  ادتبا  رد  مینکیم  شالت  نونکا  دـهدیم . لیکـشت  ار  ثحب 
یفاکشوم تقد و  کی  اب  ار  كرش  هنوگ  ره  زا  یلاخ  دیحوت  زا  حیحص  موهفم  کی  اهنآ  زا  کیمادک  مینیبب  ات  میزادرپیم  فلتخم  نایدا 

. تسا هتشاد  هضرع  تیناسنا  ملاع  هب  مزال 
یهاـگترپ ینید ، هشیدـنا  رد  ندوـب  یـساسا  نیع  رد  ثحب  نیا  تسا . دـیحوت  ثحب  نیمه  یبلـس ، تافـص  ِثحب  نیرتیـساسا  نیتـسخن و 

حیحـص قیرط  زا  يداـیز  دارفا  هک  هدـش  ثعاـب  یهاـتوک  تلفغ و  كدـنا  تسا . هدوب  فلتخم  ناـیدا  ناوریپ  زا  يرایـسب  يارب  كاـنرطخ 
. دنوش ترپ  كرش  كانرطخ  هرد  هب  هدش و  هارمگ  تناید ،

هناگی  اتکی و  دنوادخ   » مییوگیم هکنیا  مینیبب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
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!؟ تسیچ هلمج  نیا  حیحص  موهفم  تسا و  ییانعم  هچ  هب  تسا »

: درک وجتسج  تمسق  ود  رد  دیاب  ار  هلمج  نیا  حیحص  يانعم 
.« تسین روصت  لباق  دنوادخ  یهانتمان  تاذ  يارب  يدننام  ریظن و  هیبش و  هنوگچیه  : » هک نیا  تسخن 

.« درادن دوجو  وا  تاذ  رد  یبیکرت  چیه  ًالوصا  تسین و  ءازجا  زا  بکرم  تسا و  طیسب  تاذ  کی  ادخ  تاذ  : » هک نیا  مود 
فیارظ قیاقد ، مهف  كرد و  يارب  يرتشیب  دادعتـسا  هک  یناسک  يارب  هلمج  نیا  تسین .» ات  ود  تسا و  یکی  دـنوادخ  : » دوش هدینـش  دـیاش 

هلمج هک  دوشیم  حرطم  لیلد  نیا  هب  رتشیب  هشیدـنا  نیا  تسا . دـنوادخ  تاذ  دـیحوت  يارب  یقیقد  تسرد و  يانعم  دـنرادن ، ینید  لیاسم 
يدیحوت هشیدنا  رد  هک  یـسک  يارب  اما  تسا . هدرک  نایب  صخـش  کی  رد  رـصحنم  ار  وا  دوجو  یفن و  ار  دـنوادخ  ریغ  تحارـص  هب  قوف 

ناوتیم نآ  رد  ار  كرش  يانعم  هکلب  تسین  دیحوت »  » حیحص يانعم  هدننکنایب  اهنت  هن  هلمج  نیا  رگید  تسا ، يرتشیب  تقد  لابند  هب  دوخ 
. داد صیخشت 

دوشیم و روصت  یلک  موهفم  کی  هشیدنا  نیا  رد  تسا . يددع » دیحوت   » کی دیحوت »  » مسق نیا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  بلطم  حیضوت 
دراد و یلک  موهفم  کی  دیشروخ  لاثم  يارب  تسا . رادقم  هچ  موهفم  نیا  قیداصم  دارفا و  درک  صخشم  دیاب  هک  تسا  روصت  نیا  زا  سپ 

دیشروخ يددع  یگناگی  رظن  دروم  هلئـسم  هلمج  نیا  رد  تسین . ات  ود  تسا و  یکی  دیـشروخ  نامـسآ ، رد  مییوگیم : موهفم  نیا  زا  سپ 
طقف نامـسآ  رد  نـالا  اـما  درک  روصت  ار  يددـعتم  دارفا  دیـشروخ  یلک  موهفم  هراـبرد  ناوتیم  ینعی  نآ ، یتاذ  یگناـگی  هن  تسا  حرطم 

دوجو دارفا  نآ  زا  یکی 
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رد دیـشروخ  هس  اـی  ود  دوجو  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  مه  يرگید  دارفا  دیـشروخ  هک  تسین  لاـحم  تروـص  چـیه  هب  تروـص  نیا  رد  دراد .

دوجو هاـگ  چـیه  دـیحوت  عون  نیا  رد  تفگ  ناوتیم  مه  دـنوادخ  يددـع  دـیحوت  هراـبرد  تروص ، نیمه  هب  تسا . نکمم  يرما  نامـسآ 
هرابرد هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  تسا . دـنوادخ  کی  دوجو  هدـش  هدـیمهف  نونکات  هچنآ  هکلب  دوب  دـهاوخن  لاحم  يرما  رگید  نایادـخ 
نایرج رد  كرـش  ياهنوگ  نآ  رد  دراد و  ضراعت  دـنوادخ  يارب  یکیرـش  ره  قلطم  یفن  ینعی  دـیحوت  لصا  اب  ندیـشیدنا  دـنوادخ  تاذ 

. تسا
رد هک  دیسر  یشنیب  هب  دیاب  هکلب  تفای  تسد  دیحوت  حیحص  موهفم  هب  ناوتیمن  دنوادخ ، تاذ  هب  تبـسن  شرگن  نیا  رد  هک  تسا  حضاو 
ره رگید  يوس  زا  دوش و  یفن  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  تسا  نکمم  هک  یتروـص  ره  هب  یلاـعتم ، تاذ  نآ  يارب  يریظن  هیبـش و  هنوـگ  ره  نآ 

. دوش یفن  كاپ  تاذ  نآ  رد  زین  یبیکرت  هنوگ 
: دوش هداد  حیضوت  بلطم  ود  تسا  مزال  یهلا  سدقا  تاذ  هب  طوبرم  ياهلالدتسا  ندرک  حرط  يارب 

. تسا یتسه  دوجو و  نیع  ادخ  تاذ  فلا :
. تیاهنیب تهج  ره  زا  تسا  يدوجو  دنوادخ  ب :

تسا وا  یتسه  نیع  ادخ  تاذ 

هب یتسه  ملاع  تسا . هتفرگ  همـشچرس  وا  زا  اهنآ  یتسه  دنتـسه و  وا  قولخم  ناهج ، تادوجوم  مامت  هک  میتفایرد  دـنوادخ  دوجو  هلدا  زا 
. تسین يرگید  دوجوم  چیه  ِقولخم  وا  اما  تسوا  قولخم  شایمامت 
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هنوگچ هکنیا  دـشوجیم . شدوخ  زا  شدوجو  تسین و  وا  دوجو  تلع  ثعاـب و  يرگید  زیچ  چـیه  ینعی  تسوا  دوـخ  زا  دـنوادخ  یتـسه 
تاـبثا نشور  یتروص  هب  ادـخ  دوـجو  تاـبثا  ثحاـبم  رد  ار  تسین  يرگید  دوـجوم  قوـلخم  شدوـخ  و  تسا . وا  قوـلخم  یتـسه  ناـهج 

10 میدرک ؟
بلطم حیـضوت  يارب  تسا . قلطم » یتسه   » و یتسه » نیع   » وا تاذ  هک  دنامهفیم  ام  هب  تسوا  دوخ  زا  یهلا  سدـقم  تاذ  هک  عوضوم  نیا 

دنوادخ و تاذ  مان  هب  دشاب  زیچ  کی  هکلب  دشابن  وا  یتسه  نیع  دنوادخ  تاذ  مینک  ضرف  میریگ . رظن  رد  ار  نآ  فلاخم  ضرف  میناوتیم 
. دوشیم هفاضا  ضراع و  دـنوادخ  تاذ  رب  وا  تاذ  زا  ادـج  يزیچ  تروص  هب  دـنوادخ  یتسه  نونکا  دـنوادخ . یتسه  مان  هب  يرگید  زیچ 
: میهدیم خـساپ  تسیچ ؟ ناـسنا  تاذ  میـسرپیم : یتقو  اًـلثم  هک  دراد  تاذ  کـی  ناـسنا  دز . یلاـثم  ناوتیم  هلئـسم  ندـش  رتنشور  يارب 

«. قطان ناویح  »
یتسه دـیاب  نآ  ققحت  يارب  هک  دراد  زین  یتسه  ناـسنا  تاذ ، زا  ریغ  هب  نیارباـنب  دراد . یتسه  وا  ینعی  دراد  دوجو  ناـسنا  تاذ ، نیا  زا  ریغ 

دوشیم ثعاب  هک  تسا  يرگید  لماع  نیا  تسا و  یتسین  یتسه و  زا  يراع  شدوخ  ناـسنا ، تاذ  عقاو  رد  دوش . ضراـع  شتاذ  رب  ناـسنا 
شتاذ میریذپب  دیاب  سپ  مینک  وا  یتسه  تاذ و  نیب  تریاغم  ضرف  رگا  زین  دنوادخ  هرابرد  نونکا  دوش . نآ  دـقاف  ای  یتسه  دـجاو  وا  تاذ 

ای یتسه  ناسنا  تیهام  يارب  هک  تروص  نامه  هب  تسا . ناـسکی  وا  تاذ  يارب  نتـشاد  یتسین  یتسه و  تسا و  یلاـخ  یتسین » یتسه و   » زا
. ار یتسین  هن  تفای و  ار  یتسه  هن  شدوخ  رد  ناوتیمن  تسا و  ناسکی  نتشاد  یتسین 

یضتقم  دوخ  دنوادخ  تاذ  رگید  میدرک ، ضرف  هک  تروص  نیا  رد 
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یتسین یتـسه و  هب  تبـسن  شیناـسکی  زا  ار  وا  تاذ  دوش و  وا  یتـسه  ثعاـب  یهلا  تاذ  زا  ریغ  هب  یلماـع  دـیاب  دوب . دـهاوخن  دوخ  یتـسه 

یتسه مامت  تلع  ینعی  ار  دنوادخ  موهفم  لصا  هجیتن  نیا  اما  دوب . دهاوخ  وا  ریغ  يزیچ  زا  دـنوادخ  یتسه  هجیتن  رد  دـنک . جراخ  نتـشاد 
رگا تفگ  ناوتیم  رگید ، تراـبع  هب  دوب . دـهاوخ  يرگید  تلع  لولعم  تادوجوم  رگید  دـننام  مه  شدوـخ  وا  اریز  دـنکیم  یفن  ندوـب 
اهنت دشاب . هتـشاد  دوجو  دوخب  دوخ  دناوتیمن  دوجوم  نیا  تسا و  هتفرگ  يرگید  زا  ار  یتسه  متح  هب  دشابن ، شدوخ  زا  شایتسه  يزیچ 
هکلب تسا ، شدوخ  یتـسه  لـصا  دوخ ، اـهنت  هن  تسا و  دوجو  نیع  تسوا و  دوـخ  زا  وا  دوـجو  هک  تسا  ضحم  دوـجو  قـلطم و  یتـسه 

. تسوا زین  تادوجوم  رگید  ِیتسه  لصا  همشچرس و 
ماجنا هتکن  کی  هب  هجوت  اب  لاثم  رکذ  يدیحوت  ثحابم  رد  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  مینزب . یلاثم  تسا  رتهب  قوف  بلطم  ندـش  نشور  يارب 

تروـص چـیه  هب  لاـثم  هنرگو  تسا  هلئـسم  زا  يرتنشور  موـهفم  هب  ندـش  کـیدزن  تهج  هب  اـهنت  لاـثم  رکذ  هک  تـسا  نـیا  نآ  دوـش و 
. دزاس نشور  ار  عوضوم  تقیقح  بلطم و  لصا  دناوتیمن 

. تسا نشور  قاتا  مینکیم . هاگن  دوخ  قاتا  هب  زور  رد  ام  دینک  ضرف 
نیاربانب تسا . هدرک  نشور  ار  نآ  هدـیبات و  باتفآ  نوچ  تسا  نشور  قاتا  نونکا  تسا . هدوب  کیرات  بش  رد  هک  تسا  یقاتا  ناـمه  نیا 
دیشروخ هب  میبایب  میهاوخب  رگا  ار  ییانشور  نیا  همـشچرس  لاح  تسا . يرگید  زیچ  نآ ، تلع  هکلب  تسا  قاتا  دوخ  زا  هن  قاتا  ییانـشور 

يزور  دوشیم ، ینیبشیپ  هکنانچ  تسا . نشور  زین  نآ  هک  میباییم  رد  میسریم و 
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لـصا هرخالاب  تسا . رگید  ییاج  زا  هکلب  تسین  شدوخ  زا  مه  دیـشروخ  ییانـشور  سپ  دوش ، شوماخ  دیـشروخ  هک  دیـسر  دـهاوخ  مه 

. مینکیم ادیپ  رون »  » رد ار  ییانشور 
نیع رون  عقاو ، رد  تسا و  رون  دوخ  رون  ییانشور  تلع  تفگ  دیاب  میباییمن . يرگید  لماع  هک  تساجنیا  رد  تساجک ؟ زا  رون  ییانـشور 

داـینب ساـسا و  شدوخ  رون ، تاذ  تسین و  يرگید  زیچ  لولعم  رون  ییانـشور  اـجنیا  رد  تسا . رون  تاذ  نیع  ییانـشور  تسا و  ییانـشور 
. تسا ییانشور 

يدوجوم هب  هرخـالاب  مینک ، لاـبند  ار  هلـسلس  نیا  رگا  اـما  دـنکیم ، ذـخا  يرگید  دوجوم  زا  ار  دوخ  یتـسه  يزیچ  ره  تروـص  نیمه  هب 
تلع عقاو  رد  هاـگنآ  دـشاب  ادـج  شایتـسه  زا  شتاذ  زین  شدوخ  رگا  دوـجوم  نآ  تسا . رگید  تادوـجوم  همه  تلع  نآ ، هک  میـسریم 

هن دـنوادخ  یتسه  نیاربانب  تسا . دـنوادخ  زا  ضرف  فالخ  عوضوم  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، یلولعم  زین  دوخ  هدوبن و  تادوجوم  یـساسا 
. تسا یتسه  نیع  ادخ  تاذ  تسادخ و  تاذ  نیع  قلطم  یتسه  هکلب  وا ، تاذ  رب  ضراع  رما  کی 

تیاهنیب رد  تیاهنیب 

دنوادخ تاذ  ندوب  تیاهنیب  یگنوگچ  دوش  هداد  حیـضوت  دیاب  هک  یبلطم  دـنوادخ ، یتسه  تاذ و  تینیع  عوضوم  ندـش  نشور  زا  سپ 
. تسا مدع  هب  ندوب  هدولآ  ینعم  هب  ندوب  صقان  تسا و  ندوب  صقان  ینعم  هب  نتشاد  تیاهن  هک  میهد  رکذت  تسا  مزال  ادتبا  زا  تسا .
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دودـحم ام  یگدـنز  رمع و  دریذـپیم . نایاپ  گرم  اب  هدـش و  زاغآ  دـلوت  زا  ینعی  تسا  دودـحم  ام  رمع  مییوگیم  نامدوخ  دروم  رد  اـم 

دودحم نیا  تسا . مدع  نآ  زا  دعب  لبق و  هک  مینکیم  یگدنز  لاس  دص  اًلثم  دوب . میهاوخن  مه  گرم  دـعب  میاهدوبن و  دـلوت  زا  لبق  تسا ؛
. دوبن مه  مدع  هب  هدولآ  دوبن ، دودحم  رگا  تسا و  مدع  هب  ندوب  هدولآ  نامه  ندوب 

« یتسین مدع و   » اب یتبـسانم  چیه  تسین و  مدع  هب  هدولآ  تروص  چیه  هب  قلطم  یتسه  تسا . قلطم  یتسه  وا  مییوگیم : دـنوادخ  دروم  رد 
. درادن مدع  هب  یگدولآ  ای  تیدودحم  هنوگ  چیه  یهلا  تاذ  نیاربانب  درادن .

یتسه دوجو و  هب  تشگزاب  دـنوادخ  فاصوا  مامت  تفگ ؟ ناوتیم  هچ  وا  تافـص  دروم  رد  اـما  تسا  دـنوادخ  تاذ  هراـبرد  ـالاب  بلطم 
تسا و یتسه  نیع  هک  یتاذ  لاح  تسا . یتسه  عون  کی  دـنوادخ  فاصوا  رگید  دـننامه  تردـق  تسا . یتسه  عون  کـی  ملع  دـننکیم .

تاذ تالامک  مامت  دنرادن . مدع  هب  یگدولآ  تروص  چـیه  هب  تسا و  قلطم  یتسه  نیع  زین  تاذ  نیا  فاصوا  سپ  تسا  قلطم  نآ  یتسه 
دهاوخ مدـع  هبنج  قلطم ، یتسه  رب  يدـیق  ره  اریز  درک  دراو  نآ  رب  يدـیق  چـیه  ناوتیمن  یتح  هک  تسا  دودـحمان  تروص  هب  یهاـنتمان 
يدیق ناوتب  هکنیا  نودب  دناتیاهنیب  تهج  ره  زا  دنتسه و  تسا ) قلطم  یتسه  هک   ) وا تاذ  نیع  دنوادخ  فاصوا  مامت  هجیتن  رد  تشاد .

. درک روصت  اهنآ  دروم  رد 
یگناـگی و هب  ندرب  یپ  نآ ، ندوب  دودـحم  اـن  قلطم و  یتـسه  اـب  ادـخ  تاذ  تینیع  عوضوم ، ود  نیا  زا  ینـشور  كرد  هجوت و  اـب  نونکا 

. تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  دعب  لصف  رد  هک  تسا  یناسآ  راک  یهلا  تاذ  نآ  ییاتکی 
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ادخ ییاتکی  لیالد 

هراشا

یملع یفسلف ، ياهشور  زا  عوضوم  نیا  تابثا  يارب  ام  دناهدومیپ . ار  ینوگانوگ  ياههار  نادنمشناد  هفسالف و  ادخ ، یگناگی  تابثا  يارب 
. دوشیم هئارا  لالدتسا  جنپ  تروص  هب  هک  مینکیم  هدافتسا  يرطف  و 

. درادن ینعم  ددعت  صلاخ ، تقیقح  کی  رد  - 1
تقیقح نآ  دروم  رد  يددعت  تسا ، هدشن  دراو  تقیقح  کی  هب  يدـیق  هک  یتقو  ات  تسا و  دویق  هفاضا  هطـساوب  یلک  روط  هب  ددـعت  داجیا 

: مینکیم هدافتسا  لاثم  کی  زا  عوضوم  ندش  نشور  يارب  دوشیمن . داجیا 
هن ناکم ، هن  ناـمز ، رظن  زا  هن  درادـن ، یطرـش  دـیق و  چـیه  هک  يرون  ینعی  قلطم  رون  مینک . ضرف  ضحم  تقیقح  کـی  تروص  هب  ار  رون 

میهاوخب ار  قلطم  رون  نیا  مه  راب  دـص  رگا  لاح  مینکن . روصت  نآ  يارب  يدـیق  رظن  چـیه  زا  ندـش ، داـیز  هن  مک و  هن  فعـض ، هن  تدـش ،
ود هب  میناوتیمن  مینک  روصت  هچ  ره  دیـسر . دـهاوخن  ناـمرظن  هب  يرگید  زیچ  تساـم ، لوا  روصت  ناـمه  هک  زیچ  کـی  زج  مینک ، روـصت 

. دوشیم راکشآ  ام  رب  تقیقح  کی  طقف  هشیمه  میسرب و  رون »  » زا تقیقح 
رد طورـش  دویق و  ياـپ  هک  دوشیم  لـصاح  یعقوم  رون  زا  اـم  رّوصت  رد  ددـعت  مینک ؟ ضرف  ار  رون »  » زا درف  ود  میناوتیم  تروص  هچ  رد 

نایم 
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ینامز فالتخا  ای  ب ،»  » ناکم رد  يرگید  یغارچ  و  فلا »  » ناکم رد  یغارچ  ینعی  دوش  حرطم  یناکم  فالتخا  لاثم  يارب  هک  یتقو  دیآ .
داـجیا روـن  زا  درف  ود  تروـص  نیا  رد  میدرک ؛ نشور  بشید  هـک  ار  یغارچ  مـینکیم و  نـشور  بـشما  هـک  ار  یغارچ  ینعی  دوـش  ادـیپ 

مرک رون  شتآ ، هلعـش  رون  هام ، رون  باتفآ ، رون  لاثم  يارب  دوشیم . رون  زا  اـم  روصت  رد  ددـعت  ثعاـب  زین  رون  فلتخم  ياـهعبنم  دوشیم .
. دراد رگید  عبنم  زا  توافتم  يرون  عبنم ، ره  دراوم  نیا  رد  غارچ و ....  بش  رهوگ  رون  بات ، بش 

. دیآیم دوجو  هب  تقیقح  نیا  هب  طیارش  دویق و  ندش  هفاضا  لیلد  هب  ددعت  تسا و  زیچ  کی  رون  تقیقح  دراوم ، همه  رد  هک  تسا  نشور 
لـصا طقف  مینک و  فذـح  ار  دویق  نیا  مامت  رگا  بات ؛ بش  مرک  ای  هام  مرج  دیـشروخ و  مرج  ادرف ، زورما و  اجنآ ، اـجنیا و  دـننام  يدویق 

. درادـن دوجو  يرگید  زیچ  رون »  » تقیقح لـصا  مه  نآ  زیچ و  کـی  زج  درب  میهاوخ  یپ  تروص  نیا  رد  میریگب ، رظن  رد  ار  رون  تقیقح 
زا هک  تسا  روـن  تقیقح  زا  ریغ  يزیچ  دیـسریم  ناـمرظن  هب  ادـتبا  رد  هک  يدارفا ، ددـعت  نآ  تسناد  میهاوـخ  هک  تسا  تروـص  نـیا  رد 

. دناهدش هفاضا  نآ  هب  جراخ 
. تسا تروص  نیمه  هب  تیعضو  زین  ثحب  دروم  عوضوم  دروم  رد 

هب صلاـخ » یتـسه   » نیا درادـن . دوجو  نآ  زا  ریغ  يزیچ  تسین و  رتـشیب  یتـسه  کـی  قلطم  یتـسه  تسا . قـلطم  یتـسه  نیع  ادـخ ، تاذ 
هفاضا نآ  هب  یتوافتم  دویق  هک  درک  روصت  يدارفا  یتسه  يارب  ناوتیم  یتروص  رد  اهنت  تسین . روصت  لـباق  درف  ود  تروص  هب  هجوچـیه 

. دیآیم دوجو  هب  ددعت  تروص  نیا  رد  هک  رگید  توافتم  دویق  ای  تیفیک  تیمک ، نامز ، ناکم ، دننام  يدویق  دوش ؛
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تروص هب  میناوتیم  یتروص  رد  ار  یتسه  تسا . قلطم  یتسه  نیع  وا  تاذ  مینادیم  درک ؟ دراو  دـنوادخ  تاذ  رب  يدـیق  ناوتیم  ایآ  اـما 

رد تسین . قلطم  یتسه  رگید  دوش  دیقم  صاخ ، نامز  ای  ناکم  هب  هک  یتسه  الا  دشاب و  یطرـش  دـیق و  ره  زا  يراع  هک  مینک  روصت  قلطم 
ارچ درک ، روصت  ار  رـصح  دحیب و  تاذ  نآ  زا  ریغ  يزیچ  ناوتیمن  رگید  تسا  طرـش  دـیقیب و  ِقلطم  یتسه  ادـخ  تاذ  هک  تروص  نیا 

دحاو و یتاذ  نآ  هجیتن  رد  تسا . یطرش  دیق و  هنوگره  دقاف  قلطم  یتسه  دوشیم و  یشان  طرش  دیق و  زا  ددعت  میتسناد ، هک  نانچمه  هک 
. تسین روصت  لباق  وا  يارب  یهیبش  دننام و  لثم و  چیه  هک  تساتکی 

. دشاب هتشاد  ددعت  تسین  نکمم  تیاهنیب ، یتسه  - 2
. تسین روصت  لباق  نآ  يارب  یتیدودحم  چیه  هک  تسا  تیاهنیب ،» رد  تیاهنیب   » یتسه کی  قلطم  یتسه  میدش  رکذتم  لبق  هک  نانچمه 
وا هک  تسین  یلاـمک  دـشابن ، وا  هک  تسین  یناـمز  هک  تساـنعم  نیا  هب  تیاـهنیب ،» رد  تیاـهنیب   » تسا يدوجو  يدـنوادخ  تاذ  هکنیا 

ددعتم يدوجوم  نینچ  مینک  ضرف  رگا  دشاب . هتـشاد  درف  ود  تسا  لاحم  يدوجوم  نینچ  کی  دشابن . وا  هک  تسین  ییاج  دشاب و  هتـشادن 
نینچ رد  تسناد . تیاهنیب » رد  تیاهنیب   » تاذ کی  ار  نآ  ناوتیمن  رگید  تسا و  دودحم  تاهج  زا  یتهج  رد  میریذپب  دیاب  سپ  دـشاب 

. تسا هدش  مدع  هب  هدولآ  دودحم و  نوچ  تسین ، قلطم  یتسه  کی  تاذ ، نآ  یتروص 
هکنآ يارب  دناهتفرگ . رارق  رگیدـکی  رانک  رد  نیمز  هعطق  کی  يور  هک  دـینک  ضرف  ار  هناخ  ود  دز . یلاثم  ناوتیم  بلطم  حیـضوت  يارب 

هناخ  ود 

ادخ ییاتکی  www.Ghaemiyeh.comلیالد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 46 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


38 ص :
رگید نیمز  هعطق  زا  يادـج  هتفرگ  رارق  نآ  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  ینیمز  هعطق  دنـشاب . دودـحم  هناخ  ود  نیا  زا  کی  ره  دـیاب  میـشاب  هتـشاد 

تسا و هتفرگ  ارف  هناخ  کی  ار  نیمز  هرک  مامت  حطـس  مینک  ضرف  لاح  دـنکیم . صخـشم  ار  کـی  ره  ّدـح  يراوید ، نیب  نیا  رد  تسا و 
. تشادن دوجو  یمود  هناخ  تروص  نآ  رد  درادن ، يدح  چیه 

رد یمود  تسا و  هزادـنا  نـالف  اـت  یکی  نیا  ینعی  دـشاب ، يرگید  زا  جراـخ  مادـک  ره  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دوخ  هب  دوخ  تاذ  ود  ضرف 
هتـشادن يرگید  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  يزیچ  اهنآ  زا  کـی  ره  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  دـنناوتیم  زیچ  ود  یتقو  یلک  روطهب  رگید . هزادـنا 

تیاهن ندوب و  مدع  هب  هدولآ  ینعم  هب  نتـشاد  ددعت  تروص  نیا  رد  نتـشاد . تیاهن  دـح و  تسا و  ندوب  يزیچ  دـقاف  ینعم  هب  نیا  دـشاب .
. دشاب هتشاد  يدننام  لثم و  دناوتیمن  تسا و  یکی  تیاهنیب  دوجوم  هجیتن  رد  تسا . نتشاد 

دیاب ور  نیا  زا  تسا و  یبوخ  لیلد  زین  رگید  لیاسم  رد  هکلب  دـنکیم  تابثا  یبوخ  هب  ار  دـنوادخ  تاذ  یگناگی  هلئـسم  اهنت  هن  لـیلد  نیا 
تـسین یناکم  تسه و  اج  همه  رد  دنوادخ  هک  دـیمهف  ناوتیم  یتحار  هب  هاگنآ  دوش  هدـیمهف  بوخ  لیلد  نیا  رگا  درپس . رطاخ  هب  ار  نآ 

تسین ینعم  نیا  هب  تسه  ام  دوجو  رد  نامز و  ناکم و  رد  ادخ  هک  نیا  هتبلا  دشابن . نآ  رد  ادخ  هک  تسین  ینامز  دشابن و  نآ  رد  ادخ  هک 
. دمآ دهاوخ  دعب  ثحابم  رد  بلطم  نیا  حیضوت  درادن . قلطم  ییادج  ام  زا  هچرگ  تسام  دوجو  ای  نامز  ای  ناکم  نیع  وا  هک 

. تسا بیکرت  یگناگود  همزال  - 3
هب  دناهدرک . حرطم  ار  لالدتسا  نیا  یمالسا  يامکح  نادنمشیدنا و 
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، مینک ضرف  أدـبم  ود  یتسه  ملاـع  يارب  رگا  هک : تروص  نیا  هب  دـنکیم  هراـشا  بکرم  طیـسب و  عوضوم  هب  لالدتـسا  نیا  هصـالخ  روط 

. ءزج ود  زا  بکرم  لقادح  دوب ، دنهاوخ  بکرم  أدبم  ود  نیا  متح  روطب 
يارب دوجوم . ود  هن  دنزیچ و  کی  تقیقح  رد  ود  نآ  هاگنآ  دنشاب ، مه  هیبش  اًلماک  زیچ  ود  رگا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  لالدتسا  حیضوت 
دننامه ناسنا  نیا  دینک . ضرف  ار  ناتدوخ  لثم  ناسنا  کی  امـش  لاثم  يارب  دنـشاب . هتـشاد  فالتخا  مه  اب  يزیچ  رد  دیاب  ندوب  دوجوم  ود 

نیا دینک  ضرف  لاح ، دلوت و ....  ناکم  دلوت ، نامز  هرهچ ، لیامش  لکش و  وم ، عون  گنر و  تسوپ ، گنر  دق ، لثم  دراد  یصیاصخ  امش 
رد وا  دشاب . هتـشاد  دـیراد  امـش  هک  وم و ...  گنر  تسوپ و  گنر  لکـش و  دـق و  نامه  وا  دـشاب . امـش  دـننامه  صیاصخ  مامت  رد  ناسنا 

تسا و هتفرگ  رارق  دیاهدیباوخ  ای  هتـسشن  ای  هداتـسیا  امـش  هک  یناکم  نامه  رد  وا  ردام . نامه  زا  هدش و  دـلوتم  امـش  ناکم  نامز و  نامه 
درف کـی  هن  وا  ریخ ، تسامـش ؟ زا  ریغ  وا  تروص  نیا  رد  اـیآ  تسا . کیرـش  امـش  اـب  درک  روصت  ناوـتب  هک  ياهصیـصخ  ره  رد  هرخـالاب 

. دوب دهاوخ  امش  دوخ  هکلب  رگید ،
رد دـشاب . درف  ود  نیب  یکارتـشا  تهج  دـیاب  رگید  درف  ققحت  يارب  هک  نیا  لوا  تشاد . هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  هتکن  ود  لاـثم  نیا  رد 

نوچ دش  رکذ  هک  یلاثم  رد  دشاب . زین  یفالتخا  تهج  درف  ود  نیب  دیاب  هک  نیا  مود  دـیکرتشم . ندوب  ناسنا  رد  رگید  درف  امـش و  الاب  لاثم 
میناوتیم تهج  نیا  زا  درک و  روصت  يرگید  درف  ناوتب  ات  درادن  دوجو  ود  نآ  نیب  یقرف  چیه  سپ  هدشن  ضرف  یفالتخا  چیه  درف  ود  نیب 

. رگید سک  هن  تسا  امش  دوخ  یضرف ، درف  نآ  میریگب  هجیتن 
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. دوشیم هتفگ  فالتخالا » هب  ام   » فالتخا تهج  هب  و  كارتشالا » هب  ام   » كارتشا تهج  هب  یملع  حالطصا  رد 

ود نیا  همزال  دشاب . دارفا  نیب  زایتمالا » هب  ام   » کی و  كارتشالا » هب  ام   » کی دـیاب  دـیآ  دوجو  هب  یگناگدـنچ  ددـعت و  هکنآ  يارب  نیاربانب 
بیکرت فالتخا » تهج   » و كرتشم » تهج   » ود زا  درف  ره  تسا  مزـال  هک  ارچ  تسا  بیکرت  زاـیتمالا » هباـم   » و كارتشـالا » هب  اـم   » تهج
تـسین بکرم  يدوجو  دنوادخ  هک  دش  دهاوخ  نشور  هدنیآ  ثحب  رد  تسا و  بکرم  دوجوم  کی  درف  ره  ددـعت ، رد  سپ  دنـشاب . هدـش 

. درک روصت  نآ  يارب  ناوتیمن  درادن و  يرگید  درف  چیه  سپ 
( یبرجت مولع   ) یملع لیلد  - 4

کمک ام  هب  دنوادخ  تخانش  ياههار  عونت  عقاو  رد  دریگ . ماجنا  یتوافتم  ياههار  زا  تسا  نکمم  دنوادخ  تخانـش  هک  مینک  هجوت  دیاب 
دنوادخ تخانش  ياههار  زا  یکی  میزاسن . عناق  تهج  هار و  کی  هب  ار  دوخ  هاگچیه  میـشاب و  هتـشاد  یعونتم  فلتخم و  لیالد  ات  دنکیم 

. تسا شنیرفآ  ناهج 
11 درک . لح  نآ  هلیسوب  ار  یسانشادخ »  » لیاسم زا  يرایسب  نآ  هلیـسوهب  ناوتیم  هک  تسا  یهار  تعیبط  نابز  هب  ییانـشآ  یعیبط و  مولع 

دننکیم ام  هب  ثحابم  هنوگ  نیا  رد  يدایز  ياهکمک  مولع  نیا  یناف ، تادوجوم  اب  یهانتمان  تاذ  نآ  سایق  هیبشت و  هب  ندش  هدولآ  نودب 
یبوخ ناسر  کمک  شنیرفآ » يامعم   » لـح رد  شنیرفآ  ناـهج  اـب  ییانـشآ  هک  تسا  شنیرفآ » ناـهج   » مولع نیا  تخانـش  عوضوم  اریز 

. تسا
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دنچ ای  هتشون  ار  نآ  رفن  کی  هک  میباییم  رد  باتک  کی  هعلاطم  زا  یبوخ  هب  میشاب  هتـشاد  هعلاطم  قیقحت و  شور  اب  ییانـشآ  كدنا  رگا 

. رفن
رد ار  یگنهامه  نیا  دوشیم . هدـهاشم  باتک  رـساترس  رد  یگنهامه  کـی  دـسیونب ، ار  یباـتک  رفن  کـی  رگا  تسا . نشور  اًـلماک  هلئـسم 

نیوانع و تاراشا ، تایانک و  فلتخم ، تاریبعت  اهیدـنبهلمج ، تاراـبع و  دـننام  یفلتخم  دراوم  درک . یـسررب  ناوتیم  فلتخم  ياـههبنج 
نآ صاـخ  شور  شنم و  ناوـتیم  هک  تسا  يدراوـم  يریگهجیتـن ؛ نآ و  ندرب  شیپ  عوـن  ثـحب و  دروـم  بـلطم  هـب  دورو  زرط  اـهرتیت ،

. تفایرد ار  هدنسیون 
. تسا ملق  کی  شوارت  رکف و  هدییاز  هتشون  رثا و  هک  تسا  نیا  تلع  تسیچ ؟ یگنهامه  تدحو و  یگچراپکی ، نیا  لیلد 

یفالتخا رثا ، رد  زاب  دنـشاب  هتـشاد  قوذ  هقیلـس و  رکف و  کی  مه  ردـق  ره  درف  ود  نیا  دناهتـشون . ار  باتک  کی  رفن  ود  مینک  ضرف  لاـح 
نیب یفالتخا  ثحب ، ندرک  حرطم  ثحب و  زرط  یگنوگچ  ای  تایانک  تاهیبشت و  ظافلا ، تارابع و  قاـمعا  رد  هرخـالاب  دوشیم . هدـهاشم 
عطق روط  هب  دوبیم  یکی  طیارش  مامت  رگا  هک  فلتخم  طیارـش  اب  دنتـسه  رفن  ود  درف ، ود  تسا . صخـشم  زین  تلع  دوشیم . هدید  درف  ود 

. دنشاب تروص  کی  هب  لیم  هتساوخ و  هدارا و  هوحن  رد  هک  دوشیمن  ثعاب  تاهباشم  مامت  رفن . ود  هن  دندوب  یکی 
ياهـشخب لوصف و  باوبا و  اب  عیـسو  گرزب و  یباـتک  ینعی  شنیرفآ  ناـهج  میرگنیم . شنیرفآ  ناـهج  هب  ـالاب  بلطم  هب  هجوت  اـب  نونکا 

. دراد باتک  نیا  هعلاطم  یسررب و  رد  یعس  دوخ  تایح  لوط  رد  رشب  هک  یمیظع  هدرتسگ و  عونتم و 
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دارفا کمک  هب  جایتحا  دـنک و  هعلاطم  ییاـهنت  هب  ار  نآ  زا  یکچوک  شخب  دـناوتیمن  یتح  رفن  کـی  هک  دراد  یتمظع  ناـنچ  باـتک  نیا 

نآ زا  ياهشوگ  مادک  ره  نادنمـشناد  نادنمـشیدنا و  هک  تساج  نیا  زا  دمهفب . دناوخب و  ار  نآ  مامت  دهاوخب  هک  دسر  هچ  ات  دراد  رگید 
نآ رد  میناوتیم  تساـم و  يور  شیپ  رد  نارکفتم  نیا  شـالت  عومجم  نونکا  دـننکیم . نآ  هعلاـطم  فرـص  ار  دوـخ  رمع  هدـیزگرب و  ار 

12 مینک . لمأت 
کی یلاع و  مظن  کی  نآ  تاملک  اهرطس و  مامت  رد  میـسریم . فرگـش  هجیتن  کی  هب  نآ  تاحفـص  ندناوخ  باتک و  نیا  یـسررب  اب  ام 

انعم و کی  اب  اما  فلتخم  ياهنابز  هب  یبرجت  مولع  ار  یگنهامه  مظن و  نیا  مینکیم . هدهاشم  یفیـصوت  لباق  ریغ  یگنهامه  لاصتا و  عون 
. دیوگیم ام  هب  موهفم 

هب میتخادرپ . اهناشکهک  رگید  يریـش و  هار  ناشکهک  ناگراتـس  یـسمش ، هموظنم  هدـهاشم  دـصر و  هب  اـم  دـیوگیم : اـم  هب  سانـشهراتس 
نوناق تیلع ،»  » نوناق اـج  همه  رد  تسا . مکاـح  كرتشم  نیناوق  هلـسلس  کـی  اـج  همه  رد  میتخادرپ . کـیدزن  رود و  ناگراتـس  هبـساحم 

تهباشم اب  تردـق . لامک  اـب  تخاونکی و  تروص  هب  مه  نآ  دنتـشاد  تیمکاـح  نیناوق  رگید  رون و  هب  طوبرم  نوناـق  و  یمومع » هبذاـج  »
نیا هب  دـعب  هک  هدوب  دـحاو  هدوت  کـی  يداـم  ِدوهـشم  َملاـع  نیا  لوا  زور  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  کـیدزن  رود و  تارک  هدـنزاس  داوم 

. تسا هدمآ  رد  روآتفگش  تروص 
رازبا قیمع و  تاعلاطم  اب  یتقو  مییوگیم . متا  نآ  هب  هک  دـناهدش  لیکـشت  يزیر  تارذ  زا  يدام  ناهج  مامت  دـیوگیم : اـم  هب  سانـش  متا 

اجهمه رد  مینک ، دازآ  ار  ياهتسه  يژرنا  میفاکشب و  ار  متا  میتسناوت  قیقد 
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اههتـسه نیا  رود  و  تسا ، تبثم  اهنآ  یکیرتکلا  راب  هک  دنراد  هتـسه  اهمتا  همه  میدرک . هدهاشم  تخاونکی  هباشم و  اًلماک  نامتخاس  کی 

. تسا یفنم  اهنآ  یکیرتکلا  راب  هک  دنشدرگ  لاح  رد  اهنورتکلا 
. تساهنورتون اهنوتورپ و  اهنورتکلا و  دادعت  تیمک و  رد  طقف  نوگانوگ  ماسجا  ياهمتا  توافت 

اهنورتکلا رب  مه  مظن  نامه  نامـسآ ، گرزب  ياههموظنم  ریاـس  یـسمش و  هموظنم  رب  مکاـح  صوصخم  مظن  ناـمه  هک  تسا  روآتفگش 
رادم رد  ار  اهنورتکلا  تسا ، نامسآ  میظع  تارک  نتـشاد  هگن  تباث  ثعاب  هک  زکرم  زا  زیرگ  هبذاج و  نوناق  نامه  اجنیا ، رد  تسا . مکاح 

دـص نادنمـشناد  هبـساحم  قبط  میریگب . رظن  رد  ار  اهمتا  هزادنا  هک  میباییمرد  رتهب  یتقو  ار  تهباشم  نیا  دنادرگیم . هتـسه  رود  هب  دوخ 
، اهناشکهک میظع  ناهج  کچوک و  رایسب  ناهج  ماظن  ندوب  تخاونکی  ینعم  لاح  داد . ياج  نزوس  کی  رـس  رد  ناوتیم  ار  متا  نویلیم 

. دناسریم ار  ناهج  ود  یگنهامه  مظن و  ینعم  رتهب 
گرزب نوناق  کی  هب  کچوک  شیامزآ  کی  مظن  زا  ناوتیم  هک  تسا  گنهامه  يردق  هب  ناهج  نیا  نیناوق  دـیوگیم : ام  هب  نادـکیزیف 

هک تـسا  ییزج  ياهــشیامزآ  نـیمه  هدــییاز  یعیبـط  موـلع  عیــسو  نیناوـق  رتـشیب  تـسا . مکاـح  تعیبـط  ملاــع  رــسارس  رب  هـک  درب  یپ 
. دریگیم ماجنا  کچوک  دودحم و  ياههاگشیامزآ 

دننام یناروناج  يور  شیامزآ  اب  تسا . رگیدکی  هباشم  نارادناج  مامت  رد  تایح  طیارش  نیناوق و  دیوگیم : سانـش ) تایح   ) تسیژولویب
دروم رد  هک  تفای  تسد  یتایح  ماکحا  نیناوق و  هب  ناوتیم  دنرادن ، ناسنا  اب  یتهابش  هنوگچیه  رهاظ  هب  هک  ییارحص  شوم  هغابروق و 
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. دهدیم ار  ییاهشیامزآ  نینچ  هزاجا  ام  هب  هک  تسا  یتایح  ياهمتسیس  نیب  ِیگنهامه  تسا . قداص  زین  ناسنا 

تهابش عون  کی  مه  اب  اهنآ  هسیاقم  سپس  نوگانوگ و  ناهایگ  تاناویح و  مادنا  حیرشت  رد  دیوگیم : ام  هب  سانش  هایگ  سانـش و  ناویح 
رکف نیا  هب  ار  اـم  هک  تسا  فلتخم  ياهمادـنا  نیب  ِیگنهاـمه  اـهتهباشم و  نیمه  میباـییم . فـلتخم  عاوـنا  نیب  رد  ار  راـکنا  لـباق  ریغ   13

14 دناهدش . بعشنم  هشیر  کی  زا  دوخ  شیادیپ  زاغآ  لصا و  رد  عونتم  ياهمادنا  نیا  دیاش  هک  دزادنایم 
هب يدـحاو  ماظن  یگناگی و  تدـحو و  راثآ  یتسه  ناـهج  رـساترس  رد  هک  دیـسر  یلک  هجیتن  کـی  هب  ناوتیم  یملع  ياهیـسررب  ماـمت  زا 
زیچ کی  ناهج  شنیرفآ  أدبم  هک  تسا  داقتعا  نیا  ثعاب  طقف  دنمشناد  يارب  یمیظع  یگنهامه  نینچ  نیا  هدهاشم  تسا . راکـشآ  یبوخ 

رب تحارـص  هب  دـحاو  ماـظن  نیا  تسا . هدـمآ  دوـجو  هب  قلاـخ  ود  یملق  راـثآ  زا  تقلخ  میظع  باـتک  هک  درک  روـصت  ناوـتیمن  تـسا و 
. دهدیم یهاوگ  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  هک  يراگدیرفآ  یگناگی 

يرطف  لیلد  - 5
تدـحو یگناگی و  هب  نآ  هلیـسو  هب  ناوتیم  هک  تسه  زین  يرگید  هار  یلقع ، لالدتـسا  تقـشم  رپ  هار  یملع و  مخ  چـیپ و  رپ  هار  زا  ریغ 

ماجنا نطاب  روعـش  هلیـسو  هب  ادـخ  و  یتسه » همـشچرس   » نتفای هار  نیا  رد  درذـگیم . لد  نادـجو و  ترطف و  زا  هار  نیا  دیـسر . دـنوادخ 
(1) (. دش نایب  حورشم  تروص  هب  يرطف  یسانشادخ  ثحب  رد  هک   ) دریگیم

(. ناتسرپادخ يامنهار  ای  ترطف  ثحب  هحفص 44 ( مراهچ ، پاچ  ناهج ، راگدیرفآ  - 1
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هتخاس راوگان  خلت و  اهنآ  رب  ار  یگدـنز  تاظحل  يدام  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  هک  دـتفایم  قافتا  يدایز  دارفا  يارب  یگدـنز  ریـسم  رد 

. تسا
نینچ رد  ناسنا  ددرگیم . یمدآ  لیم  فالخ  رب  يدام  بابـسا  للع و  مامت  شدرگ  هدش و  دنُک  يدام  للع  هدـنُرب  ياههبرح  عقاوم  نیا  رد 

وا رب  ناسنا  مد  درادـن و  ییانعم  شزرا و  یموهفم  چـیه  هک  یعقاوم  نینچ  رد  یمدآ  دـنیبیم . گرم  هاگترپ  بل  رب  ار  دوخ  يریطخ  عقاوم 
هب ور  طقف  تلاح  نیا  رد  وا  دوشیم . يدوبان  انف  هرد  رد  طوقـس  زا  وا  نتـشاد  هگن  ثعاب  هک  تسا  رون  دیما و  کی  طقف  دوشیم ، نیگنس 

«. تسا یکی  ادخ  : » دنیوگیم مه  ام  نطاب  روعش  نادجو و  لد و  ینعی  رتشیب . ای  أدبم  ود  هن  دروآیم و  أدبم  کی 
ذیاذل و ای  هدننک  هارمگ  طلغ و  ياهتیبرت  تانیقلت و  نوچ  یلماوع  دنوشیم . ناسنا  نطاب  روعش  فارحنا  ثعاب  هک  دنتسه  مه  یلماوع  هتبلا 

یـسک ره  يارب  هار  نیا  ندومیپ  لیلد  نیمه  هب  دسرب . ياهدـع  شوگ  هب  شخب  حور  ياون  نیا  ات  دـنراذگیمن  يدام  يایند  يادـص  رس و 
. دش هداد  حیضوت  یبوخ  هب  البق  هک  تسا  یملع  یلقع و  ياهلالدتسا  رد  ناشتاجن  هار  يدارفا  نینچ  عقاو  رد  تسین . نکمم 

بلاج ییامنهار  کی 

غارچ هک  تساهییامنهار  نیا  وترپ  رد  دنراد . یناوارف  ياهییامنهار  دنوادخ  تافص  یـسانشادخ و  ياهثحب  رد  نید  ناگرزب  نایاوشیپ و 
. داد صیخشت  ههار  یب  زا  ار  هار  ناوتیم  رتهب  هدش و  رتنازورف  لقع 
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دبعت يور  زا  ناسنا  هک  تسین  یلیاسم  هتـشادن و  يدبعت  هبنج  تروص  چیه  هب  دـناهدومرف  ناگرزب  نیا  هک  يرکف » یلقع و  ياهییامنهار  »

. دراد ار  زومآون  كدوک  کی  هب  تسدربز  هداعلاقوف  دنمشناد  کی  ياهکمک  مکح  هکلب  دریذپب 
يزور وا  تشاد . یصاخ  یگدیزرو  رحبت و  بهاذم » دیاقع و   » هتشر رد  صوصخ  هب  هک  دوب  قداص  ماما  دنمشناد  نارای  زا  مکحنبماشه 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
»؟ تسیچدنوادخ یگناگی  رب  لیلد  دحاو ؛؟ هللا  نا  یلع  لیلدلا  ام  »

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تیمامت یتسه و  ناهج  ماظن  ماود  یگتسویپ و  مه  هب  اتدسفل ؛ هللا  الا  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول  یلاعت » هللا  لاق  امک  عنصلا ! مامت  ریبدتلا و  لاصتا  »

يراگدـیرفآ هناگی » دـنوادخ   » زج نامـسآ  نیمز و  رـسارس  رد  رگا  تسا : هدومرف  شدوخ  هک  روط  نامه  تسوا ، یگناگی  لیلد  شنیرفآ 
(1) «. دروخیم مه  هب  اهنآ  مظن  دوب 

ام هب  ثیدـح  نیا  دراد . هراـشا  دـنوادخ  تاذ  دـیحوت  يارب  یملع  لالدتـسا  ناـمه  هب  تسا  هدـش  ناـیب  نآ  رد  هک  ياهـیآ  ثیدـح و  نـیا 
. دنوادخ یگناگی  رب  تسا  ینشور  لیلد  دوخ  نآ  ماود  ناهج و  ماظن  تدحو  یگچراپکی و  هک  دنامهفیم 

رگید تایاور  هعلاطم  يارب  تسا . ءایبنا  هروس  زا  هیآ 22  ثیدح  رد  روکذم  هیآ  هرس .) سدق  قودص ( خیش  رثا  دیحوتلا  باتک  زا  لقن  - 1
. دینک هعجارم  یفاک  لوصا  دیحوت  راونالا و  راحب  جاجتحا  ياهباتک  هب  دیناوتیم 
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دیحوت فلتخم  ياههبنج 

ام حور  رب  يدیحوت  تاعلاطم  ریثأت 

وا يارب  تسا  ناـسنا  دوـخ  هیامرـس  هک  هـچنآ  تـسا . هدروـخرب  نآ  هـب  نونکاـت  رـشب  هـک  تـسا  يزیچ  نـیرتبیجع  ناـسنا » رکف  يورین  »
15 دنک . حتف  ار  نآ  هتسناوتن  ملع  هک  تسا  يزومرم  ژد »  » تسه و زین  زیچ  نیرتبیجع 

. دنک تیلاعف  داضتم  یتح  فلتخم و  ياههنیمز  رد  دناوتیم  ورین  نیا 
شرتسگ ردـقنآ  رگید  يوس  زا  دزادرپب و  درک  روصت  ناوتیم  يدام  ناهج  نیا  رد  هک  يزیچ  نیرتکچوک  هب  وس  کی  زا  دـناوتیم  نآ 

. دهد رارق  دوخ  نیبزیت  هاگن  ریز  ار  ناشکهک  کی  مامت  هک  دبای 
هک ینادنمشناد  دوش . رادیدپ  دناوتیم  يددعتم  تاناکما  طیارش و  اب  تسا  ناسنا  رکف  يورین  رد  هک  ياهعسوت  دشر و  تردق  ناوت و  نیا 

هعلاطم و دنتـسه . واکجنک  يرکف  عیـسو و  يرظن  دـنلب ، یتمه  گرزب ، یحور  ياراد  دنتـسه . نآ  رارـسا  ناهج و  هعلاـطم  هب  لوغـشم  لد 
« حور قیبطت   » تیصاخ رگید  يوس  زا  هدش و  نانآ  ینورد  ياهتردق  دشر  ثعاب  هدیشخب و  ریثأت  نانآ  حور  رد  ناهج  رد  یسررب  قیقحت و 

. تسا هدرک  يدایز  ياهکمک  نانآ  یقرت  دشر و  هب  زین  نانآ 
هب  ردق  نآ  میرک  نآرق  ارچ  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  اجنیا  زا 
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رکف نیمز ، نامـسآ و  رارـسا  هعلاطم  اب  ام  دهاوخیم  ینامـسآ  باتک  نآ  تسا . هدرک  هیـصوت  نآ  رارـسا  فشک  ناهج و  یـسرب  هعلاطم و 

اهنامـسآ و هرابرد  رکفت  گرزب  باتک  نیا   16 میزاسن . دودـحم  روصحم و  يدام  هرمزور  هداتفا و  اپ  شیپ  لیاسم  رد  طـقف  ار  دوخ  دـنلب 
: دناوخیم ارف  نآ  هب  ار  نینموم  هدرمش و  شناد  لقع و  هناشن  ار  شنیرفآ  رارسا 

هدــیرفآ ادــخ  هـچ  ره  نـیمز و  اهنامــسآ و  توـکلم  رد  اـیآ  یئیــش  نـم  هللاقـلخ  اـم  ضرـالا و  تاومــسلا و  توـکلم  یف  ورظنی  مـلوا  »
(1) .؟ دنرگنیمن

میرک نآرق  هیاس  رد  هک  یناـسک  ینعی  تفاـی ، ینید  گرزب  ناـیاوشیپ  تاـملک  رد  ار  شنیرفآ  باـتک  رد  لـمات  رکفت و  عوضوم  ناوتیم 
17 میناوخیم : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نانخس  رد  دناهدرک . دشر 

(2) «! تسین تقلخ  ناهج  رارسا  رد  ندرک  رکفت  دننام  یترابع  چیه  هللا ؛! ۀعنص  یف  رکفتلاک  ةدابع  »
یحور و ریثأت  نودب  تسام  يرظن  شناد  ندوزفا  يارب  طقف  اهنآ  رارسا  نتفایرد  نیمز و  نامسآ و  هعلاطم  هب  هیصوت  همه  نیا  یتسار  هب  اما 

شساسا هک  ینید  کشیب  دوش ؟ داجیا  فرژ  يریثأت  ام  حور  رد  دهاوخیمن  نیمز  نامـسآ و  هعلاطم  زا  لاعتم  دنوادخ  ایآ  ام ؟ رد  یلمع 
رد لمأت  رکفت و  اب  ناسنا  عقاو  رد  تسا . یفده  نینچ  لابند  هب  زین  نآ  ياههیصوت  تسا ، یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  حور و  یلاعت  دشر و  رب 
هچ اـب  هدرتسگ و  ناـهج  هچ  رد  دـباییم  رد  وا  دربیم . یپ  دوخ  يدرُخ  هب  رتشیب  نآ  تمظع  ددـعتم  ياـههناشن  تفاـیرد  تقلخ و  ناـهج 

مظن  طابترا و 

هیآ 184) فارعا  هروس  - ) 1

هحفص 382. رکف » هدام « دلج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 2
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، شدرخ رایـسب  ندـب  وا و  هاتوک  رمع  روانهپ  ناـهج  نیا  رد  هک  تسا  کـچوک  رایـسب  يرـصنع  نیب  نیا  رد  وا  هک  تسوربور  ياهدرتسگ 

دناشکیم یهلا  هاگرد  رد  شنرک  هب  ار  ناسنا  حور  لمأت  رکفت و  هعلاطم و  دوش . رورغم  نآ  هب  ياهظحل  دهاوخب  هک  درادـن  یـشزرا  نانچ 
. دبای فوقو  رتشیب  دوخ  یناسنا  هاگیاج  تقیقح  هب  ات  دوشیم  ثعاب  و 

تیعقوم و هب  رتنشور  رتقیمع و  یتروص  هب  ناسنا  ِحور  ات  دوشیم  ثعاب  یتسه  ملاـع  أدـبم  لاـعتم و  دـنوادخ  دروم  رد  لـمأت  هعلاـطم و 
یتروص هب  ار  دوخ  تسوا و  زا  يزیچ  ره  لصا  هک  تسه  یـسک  دـباییمرد  اـهنت  هن  ناـسنا  هک  تسا  قیرط  نیا  رد  درب . یپ  دوخ  هاـگیاج 

هوکـشرپ قیمع و  طابترا  کی  رد  هکلب  یناف ، رمع  نارذگ  رذگدوز و  تاظحل  هن  یتسه  یناسنا  نینچ  يارب  دنیبیم . نآ  هب  هتـسباو  لماک 
ثعاب دراد و  یمدآ  حور  یلاـعت  دـشر و  رد  ریثأـت  نیرتگرزب  لاـعتم  دـنوادخ  هراـبرد  هعلاـطم  ور ، نیا  زا  دوب . دـهاوخ  یتسه  لـصا  اـب 

. دبای تسد  دوخ  تاناکما  نیرتالاو  هب  ناسنا  رکف  يورین  ات  دوشیم 

دیحوت ياههخاش 

: دناهدرک میسقت  هلحرم  راهچ  هب  ار  نآ  دنوادخ ، یگناگی  و  دیحوت »  » هرابرد عیسو  هعلاطم  کی  اب  ام  یهلا  يامکح  نادنمشناد و 
. تاذ دیحوت  -/ 1

. تافص دیحوت  -/ 2

. تدابع دیحوت  -/ 3
. لاعفا دیحوت  -/ 4

چیه دـنوادخ  تاذ  هک  تسا  هراب  نیا  رد  تاذ  دـیحوت  ثحب  تسا . هدـش  حرطم  نونکاـت  هک  تسا  یبلاـطم  ناـمه  تاذ  دـیحوت  زا  روظنم 
هنوگ 
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.« ریظن یب  تهج  ره  زا  تسا  یتاذ   » ینعی درادن  هیبش  دننام و  لثم و 

رد دوشیم . لابند  مه  يرگید  فده  دنوادخ  تاذ  يارب  دننام  لثم و  هنوگ  ره  یفن  زا  ریغ  هب  تاذ  دیحوت  ثحب  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
يارب تسا . طیسب »  » تهج ره  زا  كاپ  تاذ  نآ  حالطـصا ، هب  دوشیم و  یفن  زین  ءازجا  زا  ندش  بیکرت  ءزج و  هنوگ  ره  هلئـسم  ثحب  نیا 

. دوشیم حرطم  اجنیا  رد  نشور  هار  کی  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياههار  یهلا ، تاذ  زا  ءزج  هنوگ  ره  یفن 
. یلقع یجراخ و  ءازجا  دنتسه : مسق  ود  رب  ءازجا 

هعطق کی  ءازجا  دـننکیم . داجیا  ار  دوجوم  کی  مه  رد  ماغدا  بیکرت و  اب  يداـم و  ینیع  ناـهج  رد  هک  دنتـسه  ییازجا  یجراـخ ، ءازجا 
نیمز هعطق  نیا  مان  هب  یتیدوجوم  ات  دـناهدش  عمج  مه  اب  یگمه  تسا . هدـش  لیکـشت  بآ و ...  اـهتخرد ، نش ، گنـس ، كاـخ ، زا ، نیمز 

. دیآ دوجو  هب  صاخ 
نوخ و ناوختسا و  تشوگ و  تسوپ و  ات  دناهدش  عمج  مه  رود  یفلتخم  رصانع  هک  تسا  يدام  ءازجا  زا  بکرم  دوجوم  کی  ناسنا  ندب 

. دشاب هتشاد  دوجو  دناوتب  ناسنا  مان  هب  دوجوم  کی  فلتخم ، ياهتیلاعف  اب  ات  دنوش  عمج  مه  رود  ... 
ینهذ تایلمع  اب  لقع  هکلب  دنتـسین  يدام  ِسوملم  دوهـشم و  ناهج  رد  ینیع  دوجوم و  ییاـهزیچ  یجراـخ  ءازجا  سکع  رب  یلقع ، ءازجا 

میـسقت ییازجا  هب  ار  نآ  دـهدیم ، رارق  دوخ  یفاکـشوم  یـسررب و  دروم  ار  دوجوم  کی  یتقو  لـقع  تقیقح  رد  دـسریم . اـهنآ  هب  دوخ 
، لاثم يارب  دنتسه . قداص  دوجوم  نآ  دروم  رد  ءازجا  نیا  اما  تفای  ینیع »  » تروص هب  يدام  ناهج  رد  ار  ءازجا  نیا  ناوتیمن  هک  دنکیم 

: دباییم تسد  تقیقح  ود  هب  نآ  هرابرد  دهدیم و  رارق  یسررب  دروم  ار  ناسنا »  » دننام يدوجوم  لقع 
. رگید تاناویح  ناسنا و  نیب  كرتشم  تقیقح  -/ 1
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. دوشیم تاناویح  رگید  زا  وا  ندش  ادج  ثعاب  هک  ناسنا  صاخ  تقیقح  -/ 2

« كارتشالا هب  ام   » یکی تقیقح  ود  نیا  تفگ  ناوتیم  نونکا  دـش و  هراشا  كارتشالا » هب  اـم   » و زاـیتمالا » هب  اـم   » حالطـصا ود  هب  زین  لـبق 
ناونع هب  ار  ناسنا  ندب  زا  یتمـسق  ینیع  تروص  هب  ناوتیم  ایآ  تسا . تاناویح  زا  ناسنا  زایتمالا » هب  ام   » یمود رگید و  تاناویح  اب  ناسنا 

؟ درک یفرعم  وا  زایتمالا » هب  ام   » ناونع هب  ار  رگید  تمسق  و  كارتشالا » هب  ام  »
يزیچ نینچ  هک  تسا  صخـشم  تسا ؟ ناـسنا  دوخ  نآ  زا  تمـسق  نیا  تسا و  كرتـشم  رگید  تاـناویح  اـب  ار  تمـسق  نیا  مییوگب  ینعی 

. درک میسقت  شخب  ود  هب  ار  ناسنا  داد و  ماجنا  ار  يراک  نینچ  ناوتیمن  یهاگشیامزآ  چیه  رد  درادن . ناکما 
رگید موهفم  ود  هب  ناسنا  زا  تسا  هتسناوت  رکفت  لمأت و  اب  لقع  هک  دنتـسه  یلقع  ءزج  ود  هکلب  یجراخ  ءزج  ود  هن  ءزج  ود  نیا  نیاربانب ،

18 لصف .»  » زایتما تهج  هب  دوشیم و  هتفگ  سنج »  » كرتشم تهج  هب  یملع  نابز  رد  دسرب .
هن ءزج ، هنوگچـیه  وا  تسا و  ءازجا  دـقاف  دـنوادخ  بلطم . لـصا  هب  میزادرپیم  دـش  نشور  یلقع  یجراـخ و  ءازجا  میهاـفم  هـک  نوـنکا 

. درادن یلقع  هن  یجراخ و 
رگیدمه اب  هک  بوچ  هعطق  کی  ءازجا  لاثم  يارب  دنراد ؛ ناکم  هب  جایتحا  یجراخ  ءازجا  هک  تسا  نشور  درادن . یجراخ  ءازجا  دـنوادخ 

لولس  کی  ای  نآ  یلوکلوم  يازجا  یتح  بآ و  هرطق  کی  تروص  نیمه  هب  دنراد . ینیعم  لحم  مادک  ره  دنهدیم  لیکشت  ار  هعطق  نآ 
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. دناهدرک لاغشا  ار  ینیعم  ياج  کی  مادک  ره  هک  دنراد  ناکم  هب  جایتحا  ناسنا  ندب  هدنز 

هب مه  یجراخ  ءازجا  هجیتن  رد  تسا . مسج  کـی  ًاـمتح  تسا  هدـش  لیکـشت  یجراـخ  ءازجا  زا  هک  یجراـخ  بکرم  کـی  رگید  يوس  زا 
هن لاعتم  دنوادخ  دش و  دهاوخ  نشور  هدنیآ  ثحابم  رد  تسا . مسج  کی  اهنآ  زا  هدـش  لیکـشت  بکرم  مه  دـنراد و  جایتحا  نیعم  ناکم 

. درادن یجراخ  ءزج  هنوگ  چیه  لاعتم  دنوادخ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  سپ  دراد  ناکم  هب  جایتحا  هن  تسا و  مسج  کی 
رگید تادوجوم  اـب  دـیاب  رظن  دروم  دوجوم  دـهد  صیخـشت  ار  ییازجا  نینچ  دـناوتب  لـقع  هک  نآ  يارب  دـش  هراـشا  یلقع  ءازجا  دروم  رد 

تاذ هرابرد  دروآ . تسدـب  ار  زایتمالا » هب  ام   » نآ صوصخم  صاوخ  زا  دـبایرد و  ار  نآ  كارتشالا » هب  ام   » ات دـشاب ، هتـشاد  ییاـهتهابش 
. درک روصت  ار  يرگید  درف  نآ  يارب  ناوتیمن  درادن و  يدننام  لثم و  چیه  میتفگ  دنوادخ 

هک تسا  ملـسم  دوش ، یفن  كارتشالا » هب  ام   » نوچ تفای . یتهابـش  ههجو  و  كارتشالا » هب  اـم   » چـیه دـنوادخ  هراـبرد  ناوتیمن  نیارباـنب ،
تادوجوم اب  هک  تسا ، يدوجوم  ياهیگژیو  نتفاـی  ینعم  هب  زاـیتمالا » هب  اـم   » اریز دـش . دـهاوخ  یفن  وا  هراـبرد  زین  زاـیتمالا » هب  اـم   » رگید

هب ندوب  بکرم  . (1) درادن یتهابش  هنوگ  چیه  يرگید  دوجوم  چیه  اب  تسا و  يریظنیب  دوجو  دنوادخ  نوچ  دراد و  ییاهتهباشم  رگید 
ءازجا ندش  عمج  اب  یجراخ و  بکرم  کی  یجراخ  ءازجا  عامتجا  اب  هک  تسا  ءازجا  عمج  ینعم 

هن درادـن ، ییازجا  تروص  چـیه  هب  یهلا  تاذ  هکنیاهجیتن  تسین . روصت  لباق  وا  يارب  زین  لصف » يانعم « هب  زاـیتمالا » هب  اـم  چـیه « سپ  - 1
. یلقع هن  یجراخ و  ءزج 

دیحوت www.Ghaemiyeh.comياههخاش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 61 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


53 ص :
نآ دروم  رد  یبیکرت  هنوگ  ره  رگید  لاـعتم  دـنوادخ  دروم  رد  یلقع  یجراـخ و  ءازجا  یفن  اـب  تشاد . میهاوخ  یلقع  بکرم  کـی  یلقع 

. دش دهاوخ  یفن  زین  ءازجا  هب  جایتحا  هنوگ  ره  لاعتم  دنوادخ  دروم  رد  بیکرت  یفن  اب  دش . دهاوخ  یفن  كاپ  تاذ 
يزیچ چیه  هب  وا  دناجاتحم ، تسا (1)  ییاتکی  ریظنیب و  دحاو  تاذ  کی  دـنوادخ  تاذ  هک  دوشیم  صخـشم  الاب  ياهثحب  هعومجم  زا 

. درادن یجایتحا 

. دناجاتحم اتکی  تاذنآ  هب  همه  هک  یتروص  رد  يرآ ، تسا . طلغ  وا  هرابرد  یجایتحا  هنوگ  ره  روصت  هک  - 1
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ناسنا حور  يدازآ  دیحوت و 

تدابع دیحوت 

. درادن ار  یگدنب  شتسرپ و  یگتسیاش  لاعتم  دنوادخ  زج  هب  یتسه  ناهج  رد  سک  چیه  یعقاو  دحوم  کی  تسرپادخ و  کی  رظن  زا 
تدابع و  شتسرپ » ، » ریخ تسا ؟ صاخ  لامعا  هلسلس  کی  فرص  ماجنا  ینعم  هب  شتسرپ  ایآ  تسا . سدقم  تاذ  نآ  صوصخم  شتـسرپ 

نیا تسا و  دنوادخ  طرش  دیقیب و  میلست  دنکیم  مالعا  دوخ  شتسرپ »  » رد ناسنا  تسا . دنوادخ  لباقم  رد  درف  عوضخ  رثکادح  ینعم  هب 
ای تدابع  رد  دـیحوت  هب  نآ  زا  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  تسا . لاعتم  تاذ  نآ  لـباقم  رد  یچیپرـس  یـشکرس و  ناـیغط و  لـباقم  هطقن 

19 دوشیم . ریبعت  دوبعم  و  هلا »  » دیحوت
. تسا هدش  يدایز  ياهیگتشگرس  راچد  دوخ  تایح  یط  رد  ناسنا 

ياههدیدپ هدش  هدید  عقاوم  یخرب  هکلب  هدیتسرپ  ار  اهتب  بوچ و  گنـس و  اهنت  هن  تسا و  هتفر  يرایـسب  ياهههاریب  دوخ  شتـسرپ  رد  وا 
عقاوم یخرب  هک  تسا  هتخادرپ  اـهناسنا  شتـسرپ  هب  عقاوم  یخرب  رد  یتح  وا  تسا . هدـیتسرپ  ار  دیـشروخ  ناگراتـس و  هاـم و  نوچ  یعیبط 

تسرد  هار  هب  ار  وا  دناهتساوخ  هک  ناماما  ناربمغیپ و  دننام  ییاهناسنا 
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هنوگ ره  ات  دراد  ار  نآ  ِرس  تدابع ، رد  دیحوت  ثحب  يدیحوت و  ياهلالدتسا  دناهتفرگ . رارق  شتسرپ  دروم  دوخ  دننک  ییامنهار  شتـسرپ 

. دنک یفن  ار  هناگی  دحاو و  تاذ  نآ  شتسرپ  ریغ  یشتسرپ 
تیدوبع و هک  نآ  ات  تسا  تداـبع » دـیحوت   » یـساسا فدـه  یهلا  هناـگی  تاذ  زا  ریغ  يروصت  يدوجوم و  ره  یگتخاـس و  نایادـخ  یفن 

أدبم نتفای  دوخ و  تراسا  ياهریجنز  ندرب  نیب  زا  اب  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  دشاب . وا  يارب  طقف  طرـش  دـیقیب و  تعاطا 
20 دشخب . ییاهر  تافارخ  تاموهوم و  زا  ار  دوخ  حور  یتسه  ناهج  یقیقح 

: دنیوگیم ام  هب  يدیحوت  ياهلالدتسا 

. دنشوجیم وا  زا  اهلامک  مامت  تسا و  یلامک  ره  یلصا  عبنم  همشچرس و  وا  تسادخ . اهدوجوم  اهتردق و  مامت  همشچرس 
. دناشزرایب وا  ربارب  رد  رگید  تادوجوم  مامت  تسا و  يزیچ  ره  زا  رترب  وا 

. تسوا تسد  هب  ام  رایتخا  تسام و  یلصا  کلام  بحاص و  وا 
. تسوا اهتداعس  اهتمعن و  مامت  هدنشخب 

. دنکیم نییعت  وا  ار  ام  تداعس  هار  دهدیم و  صیخشت  وا  ار  ام  یگدنز  یعقاو  حلاصم 
تسا یتیراع  یتیکلام  ره  تسا . طلغ  وا  ریغ  ربارب  رد  عوضخ  تسا و  یهارمگ  كاپ ، تاذ  نآ  ریغ  هب  هجوت  هک  تسا  تاهج  نیا  لیلد  هب 

. تسا تهجیب  وا  زا  ریغ  ربارب  رد  طرش  دیقیب و  میلست  سپ  تسا ، يزیچ  ره  یقیقح  کلام  وا  و 
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زا دـیاب  ام  ریخ ، دـشاب ؟ وا  زا  دـیاب  طقف  يرادربنامرف  نوچ  درک  يرادربنامرف  سک  چـیه  زا  دـیابن  اـیآ  دوشیم : حرطم  یـشسرپ  اـجنیا  رد 

. مینک يرادربنامرف  تعاطا و  دنراد  ار  ام  ییامنهار  هفیظو  وا  فرط  زا  هک  یناسک 
زا اـم  تداعـس  يارب  هتـساوخ  دوـخ  وا  اریز  تسوا  زا  تعاـطا  نیع  هکلب  تسین  ادـخ  زا  تعاـطا  اـهنت  هن  يرادربناـمرف  تعاـطا و  نـیا  اـما 

. مینک يرادربنامرف  شناگداتسرف 
یگرزب تمظع و  ندوب  اهتمعن  هدنـشخب ، نوچ : یلماوع  تسیچ ؟ دـنوادخ  زا  طرـش  دـیقیب و  تعاطا  تیدوبع و  نیا  یلـصا  لماع  اـما 

طیارـش نیا  دجاو  يرگید  سک  چیه  دـنوشیم و  تفای  دـنوادخ  رد  اهنت  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  ندوب  هاگآ  ناسنا  یعقاو  حـلاصم  زا  ماقم ،
.« دنتسه دوخ ، لثم  يدارفا  مه  نارگید   » تسین و

: دیامرفیم هدرک و  هراشا  تحارص  هب  یلقع  لصا  نیا  هب  دیجم  نآرق 
( دیهنیم ندرگرب  ار  اهنآ  یگدنب  تیدوبع و  قوطو   ) دیناوخیم ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  یناسک  مکلاثما ؛ دابع  هللانود  نم  نوعدـت  نیذـلا  نا  »

(1) (.« دنرادن دوخ  زا  يزیچ  امش  دننام  و   ) دنتسه امش  دوخ  لثم  یناگدنب 
زجاع ناوتان و  يدارفا  زین  نانآ  ینعی  دـنرادن ؛ یقرف  امـش  اـب  دنتـسه و  ادـخ  ناگدـنب  همه  امـش ، زا  ریغ  هک  دـنکیم  ناـیب  همیرک  هیآ  نیا 

. دنیوگیم غورد  دنیاشگب  امش  راک  زا  ياهرگ  دنناوتیم  هک  دنوش  یعدم  رگا  دنرادن . امـش  یگدنز  رد  يریثأت  نیرتکچوک  هک  دنتـسه 
. دنهد همادا  دوخ  یگدنز  هب  نارگید  رامعتسا  يریگهرهب و  نودب  دنناوتیمن  هک  تسا  نیمه  اهنآ ، یناوتان  زجع و  هناشن  نیرتنشور 

هیآ 93. فارعا ، هروس  - 1
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تلذ زا  ناسنا  هک  دوشیم  ثعاـب  دـیحوت  لـصا  تسا . یناـف  تادوجوم  تراـسا  زا  ناـسنا  حور  يدازآ  ناـیب  نیا  رد  نشور  زراـب و  هتکن 

ناسنا حور  هک  تسا  لصا  نیا  هب  هجوت  اب  درادیم . زاب  روز  رز و  نابابرا  نامرف  تعاطا  زا  ار  وا  هدش و  دازآ  فیعـض  تادوجوم  یگدـنب 
. دوشیم ناسنا  رد  یگدازآ  حور  ندیمد  ثعاب  هک  هتفای  شرتسگ  ناسنا  لقع  زادنامشچ  هدش و  رظندنلب 

. دهنیمن ندرگ  نآ  نیا و  نامرف  هب  هتسب  شوگ  مشچ و  رگید  دریگیمن و  راک  هب  دنوادخ  ریغ  دروم  رد  ار  شتسرپ »  » هملک دحوم  درم 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.« تسا هدرک  شتسرپ  ار  وا  دنک ، يرگید  نامرف  تعاطا  یهانگ  ماجنا  رد  هک  یسک  هدبع ؛ دقف  هتیصعم  یف  الجر  عاطا  نم  »
: میناوخیم رگید  ياج  رد 

دنک ادخ  تیصعم  ینامرفان و  رد  یقولخم  نامرف  تعاطا  هک  یسک  هللاریغل ؛ ةدجس  دجس  امناکف  هللاۀیصعم  یف  ًاقولخم )  ) قولخم عاطا  نم  »
(1) .« دشاب هدرک  هدجس  ادخ  ریغ  يارب  هک  تسا  نیا  دننام 

لاعفا دیحوت 

؛ دنتسه یفلتخم  ياهتیصاخ  دجاو  تادوجوم  ددرگیم .» زاب  دنوادخ  تاذ  هب  ناهج  رد  اهراک  مامت  هک  تسا  نیا  لاعفا  دیحوت   » زا روظنم 
هب  لاعفا » دیحوت   .... » تسا و درد  نامرد  ثعاب  وراد  تسابیز ، لگ  تسا ، هدنشخرد  باتفآ  تسا ، هدنرب  ریشمش  دنازوسیم ، شتآ 

. موصعملاریغ دیلقت  زاوج  مدع  باب  موس / - دلج  هعیشلا ، لیاسو  - 1
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. تسوا نامرف  هب  انب  ادخ و  زا  دوجوم  کی  ياهتیصوصخ  مامت  هک  تسا  ینعم  نیا 

ناسنا تفگ  دـیاب  تسا ؟ دـنوادخ  زا  زین  دـهدیم  ماجنا  دوخ  رایتخا  لیم و  هبانب  ناسنا  هک  یلاعفا  لامعا و  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  ناسنا  لاعفا 
، عقاو رد  دـشاب . هتـشاد  دوخ  شیپ  زا  هک  تسین  يزیچ  اهنآ  ماجنا  رب  تردـق  اما  تسا  دازآ  راتخم و  اهنآ  رد  هک  دـهدیم  ماجنا  ییاهراک 

نیا ای  دنکیم و  هدافتسا  نسح  ای  هدافتساءوس  دوخ  تردق  زا  ناسنا  هک  نیا  دراد . لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  وا  ار  لاعفا  نیا  ماجنا  رب  تردق 
ناسنا هب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  وا  تردـق  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  تسا  يرگید  هلئـسم  دریگیم  راک  هب  طلغ  ياـههار  رد  ار  نآ  هک 

. تسا هداد 
دهدیم ماجنا  یلمع  رگا  يدوجوم  ره  درادن . لالقتـسا  دوخ  شیپ  زا  يدوجوم  چیه  يدیحوت ، هشیدـنا  رد  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  لصا 

. تسادخ كاپ  تاذ  طقف  یتسه  ملاع  رسارس  رد  لقتسم  رثؤم  دهدیم و  ناشن  ار  دنوادخ  رثا  وا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب 
بابسا للع و  یلک  روط  هب  نانآ  دنتـسه .) ننـست  لها  زا  ياهفیاط  هک  اهیرعـشا  دننام   ) دناهتفرگ شیپ  ار  طارفا  هار  هشیدنا  نیا  رد  ياهدع 

. درادن ناهایگ  ندنایور  رد  یـشقن  هنوگ  چیه  بآ  درادن و  ماسجا  ندنازوس  رد  يریثأت  چیه  شتآ  نانآ  رظن  هب  دـناهدرک . راکنا  ار  يدام 
شتآ هب  مسج  یتـقو  ره  هک  تسا  نیارب  دـنوادخ  تداـع  هکلب  تـسین  ندـنازوس  تـلع  شتآ  ناـنآ  رظن  هـب  دـنازوسیم ؟ شتآ  ارچ  سپ 
شتآ بآ و  نانآ  رظن  هب  دـنایوریم . ار  نآ  دـنوادخ  دـش ، هتخیر  هایگ  ياپ  هب  بآ  تقو  ره  دـنازوسیم و  ار  نآ  دـنوادخ  دـش  کـیدزن 

مه  اب  یقرف  چیه  دنرگیدکی و  دننام 
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یقافتا لمع  کی  زین  بآ  يارب  ندنایور  یقافتا و  لمع  کی  شتآ  يارب  ندنازوس  تسا . یهلا  تیـشم  رطاخ  هب  اهنآ  نیب  توافت  دـنرادن .

. دنشاب هتشاد  یتلاخد  هک  نآ  نودب  تسا 
هتبلا دـنادیم . نآ  لولعم  هن  يرگید و  دوجوم  تلع  هن  ار  يدوجوم  چـیه  دـنکیم و  یفن  تادوجوم  مامت  رد  ار  تیلع »  » لـصا هیرظن  نیا 

یگدـنز روما  ماـمت  رد  هظحل و  ره  میاهدـید و  دوخ  یکدوـک  ناـمز  زا  هک  ار  هچنآ  میراد  یلیلد  هچ  تسا . یطارفا  اًـلماک  ياهیرظن  نینچ 
ینعم نیا  هب  هکلب  تسین  یناف  تادوجوم  نتـشادنپ  لقتـسم  ینعم  هب  یطارفا  رظن  نینچ  یفن  هتبلا  مینک ؟ راکنا  مینکیم  هبرجت  دوخ  هنازور 
تسا شخبرثا  هک  تسا 21  لقتسم  دوجو  کی  طقف  یتسه  رد  تقیقح ، رد  تسادخ . هیحان  زا  دنراد  هچ  ره  یتسه ، تادوجوم  هک  تسا 

. تسا لاعفا » دیحوت   » حیحص يانعم  نیا  تسا و  دنوادخ  تاذ  مه  نآ  و 

! تسا هتخاس  دنوادخ  يارب  تاروت  هک  ییاههنحص 

یگتخاس ياههنحص  تاروت و 

نامه هب  : » تسا تروص  نیا  هب  هصالخ  روط  هب  هیبشت  میدرک . حرط  سایق  هیبشت و  هرابرد  یلصفم  ثحب  رتشیپ  دیشاب ، هتشاد  رطاخ  هب  رگا 
وا تافص  تخانش  تسا ، ناسآ  دوهشم  تادوجوم  نیمه  ینعی  ناهج  رساترس  رد  وا  راثآ  قیرط  زا  دنوادخ  تاذ  لصا  ِتخانش  هک  هرادنا 

تافص حیحص  تخانـش  زا  یهارمگ  لماع  نیرتکانرطخ  تادوجوم  رگید  وا و  تافـص  نیب  هسیاقم  هب  ام  لیم  تسا . لکـشم  قیرط  نیا  هب 
.« درک زیهرپ  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یهلا 

ضراوع و تینامسج و  یفن  ثحب  نیمه  رد  ناتسرپادخ  زا  يرایسب 
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چیه هک  دناهتخاس  ییادخ  دوخ  يارب  نانآ  دناهدوبن . هیبشت  هسیاقم و  رطخ  هجوتم  نوچ  دناهداتفا  یهارمگ  هب  دنوادخ  زا  مسج  تاصخشم 

. درادن رتمک  ناوتان ، زجاع و  تاقولخم  زا  زیچ 
لاعتم تاذ  نآ  يارب  مه  ار  تسا  مسج  صاوخ  زا  هک  نتشاد » ناکم   » بیترت نیا  هب  دناهداد و  ياج  اهربا  يور  نامسآ و  رد  ار  وا  ياهدع 

. دناهدش لئاق 
هارمه یخیرات  غاب  نیا  رد  وا  نانآ ، معز  هب  دنهدیم . ياج  ندـع  غاب  رد  یهاگ  هدروآ و  نییاپ  مه  نامـسآ  زا  ار  وا  نایحیـسم  نایدوهی و 

22 دنکیم ! شدرگ  نامارخ  نامارخ  نآ  يافص  اب  ابیز و  فیرظ و  ياهنابایخ  رد  یهاگحبص و  میسناب 
انب هک  دنزاس  یم  رهاظ  مالسلا  هیلع  میهاربا  همیخ  رد  رب  هناگهس )! نادنوادخ  ای   ) رگید رفن  ود  قافتا  هب  يرـصم » ناتـسطولب   » رد ار  وا  هاگ 

برچ و ياذغ  دیوشیم و  ار  شیاپ  هدروآ و  بآ  يردق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تسا . هدمآ  دورف  مالـسلا  هیلع  میهاربا  شاهدـنب  ياضاقت  هب 
هیاس ریز  رد  دـننکیم و  لوانت  نانآ  دروآ و  یم  ناشیارب  تسا  نان » هلاسوگ و  تشوگ  ریـش و  هرک و   » زا بکرم  هک  یلـصفم  ذـیذل  مرن و 

23 دنمرآیم ! تخرد 
هچ ره  دـنوادخ  گنج  نیارد  هک  تسا  هجوت  لـباق  دنتـسرفیم . بوقعی  اـب  گـنج  هب  هدرک و  لزاـن  لـیئونف »  » نیمزرـس رد  ار  وا  زین  هاـگ 

تاجن بوقعی  گنچ  زا  ار  دوخ  یـصوصخم ، تراهم  اـنمت و  شهاوخ و  اـب  طـقف  دـناوتیمن و  دوش  زوریپ  ناـمرهق  بوقعی  رب  دـشوکیم 
24 دهدیم .

. دـناهدش لـئاق  دـنوادخ  يارب  ینامـسج  فلتخم  ضراوع  لـیجنا  تاروت و  ینعی  دوخ  یلعف  ياـهباتک  رد  ناـنآ  هک  تسا  تروـص  نیا  هب 
ییادخ 
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 ...! دنیوشیم و ار  شیاپ  تسد و  دباوخیم و  دروخیم ، رگید  ياهناسنا  نوچمه  دناهدرک  روصت  نانآ  هک 

ادخ ياج  هب  یلایخ  دوجوم  کی  شتسرپ 

هب نتفای  تسد  يارب  دوخ  معز  هب  نانآ  دـناهتفرگ . شیپ  رد  يرگید  قیرط  دـنوشیم  هدـید  افرع » ناـیفوص و   » ناـیم رد  بلغا  هک  ياهدـع 
قوـلخم ییزج و  تادوـجوم  نیمه  نـیع  ار  ادـخ  دـناهدرک و  یفن  ار  دـنوادخ  تاذ  زا  ریغب  يدوـجوم  ره  باـن ، صلاـخ و  دـیحوت  کـی 

. دناهتشادنپ
! دهدیم يور  دنوادخ  تاذ  رد  زین  رگید  ماسجا  تالاعفنا  لعف و  مامت  نانآ  رظن  هب  هک  تسا  صخشم 

دتفا نورب  هدرپ  زا   » دوخ لوق  هب  دـنراد و  رتشیب  روهت  هک  رگید  ياهدـع  اما  دـناهدرک  نایب  هراشا  هیاـنک و  تروص  هب  یخرب  ار  هشیدـنا  نیا 
تب نامه  هب  رصحنم  ار  ادخ  هک  نیا  هب  طورشم  ار  یتسرپتب  هک  دناهتفر  دنت  ياهزادنا  هب  یضعب  دناهدرک . زاربا  ار  نآ  تحارص  هب  زار ،»!

دننکیم نایب  ار  يرگید  رظن  دنراد  راک  ورـس  زورما  یعیبط » مولع   » اب هک  ناسانـشادخ  زا  يرگید  هّدع   25 دناهدرمش . زیاج  مینادن  صاخ 
تـسا رتا »  » شمان هک  یئرمان  نزویب  هدام  نیا  دنکن  دنیوگیم  دوخ  شیپ  دنـسریم ،  27 رتا »  » هیضرف هب   26 رون »  » ثحبم رد  یتقو  ناـنآ 

28 دشاب . ناهج  يادخ  نامه 
هنوگ چـیه  هدام  نیا  رد  ام  دریگیم . رارق  دـنوادخ  تافـص  لباقم  رد  تسرد  دـید  میهاوخ  مینک  تقد  یـضرف  هداـم  نیا  تافـص  رد  رگا 

هدام  نیا  رثا  اهنت  میباییمن . تایح  تردق و  ملع ، ساسحا ، روعش ، زا  یتیصاخ 
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. دیآیم دیدپ  نآ  رد  یفلتخم  ياهتدش  اب  هک  تسا  ینوگانوگ  جاوما 

هنوگره تسین و  قولخم  تادوجوم  تافـصاب  سایق  لـباق  دـنوادخ  تافـص  دـنمهفب  دناهتـسناوتن  ناتـسرپادخ  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور 
، تقیقح رد  دـننادب . كاپ  ینامـسج  يدام و  رثا  هنوگره  زا  ار  دـنوادخ  دنتـسناوتن  نانآ  دروآیم . رد  رـس  فارحنا  زا  نانآ ، نیب  تهاـبش 
هتخاس و ار  یقولخم  دوخ  لایخ  ملاع  رد  وا  هکلب  تسین  تسرپادـخ  کی  تسا  هداد  لزنت  يدام  تادوجوم  دحرـس  اـت  ار  ادـخ  هک  یـسک 

. دنکیم شتسرپ 
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؟ دوشیمن هدید  ادخ  ارچ 

یلقع لیالد 

ریخا ياههیرظن  رگا  دراد . يدودحم  نیعم و  داعبا  یمـسج  ره  تسا . دودحم  راثآ  صاوخ و  تیفیک ، ناکم ، نامز ، ظاحل  زا  یمـسج  ره 
رد دنناوتیمن  مسج  ود  تسا . دودحم  زین  دـُعب  نیا  تهج  زا  مسج  سپ  تسا ، ماسجا  داعبا  زا  يدـُعب  مه  نآ  هک  میریذـپب  نامز  هرابرد  ار 

. تسا هارمه  اهتیدودحم  هلسلس  کی  اب  هراومه  ندوب  مسج  هصالخ  دندودحم . تهج  نیا  زا  دننک و  لاغشا  ار  يدحاو  ناکم  نامز ، کی 
هک يدوـجوم  رد  تسا . دودـحمان  ناـیاپیب و  رظن  ره  زا  دـنوادخ  سدـقم  تاذ  هک  میدرک  ثـحب  لـصفم  تروـص  هـب  یلبق  ياـهثحب  رد 

. درک روصحم  ناکم » نامز و   » نادنز مسج و  داعبا  رد  ناوتیمن  ار  نآ  تسا . هدش  یفن  یتیدودحم  هنوگره  تسا  تیاهنیب 
ار یمـسج  چـیه  دـنراد . رارق  یمیاد  رییغت  لوحت و  کـی  رد  يداـم  تادوجوم  ماـمت  مینادیم  تسا . لوحت  رییغت و  هلئـسم  رگید  يوس  زا 
. تسا لامک  يوس  هب  ای  دوب . دهاوخ  تهج  ود  رد  رییغت  نیا  دشاب ، ناسکی  تاهج  مامت  زا  ینامز  نآ »  » هظحل و ود  رد  هک  تفای  ناوتیمن 

نآ  دوشیم  مولعم  لوا  تروص  رد  تسا . هدش  ناصقن  طاطحنا و  راچد  ای 
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رییغت نیا  رثا  رب  نونکا  هک  یلامک  دوجوم  مود ، تروص  رد  دراد . نآ  هب  ور  یلوحت  رییغت و  اب  نونکا  هک  تسا  هدوب  یلاـمک  دـقاف  دوجوم 

. دوشیم تباث  هک  تسا  دوجوم  ِصقن  تیدودحم و  نیا  تروص ، ره  رد  تسا . هداد  تسد  زا  ار  نآ 
هاگچـیه دوجوم  نیا  عقاو  رد  تسا . مولعم  رما  نیا  لیلد  دوشیمن . یلوحت  رییغت و  هنوگچـیه  راـچد  یهاـنتمان  لـماک و  دوجوم  نیارباـنب ،

لوحت رییغت و  دهدب . تسد  زا  ار  یلامک  درادن  ینعم  تسا  نایاپیب  نوچ  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  دشاب  مزال  نونکا  هک  هدوبن  یلامک  دقاف 
یمـسج ره  هدنیآ  هتـشذگ و  هچخیرات  تروص  هب  هک  تسا  نآ  رد  هتـسویپ  مه  هب  یجیردت و  تالّدبت  هتـشر  کی  هدـنهد  ناشن  مسج  رد 

نیا دـهدیم . ناشن  ار  ماسجا  رد  صقن  لامک و  ناسون  زا  يرادومن  هک  تسا  نآ  صقاون  عفر  هب  مسج  تاجایتحا  مسج ، تـالوحت  تسا .
زا یعمج  دننام   ) هتـشذگ نایدا  رد  نارظنهتوک  یخرب  هک  تسا  تسرد  درادن . نایاپیب  لماک و  تاذ  کی  اب  یبسانت  هنوگچـیه  تیعـضو 

. دناهتشاد دنوادخ  درومرد  یتاروصت  نانچ  یعیبط  مولع  نادنمشناد  زا  یضعب  ای  لیئارساینب )
29 دننیبب . حیرشت  قاتا  رد  دوخ  یحارج  يوقاچ  ریز  ار  دنوادخ  دنتساوخیم  دوخ  لایخ  هب  نادنمشناد  نیا 

اما دـشاب  هتـشاد  یتهج  تمـس و  گنر ، ناکم ، دـیاب  دوجوم ، کـی  ندـید  يارب  دـشاب . تیور  لـباق  اـت  تسین  مسج  اًلـصا  دـنوادخ  ریخ ،
. دنکیمن قدص  دنوادخ  دروم  رد  دراوم  نیا  زا  مادکچیه 

هدهاشم منیبیم ». وت  يامیـس  مدرک  رظن  هچ  ره  رب   » رعاش لوق  هب  تسوا . رثا  یتسه  ملاع  میینیبب . اج  همه  رد  ار  دـنوادخ  راثآ  میناوتیم  ام 
رثا
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سپ تسا . قولخم  کی  وا و  رثا  طقف  مینیبیم  هچنآ  تسا و  ندید  لباق  ریغ  دنوادخ  تاذ  تسین . تاذ  دوخ  هدـهاشم  ینعم  هب  ادـخ  تاذ 

رد هک  تسا  هداد  لزنت  دودحم  دوجوم  کی  دحرـس  ات  ار  وا  هکلب  تسا  هدیدن  ار  ادخ  عقاو  رد  دنیبیم  ار  وا  تاذ  دوش  یعدم  یـسک  رگا 
. تسادخ قولخم  هکلب  تسین  ادخ  نآ  تروص  نیا 

هب دـناهدرک  یعـس  ناـنآ  تـسا . هدوـب  رظنهتوـک  مدرم  هـب  عوـضوم  نـیمه  ندـنامهف  قـح ، نادرم  ناربـمغیپ و  گرزب  تالکـشم  زا  یکی 
. دنزاس نشور  مدرم  يارب  ار  مهم  بلطم  نیا  دشاب  اهنآ  مهف  روخرد  هک  يدح  ات  فلتخم  ياهنابز  نوگانوگ و  ياهتروص 

. دیسر مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  یصخش  هک  میناوخیم  ثیدح  کی  رد 
؟ دراد تقیقح  بلطم  نیا  ایآ  دوش  هدید  تسا  نکمم  ادخ  دنیوگیم : مدرم  زا  یضعب  دیسرپ : ناشیا  زا 

تسا و باجح »  » رون ءزج  داتفه  زا  یئزج  شرع »  » تسا و شرع »  » رون ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  باتفآ  رون  : » دومرف مالسلا  هیلع  ترـضح 
«. تسا ّرس »  » ءزج داتفه  زا  یئزج  باجح » »

باتفآ صرق  هب  هریخ  هریخ  تسین  نامسآ  رد  يربا  هک  یعقوم  رد  دنیوگیم  تسار  رگا  دوش ، هدید  تسا  نکمم  ادخ  دنیوگیم  هک  اهنیا 
30 دننک . هاگن 

: هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
دنوادخ تسوا  دنیبیم و  ار  اهمـشچ  وا  اما  دننیبیمن  ار  دنوادخ  اهمـشچ  ریبخلا ؛ فیطللا  وه  راصبالا و  كردـی  وه  راصبالا و  هکردـت  «ال 

(1) «. اناد فیطل و 

هیآ 103. ماعنا ، هروس  - 1
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ياهتفرن هک  ار  ییاهرهـش  و  دـنه »  » و دنـس »  » لاـیخ رکف و  ملاـع  رد  دوشیم  رایـسب  تسا .» رتقیقد  مشچ  دـید  زا  رکف  يورین  : » دـیامرفیم

31 دوش !؟ یم  هدید  وت  مشچ  اب  ایآ  دجنگیمن  وت  رکف  هب  هک  ییادخ  نک  رکف  الاح  ینیبیمن ؛ مشچ  اب  هک  یلاح  رد  ینیبیم 
دیآیمن مشچ  هب  یکچوک  يدرخ و  زا  هک  تسین  رطاخ  نیا  هب  مینیبیمن  مشچ  اب  ار  دـنوادخ  رگا  هک  میبایرد  تانایب  نیا  زا  میناوتیم  اـم 

. تسین وا  ندید  هب  رداق  ام  ياهمشچ  هک  تسا  ردق  نآ  وا  تمظع  هکلب 
دناوتیم هک  زین  لقع  مشچ  درادـن . ار  وا  ندـید  ییاناوت  لـیلد  نیا  هب  تسا و  يداـم  دودـحم  ماـسجا  ندـید  هب  رداـق  طـقف  اـم  ياهمـشچ 

. تسا زجاع  سدقم  تاذ  نآ  لماک » ندید   » زا دنیبب  ار  يدام  ریغ  تادوجوم 
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؟ تساجک دنوادخ 

! اج چیه  اجهمه و 

يداـیز يواـکجنک  رارـصا و  اـب  و  تساـجک »؟ ادـخ  : » تسا نیا  دنـسرپیم  دوخ  رداـم  ردـپ و  زا  ناـکدوک  هک  یلاوس  نیتـسخن  مینادیم 
. دننک ادیپ  ار  ادخ  ياج  دنهاوخیم 

هـسیاقم ناشدوخ  هب  تبـسن  ار  زیچ  همه  اهنآ  دـنکب . ار  یلاوس  نینچ  دراد  قح  تسا  لماکت  دـشر و  لاـح  رد  هک  ینهذ  اـب  كدوک  کـی 
. دننکیم

ياـههچب دراد ؛ ياهناـخ  منیبیم  هک  ار  يرگید  سک  ره  دنتـسه ، ییاـج  رد  مه  مرداـم  ردـپ و  متـسه ، ییاـج  نم  دـنیوگیم : دوخ  شیپ 
!؟ تساجک رد  ادخ  سپ  دنتسه . ياهناخ  رد  یگمه  اهنآ ، ردام  ردپ و  میاهیسالکمه ، هیاسمه ،

نهذ ربارب  رد  اهنآ  هک  تسا  یخـساپ  نیا  تساهنامـسآ . رد  ادخ  دـنیوگیم : یتحار  هب  شـسرپ ، نیا  هب  نداد  باوج  يارب  اهردام  ردـپ و 
رد بجعت  اما  دنک  عناق  ار  كدوک  نهذ  دناوتیم  باوج  نیا  هک  تسا  تسرد  درادـن . مه  يرگید  هار  دـننکیم و  نایب  كدوک  واکجنک 

. دنراد نامیا  نآ  هب  دنوشیم و  عناق  خساپ  نیمه  هب  زین  نالاسگرزب  زا  یخرب  هک  تسا  نیا 
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نیا درک  لوبق  دـیاب  دنتـسین ؟ ریگرد  یـشسرپ  نینچ  اب  نالاسگرزب  ایآ  دوشیم ؟ حرط  ناـکدوک  نهذ  رد  طـقف  شـسرپ  نیا  یتسار  هب  اـما 

حیرص خساپ  کی  هب  جایتحا  تسین و  هداتفا  اپشیپ  هداس و  رما  کی  هلئسم  دوخ  اما  دنراد  مرش  نآ  نایب  زا  دنچ  ره  تسه  زین  اهنآ  لکشم 
. دراد یساسا  و 

ضقانت کی  نمـضتم  هلمج  نیا  ایآ  درادـن »! مه  ناکم  اج و  لاح  نیع  رد  تسه  اج  همه  دـنوادخ  : » دـنیوگیم اـم  هب  یلقع  ياهلالدتـسا 
نـشور يارب  تسین . رارق  نیا  زا  عوضوم  ریخ ، تسین ؟ نهپ » شیر  هسوک   » ریظن فورعم  لوق  هب  اـی  عـبرم » هریاد   » دـننامه تسین ؟ راکـشآ 

: داد يرصتخم  حیضوت  دیاب  بلطم  ندش 
صاخ و رادـقم  يدام  دوجوم  کی  تسا . ناکم  رادـقم  کی  لاغـشا  ینعم  هب  نتـشاد  ناکم  میراد . ناکم  هدام  ِملاع  تادوجوم  همه  ام و 

اجنیا  » و دعب » لبق و   » دننام یمیهافم  ًالوصا  تسین . اجنیا  دشاب  اجنآ  رگا  تسین و  اجنآ  دشاب ، اجنیا  رگا  دنکیم . لاغشا  ار  ناکم  زا  ینیعم 
رگید میتسه ، دودـحم  ناکم  کی  رد  ام  نوچ  دـنیآیم . دوجو  هب  ناکم  لاغـشا  رد  يدام  تادوجوم  تیدودـحم  نیمه  هطـساوب  اجنآ » و 
نتفای ماجنا  ناکما  میـشاب  هتـشاد  میناوتیم  هک  یناکم  دودح  رد  ام  ياهتیلاعف  اریز  دشاب  دودـحم  زین  ام  ياهتیلاعف  مامت  هک  تسا  یعیبط 

. دنراد
. تسا دودحم  زین  ام  ياهتیلاعف  هزوح  سپ  تسا ، دودحم  ناکم ، هک  نآ  لیلد  هب  و 

ار صخـشم  ناکم  کی  تسین و  نیعم  هطقن  کـی  هب  هتـسباو  يداـم ، تادوجوم  تیعـضو  فـالخ  رب  ناـیاپیب » دودـحمان و  یتسه   » کـی
لاغشا 
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. تسا ضراعت  رد  نآ  تاذ  اب  هک  تسا  نتشاد  نایاپ  دح و  تیدودحم و  ینعم  هب  صخشم  ناکم  نتشاد  يدوجوم  نینچ  يارب  دنکیمن .

اج همه  رد  هرخـالاب  اـم و  دوجو  نورب  نورد و  رد  رواـنهپ ، ياـضف  طاـقن  نیرترود  رد  تسه ، اـیرد  رد  تسه ؛ اـج  همه  يدوـجوم  نینچ 
. تسه

ياههدنتـسرف جاوما  دننام  ای  تسا و  هدرک  رپ  ار  اج  همه  هک  تسا  رتا »  » دننام یهانتمان  تاذ  دوجو  هک  دـننک  روصت  دـیاش  طلغ ، هب  یخرب 
يرگید لکش  هب  ار  دوخ  اجنیا  رد  هک  تسا  یسایق  هیبشت و  نامه  نیا  اما  دریگیم . دوخ  رپ  لاب و  ریز  ار  یعیسو  هقطنم  هک  تسا  ییویدار 

نیا رد  عوضوم  نیا  لیلد  تسین . ییویدار  ياههدنتـسرف  جاوما  ای  رتا »  » شرتسگ دننام  یهانتمان  تاذ  ِدوجو  ِتعـسو  ریخ ، دـهدیم . ناشن 
. دراد قرف  رگید  ءزج  اب  ءزج  ره  هک  دنراد  ییازجا  ییویدار  جاوما  و  رتا »  » هک تسا 

ضرف اب  یتح  رگید  رهـش  اب  ام  رهـش  يویدار  جاوما  دراد و  قرف  هیاسمه  هناخ  رتا  يازجا  اب  تساـم ؛ هناـخ  رد  هک  يرتا  يازجا  لاـثم  يارب 
کی تسا و  ءازجا  دـقاف  يدراوم  نینچ  فالخ  رب  یهانتمان  تاذ  دـننکیم . قرف  مه  اب  زاب  ندوب  جوم  کی  نتـشاد و  هدنتـسرف  عبنم  کـی 

. تسا طیسب  دوجوم 
هک تسا  ینعم  نیا  هب  ندوب  ناکم  قوفام  تسا . ناکم  قوفام  ًاـساسا  وا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  یهاـنتمان  تاذ  ندوب  اـج  همه  تقیقح ، رد 
رد وا  دوجو  همه  دـشاب . رترود  ای  رتکیدزن  يرگید  دوجوم  هب  تبـسن  دوجوم  کـی  هب  هک  تسین  نینچ  تسا . ناـسکی  وا  ربارب  رد  اـهناکم 
اب هشیمه  اهنآ  اریز  تسا  لکشم  دارفا  یضعب  يارب  يزیچ  نینچ  روصت  هک  تفریذپ  دیاب  هتبلا  درادن .)! همه  وا  دوجو  اًلصا   ) تسه اج  همه 

. دنراد یفلتخم  ياهتبسن  مه  اب  هک  دنتشاد  راک  رس و  یتادوجوم 
کی  نهذ ، هب  بلطم  ندرک  کیدزن  عوضوم و  ندش  نشور  يارب 
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ام زا  رگا  دز . یلاثم  نآ  دروم  رد  ناوتب  ات  تسین  يزیچ  چـیه  دـننامه  دـنوادخ  یهانتمان  تاذ  هچ  رگ  دـنکیم  کمک  ياهزادـنا  اـت  لاـثم 

تسا رتگرزب  لک  دنسرپب  ام  زا  رگا  تسا . ددع 4  هجیتن  میهدیم  باوج  دوشیم  ردقچ  رگیدکی  اب  ددع 2 و 2  ود  برض  لصاح  دنسرپب 
رد داد  میهاوخ  باوج  تساجک  ءزج  زا  لک  ندوب  رتگرزب  ای  برـض و  لـصاح  نیا  هجیتن  دنـسرپب  رگا  اـما  لـک . میهدیم  باوج  ءزج  اـی 

ددع برـض 2 و 2  لصاح  هجیتن  ای  ءزج  زا  تسا  رتگرزب  لک  هک  تقیقح  نیا  ناهج . زا  ياهطقن  ره  رد  نیمز و  رد  نامـسآ ، رد  اج ، همه 
« درجت  » عون کـی  نیناوق  نیا  دـنراد . ار  تیـصاخ  نیمه  یملع  نیناوق  ماـمت  تقیقح  رد  درادـن . ینیعم  صاـخ و  ناـکم  اـج و  دوشیم ،  4

ناکم اج و  اما  دنتسه  اج  همه  هک  نآ  دوجو  اب  تفگ  اهنآ  هرابرد  ناوتیم  هجیتن ، رد  دنکیمن . یصاخ  ناکم  هب  هتسباو  ار  اهنآ  هک  دنراد 
. دنرادن یصاخ 

، ریخ تسه . اـم  ياـهگر  رد  نوـخ  هک  تسین  هلمج  نیا  دـننام  تسه  اـم  نورب  نورد و  رد  وا  مییوـگیم  هک  دـنوادخ  دروـم  رد  نیارباـنب 
یتسه نیع  وا  یتسه  دـندقتعم  هک  تسین  زین  هیفوص  یخرب  رظن  ِدـننام  وا  تسین . ام  نورد  رد  یپ  گر و  اـی  اذـغ  اـی  نوخ  دـننام  دـنوادخ 

. تسا تادوجوم 
یتسه هطیح  زا  زیچ  چـیه  هک  تسا  دودـحمان  نانچنآ  وا  تسا . ناکم  قوفام  وا  یتسه  هک  ینعم  نیا  هب  تسام  نورب  نورد و  رد  دـنوادخ 

ءاقب یتسه و  دنرضاح و  وا  ربارب  رد  یناسکی  تروص  هب  تادوجوم  همه  رتنشور  ترابع  هب  تسه و  تادوجوم  همه  اب  وا  تسین . نوریب  وا 
. دیوگیم هچ  هرابنیا  رد  یلعف  نایدا  مینیبب  تسا  رتهب  یلقع  لالدتسا  نیا  زا  دعب  نونکا  تسوا . زا  اهنآ 

***
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تاروت نآرق و  رد  دنوادخ  یفرعم  هسیاقم 

یهلا نایدا  اهنیا  رگم  دیریگیم ؟ هدرخ  تیحیسم  تیدوهی و  نییآ  هب  دوخ  ياههتـشون  رد  امـش  ارچ  هک  دنریگیم  داریا  ام  رب  عقاوم  یخرب 
هدـیزگرب ناربمایپ  مالـسلا » هیلع  نارمع  نب  یـسوم   » و مالـسلا » هیلع  میرم  نب  یـسیع   » ایآ دنتـسین ؟ ینامـسآ  اهنآ  ياـهباتک  رگم  دنتـسین ؟

؟ دناهدوبن دنوادخ 
رـشب تیاده  يارب  ار  راوگرزب  ود  نیا  دنوادخ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زیچ  کی  تشاذگ . قرف  زیچ  ود  نیب  دـیاب  تفگ  ناوتیم  باوج  رد 
راتفگ قدص  رد  زگره  میرادن و  ياههبـش  کش و  هنوگچیه  دروم  نیا  رد  دـندوب . دوخ  تما  يارب  یحو  قداص  نیلماح  نانآ  هداتـسرف و 
تـسد رد  لیجنا  تاروت و  ياهمان  هب  باتک  ود  نونکا  هک  نیا  اما  میرادـن . يدـیدرت  اـهنآ » یلـصا  نییآ   » یتسرد گرزب و  ربماـیپ  ود  نیا 

. تسا يرگید  زیچ  میراد 
. تسا هدش  هداتسرف  ادخ  يوس  زا  دنک  رواب  دناوتیمن  یمیلس  لقع  چیه  هک  میروخیم  رب  یبلاطم  هب  باتک  ود  نیا  رد  ام 

هک هدرک  تافارخ  تاموهوم و  راچد  ار  باتک  ود  نیا  ینامـسآ  میلاعت  نانچنآ  عالطایب  ناداـن و  دارفا  ياوراـن  ياـهتلاخد  ناـمز و  رذـگ 
ورف زیگنالد  فافـش و  رایـسب  یتارطق  تروص  هب  ناراـب  بآ  زین  تعیبـط  رد  تسا . هدـش  نوـگرگد  شودـخم و  یلک  هب  شایعقاو  هرهچ 
دکار یلادوگ  رد  ای  دوش  هفاضا  نآ  هب  نفعتم  فیثک و  یجراخ  داوم  درذـگب و  هدولآ  ینیمز  زا  دوخ  ریـسم  رد  تارطق  نیا  رگا  دزیریم .

. دوشیم لدبم  کلهم  یّمـس  هب  تشاد و  دهاوخن  ار  هیلوا  ییاراوگ  تیفافـش و  نآ  رگید  تروص  نیا  رد  دوش ، لیدبت  یقالتاب  هب  دنامب و 
رد ینارون  میلاعت  نآ  دناهدش . یتیعضو  نینچ  راچد  زین  ناربمایپ  ینامسآ  میلاعت  عقاو  رد 
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لیبق نیا  زا  تیحیسم  دوهی و  یلعف  نییآ  تسا . هدش  هدننک  هارمگ  یموسر  نییآ و  هب  لدبم  نادان ، یفارخ و  دارفا  هدولآ  ياهزغم  نیمزرس 

. تسا
ییاهرایعم اههار و  يرـشب  لوعجم  میلاعت  زا  ناربمایپ  یهلا  میلاعت  ییاسانـش  يارب  هک  دـید  میهاوخ  ناربمایپ » ییاسانـش  قرط   » ثحب رد  ام 
. دهد ناشن  ام  هب  ار  هار  عون  ود  نیا  یبوخ  هب  دناوتیم  میلاعت  نیا  بلاطم  رد  لمأت  اهنآ و  تایوتحم  هعلاطم  کشیب  دراد . دوجو 

نآ ریثأت  هک  تفای  تسد  نامیا »  » فرگـش تردق  زا  یجوم  نانچ  هب  یهلا  ناربمایپ  تامیلعت  راتفگ و  زا  هلمج  دنچ  هعلاطم  اب  دوشیم  هاگ 
رد تسین . رـشب  هدییاز  تامیلعت  نیا  داد  صیخـشت  ناوتیم  یبوخ  هب  هک  تسا  نامیا  نیا  وترپ  رد  تسا . رتيوق  ياهزجعم  ره  هدـهاشم  زا 

يارب تسا و  ناسآ  هداس و  يرما  رکفت  لمأت و  لها  يارب  یعقاو  ناگداتسرف  راتفگ  قدص  صیخـشت  دنیوگیم : نادنمـشناد  هک  تساجنیا 
32 لکشم . يداع  مدرم 

تافص ثحب  نیمه  دهدیم  ناشن  ار  نارظنهتوک  رکف  هدییاز  تالیخت  یهلا و  ناربمایپ  راتفگ  رد  ِفالتخا  نیا  هک  یثحابم  نیرتساسح  زا 
. تسا یهلا 

تسد دراد . ناکم  مه  تسا و  مسج  مه   » وا میسانشب . دنکیم  یفرعم  تاروت  هک  ار  ییادخ  هتـشذگ  ثحابم  رد  میتسناوت  یلامجا  روط  هب 
تــسکش هاـگ  دوـشیم و  زوریپ  هاـگ  دراد . سرت  دـسح و  دوریم . هار  دـباوخیم و  دروـخیم ، اـم  دــننام  دراد . شوـگ  مـشچ و  اـپ و  و 

ریگلفاغ ار  وا  عقاوم  یهاگ  هرخالاب  دوشیم و  نامیشپ  دعب  دنزیم و  بآ  هب  رادگیب  تسا . طاشنرس  هاگ  دوشیم و  هتسخ  هاگ  دروخیم .
!« دهدن تسد  زا  ار  مزال  طایتحا  هدنیآ  يارب  دریگیم  میمصت  رطاخ  نیا  هب  دننک و  یم 
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ناتیارب بلطم  نیا  مه  ات  دـینک  هعلاطم  تسا  ناهج  نایحیـسم  نایدوهی و  ماـمت  لوبق  دروم  هک  ار  شیادـیپ  رفـس  زا  باـب  هاـجنپ  تسا  رتهب 

. دیبای تسد  رگید  بلاطم  یلیخ  هب  هک  نیا  مه  دوش و  تابثا 
: درک نایب  تروص  نیا  هب  ار  نآرق  رظن  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  دنکیم ؟ یفرعم  هنوگچ  ار  دنوادخ  میرک  نآرق  وس ، نیا  رد  اما 

(1)« تسه نیمز  رد  هچ  نامسآ و  رد  هچ  اج ، همه  هکلب  درادن  یصاخ  لحم  ناکم و  وا  ضرالا  یف  تاومسلا و  یف  هللا  وه  «و 
(2)« تساجنآ رد  دنوادخ  مینک  ور  فرط  ره  هب  هللا  هجو  مثف  اّولوت  امنیا  »

(3)« تسام اب  اج  همه  رد  وا  متنک  امنیا  مکعم  وه  »
(4)« تسا رتکیدزن  ام  دوخ  زا  ام  هب  دیرولا ؛ لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  «و 

(5)« تسوا اج  همه  رد  یقیقح  دوبعم  هلا  ضرالا  یف  هلا و  ءامسلا  یف  يذلا  وه  «و 
(6)« دنیبیم ار  همه  وا  یلو  دوشیمن  هدید  یمشچ  چیه  اب  راصبالا ؛ كردی  وه  راصبالا و  هکردت  «ال 

(7)« دنزرف هن  دراد و  ردپ  هن  دلوی ؛ مل  دلی و  مل  »
(8)« تسا ناسآ  لهس و  وا  هدارا  ربارب  رد  زیچ  همه  ضرالا  یف  تاومسلا و ال  یف  ییش  نم  هزجعیل  هللا  ناک  ام  «و 

هیآ 3. ماعنا ، هروس  - 1

هیآ 115. هرقب ، هروس  - 2

هیآ 4. دیدح ؛ هروس  - 3

هیآ 16. هروس ق ، - 4

هیآ 84. فرخز ، هروس  - 5

هیآ 103. ماعنا ، هروس  - 6

هیآ 3. دیحوت ، هروس  - 7

هیآ 44. رطاف ، هروس  - 8
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(1)« تسین یفخم  وا  رب  اهنامسآ  نیمز و  رس  ات  رس  رد  یعوضوم  چیه  ءامسلا ؛ یف  ضرالا و ال  یف  هرذ  لاقثم  نم  کبر  نع  بزعی  ام  «و 

ياهنامز هچ  رد  میرک  نآرق  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  دیاب  تسا . نآرق  تایآ  لوزن  نامز  میرک  نآرق  تانایب  نیا  دروم  رد  هجوت  لباق  هتکن 
رد ریگرد و  تافارخ و  ماهوا و  رد  قرغ  ياهلیبق ، یموق و  ِّتیبصع  ِتّدـش  اب  یمدرم  نیب  رد  نآرق  تسا . هدـش  لزان  یمدرم  هچ  نیب  رد  و 

دناوتیم یفصنم  صخش  ره  رگید  هدرک ، نایب  هک  یبلاطم  نآرق و  لوزن  خیرات  هب  هجوت  اب  دش . لزان  يودب  يراتفر  هناکرـشم و  ییاهنییآ 
. دشاب هتفرگ  ماهلا  يرشب  قوف  ملع  عبنم  زا  دیاب  دشاب و  رشب  رکف  هدییاز  دناوتیمن  باتک  نیا  دنک  تواضق 

هیآ 61. سنوی ، هروس  - 1
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دنوادخ ییاناوت 

تایح زیگناتفگش  عونت 

اب فلتخم  ناگدـنرپ  دـیاهدید ؟ کیدزن  زا  ار  نوگانوگ  تاناویح  زیگنا  تریح  عونتم و  ياهلکـش  ایآ  دـیاهتفر ؟ شحو  غاب  هب  نونکات  ایآ 
اهدص دـنلب و  رایـسب  ای  هاتوک  ياهاپ  اب  شوماخ ، ای  ناوخ  زاوآ  گرزب ، ای  کچوک  هتـشگرب ، ای  فاص  ياهراقنم  ابیز ، گنراگنر  ياهلاب 

. رگید فالتخا 
، ناگدـنرد ناگدـنزخ ، عاونا  دـید ؛ ار  یفلتخم  تاـناویح  درک و  یـشکرس  ار  یفلتخم  ياـهسفق  شحو ، غاـب  دـننام  یطیحم  رد  ناوتیم 

. رگید بیجع  نارادناج  دشخردیم و  رولب  دننام  اهنآ  فافش  ياهندب  هک  ینایهام  یبآ و  ناروناج 
تایح و لوصا   » نارادناج یتایح  عونت  مامت  اب  هک  دبایرد  دناوتیم  وا  دوشیم . روربور  تایح  زا  یفلتخم  لاکـشا  اب  شحو  غاب  رد  ناسنا 

هبار یگنراگنر  فلتخم و  ياهسابل  همه  نیا  هک  دباییم  ار  يدودحم  لوصا  وا  هلب  دنتسه . يدودحم  نیعم و  لوصا  هتـشر  کی  یگدنز »
نیـسحت و سح  نیا  دـیوگیم . نیرفآ  تسا  هدیـشخب  یگدـنز  هب  عوـنت  همه  نیا  هک  یتردـق  أدـبم  نآ  هب  ور ، نـیا  زا  تـسا و  هدرک  نـت 

نینچ  اب  هکره  عطق  روط  هب  دشاب . تسرپادخ  دارفا  صوصخم  هک  تسین  يزیچ  ندش  هدز  تفگش 
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ساسحا دوخ  لد  قمع  رد  عوضخ  هب  هتخیمآ  مهبم  سح  کی  زاـب  دـشاب  يداـم  يدرف  دـحلم و  کـی  رگا  یتح  دوش ، وربور  ییاـههرظنم 

. تسین ریسفت  لباق  يرگیدام »  » لوصا اب  هجو  چیه  هب  هک  دنکیم 
ناوتیم اـجنآ  رد  درک . ندـید  ناـهایگ  هب  طوبرم  ياـههفرغ  زا  صوصخب  تفر و  یعیبـط  مولع  ياـههزوم  هب  ناوتیم  تروـص ، نیمه  هب 

رد . » تسا رتبیجع  يرگید  زا  کی  ره  هک  نوگانوگ  ياههگرب  اههقاس و  گنراگنر ، ياهلگ  اب  ناهایگ  دـید ، ار  ناـهایگ  ماـسقا  عاونا و 
. تسا هدرک  ییامندوخ  عونتم  ياهتروص  اههفایق و  رد  هک  میباییم  ار  یتابن » یگدنز  دودحم  لوصا  زین  اجنیا 

مولع هزوم  شحو و  غاب  دننام  ییاهناکم  هتبلا  دید . ار  ناهایگ  نارادناج و  عونت  زا  یکچوک  رایسب  ياههنومن  ناوتیم  ییاهناکم  نینچ  رد 
. تفایرد ناوتب  یبوخ  هب  ار  تایح  عونت  هک  دنتسین  ییاجنآ  یعیبط ،

رگید ییاج  رد  اهنآ  ِیلـصا  ِدازآ  ياهطیحم  دـنوشیم . هدـید  گنرمک  طاشنمک و  هدرمژپ و  ریگلد ، گنت و  ياـهاضف  نیا  رد  تادوجوم 
. تسا

اـهایرد و قاـمعا  اـهنابایب ، اهتــشد و  اـههوک ، اـههرد و  اـههپت و  يدـنلب  یتـسپ و  اـهلگنج ، لد  ناـمه  نارادـناج  نـیا  یقیقح  هاگــشیامن 
جاتحم رذگدوز  یحطس و  هعلاطم  نیرتکچوک  دوشیم و  هدید  تایح  یقیقح  يامیـس  یلیـصا  رکب و  ياهطیحم  نانچ  رد  تساهـسونایقا .

. تسا دایز  هلصوح  نتشاد  ندنارذگ و  تقو  اهتعاس  هب 
. دوشیم نشور  عوضوم  نیا  نامندب  ياهلولس  رب  هداس  رظن  کی  اب  تسا . تایح  عونت  ياههنومن  نیرتروآ  تفگـش  زا  یکی  نامدوخ  ندب 

یترابع  هب  ای  هدنز  دوجوم  کی  نامندب  ياهلولس  زا  کی  ره 
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ظاحل زا  يراـتفر  تدـحو  نیا  دوجو  اـب  اـما  تسا . لـثم  دـیلوت  هیذـغت و  ومن و  ياراد  هک  دوشیم . بوسحم  یتاـیح  دـحاو  کـی  نشور 

ياهلولـس نوچ  یفلتخم  ياهلولـس  ات  دوشیم  ثعاب  تاعونت  نیا  دراد . دوجو  اـهنآ  نیب  رد  ياهدرتسگ  تاـعونت  لکـش  زرط  ناـمتخاس و 
33 میشاب . هتشاد  بصع و ...  هچیهام ، تسوپ ،

، یتاـبن یناویح ، یگدـنز  نوچ  ینیعم  لوـصا  رد  هک  يراد  هنماد  عیـسو و  فـالتخا  عوـنت و  نیا  میمهفیم ؟ يزیچ  هچ  تقیقح  نیا  زا  اـم 
عونت و نینچ  شیادـیپ  أدـبم  میمهفیمن  یگنراـگنر  فـالتخا و  هرتسگ  نیا  زا  اـیآ  دـیوگ ؟ یم  يزیچ  هچ  اـم  هب  تساـمرف ، مکح  یلولس 

؟ تسا دودحمان  تردق  کی  ياراد  يرثکت 
نیا دـیوگیم  ام  هب  زورما  ملع  تسا . دودـحم  هداـس و  یلیخ  رواـنهپ  عیـسو و  ناـهج  نیا  یلـصا » حـلاصم   » هک تسا  هدـش  مولعم  هزورما 

حلاصم اب  هک  تسین  بیجع  اما  دناهدش . هتخاس  رگید  ءزج  دنچ  اهنوتورپ و  اهنورتکلا و  زا  هک  ییاهزیچ  ینعی  دنتسه ، اهمتا  نامه  حلاصم 
؟ دنکیمن تلالد  نآ  هدنزاس  میظع  دودحمان و  تردق  رب  رما  نیا  ایآ  دوش ؟ هتخاس  يروانهپ  میظع و  ناهج  نینچ  دودحم ، هداس و 

. مینکب ياهراشا  زین  یلقع  ياهلالدتسا  هب  دنوادخ  نایاپیب  تردق  رتهب  كرد  يارب  ینیع  تادوهشم  زا  ریغب  تسا  مزال  نونکا 
***

! تسا ناسکی  وا  يارب  اهناشکهک  هاک و  ِرپ  کی  هک  یسک 

تسا  دقتعم  وا  دنادب . يزیچره  ماجنا  رب  رداق  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  یقیقح  سانشادخ  کی  تسا . تردق »  » دنوادخ تافص  زا  یکی 
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تردق قلعتم  دشاب ، هتشاد  ناکما  یلقع  رظن  زا  دشابن و  لاحم  يرما  هک  ردق  نیمه  درک . روصت  ناوتب  هک  تسا  يزیچ  ره  رب  رداق  دنوادخ 
. درادن انعم  لکشم »  » و ناسآ »  » نوچ یمیهافم  وا  تردق  دروم  رد  ًالوصا  هکلب  تسا  ناسآ  يرما  وا  يارب  نآ  ماجنا  تسا و  دنوادخ 
تردـق دروم  رد  تسا . ناسکی  وا  يارب  شنیرفآ  نیا  دـهد و  ماجنا  ناشکهک  کی  ات  هاک  رپ  کی  داجیا  زا  هچ  ار  يزیچ  ره  تسا  رداق  وا 
تردـق تسا . رکذ  لباق  دـنک  عیرـس و  گرزب ، کچوک و  لکـشم ، ناسآ و  نوچ  یمیهاـفم  نامتردـق  ندوب  دودـحم  لـیلد  هب  ناـمدوخ 
ناسکی اهراک  مامت  ماجنا  میشاب  دقتعم  دنوادخ  یهانتمان  تردق  دروم  رد  هک  تسین  زیمآقارغا  سپ  تسا . ام  تردق  فالخ  رب  دودحمان 

، کچوک گرزب و  نوچ  یمیهاـفم  زا  مییوگب  تسین  بیجع  رگید  مینک  كرد  ار  دـنوادخ  تردـق  ندوب  دودـحمان  یبوخ  هب  رگا  تسا .
. تسا ناسکی  يزیچ  ره  ماجنا  دودحمان  تردق  کی  يارب  هک  نیا  هصالخ  تسین . يربخ  چیه  اهنیا  دـننام  لکـشم و  ناسآ و  دایز ، مک و 

34

! دراد تردق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  لیلد  نیا  هب 

یلقع لیلد  ]

هک یثحابم  هیاـپ  رب  ناوتیم  ار  یلقع  لـیلد  تسا . قلخ  نیوکت و  ملاـع  هک  تساـم  هبرجت  دروم  ملاـع  زا  تادـهاشم  ناـمه  لـیلد  کـی  ( 
: مینک نایب  ریز  حرش  هب  میتشاد  نونکات 

ینعی میریگب  رظنرد  ار  ضرف  نیا  فالخ  رگا  اما  تساناوت . يزیچ  ره  رب  ملسم  روط  هب  يدوجو  نینچ  تسا . نایاپیب  یتسه  کی  دنوادخ 
: دوب دهاوخ  هجو  هس  هب  راک  نآ  ماجنا  زا  عنام  مینادب ، ناوتان  يراک  ماجنا  رب  دنوادخ 
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. دیآرب راک  نآ  ماجنا  هدهع  زا  دناوتیمن  تسا و  دودحم  لعاف  تردق  فلا /-

. دنتسین بسانم  راک  ندرک  مامت  يارب  تسا و  دودحم  راک  نآ  ماجنا  يارب  لیاسو  ب /-
. دیآرب نآ  ماجنا  هدهع  زا  دناوتن  بسانم  لیاسو  اب  یتح  لعاف  دوشیم  ثعاب  هک  دراد  دوجو  راک  عوضوم  رد  یعناوم  ج /-

ِمدع نیا  دنناوتیمن . اما  دننک  داجیا  نآ  رد  ار  یمرخ  زبسرـس و  غاب  ای  هعرزم  هدرک و  دابآ  ار  ینیمز  هعطق  دـنهاوخیم  ياهدـع  لاثم  يارب 
: درک نایب  تروص  نیا  هب  ناوتیم  هک  ددرگیم  زاب  قوف  لیلد  هس  هب  يراک  نینچ  ماجنا  رد  ییاناوت 

. دیسر ياهجیتن  هب  ناوتیمن  دارفا  دادعت  نیا  اب  تسا و  مک  يراک  نینچ  ماجنا  يارب  مزال  دارفا  دادعت  فلا /-
. دنروخیمن يراک  نینچ  درد  هب  تسه  هک  یلیاسو  الصا  ای  تسا  مک  يزرواشک  مزال  لیاسو  اما  تسا  یفاک  دارفا  دادعت  ب /-

ای غاب  نآ  رد  ناوتیمن  هک  دراد  یبوغرمان  كاخ  نانچ  یلک  روط  هب  ای  تسا  خالگنـس  يردق  هب  درک  راک  نآ  يور  دـیاب  هک  ینیمز  ج /-
. دروآ دوجو  هب  ياهعرزم 

لعف ماجنا  زا  ار  نآ  عناوم ، نیا  اب  دروخرب  هدوب و  دودحم  هدنهد ، ماجنا  تردـق  هک  دـنوشیم  راک  ماجنا  عنام  یتروص  رد  لکـشم  هس  ره 
. تسین لکشم  تخس و  شیارب  زین  يزیچ  چیه  هرخالاب  یمزاول و  هب  جایتحا  هن  دراد و  یفعض  هن  دودحمان  تردق  کی  اما  درادیم . زاب 

. تشاد دهاوخن  دوخ  لعف  ماجنا  رد  یعنام  هجو  هس  ره  زا  دودحمان  تردق  نیاربانب 
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: درک نایب  تروص  نیا  هب  ناوتیم  ار  يرگید  لالدتسا 

دوش ماجنا  درادـن  ناکما  یلقع  ظاحل  زا  هک  تسا  لاحم  لمع  کی  لعف  نآ  ای  دـشابن ، رداق  یلعف  ماجنارب  دـنوادخ  هک  میریگب  ضرف  رگا 
رد هک  میاهدرک  روصت  يزیچ  اریز  تسا  طلغ  ام  ضرف  ِلصا  ندوب ، لاحم  تروص  رد  داد . شماـجنا  ناوتیم  تسا و  نکمم  رما  کـی  اـی 
نآ هک  مود  تروص  رد  دـنوادخ . تردـق  ندوب  دودـحم  رطاخهب  هن  تسام  روصت  هیحان  زا  نآ  ماجنا  مدـع  تسا و  نکمم  ریغ  دوخ  تاذ 

دوشیم مولعم  تروص  نیا  رد  دـشاب . نآ  ماجنا  هب  رداق  دـنوادخ  ریغ  يرگید  سک  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دوش ، ماجنا  تسا  نکمم  لـعف 
دوجو کی  اـب  هک  تسا  نیا  اـم  ضرف  اریز  تسا  دـنوادخ  زا  اـم  ضرف  فـالخ  يزیچ  نینچ  تسا . هدوب  رتلـماک  دـنوادخ  زا  دوجوم  نآ 

هک درک  ضرف  ار  يزیچ  ناوـتیمن  هک  تسا  نـیا  تروـص  ود  ره  هجیتـن  درک . ضرف  ناوـتیمن  ار  يرگید  دوـجو  یهاـنتمان ، دودـحمان و 
. دشابن نآ  نداد  ماجنا  هب  رداق  دنوادخ 

***
: دیامرفیم دیجم  نآرق 

، دنکیمن ناوتان  ار  دنوادخ  نامسآ  نیمز و  رد  زیچ  چیه  اریدق ؛ اهیلع  ناک  هنا  ضرالا  یف  تاومـسلا و ال  یف  ءیـش  هزجعیل  هللا  ناک  ام  «و 
(1) .« تساناوت اناد و  دنوادخ 

دوجوم هلـصافالب  وش ! دوجوم  دـیوگیم : درک  هدارا  ار  يزیچ  هاگره  هک  تسا  نیا  اهنت  وا  نامرف  نوکیف ؛ نک  لوقی  نا  ًائیـش  دارا  اذا  امنا  »
(2) .« دوشیم

هیآ 43. رطاف ، هروس  - 1

هیآ 83. سی ، هروس  - 2
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دنوادخ قلطم  تردق  رب  تاضارتعا 

دنوادـخ تافـص  دروـم  رد  هک  دارفا  نیا  دـناهدرک . حرطم  ار  یتاـضارتعا  دـنوادخ  تردـق  ثـحب  رد  یعیبـط  موـلع  نادنمـشناد  زا  یخرب 
ضقن دنوادخ  قلطم  تردق  تروص  ره  رد  هک  دننک  لقن  ار  یتاضارتعا  زا  دناهتـسناوت  دوخ  لایخ  هب  دـنراد  يدودـحم  صقان و  تاعالطا 

: دننکیم حرطم  ار  لیذ  تاضارتعا  یصوصخم  توخن  رورغ و  اب  نانیا  دوشیم .
لاحم يرگید  دنوادخ  دوجو  هک  دینک  لوبق  دـیاب  سپ  دـناوتیم  دـییوگب  رگا  دزاسب ؟ دوخ  لثم  يدوجوم  دـناوتیم  دـنوادخ  ایآ  فلا /-

. تسین
. دشاب يراک  ره  ماجنا  رب  رداق  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  سپ  دناوتیمن  دییوگب  رگا 

هک دروآ  دوجو  هب  یمیظع  گنـس  دـناوتیم  وا  هکنیا  ای  دـنک !؟ مودـعم  ار  نآ  دـناوتن  هک  دزاـسب  يدوجوم  دـناوتیم  دـنوادخ  اـیآ  ب /-
نینچ دناوتیم  دییوگب  رگا  دیاهدرک و  یفرعم  زجاع  ناوتان و  ار  ادخ  سپ  دناوتیمن ، دـییوگب  رگا  دـهد ! ناکت  ار  نآ  دـناوتن  مه  شدوخ 

. تسا ناوتان  زجاع و  دنوادخ  هک  دیاهدرک  فارتعا  مه  زاب  دروآ  دوجو  هب  ار  یمیظع  مسج 
گنس  ای  دنک  دوبان  ار  نآ  شدوخ  دناوتن  هک  يدوجوم  ندروآ  دوجو  هب 
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. تسا ناوتان  زجاع و  نآ  ماجنا  زا  دنوادخ  هک  دراد  يراک  ماجنا  هب  تلالد  دهد  تکرح  دناوتن  هک  یمیظع 

دییوگب رگا  دهد !؟ رارق  غرممخت  کی  نورد  رد  نآ ، ياهناشکهک  تارک و  مامت  اب  ار  يدام  ناهج  نیا  مامت  دـناوتیم  دـنوادخ  ایآ  ج /-
. دیاهدرکن یفرعم  يزیچ  ره  رب  رداق  ار  وا  زاب  دناوتیمن  رگا  تسین و  یندرک  رواب  دناوتیم ،

دناهتسناوت دوخ  نامگ  هب  دناهدرک و  حرطم  دنوادخ » دودحمان  تردق   » هرابرد اهیدامریغ  اهیدام و  هک  تسا  یتاضارتعا  زا  هنومن  دنچ  نیا 
. دنسرب نآ  یفن  هب  تروص  ره  رد  هک  دنهد  رارق  يروذحم  رد  ار  تردق  نیا  هب  نیدقتعم  ناتسرپادخ و 

: تسا یفاک  هلمج  کی  طقف  روکذم  تاضارتعا  مامت  هب  خساپ  رد 
«. تسین تردق  قلعتم  لاحم  رما  دریگیم و  قلعت  نکمم  روما  هب  تردق  هشیمه  »

: دوش رکذ  لاثم  دنچ  همدقم  ناونع  هب  تسا  مزال  نآ  حیضوت  يارب  تسا . یساسا  هدعاق  نوناق و  کی  هلمج  نیا 
اب ایآ  دـیراد . رایتخا  رد  مه  ار  اـههناخراک  نیرتزهجم  دـیتسه و  درف  نیرترهاـم  یکیرتکلا  ياـهپمال  نتخاـس  رد  امـش  هک  مینک  ضرف  - 1

هظحل نیع  نآ  ینـشور  هظحل  ینعی  شوماـخ !؟ مه  دـشاب و  نشور  مه  دـحاو » نآ  رد   » هک دـیزاسب  یپمـال  دـیناوتیم  مه  زاـب  نیا ، دوجو 
؟ تساجک زا  یناوتان  نیا  دیزاسب . ار  يزیچ  نینچ  دیناوتیمن  هک  هتبلا  دشاب ؟ نآ  یکیرات 

لاـحم يرما  نآ  دـیآ و  دوجو  هب  تسین  نکمم  يزیچ  نینچ  عقاو  رد  هکلب  تسامـش  لـیاسو  اـی  تراـهم  زا  یناوتاـن  نیا  تفگ  ناوـتیمن 
. تسا
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ردق ره  ياهناخ  دناوتیم  وا  ایآ  تسا . هتخاس  ار  يددعتم  ياهنامتخاس  نونکات  تسا و  نامتخاس  سدنهم  کی  هک  دیراد  یتسود  امش  - 2
دنلب ار  امـش  ضارتعا  يادـص  يداهنـشیپ  نینچ  دـشاب ؟ ییویدار  جاوما  ای  اوه  تاقبط  ای  باتفآ  هعـشا  زا  طقف  اما  دزاسب  رقحم  کـچوک و 

، نامتخاس کی  نتخاس  يارب  اما  تسا  هتخاس  یمیظع  ياهنامتخاس  نم  تسود  دییوگیم . امـش  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  هک  درک  دـهاوخ 
اما تسا  یلباق  درف  نم  تسود  تسین و  ناـمتخاس  حـلاصم  زا  هک  باـتفآ  هعـشا  تسا . مزـال  یـصاخ  حـلاصم  کـچوک  هچ  گرزب و  هچ 

. دنروخیمن راک  نیا  درد  هب  دییوگیم  امش  هک  يداوم 
ایآ دنک . میـسرت  دشاب  هداس  مه  ردق  ره  ار  ياهرظنم  ره  ای  امـش  شقن  دهاوخیم  وا  دـیریگب . رظن  رد  ار  رهام  تسدهریچ و  شاقن  کی  - 3

مدع نیا  تسا . یفنم  شـسرپ  نیا  خساپ  هک  تسا  حـضاو  دـننیبب !؟ همه  هک  دـشکب  يزیچ  دوخ  ناتـشگنا  تکرح  فرـص  اب  دـناوتیم  وا 
رگریوصت کی  دراوان و  مدآ  شاقن  هک  لیلد  نیا  هب  هن  درادـن ، ناکما  يزیچ  نینچ  تفگ : دـیهاوخ  متح ، تروص  هب  تسیچ ؟ زا  ییاـناوت 

. تسا لحم  تیلباق  مدع  رطاخ  هب  وا  نتسناوتن  هکلب  دنکب  هچ  دنادیمن  تسا و  يدتبم 
. دوشیم راهچ  ود  ود و  ياهددع  عمج  لصاح  مینادیم  همه  - 4

«، هس  » ای جنپ »  » ددع اًلثم  دنروآ ،؟ تسد  هب  راهچ  زا  ریغ  عمج  لصاح  کی  دنناوتیم  مه  زاب  دـنوش  عمج  ناهج  ياهنادیـضایر  مامت  رگا 
. تسا لاحم  یبلطم  نینچ  نوچ  هن ، تفگ  میهاوخ  همه  دننک ؟ مک  ای  هفاضا  يزیچ  هکنآ  نودب 

هک  تسا  نیا  نآ  میسریم و  یساسا  هجیتن  کی  هب  قوف  ياهلاثم  زا 
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عوضوم ود  نیب  دیاب  تسا . يرگید  زیچ  لعف  عوضوم  یگتـسیاش  مدـع  یگتـسیاش و  تسا و  زیچ  کی  لعف  لعاف  ییاناوت  مدـع  ییاناوت و 

. دش لئاق  قرف  لعف  قلعتم  لعف و  لعاف 
***

« نکمم روما  . » دریگیم قلعت  يزیچ  هچ  هب  تردق  دید  دیاب  دیمهف . ناوتیم  ار  ثحب  یـساسا  هدعاق  ینـشور  هب  نونکا  اهلاثم ، نیا  رکذ  اب 
هک يروما  اما  میراد . هجوت  نآ  هب  یـساسا  لصا  کی  ناونع  هب  دوخ  لومعم  براجت  رد  ام  دـنتردق و  قلعتم  هشیمه  هک  دنتـسه  ییاـهزیچ 

. دوب دنهاوخن  تردق  قلعتم  هاگچیه  دنتسه ، لاحم  يزیچ  دوخ  تاذ  رد 
زا رطاـخ  نیا  هب  دنتـسین و  يزیچ  اًلـصا  ییاـهزیچ  نینچ  هک  ارچ  تردـق ، تهج  زا  هن  تساـهنآ و  دوخ  تاذ  زا  روما  نیا  لکـشم  عقاو  رد 

. دنجراخ تردق  لامعا  هریاد 
طلغ اًلماک  تردق  هملک  ندرب  راک  هب  دینک . تقد  دنک »؟ مودعم  ار  نآ  دـناوتن  هک  دزاسب  يدوجوم  تسا  رداق  دـنوادخ  ایآ   » هلمج نیا  رد 

یتادوجوم هنوگچ  دزاسیم  دنوادخ  هک  ار  یتادوجوم  میـشاب  هتـشاد  هجوت  تسا  مزال  نآ  ندوب  ینعمیب  حیـضوت  يارب  ینعمیب . تسا و 
. دنتسه

يرگید هیحان  زا  هدوبن و  شدوخ  زا  شدوجو  اریز  تسا . یتسین  انف و  لباق  دوخ  تاذ  رد  نکمم  دوجوم  کـی  دنتـسه . تاـنکمم  زا  اـهنآ 
دوخ مدع  ناکما  دوخ  تاذ  رد  دروآ  دوجو  هب  دنوادخ  هک  ار  يدوجوم  ره  نیاربانب  دریگب . نآ  زا  دـناوتیم  دـهاوخب ، تقو  ره  هک  تسا 

. تساراد ار 
داجیا لباق  دوجوم  کی  هک  نیا  رف ض  دنک . مودعم  ار  نآ  دناوتیم  مه  شدوخ  دروآیم ، دوجو  هب  دنوادخ  هک  ار  يدوجوم  ره  نیاربانب 

دشاب
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. تسا طلغ  لاحم و  ضرف  کی  دشابن  مادعنا  لباق  اما 

ضرف ار  يزیچ  تاضارتعا ، مامت  دش . دـنهاوخ  لح  هدـش  حرط  تاضارتعا  تالاکـشا و  مامت  یـساسا ، هدـعاق  نیا  لماک  تسرد و  مهف  اب 
لاحم يرما  تشذگ  دیحوت  ثحابم  رد  هک  نانچ  مه  دنوادخ ، يارب  هیبش  کیرـش و  کی  دوجو  تسا . لاحم  دوخ  تاذ  رد  هک  دناهتفرگ 
ندوب دودحم  مزال  تسا و  دودـحم  دوجوم  کی  مسج ، کی  اریز  تسا  لاحم  كرحت  لباق  ریغ  مسج  کی  ندروآ  دوجو  هب  ضرف  تسا .

. دشاب كرحت  لباق  رگید  دوجوم  ربارب  رد  هک  تسا  نیا 
غرممخت هزادـنا  هب  ناهج  هن  دـبای و  شرتسگ  ناـهج  هزادـنا  غرم  مخت  هن  هک  یتروص  هب  غرممخت  کـی  رد  عیـسو  ناـهج  کـی  نداد  رارق 

ربارب نآ  اب  تسا و  یکچوک  فصو  اب  کـچوک  داـضتم  یگرزب  فصو  هب  گرزب  اریز  تسا  طـلغ  لاـحم و  ضرف  کـی  دوش ، کـچوک 
. دوشب مه  رتکچوک  هک  دسر  هچ  ات  تسین 

***
. دراد دوجو  تاضارتعا  نیا  رد  یلح  لباق  ریغ  تاضقانت  هک  دهدیم  ناشن  هدش ، دراو  تاضارتعا  روکذم و  ياهلاثم  رد  رتشیب  تقد 

کی هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ضرف  ضارتعا  نیا  رد  دزاـسب »؟ دوخ  دـننام  يدوجوم  دـناوتیم  دـنوادخ  اـیآ   » هک هدـش  حرط  لاـثم  يارب 
دنوادـخ هکنیا  نایب  اریز  تسا ، لح  لباق  ریغ  ضقانت  کی  نیا  دـشاب ، دودـحمان  دوجوم  نآ  هک  یلاـح  رد  دـهدب  یتسه  دودـحم  دوجوم 

دننام دیوگیم  رگید  تمـسق  اما  تسا  دودحم  مه  ینکمم  ره  تسا و  نکمم  کی  دوجوم  نآ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دزاسب  دوجوم  کی 
نآ  هدش  ضرف  نیاربانب  دشاب . ادخ 
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35 تسا . لوقعمان  یضرف  نیا  هک  دشاب  دودحمان  مه  دودحم و  مه  دوجوم 

***
نیـضرتعم هب  يزغمرپ  هاتوک و  تارابع  رد  مه  اهنآ  دـندرکیم و  حرطم  نید  گرزب  ناـیاوشیپ  يارب  مه  ار  تاـضارتعا  اـهلاوس و  عون  نیا 

. دندادیم باوج 
: دسرپیم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترضح  زا  يدرف 

نورد رد  ار  ناـهج  دـناوتیم  وت  دـنوادخ  اـیآ  هضیبـلا ؛ ربـکت  وا  ایندـلا  رغـصت  نا  ریغ  نم  ۀـضیب  یف  ایندـلا  لخدـی  نا  کـبر  ردـقی  لـه  »
!؟ دوش گرزب  غرممخت  ای  کچوک  ناهج  هک  نیا  نودب  دهد  اج  یغرممخت 

: دندومرف باوج  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
یلاحم رما  يدرک  لاوس  هچنآ  یلو  تسین ، زجاع  يراک  چـیه  ماجنا  زا  دـنوادخ  نوکیال ؛ ینتلأس  يذـلا  زجعلاب و  فصویال  یلاعت  هللا  نا  »

37 ، 36 تسا .
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تسادخ يوس  زا  همه  اهیدب  اهیبوخ و 

درادن نطو  ملع 

نطو اـج  ناـمه  دورب  اـجک  ره  هب  دزیخرب و  اـجک  ره  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ملع  نتـشادن  نطو  درادـن . نطو  ملع »  » هـک تـسا  فورعم 
. تسوا

يارب دـتفا ، قافتا  هک  ییاج  ره  رد  نآ  تافاشتکا  یملع و  يایاضق  یعقاو  دنمـشناد  کی  رظن  زا  دراد . یناـسکی  مارتحا  ییاـج  ره  رد  ملع 
. درادن یبنجا  هناگیب و  تسا و  انشآ »  » اهناسنا مامت 

دنهدیم ماجنا  دوخ  نانطو  مه  هک  یتاّیفـشک  يور  نانیا  دـننک . میـسرت  زرم  دـح و  نطو و  ملع  يارب  دـنراد  یعـس  امن » ملع   » دارفا یخرب 
ياههتـشون رد  صوصخ  هب  عوضوم  نیا  دـنریگیم . یفنم  عضوم  کـی  نارگید  یملع  راـثآ  ربارب  رد  دـننکیم و  لاـمعا  یـصاخ  بصعت 

ناشن دوخ  زا  یفنم  هفایق  عون  کی  يرادهیامرس )  ) يزاوژروب حالطـصا  هب  نادنمـشناد  تارظن  ربارب  رد  نانیا  دوشیم . هدید  اهتـسینومک » »
. دننکیم هاگن  اهنآ  هب  يدرس  اب  هداد و 

هب دـهدیم . ماجنا  نتـشنیا  تیبسن  هّیرظن  اب  يدروخرب  نینچ  وا  ناراـکمه  ینارآ و  رتکد  ياههتـشون  زا  یکی  اـیند ،»  » هلجم رد  لاـثم  يارب 
هدیقع  راهظا  روبزم  هلاسر  ناگدنسیون  ای  هدنسیون  تسه  مرطاخ 
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ییاهدروخرب نینچ  هتبلا  دنهدیم . تبـسن  نآ  هب  يزاوژروب »  » نادنمـشناد هک  درادن  یـشزرا  ردق  نآ  نتـشنیا »  » یبسن هیرظن  هک  دـناهدرک 

. درادن دوشیم  حرطم  نآ  رد  هک  يروشک  هب  یلخد  طبر و  یملع  هیرظن  کی  دشابیم ، یهورگ  بصعت  زا  یشان  ًافرص 
***

! یناریا بهذم  یناریا و 

رود هب  هک  تسا  نآ  لابندـب  رابتبیـصم  هیرظن  نیا  دراد . نطو  زین  بهذـم »  » هک تسا  راعـش  نیا  دراد  نطو  ملع  مییوگب  هک  نیا  زا  رتدـب 
نیمه درد  هب  هتـساخرب  اهبرع  نایم  زا  مالـسا  نوچ  دهاوخیم »! یناریا  بهذـم  یناریا ، : » دـنیوگیم یخرب  دـشکب . ینیمز  راصح  بهذـم 

. دروخیم اهبرع 
تسا و یبرع  نید  کی  مالـسا  نیاربانب  تسا . یبرع  روشک  رد  اهناملـسم ، هلبق  هبعک ، تسا . یبرع  نابز  هب  نآرق  دوب . برع  مالـسا  ربمغیپ 
ار نمیرها »  » نامه و  نادزی »  » نامه مینک . تیعبت  یناریا  بهذـم  کی  زا  هک  تسا  نیا  رتهب  ام  يارب  میراد . جایتحا  یناریا  نید  کی  هب  اـم 

. میوش نادنپس » اشما   » ناماد هب  تسد  هدرک ، تمرم  ار  اههدکشتآ »  » ياههناریو هدیشک و  نوریب  یشومارف  ناتسربق  زا 
نیا رد  یتخبدب  میتسه ! روهـشم  یتسرپنطو  هب  ایند  رد  تسا و  يوق  ام  رد  مسیلانویـسان »  » سح میتسه و  یناریا  ام  میرذگب  هک  هچ  ره  زا 
نینچ رثا  رب  موـب و  زرم و  نیا  رد  گـنهرف ، هشیدـنا و  لـها  یخرب  دوـشیم . هدـید  اـههدرک  لیـصحت  ناـیم  رد  رکفت  زرط  نـیا  هـک  تـسا 

هب روهـشم  یموق  يداژن و  يراـمیب  راـثآ  زا  ییاهـشالت  نینچ  دوـش . فذـح  سرادـم  رد  یبرع  ناـبز  سیردـت  دـنراد  رارـصا  یتاروـصت ،
. تسا مسیلانویسان » »
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رایـسب شالت  اب  دنراد  یعـس  ییاهباتک  نینچ  ناگدنـسیون  دوشیم . هتـشون  تشترز  نییآ  ندرک  هدنز  يارب  يدایز  ياهباتک  دوشیم  هدید 

. دننک كاپ  نییآ  نیا  ناماد  زا  ار   38 یتسرپ » هناگود   » هکل
گنیملف  » رتکد نآ  فشاک  اریز  مینک ، هدافتـسا  نیلیـسینپ  زا  ینوفع  ياهیرامیب  رد  میتسین  رـضاح  مییوگب  هک  تسا  نیا  لثم  هشیدنا  نیا 

. دهاوخیم یناریا  بهذم  یناریا  مه  تروص  نیمه  هب  دهاوخیم ! یناریا  ياود  یناریا  تسا . يدنلتاکسا  رفن  کی  « 39
دیفس هایس و  نیب  دنناسکی و  وا  هاگـشیپ  رد  دنوادخ  ناگدنب  همه  دنرادن . نطو  مادک  چیه  ملع  هن  بهذم و  هن  هک  دنرادن  هجوت  دارفا  نیا 

تبحـص دوخ  ناگدـنب  همه  اب  نابز  کی  اب  دـنوادخ  درادـن و  دوجو  رتشیب  نید  کی  ناهج  رد  ًاساسا  تسین . یتواـفت  یناریا  ریغ  یناریا  و 
یتوافتم ياهشوگ  اب  میاهدش و  ادج  مه  زا  رادراخ  ياهمیس  اب  میاهدیشک و  ار  اهزرم  كاخ  بجو  راهچ  يور  هک  میتسه  ام  نیا  دنکیم .

. میهدیم شوگ  دنوادخ  نخس  هب 
: دیامرفیم دنادیمتیلهاج و  نارود  ياهتلصخ  زا  ار  رکفت  زرط  نیا  تحارص  هب  دیجم  نآرق 

اهنآ رب  میدوب و  هداتـسرف  برع  داژن  زا  ریغ  يربمغیپ  رب  ار  نآرق  رگا  نینموم ؛ هب  اوناک  اـم  مهیلع  هأرقف  نیمجعـالا . ضعب  یلع  هاـنلّزن  ولو  »
(1) .« دندروآیمن نامیا  نآ  هب  زگره  دناوخیم ،

. تسا تیلهاج  هب  تشگزاب  عاجترا و  نیع  يرکف  زرط  نینچ  نیاربانب 
لصا  هب  دنتسه  هدرک  لیصحت  روکذم ، دارفا  زا  یخرب  هک  نیا 
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هـشیدنا رد  اما  دنراد  یتاعالطا  دوخ  ياههتـشر  رد  دـناهدرک و  لیـصحت  ییاج  رد  نانیا  دـنکیمن . دراو  ياهمطل  عوضوم  ندوب  یعاجترا 

رد رگا  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  عوضوم  نیا  حرط  لاـح  ره  هب  دـناهتفرگ . شیپ  رد  یعاـجترا  شرگن  کـی  نید  میهاـفم  دوخ  روصت  ینید و 
روذعم ار  ام  دوشن و  رطاخ  هدرزآ  ام  ياهتـسیلانویسان  جنردوز  حور  دش ، حرطم  میدق  ناریا  رد  یتسرپهناگود  هرابرد  یثحب  هدنیآ  بلاطم 

! دنراد

ّرش قلاخ  ریخ و  قلاخ 

« يدـب یبوخ و  «، » رـش ریخ و   » شنیرفآ عوضوم  تسا . رـش  دوجو  هلئـسم  دـنوادخ » تردـق  تیمومع   » هرابرد یمیدـق  تالاکـشا  زا  یکی 
هب یلامجا  رظن  کی  اب  تسا : ریز  تروص  هب  لاکشا  هصالخ   40 دوشیم . تفای  ناریا  میدـق  نایتشترز  نایم  رد  نآ  هشیر  هک  تسا  يزیچ 

. اهیدب اهیبوخ و  رش ، ریخ و  درک : میسقت  هتسد  ود  هب  ناوتیم  ار  نآ  تادوجوم  ناهج ،
، هلزلز تملظ ، دنبوخ . همه  تمالس و ...  تینما و  دیفم ، تاتابن  تاناویح و  ناهایگ و  ومن  دشر و  عقوم ، هب  میـسن  ناراب ، داب ، باتفآ ، رون 

هرخـالاب یناویح و  یهاـیگ و  تاـفآ  اـهیرامیب ، عاونا  ییاونـشان ، ییاـنیبان و  دـننام  تقلخ  صقن  رگناریو ، ياهلیـس  نیگمهـس ، ياـهنافوط 
. دندب و  رش »  » همه يذوم  تاناویح  رگید  ناگدنزگ و  هدنرد و  ناروناج 

. تسا راکنا  لباق  ریغ  يرما  میراد ، ناهج  رد  دب  بوخ و  تادوجوم ، ثداوح و  هتسد  ود  هک  نیا  هتبلا 
عون  کی  یتلع  ره  دشاب . هتشاد  دوجو  بسانت  ّتیخنس و  عون  کی  لوعفم  لعاف و  لولعم و  تلع و  نیب  دیاب  مینادیم  رگید  يوس  زا 
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ياج دراذـگب  یمرن  نیمز  يور  اپ  یـسک  رگا  دـیآیم . دوجو  هب  صاخ  تلع  کـی  زا  زین  یلولعم  ره  دروآیم و  دوجو  هب  صاـخ  لولعم 
نیا دراد . بسانت  ام  یحور  یمـسج و  نامتخاس  تیعـضو  اب  اهناسنا  ریاس  ام و  ياهراک  مامت  دراذـگیم . ياج  رب  ار  دوخ  صوصخم  ياپ 

. تسا يراج  دنزیم  رس  یلعاف  زا  هک  يراک  ره  رد  هدعاق 
ورـش ثعاب  دـناوتیمن  اهیبوخ  قلاخ  دوشیمن . یـشان  أشنم  کی  زا  ناهج  ياهیدـب  اهیبوخ و  میـسریم ؛ هجیتن  کـی  هب  عوضوم  ود  نیا  زا 

رش هدننیرفآ  نامه  اهیبوخ  هدننیرفآ  قلاخ و  تفگ  ناوتیمن  نیاربانب  دنیآیم . دوجو  هب  يرگید  تلع  قلاخ و  کی  زا  رورُش  دشاب و  يدب 
. دننکیم قرف  مه  اب  ود  نیا  راگدیرفآ  دیاب  هکلب  تسا 

روما درادن و  ار  دب  روما  ندیرفآ  تردق  اهیبوخ  قلاخ  هک  نیا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  عوضوم  نیمه  زا  یتسرپهناگود  و  تیونث »  » هب هدیقع 
. دریگب لکـش  نمرها »  » و نادزی »  » مان هب  راگدـیرفآ  ورین و  ود  هب  داقتعا  ات  دـش  ثعاب  درادـن ، اهیبوخ  رب  تردـق  هک  تسا ، یقلاخ  زا  رّش 

. تسا تملظ  أدبم  نمرها »  » رون و أدبم  نادزی » »
ناهج تادوجوم  ثداوح و  زا  هلـسلس  کی  ات  دوشیم  ثعاب  دنکیم و  دودحم  ار  ناهج  راگدیرفآ  قلطم  تردق  وس  کی  زا  هشیدـنا  نیا 
أدـبم ود  تابثا  لابند  هب  نآ  ياج  هب  دـنکیم و  دوبان  ار  دـیحوت  يانبم  ياهشیدـنا  نینچ  رگید  يوس  زا  دـنوش . جراخ  وا  تردـق  هطیح  زا 

. تسا هدوب  لکشم  نیمه  اب  ناربمایپ  هزرابم  دوشیم و  هدناوخ  كرش  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا . یتسه  ملاع  يارب 
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دیاب دوشیم . نشور  ثحب  نآ  هب  هجوت  اب  زین  داریا  نیا  خساپ   (1). میدرک حرطم  ار  اهالب » تافآ و   » عوضوم ناهج » راگدیرفآ   » باتک رد 
يدب دشاب . نآ  یبوخ  زا  رتشیب  نآ  يدب  ای  دـشاب  دـب  یلک  هب  هک  درادـن  دوجو  ناهج  رد  زیچ  چـیه  هک  میوش  رکذـتم  یـساسا  تروص  هب 

. تسا یبسن  هلئسم  کی 
. میهدب يرتشیب  حیضوت  ات  تسا  مزال  عوضوم  ندش  نشور  يارب 

یتسرپهناگود هشیر 

، نآ ندرب  نیب  زا  اب  دوش و  ادـیپ  يرامیب  نآ  تلع  دـیاب  مسج  يرامیب  رد  هک  تروص  نامه  هب  تسا . مسج  يراـمیب  دـننامه  رکف  فارحنا 
تفای ار  فارحنا  لصا  هشیر و  دیاب  درک . راتفر  تروص  نیمه  هب  دیاب  زین  هشیدـنا  رکف و  فارحنا  اب  دروخرب  رد  دوش ، دوبان  يرامیب  لصا 

يرگید هجیتن  نامیاهورین  نداد  ردـه  دوخ و  ندرکهتـسخ  زج  تروص  نیا  ریغ  رد  درک . ناـمرد  ار  رکف  فارحنا  نآ  ندرک  فرطرب  اـب  و 
. دروآ میهاوخن  تسدب 

هب طـقف  اـهیرامیب  هنوـگنیا  ناـمرد  يارب  رگا  تـسا . دـبک »  » ندرک راـک  دـنک  یلبنت و  رثا  رب  یتـسوپ  ياـهیرامیب  زا  يرایــسب  دــنیوگیم 
هاگنآ میزادرپن  دبک  تیلاعف  دوبهب  ینعی  يرامیب  ِياهشیر  ِحالـصا  هب  دنوشیم و  فرـصم  تسوپ  يور  رب  طقف  هک  مینک  تعانق  ییاهوراد 

میهاوخ  ياهجیتن  هچ 
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زین يرکف  لیاسم  رد  دـنکیم . دوع  هرابود  تسا و  یقاـب  يراـمیب  لـصا  تلاـح  نیارد  هک  تسا  ملـسم  یتقوم . هجیتن  کـی  طـقف  تفرگ ؟

. تسا رارق  نیمه  زا  هلئسم 
نآ اب  ياهشیر  وحن  هب  دیاب  هک  تسا  یفارحنا  نآ  اما  تسا 41 ، هدوب  ام  ناکاین  یقلت  زرط  اههشیدـنا و  زا  یتسرپ  هناگود  هک  تسا  تسرد 
نید یتسار  هب  تهج  نیا  زا  تخیر و  مه  رد  مالـسا  نید  تسد  هب  تساتود  تسین و  یکی  یتسه  ءأدـبم  هک  نهذ  نامگ  نیا  دـش . وربور 

. دراد ام  ندرگ  رب  یگرزب  قح  مالسا  نیبم 
یخرب هنافــساتم  اـما  دـشاب . ناـمناکاین  ثاریم  هـک  دـنچ  ره  تفریذـپ  هتــسب  شوـگ  مـشچ و  ار ، ياهشیدـنا  دــیابن  هـک  درک  لوـبق  دــیاب 

هدنز هرابود  تسا  هتشادرب  نایم  زا  مالسا  ار  هچنآ  ات  دناهدش  راک  هب  تسد  یناریا  تیلم  تیموق و  ءایحا  راعـشاب  یطارفا » ياهتـسیلانویسان  »
ار وا  دیاقع  دنشخبب و  ياهزات  تیصخش  وا  هب  هدرک و  شبن  ار  تشترز  مولعمان  ربق  ملق ، شین  اب  یناریا و  مان  هب  دنتسین  لیمیب  نانیا  دننک .

. دنهد ینیون  گنر  بآ و 
. دوش دروخرب  ياهشیر ، تروص  هب  یفارخ  ياههشیدنا  اب  دیاب  میدقتعم  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب 

. دنک دوع  هرابود  يرامیب  هدنیآ  رد  دوشیم  ثعاب  یتقوم  نامرد 
: دریگیم لکش  همدقم  ود  ساسا  رب  دمآ  زین  لبق  هک  روطنامه  یتسرپهناگود  هشیدنا  لاح  ره  هب 

بوخ یتسردنت  تسا . دب  الب  تسا و  بوخ  تمعن  بوخ . دب و  دنتسین : جراخ  تروص  ود  زا  روانهپ  ناهج  نیا  ثداوح  تادوجوم و  - 1
 ... دب یناریو  تسا و  بوخ  ینادابآ  تسا . دب  يرامیب  و  تسا .

راگدیرفآ نیاربانب  تسا .» تلع  دوجو  تاحشر  زا  لولعم   » یملع حالطـصا  هب  ای  تسوا 42  يدوجو  عضو  اب  بسانتم  یلعاف  ره  لـعف  - 2
اهیکین راگدیرفآ  سپ  دب . اهیدب  قلاخ  دشاب و  کین  دیاب  اهیبوخ  اهیکین و 
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. تسین رش  يدب و  راگدیرفآ  زا  زین  یکین  دشاب و  اهیدب  راگدیرفآ  دناوتیمن 

أدـبم دوشیم و  هدـیمان  نادزی »  » هک ریخ  اهیبوخ و  يارب  أدـبم  کی  دراد ؛ دوجو  أدـبم  ود  ناـهج  رد  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  همدـقم  نیا  زا 
. دوشیم هدیمان  نمرها »  » هک رش  اهیدب و  يارب  يرگید 

ات دوشیم  ثعاب  سپـس  ودنکیم  میـسقت  عمج  لباق  ریغ  شخب  ود  هب  ار  ناهج  دوشیم و  يدیحوت  هشیدنا  ثعاب  لوا  هلهو  رد  قوف  هجیتن 
هب ار  ییاهزیچ  تسا  رداق  اهنت  وا  تسین . يراک  ره  ماجنا  هب  رداق  دنوادخ  هشیدنا  نیا  رد  دوش . شودـخم  زین  دـنوادخ » تردـق  تیمومع  »

درادن و یتردـق  چـیه  تسا  نمرها »  » کِلم هک  رگید  ِمین  رد  دراد و  تردـق  ناهج  ِمین  رد  وا  میمانیم . کین »  » ار اهنآ  ام  هک  دروآ  دوجو 
. دنکن عمط  نادزی »  » ای دنوادخ  کِلم  رد  راکدب  نمرها »  » دوب بظاوم  دیاب  دبال 

نیا همدـقم  ود  زا  کی  ره  رگا  هک  تسا  یهیدـب  درک . نکهشیر  ار  نآ  یتحار  هب  ناوتیم  دـش ، نشور  هشیدـنا  نیا  ياـههشیر  هک  نونکا 
. دزیریم مه  رد  نآ  ساسا  ددرگ  ناریو  لالدتسا 

یحطس و اًلماک  میسقت  کی  رگیدکی  زا  زیامتم  هتـسد  ود  هب  ناهج  میـسقت  تسین . شیب  یبارـس  لوا  همدقم  مینیبیم  مینک  تقد  یمک  رگا 
رظن تقد  دوشیم . یشان  ییادتبا  یحطس و  هاگن  کی  زا  دب ، زیچ  نالف  تسا و  بوخ  زیچ  نالف  مییوگیم  هک  نیا  عقاو  رد  تسا . هناماوع 

مینیبیم و بوخ  ار  اهزیچ  یـضعب  هک  نیا  درادن . دوجو  قلطم » دـب   » ًالوصا ناهج  رد  هک  دزومآیم  ام  هب  تادوجوم  ثداوح و  رد  لمأت  و 
. مینیبیم نامدوخ  نیب  کیدزن  ياهمشچ  هچیرد  زا  ار  تادوجوم  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دب ، ار  اهزیچ  یضعب 
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نتشاد يدب  ای  یبوخ   43 دراد . یبسن »  » هبنج اًلماک  میهدیم  تبـسن  ثداوح  تادوجوم و  همه  هب  هک  يدـب  یبوخ و  نیا  هصـالخ  روط  هب 
تـسا شخب  نایز  ام  يارب  يزیچ  رگا  تسا . دـب  ای  بوخ  يزیچ  هچدـنکیم  نییعت  هک  تسام  عفانم  نیا  تسا . ناهج  هب  ام ، هاگن  هب  هتـسب 

نآ ربارب  رد  اهیصخش  دوخ  هک  دشاب  هتـشاد  يدایز  دیاوف  نانچ  یتسه ، ناهج  رد  زیچ  نیمه  تسا ، نکمم  اما  تسا  يدب  زیچ  مییوگیم 
. دشاب چیه 

ياهررـض هعومجم  ای  دشاب  دب  یلک  روطهب  هک  يزیچ  ینعی  قلطم » دب   » تفای میهاوخ  رد  میزادنایب  ناهج  تادوجوم  هب  یعیـسو  هاگن  رگا 
کی هاگرظن  زا  ّالا  تسا و  ناهج  هب  ام  هاگن  هاتوک  قفا  رطاخ  هب  طقف  ءایـشا  ندوب  بوخ  ای  دـب  درادـن . دوجو  دـشاب  رتشیب  شدـیاوف  زا  نآ 

اهیرظنگنت اهینیبهتوک و  نینچ  راچد  ات  میهد  شرتسگ  ار  نامرکف  هاگدید  دیاب  نیاربانب  تسا . ریخ  بوخ و  يزیچ  ره  عیسو  ینیبناهج 
. میوشن

! كانرطخ نافوط  یسدق و  میسن 

تاداریا خـساپ   » ثحب رد  ناهج ،» راگدـیرفآ   » باـتک رد  هک  مینک  ناـیب  اـجنیا  رد  ار  یلاـثم  ناـمه  تسا  مزـال  بلطم  ندـش  نشور  يارب 
. میاهدرک رکذ  اهیدام ،»

میظع هراق  زا  یتمـسق  یط  زا  سپ  میـسن  نیا  دـنکیم . تکرح  یبرغ  لامـش  قطانم  فرط  هب  ناتـسودنه  يایرد  لحاوس  زا  یمیالم  میـسن 
ناریا يزکرم  قطانم  هب  سپـس  دیآیمرد و  داب  تروص  هب  هدش و  رتدیدش  میـسن  اجنیا  رد  دوشیم . کیدزن  سراف  جیلخ  لحاوس  هب  دـنه 

رد دسریم .
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هدکهد هدنک و  نب  خیب و  زا  ار  دنمونت  تخرد  دـنچ  دوخ  ریـسم  رد  نافوط  نیا  دوشیم . يدـیدش  نیگمهـس و  نافوط  هب  لیدـبت  داب  اجنآ 

. دناسریم تکاله  هب  ار  ماد  سأر  دنچ  هدناسر و  بیسآ  عرازم  زا  یکی  هب  هتخاس و  ناریو  ار  یکچوک 
هب هک  دنتسه  يریجنز  ياههقلح  نوچمه  هدیدپ ، هس  نیا  نافوط »  » هرخالاب و  داب » «، » میسن ! » مینکیم هدهاشم  ار  هدیدپ  هس  ام  لاثم  نیا  رد 

. دنراد یلماک  طابترا  یگتسویپ و  رگیدکی 
. تسا هنوگچ  عوضوم  دننکیم  دروخرب  اههدیدپ  نیا  اب  هک  یناسک  رظنم  زا  مینیبب  نونکا 

هک تسا  ملـسم  تفگ ؟ دـنهاوخ  هچ  دـننکیم  ساسحا  دوخ  ندـب  رب  ار  نآ  میالم  شزو  میـسن و  نآ  هک  یماگنه  اهیناتـسکاپ ، اهیدـنه و 
يور زا  میسن  دینک  روصت  افـص . ار  لد  دهدیم و  شمارآ  ار  حور  میـسن  نیا  نانآ ، رظن  هب  تسا ! یـشخب  حرف  میـسن  هچ  هبهب ! دنیوگیم :

اوه یکـشخ  اـمرگ و  زا  دـهدیم . یطاـشن  ار  ناـج  ماـشم  دوشیم و  اـهلگ  زیگنالد  رطع  هب  هتخیمآ  هدرک و  روبع  رطعم  ياـهلگ  اـهغاب و 
یهلا تمحر  ياهرد  زا  يرد  یمیـسن  نینچ  دـننکیم  یگدـنز  هقطنم  نیا  رد  هک  يدارفا  دـید  هب  دوشیم . اوه  فیطلت  ثعاب  دـهاکیم و 
يوک ار  نآ  دنیوگب و  يراعشا  یسدق » میسن   » نیا هرابرد  ناتسکاپ  دنه و  يارعش  یتح  تسا  نکمم  تسا . هدش  هدوشگ  اهنآ  رب  هک  تسا 

. دنمانب تسود  يوک  زا  یتراشا 
هک دنناد  یم  دیفم  داب  کی  ار  نآ  مدرم  میالم ، داب  کی  تسا ؛ هدرک  ادیپ  يرتشیب  تدـش  میـسن  تسا ؟ هنوگچ  عضو  ناریا  بونج  رد  اما 

جیلخ  لحاوس  زا  ار  ربا  تاعطق  میالم  داب  نآ  دوشیم . اهلخن  حیقلت  ثعاب 
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ياهیتشک قفاوم  داب  نیا  شزو  دـنوش . يرایبآ  یفاـک  هزادـنا  هب  اـت  هدـناسر  نازوس  کـشخ و  ياهارحـص  هب  دوخ  اـب  هتـشادرب و  سراـف 

يداب نینچ  ندیزو  رظتنم  نانیشنرس  ور ، نیا  زا  دناسریم . دوخ  دصقم  هب  ار  نآ  نانیشنرس  هدروآ و  رد  تکرح  هب  ار  جیلخ  رد  نادرگرس 
. دننکیم همزمز  ار  ظفاح  فورعم  رعش  و  دننکیم . يرامش  هقیقد  نآ  يارب  دنتسه و 

ار  انشآ  رادید  مینیب  زاب  هک  دشابزیخرب  هطرش  داب  يا  میناگتسشن  یتشک 
هداوناـخ و مرگ  نوناـک  هب  هدـناسر و  لـحاس  هب  تحـص  تمالـس و  هب  ار  اـهنآ  هک  دنرورـسم  لاحـشوخ و  رایـسب  یتبهوم  نینچ  زا  ناـنیا 

. تسا هدنادرگزاب  ناشنایانشآ 
هداد تسد  زا  ار  شیاهماد  هک  يرادـماد  نآ  دـنیوگیم ؟ هچ  دـناهداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياههناخ  نیگمهـس  نافوط  رثا  رب  هک  یناسک  اـما 

: دنیوگیم نانیا  دراد ؟ ياهدیقع  هچ  نافوط  هرابرد  هتـسکش ، شیاهتخرد  هدـش ، بارخ  شلوصحم  هک  يرادهعرزم  دـیوگیم ؟ هچ  تسا 
! تسا هتساخرب  ام  گنج  هب  مه  نامسآ  نیمز و  هک  تسام  یتخبهریت  زا  نیا  یکاندرد ! باذع  هچ  دوب !؟ ییالب  هچ  نیا 

یبسن ياهتواضق 

هدـیدپ نیا  اب  ناریا  ياهارحـص  ات  دـنه  لحاوس  زا  نیعم  هقطنم  کـی  رد  ناـمز و  کـی  رد  هک  دوب  یمدرم  هب  طوبرم  دـش  رکذ  هک  یلاـثم 
. دناهتفرگ رارق  یصخشم  هک  لحم  رد  هک  نامز  راون  رب  دنتسه  یکچوک  طاقن  دننامه  دارفا  نیا  دننک . یم  دروخرب 
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هتـشر کی  لولعم  اهنآ  دودحم  دید  زا  جراخ  هدیزو ، هک  ینافوط  میـسن و  دننیبیم . دوخ  صاخ  هاگدـید  زا  ار  هعقاو  کی  مادـک  ره  اهنآ 

دوخ هعقاو  نیا  رتنـشور ، نایب  هب  دوب . دهاوخ  هدنیآ  تاقافتا  زا  يرایـسب  تلع  زین  هدنیآ  يارب  هتـشذگ و  ینالوط  ثداوح  زا  تسا  یعیاقو 
هاـگچیه رگیدـکی  رد  هدـینت  ياههتـشر  نیا  تسا . طـبترم  زین  ناـهج  ثداوح  رگید  هب  هک  هتفرگ  رارق  ثداوـح  زا  ریجنز  هتـشر  کـی  رد 

تعسو ار  نامدوخ  رکف  هشیدنا و  هاگدید  رگا  دنراد . یلصفم  هچخیرات  دوخ  هکلب  دنشابیمن  صاخ  نامز  کی  رد  هثداح  کی  هب  طوبرم 
ياههتـشر هب  طوبرم  هثداـح  هرتـسگ  هکلب  دوشیمن  دودـحم  دوخ  صاـخ  ناـمز »  » و ناـکم »  » هب هثداـح  نیا  میباـییم  رد  یبوخ  هب  میهد ،

. دنوریم شیپ  تیدبا » تیلزا و   » قمع ات  هک  دوشیم  يدودحمان 
زا هدـنام  ياج  هب  راثآ  تهج  زا  مه  شللع و  هشیر و  تاهج  زا  مه  دـیاب  ار  نآ  هکلب  تسین  تواضق  لباق  ییاهنت  هب  هثداح  کـی  نیارباـنب 

« يدـُعب راهچ   » تروص هب  ار  نآ  تفرگ و  رظن  رد  ناکم »  » و نامز »  » هعومجم رد  دـیاب  ار  هثداح  کی  رگید ، ترابع  هب  درک . تواضق  نآ 
. درک تواضق  نآ  هرابرد  ناوتیم  سپس  تخاس . صخشم  شیاهگرب  هخاش و  اههشیر و  گر و  مامت  اب  و 

گنر و نآ  هب  مینیبب و  نامدوخ  عفانم  تهج  زا  ًافرـص  ار  ثداوح  هک  تسا  يرظن  هاتوک  زا  اـما  تسا  عیاـش  اـم  رادرک  لاـعفارد و  هچ  رگا 
یناهج تسایـس  بطق  ود  نیب  مداصت  لاثم  يارب  تسا . یهجوت  لباق  عوضوم  مه  لود  نیب  طباور  رد  رما  نیا  مینزب . یناهج  یلک و  باـعل 

رگیدکی ربارب  رد  و  ابوک »  » لثم يدودحم  هقطنم  رد  اهتلود  ات  دوشیم  ثعاب 
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يزوریپ ار  نآ  یکی  دـنهدیم . رارق  تواضق  یـسررب و  دروم  دوخ  عفاـنم  ساـسا  رب  ار  ناـیرج  نیا  فلتخم  ياـهتلود  دـننک . ییارآفص 

. دنکیم ریبعت  ءوس  دمآ  شیپ  کی  تروص  هب  ار  نآ  رگید  یکی  دنکیم و  یقلت  یناشخرد 
نیب ناهج  فوسلیف  کی  اهنت  دنتـسه . ناهج  هب  یبسن  ياههاگن  طقف  ندوب ، قلطم  یلک و  ياعدا  دوجو  اب  اـهتواضق  نیا  هک  تسا  یهیدـب 

هب تبـسن  مه  نآ  هک  دهد  هیارا  یلک  قلطم و  تواضق  کی  ناهج  یمومع  عضو  رظن  زا  دناوتیم  درادن  ثداوح  نیارد  یـصاخ  عفانم  هک 
44 تاهج . عیمج  زا  قلطم  هن  دوب و  دهاوخ  شتامولعم  دح  رد  دوخ و  نامز 

ياههیاپ يزیچ ، نینچ  نتفر  نیب  زا  اب  دوریم و  نیب  زا  یلک  هب  ناهج  تادوجوم  ندوب  دب  کین و  هلئـسم  هک  تسا  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب 
. دزیریم مهرد  زین  یتسرپ » هناگود   » نازرل

یبسن www.Ghaemiyeh.comياهتواضق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 108 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


100 ص :

رایتخا ربج و  یهارود  رس  رب 

یلاجنج هلئسم  کی 

. میهدیم ماجنا  ار  یفلتخم  ياهراک  دوخ  تایح  یگدنز و  رد  ام 
. مینکیم حلص  ای  میگنجیم  مینامیم . شوماخ  ای  مییوگیم  نخس 

رایتخا و يدازآ و  اب  میریگیم ، رارق  لمع  کی  ماجنا  اـی  مدـع  یهار  ود  رـس  یتقو  یتسار  هب  اـما  میهدیم . ماـجنا  دـب  اـی  کـین  ياـهراک 
؟ تسا لماک » يدازآ   » اب ام  باختنا  نیا  ایآ  مینکیم . باختنا  ار  ود  نآ  زا  یکی  دوخ  تساوخ 

هک دش  رکنم  ناوتیمن  ار  تیعقاو  نیا  میتسین ؟ دازآ  هجو  چیه  هب  دوخ  باختنا  رد  ام  ینعی  تسا ؟ مینکیم  روصت  هچنآ  سکع  هیـضق  ایآ 
. دنکیم فرط  ود  زا  یکی  ماجنا  هب  راداو  رایتخایب  ار  ام  یجراخ »  » و یمسج »  » لماوع هلسلس  کی  هشیمه 

تحت یهاگ  هک  هدوب  يرشب  رکفت  خیرات  لوح  رد  لیاسم  نیرتاغوغرپ  زا  یکی  ثحب  نیا  تسا . هدارا » يدازآ   » ِثحب ِعوضوم  هلئـسم  نیا 
یفـسلف و لـیاسم  زا  يرایـسب  هب  نآ  هنماد  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  ثحب  نیا  ندوـب  یلاـجنج  دوـشیم . حرطم  راـیتخا  ربـج و  ثحب  ناوـنع 

دودحم يرکف  ِتارجاشم  هب  ثحب  نیا  رد  فالتخا  عازن و  دوش . هدیشک  یتدیقع 
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تشُک و ًالامتحا  هک  هدش  داجیا  نینوخ  ياهدروخ  دز و  اهعازن و  یهاگ  هلئـسم  نیمه  يارب  تفگ  دـیاب  دـینکیمن  بجعت  رگا  دوشیمن و 

. تسا هداد  يور  زین  ییاهراتشک 
یبوخ هب  دنراد ، ییانشآ  ، 46 هلزتعم »  » 45 و ةرعاشا »  » ینعی ننـست  لها  زا  هقرف  ود  صوصخ  هب  یمالـسا  ياههقرف  شیادیپ  هب  هک  یناسک 

47 تسا . هدش  يرابتنوشخ  ياهیریگرد  هچ  هب  لدبم  هلئسم ، نیا  هرابرد  هلداجم  ثحب و  دننادیم 
هـس هب  اجنیا  رد  ام  تسا . هدـش  هدیـشک  زین  اهنآ  هب  عازن  هنماد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  ثحب  نیا  هب  طوبرم  هک  دراد  دوجو  يرگید  ثحابم 

. تسا رظن  دروم  باتک  نیا  رد  هک  مینکیم  هراشا  ثحب 
هب تسین . نکمم  لماک » دیحوت   » ربج هب  هدیقع  نودب  دنراد  هدیقع  هدارا  يدازآ  مدع  ینعی  ربج »  » هدیقع نارادـفرط  دـیحوت : ثحب  رد  - 1

ناهج رد  دـیحوت ، هب  داقتعا  ياج  هب  ات  دوشیم  ثعاب  دوخ  راتفر  لامعا و  رد  رـشب  لـماک  يدازآ  هدارا و  يدازآ  هب  هدـیقع  دارفا  نیا  رظن 
کی ینعی  کچوک ؛» راگدیرفآ   » کی دراد و  گرزب » راگدـیرفآ   » کی ناهج  رتنشور ، ترابع  هب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  راگدـیرفآ » ود  »

قلخ ود  نیا  نیب  هک  دوش  ضارتعا  دـیاش  دـنکیم . قلخ  ار  دوخ  لامعا  هک  ناسنا  کی  تسا و  هدرک  قلخ  ار  ناـهج  هک  دراد  دوجو  ادـخ 
یفن ار  شندوـب  تقلخ  لـصا  نآ  ندوـب  گرزب  اـی  کـچوک  تسا و  تقلخ  تقلخ ، هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما  دراد  دوـجو  يداـیز  قرف 

. دنکیمن
لاـعفا و زج  هب  تسا و  يزیچ  ره  راگدـیرفآ  لاـعتم  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  دوشیم . یهتنم  كرـش  هب  هدارا  يدازآ  هب  هدـیقع  نیارباـنب 

رادرک
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روشک مکاـح  دـنوادخ  رگا  تسین . يزیچ  ناـسنا  زج  ناـنعلا  قلطم  ياورناـمرف  تمـسق  نیا  رد  دـنکیم . تموکح  یتسه  ماـمت  رب  ناـسنا 

رد یکچوک  یگرزب و  نیمه  رد  دراد  دوجو  هک  یقرف  اهنت  دنکیم و  تموکح  يرگید  روشک و  رب  زین  ناسنا  ناهج ، مان  هب  تسا  یگرزب 
. تسا تکلمم 

***
تـسبنب رد  ربج  هیرظن  ناوریپ  اجنیا  رد  تسا . يرگید  هنوگ  هب  رایتخا  ربج و  نارادـفرط  رظن  فالتخا  لدـع  ثحبرد  لدـع : ثحب  رد  - 2

. دنهدیم رایتخا  هیرظن  ناوریپ  تسد  هب  یگرزب  هبرح  ودنوشیم  راتفرگ  یبیجع 
مینک ضرف  دوب ؟ دـهاوخ  لوئـسم  هنوگچ  لاعفا ، اهراک و  رد  هاگ  نآ  دـشاب ، هتـشادن  دوخ  لاـعفا  ماـجنا  رد  يراـیتخا  هدارا و  ناـسنا  رگا 

هب يداقتعا  رگا  لاح  دریمیم . وا  يزیرنوخ ، درف و  نآ  رس  رب  تباصا  رثا  رب  دنکیم و  باترپ  یسک  يوس  هب  ار  گنـس  هعطق  کی  یناسنا 
؟ مینادب رصقم  ار  هدننک  باترپ  صخش  میناوتیم  هنوگچ  میشاب  هتشادن  هدارا  يدازآ 

ار وا  دروخب و  یـسک  رـس  رب  دنک و  طوقـس  نییاپ  هب  هبذاج ) هوق  رثا  رب  رتحیحـص  لوق  هب  ای   ) ینیگنـس رثا  رب  یعافترا  زا  گنـس  کی  رگا 
یباختنا رایتخا و  مه  گنس  هدننکباترپ  ناسنا  سپ  تسا . یفنم  باوج  هک  تسا  نشور  تسناد !؟ رـصقم  ار  گنـس  نیا  ناوتیم  دشکب ،

. تسناد رصقم  ار  وا  ناوتیمن  تسا و  گنس  طوقس  دننام  شلمع  تشادن و  دوخ  لمع  رد 
لعف و هک  روط  نامه  دراد ؟ دوجو  هدارا  حور و  دـقاف  تادوجوم  ناسنا و  ناـیم  یقرف  هچ  مینک  یفن  ناـسنا  رد  ار  هدارا  يدازآ  لـصا  رگا 

سپ تسا . يرایتخا  ریغ  تروص  نیمه  هب  مه  ام  لاعفا  تسا ، يرایتخا  ریغ  یلبق و  هدـشباسح  ياهتلع  هلـسلس  کی  لولعم  اهنآ  لاعفنا 
نامه  هب 
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، درک همکاـحم  دروآ و  هاـگداد  هب  تشک ، ار  هاـنگیب  ناـسنا  نارازه  هک  یمتا  بمب  ود  زا  هدـش  دازآ  ياـهنورتکلا  ناوتیمن  هک  یتروص 

ایآ تسناد . رـصقم  ًالوصا  درک و  همکاحم  ناوتیمن  ار  دنتـشاد  تسد  لمع  نآ  رد  هک  یناـسک  ماـمت  اـهامیپاوه و  نآ  لـماح  ياـهنابلخ 
اهنت هن  ربج  لـصا  لوبق  اـب  درک ؟ همکاـحم  لـمع  نآ  ماـجنا  رطاـخ  هب  ار  وا  دـعب  درک و  یلمع  ماـجنا  هب  راداو  ار  یـسک  هک  تسا  حـیحص 

! دوب دهاوخ  انعمیب  زین  زیخاتسر  زور  رد  دنوادخ  هاگداد  هکلب  تسا  هناملاظ  انعمیب و  يرشب  هعماج  رد  دوجوم  ياههاگداد 
، ناـنآ رظن  هب  دـناهدش . رکنم  ار  تلادـع »  » لـصا هک  دـناهدرک  مگ  ار  دوـخ  ياـپ  تسد و  يردـق  هب  داریا  نیا  ربارب  رد  هدـیقع  نیا  ناوریپ 

. درادن یموهفم  ملظ  تلادع و  وا  هرابرد  تسا . تلادع  نیع  دنک  هچ  ره  دنوادخ 
ره هب  لاح  تسا ، تلادـع  نیع  وا  تواضق  تسا . ءاشیام » لاعف   » حالطـصا هب  ای  دـهدیم  ماجنا  دـهاوخب  هچ  ره  تسوا و  لام  ناـهج  همه 
ای دنک  دوخ  رهق  باذع و  راچد  دزادـنا و  خزود  هب  ار  ناهج  کین  ياهناسنا  دوخ و  نید  ءایلوا  ناربمایپ و  مامت  وا  رگا  دـشاب . هک  یتروص 

تلادـع نیع  وا  تواضق  تروص ، ره  رد  ینعی  دـهد ، شیاسآ  یتحار و  ناـنآ  هب  دربب و  دوخ  تشهب  هب  ار  ناـهارمگ  نارفاـک و  ماـمت  رگا 
! درک یضارتعا  ناوتیمن  تسین و  یثحب  وگتفگ و  ياج  چیه  دنوادخ  تواضق  هرابرد  تسا .

دروم رد  راـچان  هب  ناـنآ  تسا . هدـش  هدیـشک  ییاـج  هچ  هب  هدـیقع  نیا  ناوریپ  راـک  ربـج ،» هیفاـق  ياـنگنت   » رد هک  تسا  نشور  یبوـخ  هب 
، دنناوخن ناشدوخ  ار ، اهنآ  ات  دیاش  مرتحم ، ناگدـنناوخ  هک  دـناهدرک  نایب  ار  یبلاطم  هدیـشک و  نالطب  طخ  تلادـع  لصا  يور  دـنوادخ 

. دننکن رواب 
***
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دنـشکیم و ياهزات  سفن  رایتخا ،»  » هیرظن نارادفرط  دض  رب  ربج »  » هیرظن ناوریپ  عوضوم  نیا  رد  دنوادخ : تردق  ّتیمومع  هلئـسم  رد  - 3

تیاهنیب قلطمو و  هتـسناد  دودـحم  ار  دـنوادخ  ِتردـق  رایتخا »  » هب هدـیقع  نانآ  رظن  هب  دـنزادرپیم  دوخ  نافلاخم  شنزرـس  تمالم و  هب 
. دنکیم یفن  ار  نآ  ندوب 

ام هچنآ  فالخ  رب  دـناوتیم  دراد و  یتردـق  اـم » يدارا  ياـهراک   » هقطنم رد  دـنوادخ  اـیآ  دـننکیم : حرطم  ار  یـشسرپ  ربج »  » نارادـفرط
؟ هن ای  دنکب  يراک  میهد ، ماجنا  میهاوخیم 

سپ دـناوتیمن ، دـییوگب  رگا  دـینک . لوـبق  ار  نآ  دـیتسین  رـضاح  هک  دـیاهتفریذپ  ار  ربـج  هیرظن  تروـص  نـیارد  دـناوتیم ، دـییوگب  رگا 
شریذـپ تسین . هتخاس  يراک  وا  زا  هدودـحم  نیارد  تسا و  جراخ  ناسنا  يرایتخا  يدارا و  لاـعفا  زا  دـنوادخ  تردـق  ورملق  دـیاهتفریذپ 

كرـش نیع  دیحوت و  دض  هک  دـیاهدرک  یفن  ار  وا  قلطم  تردـق  هجیتن  رد  تسا و  دـنوادخ  تردـق  ندرک  دودـحم  ینعم  هب  يزیچ  نینچ 
. تسا

***
عماج لصفم و  ثحب  کی  هتبلا  تسا . هدش  حرطم  رایتخا  ربج و  عوضوم  رد  هک  تسا  ییاهثحب  زا  ثحب  دـنچ  الاب ، رد  روکذـم  ياههنومن 

هتـشون عوضوم  نیا  رد  زین  یفلتخم  ياههلاسر  نونکات  هک  تسا  لصفم  طوسبم و  هلاسر  کی  هب  جاتحم  راـیتخا ، ربج و  هراـبرد  فارطـالا 
48 تسا . هدش 

هرابرد هتبلا  تسا . طبترم  اـم  یلعف  ثحب  هب  هک  تسا  دـنوادخ » تردـق  میمعت   » عوضوم میتسه  نآ  لاـبند  هب  باـتک  نیا  رد  اـم  هک  يزیچ 
« تلادع »
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. میهد ماجنا  هراب  نیا  رد  لقتسم  ثحب  کی  هدنیآ  رد  میناوتب  میراد  دیما  درک و  میهاوخ  نآ  هب  ياهراشا  هدنیآ  رد  مه 

نشور لیلد  ود 

. مینک یضاق  ار  دوخ  لقع  - 1

هار رگید  تروص  نیارد  مینک . لوبق  ار  رایتخا  اـی  مینک  باـختنا  ار  ربج  هیرظن  دـیاب  اـی  هک  تسا  نیا  دروخیم  مشچ  هب  لوا  رظن  رد  هچنآ 
قیقد و یلیخ  اـما  موس  هار  کـی  دراد . دوجو  یموس  هار  ریخ ، تسا ؟ رارق  نیا  زا  مه  عوضوم  تقیقح  اـیآ  دوب . دـهاوخن  راـک  رد  یمّوـس 

تـسه يربخ  بیرغ  بیجع و  بلاطم  نآ  اب  دنوادخ » تلادع   » یفن ینعی  ربج  رودخم  زا  هن  هار  نیا  رد  رتکیراب . مه  وم  زا  دـیاش  کیراب ،
. میوشیم دنوادخ  تردق  بلس  یتسرپهناگود و  راتفرگ  هن  و 

. میروآ تسد  هب  یلقع  حیحص  هعلاطم  کی  اب  میناوتیم  ار  هار  نیا 
: دنکیم نایب  ار  هار  نیمه  قداص 7  رفعج  ماما  زا  لیذ  یخیرات  هلمج  دناهدرک . هراشا  هار  نیا  هب  لبق  زا  زین  ام  ینید  گرزب  نایاوشیپ  هتبلا 

49 دنکیم . تیاده  ار  ام  ود  نیا  نایم  رد  یهار  هکلب  میرایتخا ، بحاص  هن  میروبجم و  هن  نیرمالا ؛ نیب  رما  لب  ضیوفتال ، ربجال و  »
***

هاگتـسد تایلمع  ضبن ، بلق و  نابرـض  دوشیم . طوبرم  نامندـب  یعیبط  لامعا  هب  ام  تاکرح  لاعفا و  زا  تمـسق  کـی  عوضوم : حیـضوت 
هاگآ  اهنآ  زا  هک  نآ  نودب  هک  تسا  یلامعا  زا  نوخ و ...  شدرگ  همضاه ،
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هب هک  یلاـمعا  اـب  تفاـی  میهاوـخرد  یتـحار  هب  مینک  تقد  لاـمعا  نیا  رد  رگا  میهدیم . ماـجنا  يدارا  يراـیتخا و  ریغ  تروـص  هب  میـشاب 

ناسنا يرایتخا  شـسرپ  مابتشپ و  زا  گنـس  کی  طوقـس  نایم  هک  تسا  حـضاورپ  دـنراد . توافت  میهدیم  ماجنا  دوخ  رایتخا  باختنا و 
قرف دـنمرنه  شاقن  اـی  سیوننیـشام  کـی  تسد  تکرح  درمریپ و  کـی  تسد  نازرل  تکرح  نیب  ناوتیمن  دراد . دوجو  يراکـشآ  قرف 

. تفاین
زاب میوش  رکنم  ار  لمع  عون  ود  نیا  قرف  لدـج  ثحب و  ماقم  رد  رگا  یتح  ياهقرف ، ای  هورگ  ره  هب  هتـسباو  میـشاب و  هک  یتیعمج  ره  زا  اـم 

. تفای میهاوخ  ار  نشور  توافت  نیا  دوخ  لامعا  یلومعم و  یگدنز  رد 
ره رایتخایب ! هدارالا و  بولـسم  يرگید  رد  دـنیبیم و  دازآ  راتخم و  ار  دوخ  ناـسنا  یکی ، رد  هک  تسا  نیا  لـعف  هتـسد  ود  نیا  نیب  قرف 

نئمطم هجیتن  رد  تفریذپ . میهاوخن  دوخ  نادجو  ِنورد  رد  زاب  دننک  تلالد  لعف  عون  ود  نیا  ندوب  يواسم  رب  یلقع  ياهلالدتـسا  هک  ردق 
. دنتسین شیب  ییاههطلاغم  هطسفس و  اهلالدتسا ، نیا  مامت  هک  دش  میهاوخ 

ادخ تردق  تیمومع  رد  يریثأت  ام  هدارا  يدازآ  ایآ  تسادخ . تردق  تیمومع  رد  لکشم  دوشیمن . لح  عوضوم  لصا  ام  نتفریذپن  اب  اما 
دنرادن و دـنوادخ  تردـق  تیمومع  رد  يریثأت  لاعفا  نیا  تفای  میهاوخ  رد  مینک  لمأت  بوخ  رگا  دراد ؟ یتسرپهناگی  دـیحوت و  هلئـسم  و 

رگا نیاربانب  تسام . تاـناکما  ماـمت  تلع  وا  تسوا و  زا  میراد  هچ  ره  هدـیرفآ . دازآ  ار  اـم  دـنوادخ  ارچ ؟ دـنوشیمن  زین  كرـش  بجوم 
ام دهاوخیم  دنوادخ   » ینعی تسا ، دنوادخ  ِتساوخ  رد  شلیلد  ام ، يدازآ  تروص ، نیا  رد  تسا . هدیـشخب  ام  هب  وا  میراد ، هدارا  يدازآ 

« میشاب دازآ 
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اب محازت  نودـب  تساوـخ »  » ود نیا  اـم . تساوـخ  مه  تسا و  دـنوادخ  تساوـخ  هب  اـنب  مه  راـک  نیا  میهدیم ، ماـجنا  يراـیتخا  راـک  رگا 

لعف ماجنا  ای  مدع  دوخ  لیم  هب  میشاب و  دازآ  تسا ، هتـساوخ  وا  نوچ  تسادخ ، راک  دنراد . دوجو  یلقتـسم  تروص  هب  کی  ره  رگیدکی ،
. میاهدادن ماجنا  وا  لیم  فالخ  رب  يراک  میهد  ماجنا  ار  لعف  كرت  ای  لعف  ماجنا  فرط  ود  زا  کی  ره  رگا  نیاربانب  مینک . باختنا  ار  دوخ 

. مینکیم لماک  هدافتسا  نآ  زا  میرادروخرب و  يدازآ  نیا  زا  ام  تسام و  يدازآ  وا  تساوخ  عقاو ، رد 
. میهدیم ماجنا  ار  راک  نآ  هک  تسا  يدازآ  لامک  رایتخا و  هدارا و  زا  میتسه و  لـعف  نآ  هدـنهد  ماـجنا  هک  میتسه  اـم  نیا  رگید  يوس  زا 

نیا زا  رگا  میتـسه . کـین  شاداـپ  ریدـقت و  قیوشت و  هتـسیاش  سپ  میهد  ماـجنا  يراـک  هدافتـسا ، نسح  اـب  يدازآ  نیا  زا  میاهتـسناوت  رگا 
دازآ ام  هتـساوخ  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  نیا  میتسه . باذـع  تمالم و  قحتـسم  سپ  میهد  ماجنا  دـب  راک  مینک و  هدافتـسا  ءوس  يدازآ 
سپ میاهدش ، دب  راک  بکترم  میاهدرک و  هدافتساءوس  نآ  زا  هک  میتسه  ام  نیا  یلو  تسادخ  تساوخ  مه  ام  راک  لیلد  نیمه  هب  میـشاب و 

. میشاب هتشاد  تازاجم  رفیک و  شنزرس و  راظتنا  دیاب  هک  تسا  ملسم 
: دراد شیپ  رد  هار  ود  طقف  ناسنا  دناهدرک  روصت  رایتخا  ربج و  هیرظن  ناوریپ  هک  تسا  نیا  رد  مهم  هتکن 

. دوشیم ناسنا  ياهراک  ریغ  هب  دودـحم  دـنوادخ  تردـق  تروص  نیا  رد  تسناد . شدوخ  هب  دَنَتـسم  ًارـصحنم  ار  ناسنا  ياهراک  دـیاب  ای 
. تسا يرظن  نینچ  یعیبط  همزال  گرزب  کچوک و  راگدیرفآ  یتسرپهناگود و  ناتساد 
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. تسناد دنوادخ  هب  دَنَتسم  ًارصحنم  ار  یلمع  لعف و  ره  دیاب  ای 

دنوادـخ تلادـع  راکنا  زین ، رظن  نیا  یعیبط  همزال  تسا . قلطم  ربج  ناسنا و  زا  هدارا  يدازآ  بلـس  دـنامیم  یقاب  هک  يزیچ  اهنت  نیارباـنب 
هار کی  هاگترپ  ود  نیا  نایم  ام  رظن  هب  هار . هن  دنتـسه و  یهاگترپ  طقف  رظن  ود  نیا  هکلب  تسین  نینچ  هلئـسم  تروص  ام  رظن  هب  اـما  تسا .

تسوا و زا  مه  ناسنا  لعف  هک  تسا  نیا  میقتسم  هار  نآ  درادن . ار  رظن  ود  نآ  ياهروذحم  زا  کی  چیه  هک  دراد  دوجو  میقتـسم  فاص و 
. تسا دنوادخ  زا  مه 

: مینک رتنشور  ار  بلطم  هداس  لاثم  کی  اب  تسین  دب  لالدتسا  نیا  ياهتنا  رد  نونکا 
. دراد لماک  طلست  دوخ  غاب  رانک  هشوگ و  یحاون و  مامت  رب  برجم  هدومزآ و  تارفن  اب  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  دنمورین  اناوت و  نابغاب  کی 
. دـنک هدافتـسا  نآ  ياههویم  زا  هدـش و  غاب  دراو  دـهد  هزاجا  وا  هب  ات  دـنکیم  تساوخرد  وا  زا  دـسریم و  هار  زا  ناوتان  ریپ و  يرذـگهر 

. دهدیم وا  هب  ار  نآ  ياههویم  زا  هدافتسا  غاب و  هب  دورو  هزاجا  زین  نابغاب 
نـشور مه  نیا  لیلد  تسا . هدرکن  نابغاب  هدارا  لیم و  فالخ  رب  يراک  دـب ، هچ  ای  بوخ  هچ  دـنک ، غاـب  رد  يراـک  ره  درمریپ  نیا  نونکا 
ناـبغاب سپ  هتـشاذگ ، دازآ  ار  وا  ناـبغاب  دریگب . وا  زا  دـناوتیم  دـهاوخب  تـقو  ره  هداد و  يدازآ  وا  هـب  شدوـخ  ناـبغاب  هـک  ارچ  تـسا ،

ای دـنک  هدافتـسا  ءوس  يدازآ  نیا  زا  دراو  هزاـت  نآ  رگا  اـما  تسوا . زا  مه ، درمریپ  يدازآ  نیا  تسوا و  رب  مکاـح  هکلب  تسین  وا  موکحم 
. دوب دهاوخن  ناسکی  تروص  ره  رد  وا  لمع  هجیتن  هک  تسا  ملسم  تسوا و  دوخ  هب  طوبرم  هدافتسا ، نسح 

. دراد دوجو  هاگترپ  ود  نیا  نایم  رد  هک  یموس  هار  هصالخ  دوب  نیا 
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ترطف قیرط  زا  ربج  لکشم  لح 

هراشا

رد اهیربج  دنتسه و  تسیلائر  لمع ، رد  اهتسیلآ  هدیا  »
!« هدارا يدازآ  رادفرط  لمع ،

. درک نایب  اجنیا  رد  تسا ، هدش  هئارا  رایتخا  ربج و  هیرظن  ود  نارادفرط  يوس  زا  هک  ار  یفسلف  هدیچیپ  ياهلالدتسا  ناوتیمن  ام  رظن  هب 
زا ار  لیاسم  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  راک  نیرتهب  دـیازفایم . نآ  تالکـشم  رب  هکلب  دـنکیمن  ناسآ  هداس و  ار  ثحب  اهنت  هن  يراـک  نینچ 

رتهداـس و لاـح  نیع  رد  تسا و  هلئـسم  نیا  مهف  يارب  هار  نیرتـکیدزن  ترطف »  » اـی نادـجو  هار  مینک . لـح  دوخ  نادـجو  هب  عوجر  قـیرط 
. تسه زین  رتنئمطم 

ءزج نادـجو و  هب  طوبرم  زین  هدارا  نیا  تسین ؟ ام  هدارا »  » تیعـضو هب  طوبرم  هلئـسم  نیا  هب  طوبرم  ياـهاوعد  رگم  يزیچ  ره  زا  هتـشذگ 
. میهد رارق  نادجو »  » و ترطف »  » نامه ار  اوعد  نیا  یضاق  هک  رتهب  هچ  سپ  تسام . ینورد  لاعفا 

رـس نآ  اب  هاگآ و  نآ  زا  زور  بش و  ره  هک  هدارا  دننام  یعوضوم  صوصخ  هب  ام و  ینورد  عضو  دنامب ، یفخم  نادجو  زا  يزیچ  ره  رگا 
. دنام دهاوخن  یفخم  نادجو  زا  دراد  راک  و 

تواضق  هب  اهیدوز  نیا  هب  دنهاوخن  هک  دنشاب  یناسک  تسا  نکمم 
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هک تسا  یفـسلف  هدننک  هارمگ  ياهلالدتـسا  دوشیم  نادجو  تواضق  زا  اهنآ  يراددوخ  ثعاب  هک  يزیچ  دنهد . رد  نت  ترطف  نادـجو و 

! درادیم زاب  ترطف  نادجو و  تواضق  ربارب  رد  ندش  میلست  زا  ار  اهنآ  گنر  بآ و  شوخ  هدنبیرف و  رهاظ  کی  اب  عقاوم  یخرب 
یتح هک  میهد  بیترت  ياهنوگ  هب  ار  یخیرات  همکاحم  نیا  تامدقم  ترطف و  نادـجو و  تواضق  تافیرـشت  هک  تسا  نیا  رد  ام  یعـس  اما 

. دنروآ دورف  رس  ترطف  مکح  لباقم  رد  دنوش  راچان  مه  دارفا  هنوگنیا 
. تسا ریاغم  ناشلمع » راتفر و   » اب نانآ  قطنم » رظن و   » هک دنتسه  يدارفا 

اما دننک  تابثا  ار  دوخ  ياعدم  دـنهاوخب  لیلد  کی  رازه و  اب  دـننک و  یفن  یلک  هب  ار  یعوضوم  یملع ، ثحب  کی  رد  تسا  نکمم  نانآ 
شومارف ار  بات  بآ و  رپ  ياهثحب  و  نکـشنادند ! لـیالد  همه  نآ  یلک  هب  دوخ  راـتفر  لاـمعا و  رد  ناـنیا  دـشاب . يرگید  زیچ  ناـشراتفر 

! دنراد خسار  نامیا  يزیچ  نینچ  هب  تسا  لاس  اهدص  ایوگ  هک  دننکیم  لمع  نانچ  هدرک و 
ملق کی  داهن ، اهنآ  رب  فوسلیف  مان  ناوتب  رگا  هتبلا  هفـسالف ، زا  هتـسد  نیا  دـیریگب . رظن  رد  ار   50 مسیلآ » هدـیا   » بتکم ناوریپ  لاثم  يارب 

! تسا نهذ  قولخم  يزیچ  ره  نانآ  رظن  هب  دننکیم . یفن  ار  نآ  یلک  هب  دنشکیم و  هدام »  » ملاع رس  ات  رس  رب  خرس 
همه نیا  نامـسآ و  نیمز و  تساـم . نهذ  هدـییاز  دراد  دوـجو  یتـسه  ملاـع  رد  هچ  ره  هک  تـسا  نـیا  ناـنآ  رظن  دـینکیمن ، بـجعت  رگا 
همه همه و  ام ، مادنا  ءاضعا  مامت  یتح  ناروناج و  ناهایگ ، اهناشکهک ، اههرایس ، ناگراتـس ، اهایرد ، اهتـشد ، اههوک ، روانهپ ، ياهروشک 

هدام  ناهج  دنرادن . یجراخ  دوجو  اقلطم  دننکیم و  روبع  ام  زغم  زا  هک  دنتسه  یتاروصت 
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هدام ناهج  دـنرادن ، یجراخ  دوجو  باوخ ، ملاع  تاروصت  مییوگیم  هک  تروص  نامه  هب  منیبیم . باوخ  رد  هک  تسا  یتاروصت  دـننام 

. درادن یجراخ  دوجو  نهذ ، روصت  ياوس  يزیچ  ره  رتقیقد  ترابع  هب  ای 
نیاربانب دـنراد ! يرتشیب  مظن  تاروصت ، هتـسد  نیا  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  یتاروصت  نینچ  باوخ و  نامز  تاروصت  نیب  هک  یقرف  اـهنت 

شیب یتاروصت  دنرادن و  یجراخ  دوجو  زین  باتک  نیا  ياهرطس  تاحفص و  امـش ، ام و  نیب  يوگتفگ  نیا  دیناوخیم و  نونکا  هک  یباتک 
! تسین باوخ  رد  باوخ  ینعی  فعاضم  باوخ  کی  زج  يزیچ  میمانیم  لایخ » باوخ و   » هک ار  هچنآ  سپ  دنتسین .

يرگید زیچ  مینکیم  لابند  اـج  نیا  رد  هک  یعوضوم   51 میرادن . اهنآ  هابتشا  فعض و  طاقن  اهتسیلآهدیا و  ياهلالدتـسا  هب  يراک  نونکا 
. تسا

و هداـم »  » یجراـخ و دوـجو  راـکنا  ریخ . تفگ : دـیاب  دـنراد ؟ ار  رظن  نیمه  زین  دوـخ  یلوـمعم  یگدـنز  رد  دارفا  نیا  مینادـب  میهاوـخیم 
52 اهتسیلائر »  » دننام زین  اهنآ  هنازور ، رادرک  رد  لمع و  ماگنه  اما  دوشیم  حرطم  اهنآ  یفسلف  حالطصا  هب  ياهلالدتسا  رد  طقف  تایدام » »

قاطا هسردـم و  زا  هک  یعقوم  اهتـسیلآهدیا » ، » رتهداس ترابع  هب  دـننکیم . راتفر  دـندقتعم ، نهذ  زا  جراـخ  رد  يداـم  ياـهتیعقاو  هب  هک 
شومارف دناهدیـشیدنا  ای  دـناهتفگ  هدام  دوجو  راکنا  هرابرد  هک  ار  هچنآ  ماـمت  دـنراذگیم ، عاـمتجا  هب  اـپ  دـنیآیم و  نوریب  دوخ  هعلاـطم 

. دناهدرک نوفدم  هعلاطم  ثحب و  ناکم  نامه  رد  ار  همه  ایوگ  دننکیم و 
قافتا هب  هدام ، یجراخ  دوجو  هرابرد  ینالوط  ثحب  رج و  کی  زا  سپ  تسیلائر  تسیلآهدیا و  فوسلیف  ود  هک  دینک  مسجم  دوخ  رظن  رد 
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يارب هدش و  کیدزن  اهنآ  هب  تعرـس  اب  لیبموتا  کی  عقوم  نیمه  رد  دنراذگیم . نابایخ  هب  اپ  دنوشیم و  جراخ  هعلاطم  قاطا  زا  رگیدکی 
ماجنا ار  لمع  کی  ود  ره  اجنیا  رد  دریگب . ریز  ار  اهنآ  لیبموتا  ادابم  ات  دنرپیم  بقع  هب  ود  ره  لیبموتا ، قوب  يادص  اب  دنزیم . قوب  نانآ 

تمواقم مدع  نیمز ، هبذاج  نآ ، نیگنس  ياهخرچ  لیبموتا ، یجراخ  دوجو  دنراد . لوبق  ار  نآ  مزاول  یجراخ و  تیعقاو  هک  ارچ  دنهدیم 
نیا مامت  تسا ، رطخ  ندش  کیدزن  هدنهد  ناشن  هک  قوب  يادـص  دروخرب ، نیا  زا  لصاح  ياهتحارج  درد و  لیبموتا ، اب  دروخرب  رد  ندـب 

. دنراد رواب  لمع  رد  ناسکی  تروص  هب  ود  ره  هک  دنتسه  ییاهزیچ  روما 
زا عقوم  هب  ات  دننکیم  یعـس  ود  ره  دننک  ترفاسم  راطق  اب  دنهاوخیم  یتقو  تسادیپ . اهنآ  يود  ره  نیب  یناسکی  نیا  مه  رگید  لامعا  رد 

نتـسشن ای  ندـش  دـنلب  عقوم  هب  ود  ره  دـننامن . اج  ات  تسا  راطق  توس  هب  نانآ  شوگ  هار  نیب  ياههاگتـسیا  رد  دـنور . ـالاب  راـطق  ياـههلپ 
نارذگ يارب  ود  ره  هرخالاب  دیاین . دراو  ياهمدص  اهنآ  هب  امیپاوه  دیدش  ياهناکت  رثا  رب  ات  دندنبیم  مکحم  ار  دوخ  ياهدـنبرمک  امیپاوه 
یمامت نتـشاد  تیعقاو  هب  دوخ  لمع  رد  یناسکی  تروص  هب  اهنآ  دنوریم . يرگید  لغـش  ره  ای  تراجت  بسک و  راک و  لابند  هب  یگدنز 

نآ ارچ  تسیچ و  رگید  یناسکی  نیا  هصق  سپ  دنتـسه  لایخ  باوخ و  روما  نیا  مامت  رگا  دـنداد . خـسار  ناـمیا  یجراـخ  تادوجوم  نیا 
؟ دنکیم راتفر  اهناسنا  یقب  ام  دننام  مه  تسیلآهدیا 

!« يرایتخا لمع ، ماگنه  مه  اهيربج  دنتسه و  تسیلائر  ءانثتسا  نودب  لمع ، ماگنه  اهتسیلآهدیا  : » مییوگیم هک  تسا  لیلد  نیا  هب 
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لوبق ار  هدارا » يدازآ   » ءانثتـسا نودب  مه  اهيربج  دیآیم ، نایم  هب  لمع  ياپ  یتقو  تسا . رارق  نیمه  زا  هیـضق  مه  رایتخا  ربج و  ثحب  رد 

. دنراد
: مینک رتنشور  ار  رایتخا  نارادفرط  اب  ربج  هیرظن  نارادفرط  راتفر  ندوب  ناسکی  عوضوم  یتوافتم  ياهلاثم  اب  ات  دیهد  هزاجا 

لمعلا سکع  ود  ره  دـننک ، یهاـتوک  روتـسد  ماـجنا  رد  اـهرکون  هک  دـنهد  يروتـسد  دنـشاب و  هتـشاد  يرکون  دوـخ  يارب  ود  ره  رگا  - 1
دوخ ياهرکون  ود ، ره  دراد  ناکمایتح  هدیشک و  داد  اهنآ  رس  رب  هدش و  ینابصع  اهرکون  یهاتوک  نیا  زا  ود  ره  دنهدیم . ناشن  یهباشم 

. دننک هیبنت  خیبوت و  ار 
يریـصقت چـیه  رکون  لصا  نیا  یفن  اب  ریخ . تسناد ؟ رـصقم  ار  اهرکون  ناوتیم  زاب  میـشاب  هتـشادن  لوبق  ار  هدارا » يدازآ   » لصا رگا  لاح 

لماوع و هتـشر  کی  لولعم  هک  دـهدیم  ماجنا  يربج  تاکرح  هلـسلس  کی  طقف  نیـشام  کی  ياهمیـس  هتـشر  دـننام  وا  باـصعا  درادـن .
ناوتیم ایآ  درادـن . یموهفم  انعم و  چـیه  رایتخا »  » اجنیا رد  اًلـصا  تسا . جراخ  وا  رایتخا  زا  يزیچ  نینچ  تسا . یلخاد  یجراخ و  ياهتلع 

؟ دنکیم خاروس  نوچ  ار  نزوس  ای  دُربیم  نوچ  درک  هیبنت  ار  وقاچ 
ياـضاقت هدرک و  تیاکـش  هاـگداد  هب  ود  ره  هک  تسا  ملـسم  دـنهدیم ؟ ناـشن  یلمعلا  سکع  هچ  دـنک  نیهوـت  ود  نآ  هب  یـسک  رگا  - 2

ار هدارا  يدازآ  لصا  رگا  هک  دنراذگیم  يوهـس  يدمع و  تیانج  نیب  ناهج  ياههاگداد  مامت  رد  تشاد . دـنهاوخ  ار  مرجم  تیموکحم 
هب « ) دلاوسا  » يدنک لتاق  نیب  دیابن  رگید  دشاب  هتـشادن  تیعقاو  لصا  نیا  رگا  دشاب . یتوافت  تیانج  عون  ود  نیا  نیب  دیابن  میریگب  هدـیدان 

نیا  ضرف 
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. تسناد یقرف  وا ، رادنیبرود  گنفت  و  مینادب ) يدنک  لتاق  ار  وا  هک 

یکی تسه  قرف  وا  گنفت  لتاق و  نیب  تفگ  دیهاوخ  دبال  دنک !؟ تازاجم  ای  همکاحم  ار  گنفت  کی  ات  دهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یـسک  ایآ 
هچ وا  نتـشاد  لقع  سپ  دشابن  دازآ  دوخ  هدارا  رد  ناسنا  رگا  یتسار  هب  اما  دمهفیمن . چیه  یکی  نآ  دنکیم و  هچ  دمهفیم  دراد و  لقع 

؟ دراد ياهدیاف 
ياهدـیاف هچ  كرد  لقع و  نآ  مینک ، يراک  دوخ  رایتخا  يدازآ و  اب  میناوتن  رگا  اما  مینکیم ، كرد  ار  يرایـسب  ياهزیچ  دوخ  لقع  اب  ام 

؟ تشاد دهاوخ 
و يدز ؟ تسد  نوناق  ِفالخ  ِراک  نالف  هب  ارچ  دسرپب : دوخ  مهتم  زا  وا  یتقو  دشاب . یـضاق  ربج »  » هیرظن رادفرط  کی  دـیریگب  رظن  رد  - 3

نوناق فالخ  لمع  نیا  ثعاب  مشاب  هتـشاد  يرایتخا  هک  نیا  نودب  یجراخ  یلخاد و  لماوع  هلـسلس  کی  درادن . ارچ » : » دهد باوج  مهتم 
؟ دنکیم هئربت  ار  مهتم  دوشیم و  عناق  کلسم ، يربج  یضاق  تروص  نیا  رد  ایآ  تسا . هدش 

هک یتقو  دـنک ، یگدـنز  کلـسم ، يربج  کی  لحم  نآ  رد  دـنک و  یهاتوک  نابایخ  ای  هچوک  کـی  تفاـظن  لـمع  رد  يرادرهـش  رگا  - 4
دوخ لمع  رد  هک  ار  رادرهـش  رذع  نیا  وا  ایآ  دنامیم ؟ تکاس  مه  کلـسم  يربج  درف  نآ  دننکیم ، ضارتعا  رادرهـش  لمع  نیا  هب  یلاها 

؟ درک دهاوخ  لوبق  تسا  رایتخایب 
قیوشت اب  زین  ملعم  تسا  ملسم  دوش و  ریدقت  وا  زا  هک  تسا  نآ  قحتسم  دهد ، ماجنا  تسرد  ار  دوخ  یـسرد  فیاظو  هک  يدرگاش  ره  - 5

تمالم و زج  وا  راـک  هجیتن  دـشاب ، اـنتعایب  هسردـم  سرد و  هب  دـنک و  یلبنت  درگاـش  رگا  اـما  دـهدیم . شاداـپ  وا  هب  بوخ  ياـههرمن  و 
زیچ شنزرس 
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ماـجنا یملعم  ره  ار  نادرگاـش  هیبنت  قیوشت و  دـهدیم . ماـجنا  يدرگاـش  نینچ  قح  رد  ملعم  هک  تسا  يزیچ  هیبنت  دوب . دـهاوخن  يرگید 

. يرایتخا ای  دشاب  يربج  ملعم  دنکیمن  قرف  عوضوم  نیا  رد  دهدیم و 
راکدـب و نیب  دـیابن  تروص  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  چوـپ  ینعم و  یب  رما  کـی  رگید  قـیوشت  هیبـنت و  هلئـسم  میـشاب  دـقتعم  ربـج  هب  رگا  اـما 
زا هک  تسه ، ییارآنمچ  دب ، ای  دنتـسه ، کین  رگا   » حالطـصا هب  ای  دندوب  رایتخا  یب  دوخ  راک  رد  ود  ره  اریز  میتشاذگیم  قرف  راکوکین 

(1)! دنایوریم درورپیم ، ار  اهنآ  هک  تسد  نآ 
داجیا درگاش  يارب  يرایتخا  ریغ  رثا  کی  هدـنیآ  رد  هک  دوشیم  ماجنا  نیا  رطاـخ  هب  قیوشت  هیبنت و  دـیوگب  دـنک و  ضارتعا  یـسک  دـیاش 
درگاش هک  تسا  یلمع  هجیتن  ناونع  هب  قیوشت  هیبنت و  دراوم ، رگید  دـننام  مه  اـجنیا  رد  تفگ  ناوتیم  یـسک  نینچ  باوج  رد  اـما  دوش .

. دنک لوبق  دب  هچ  ای  بوخ  هچ  ار  دوخ  لمع  هجیتن  وا  دیاب  تسا و  هداد  ماجنا 
يدازآ مدـع   » هدارا و يدازآ  نارادـفرط »  » هک تسا  نیا  هتکن  نآ  دـش . نشور  یبوخ  هب  هتکن  کی  دـش  رکذ  هک  يددـعتم  ياهلاثم  نیا  زا 
ناسکی هفیاط  ود  ره  دوخ ، یگدـنز  رد  راتفر و  لمع و  عقوم  فالتخا ، نیا  دوجو  اب  اـما  دـنراد  يداـینب  یـساسا و  يرظن  فـالتخا  هدارا »

تـسد هب  دـندرکیم  لدـب  در و  دوـخ  یفـسلف  ثحب  رد  هچنآ  رگید  دـناهتفریذپ و  ناـسکی  ار  هدارا  يدازآ  لـصا  ود  ره  دـننکیم . لـمع 
. دنرپسیم یشومارف 

. دنکیم یلجت  لمع  ماگنه  هک  تسا  ترطف »  » عاعش نامه  نیا 

ظفاح رعش  زا  سابتقا  - 1
هحفص 119. ردقلا ، ربجلا و  باب  یفاو ، باتک  میوریم 25 - مدرورپیم ، هک  تسد  نآ  زا  هکتسه  ییارآنمچ  دب ، رگا  مکین ، رگا  نم 
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ياهثحب هب  هجوت  نودب  هک  تسام  نادجو  نیا  هجیتن  رد  دراد . لماک  یهاگآ  نامهدارا  تیفیک  هب  نام  دوجو  نورد  زا  ام  نادجو  ترطف و 

. دهدیم هدارا » يدازآ   » لصا هب  مکح  دنکیم و  نایب  ار  دوخ  ییاهن  تواضق  یلقع  هدیچیپ 

ینعمرپ هاتوک و  نخس  کی 

نیا لح  يارب  هار  نیرتکیدزن  هک  دنکیم  هراشا  ترطف »  » هار نیمه  هب  رایتخا ، ربج و  هلئسم  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
شترـضح دادیم . ربج »  » يوب هک  تفگ  ینخـس  شرـضحم  رد  وا  نارای  زا  يدرمریپ  نیفـص ، گنج  زا  تشگزاب  نامز  رد  تسا . عوضوم 

: دومرف
یهنلا رمالا و  و  دیعولا ، دعولا و  و  باقعلا ، باوثلا و  لطبل  کلذـک  ناکول  میتسین ، روبجم  دوخ  ياهراک  رد  زگره  ام  شاب ، مارآ  درمریپ  »

؛! نسحملا نم  مذلاب  یلوا  یئسملا  یئسملا و ال  نم  حدملاب  یلوا  نسحملا  نکی  مل  و  نسحمل ، ةدمحمال  بنذمل و  هللا  نم  ۀمئال  تأتمل  و 
هب تبـسن   ) دـیعو هدـعو و  و  دوریم ، نایمزا  یلک  هب  راکدـب ) رفیک  راکوکین و  رجا   ) باـقع باوث و  میـشاب  هتـشادن  هدارا  يدازآ  اـم  رگا 

شدوخ هک  نآ  هچ   ) دنک تمالم  ار  ناراکدب  دـنوادخ  دـیابن  تشاد ، دـهاوخن  یعوضوم  یهن  رما و  و  ناراکدـب ) ناراکوکین و  تشونرس 
زا رتهتسیاش  راکدب  هن  تسین و  ریدقت  يارب  راکدب  زا  رتهتـسیاش  راکوکین  ًاساسا  دیامن ، فیرعت  حدم و  ار  ناراکوکین  هن  و  هدیرفآ )! نینچ 

53 تمذم »!...  هب  راکوکین 
***
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! رایشوه نابغاب  کلسم و  يربج  دزد 

ار عوضوم  یلقع  لیلد  ره  زا  رتهب  اهنآ  زا  هدافتسا  زین  یملع  هلئسم  کی  رد  هاگ  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياهدنپ  ناگتشذگ  ياهناتساد  رد 
فطل زا  یلاخ  نآ  لقن  هک  هدیسر  ام  هب  ناگتشذگ  زا  یناتـساد  ترطف » نادجو و  تواضق   » نتخاس مسجم  يارب  دنکیم . حضاو  نشور و 

. دوب دهاوخن 
هب گرگ  شروی  دننام  تسا و  هدرک  هلمح  اههویم  هب  هدش و  غاب  لخاد  یسانشان  صخش  دید  دش و  یغاب  دراو  ینابغاب  يزور  دنیوگیم :

. تساههویم ندیچ  لوغشم  تخس  مه  وا  نابشیب ، نادنفسوگ 
ربج بتکم  نارادفرط  زا  هک  دزد  ياهدش »؟ غاب  دراو  یسک  هچ  هزاجا  اب  : » دز دایرف  هدش و  ینابـصع  یتیعـضو  نینچ  ندید  زا  غاب  بحاص 

هکنآ نودب  ادخ و  تیـشم  هدارا و  هب  هدش و  دراو  هدیرفآ  ادخ  هک  یغاب  رد  ادخ ! تساوخ  هب  ادخ ! هدنب  تفگ : يدرـسنوخ  لامک  اب  دوب 
. دنیچیم غاب  نآ  ياههویم  زا  دشاب  هتشاد  يرایتخا  دوخ  زا 

هکرت دـنچ  سپـس  تسب ، یتخرد  هنت  هب  مکحم  تفرگ و  ار  دزد  دوب  هدـش  ینابـصع  تخـس  یقطنم  لـیلد و  نینچ  زا  هک  شوهاـب  ناـبغاب 
، ادخ هدنب  تفگ : نابغاب  ینزیم ؟ روط  نیا  ارچ  فاصنایب  رخآ  تفگ : دش و  دنلب  دزد  دایرف  داتفا . دزد  ناج  هب  دـنک و  تخرد  زا  رادـبآ 

54 دنزیم ! ار  وا  دشاب  هتشاد  يرایتخا  دوخ  زا  هک  نآ  نودب  ادخ  تیشم  هدارا و  هب  هتسب و  ادخ  تخرد  هب  ار  ادخ  دزد  ادخ ، تساوخ  هب 
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ضیوفت ربج و  كانرطخ  بقاوع 

هراشا

رظن کی  لصا ، نیا  راـکنا  اـی  ربج  هیرظن  دـش  صخـشم  میدرب و  یپ  هدارا » يدازآ   » لـصا هب  دوخ  ترطف  نادـجو و  ییاـمنهار  اـب  نونکا 
. دیآ شیپ  يرگید  روصت  تسا  نکمم  اما  تسا . ناسنا  ترطف  نادجو و  فالخ 

ربج هدیقع  هلیسو  نیا  هب  میـسریم و  هدارا  يدازآ  لصا  هب  دوخ  نادجو  ترطف و  ییامنهار  هطـساو  هب  دنیوگب : دارفا  یـضعب  تسا  نکمم 
تاـقافتا ثداوح و  عقاو  رد  مینک . ادـج  ناـهج  ثداوح  ریاـس  زا  ار  يدارا » لاـعفا   » باـسح یلک  هب  تسا  رتهب  نیارباـنب  مینکیم ، یفن  ار 

ّتیـشم و دوشیم . ناهج  ثداوح  هب  طوبرم  رگید  هتـسد  و  تسا . ناسنا  يدارا  لاعفا  هتـسد  کی  مینکیم . میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  ناـهج 
. تسا جراخ  ناسنا  رایتخا  هدارا و  هطقن  زا  تسا و  ناهج  ثداوح  رب  مکاح  دنوادخ  هدارا 

یهار نآ  رد  دـنوادخ  هدارا  تسا و  ناـسنا  نآ  زا  قلطم  تموـکح  هقطنم  نیا  رد  سب . تسا و  ناـسنا  تسد  رد  طـقف  يدارا  لاـعفا  ماـمز 
. درادن

!؟ تسا روصت  لباق  قلطم  تموکح  ود  هقطنم  کی  رد  رگم 
نیا تسا . قلطم  يراذـگاو  ینعم  هب  هک  تسا  ضیوفت »  » هیرظن نیا  یملع  حالطـصا  تسا . هدارا  يدازآ  لصا  رد  طارفا  ناـمه  هیرظن  نیا 

هرابرد  دریگیم . رارق  ربج  یطارفا  هار  لباقم  رد  هک  تسا  یطارفا  هار  کی  هیرظن 
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دـحیب و ِيدازآ  نینچ  هزادـنا  نیمه  هب  تسا  طلغ  ربج  هب  هدـیقع  ای  هدارا  يدازآ  لـصا  راـکنا  هک  ردـق  ناـمه  تفگ  ناوتیم  هیرظن  نیا 

. تفای ار  موس  هار  ناوتب  نیب  نیا  زا  دنوش و  صخشم  هاگترپ  ود  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  تسا . طلغ  مه  یباسح 
« لقع هدیقع و   » رظن زا  ار  ضیوفت  ربج و  هیرظن  ود  زا  کی  ره  كانرطخ  بقاوع  هک  تسا  نآ  رتهب  موس ، هار  رتشیب  حیـضوت  نایب و  زا  لبق 

. مینک حیرشت 
***

ربج كانرطخ  بقاوع 

رد ام  دنوشیم . یهتنم  یناربج  لباقریغ  بقاوع  جـیاتن و  هب  تهج  نیا  هب  دنتـسه و  یکانرطخ  ياههار  یفارحنا ، هیرظن  ود  نیا  زا  کی  ره 
: مینکیم هراشا  نشور  ینایب  اب  راصتخا و  هب  دروآیم ، دوخ  لابندب  ربج  هدیقع  هک  یموش  هجیتن  دنچ  هب  اجنیا 

دنوادخ هک  تسا  یتلادع  هچ  نیا  دننادن . لداع  ار  ادخ  ناشرظن ، رطاخ  هب  دنوشیم  روبجم  يربج  بتکم  ناوریپ  تلادـع : لصا  راکنا  - 1
!؟ دناسرب رفیک  هب  دنک و  هذخاؤم  راک  نآ  ماجنا  رطاخ  هب  ار  وا  دهاوخب  سپس  دنک و  يراک  نداد  ماجنا  هب  روبجم  ار  يدوجوم 

ینعم هچ  شاداـپ  رفیک و  باـتک و  باـسح و  سپ  میرادـن ، دوخ  زا  يراـیتخا  نیرتـکچوک  دوخ  لاـعفا  رد  میروبجم و  اـم  یتـسار  هب  رگا 
. دنتسین راگزاس  دنوادخ  تلادع  اب  هک  دنتسه  عمج  لباق  ریغ  زیچ  ود  شاداپ ، رفیک و  هدارا و  يدازآ  یفن  هک  تفریذپ  دیاب  دراد !؟

یعس  یخرب  دوب ، نیگنس  رایسب  نانآ  يارب  هک  روذحم  نیا  رطاخ  هب 
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کی لحهار  باوج و  ات  دراد  تهابـش  الاب  رـس  باوج  کی  هب  رتشیب  دنبایب  دنتـسناوت  اهنآ  هک  ياهراچ  هار  دنـشیدنایب . ياهراچ  هار  دندرک 

. لکشم
تـسوا لام  تسه  یتسه  رد  يزیچ  ره  تسا . تلادع  نیع  دنکب  وا  هچ  ره  تسا . طلغ  ارچ  نوچ و  دنوادخ  راک  رد  ًالوصا  دناهتفگ : نانآ 

. درادن موهفم  وا  هرابرد  ملظ  مان  هب  يزیچ  ساسا  زا  سپ ، دهد . ماجنا  دوخ  کلم  رد  تساوخ  هک  ار  يراک  ره  دناوتیم  و 
. هانگ زا  رتدب  رذع  تفگ : دهاوخ  دونشب  یفصنم  مدآ  ره  ار  باوج  نیا 

یتسرد فرح  نیا  میتسه . وا  هب  قلعتم  مه  اـم  دوخ  یتـح  تسا . دـنوادخ  نآ  زا  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ناـهج و  هک  تسین  نآ  رکنم  یـسک 
چیه هک  تسا  یـسک  نداد  رفیک  رد  لکـشم  تـسا . يرگید  زیچ  لکـشم  درادـن . یتفلاـخم  یـسک  دـنوادخ ، تیکلاـم  لـصا  رد  تـسا و 

. درادن دوخ  زا  يرایتخا 
ینمهب ناوتیم  ایآ  درک ؟ تازاجم  وا  نوخ  راشف  ای  بلق  نابرض  مرج  هب  ار  یـسک  ناوتیم  ایآ  هنالداع . هن  تسا و  هنالقاع  هن  يزیچ  نینچ 

مینک لوبق  دـیاب  سپ  ریخ ، مییوگب  رگا  تسا ؟ هنالداع  یقطنم و  تازاـجم  نیا  اـیآ  داد ؟ رفیک  ياهدـع  لـتق  هوک و  زا  طوقـس  لـیلد  هب  ار 
قرف دـشاب  هک  ناـسنا  اـی  دـنوادخ  هچ  سک  ره  يوـس  زا  لاـح  تـسین  هنـالداع  مـه  هدارایب  راـیتخالا و  بولـسم  ناـسنا  ندرک  تازاـجم 

. دنکیم یفن  ار  دنوادخ  تلادع  هلئسم  لصا  ناسنا ، هدارا  رایتخا و  یفن  اب  ربج  هیرظن  هجیتن  رد  دنکیمن .
نیا تسا . قالخا  ساسا  ندـش  یـشالتم  دـیآیم  تسد  هب  ربج  هیرظن  زا  هک  يرگید  هجیتن  قالخا : ساـسا  یـشاپورف )  ) نتخیر مه  هب  - 2
. دبای قوس  یهابت  داسف و  يوس  هب  یکانتشحو  روط  هب  عامتجا  رطاخ  نیا  هب  هدش و  لزلزتم  یقالخا  لئاضف  مامت  ات  دوشیم  ثعاب  هیرظن 
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طقف دننکیم  هچ  ره  هک  دنراد  رواب  نانآ  دـنرادن . هدارا  يدازآ  دوخ  زا  هجو  چـیه  هب  دـندقتعم  نآ  دارفا  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  ياهعماج 

ره هب  اـهنآ  تروص  نیا  رد  تسین . نکمم  نآ  رد  يرییغت  نیرتـکچوک  هک  تسا  ياهدـشن  ینیبشیپ  يربـج  لـماوع  هلـسلس  کـی  لوـلعم 
دوب دهاوخ  ناسکی  تلیذر  تلیـضف و  باوث ، هانگ و  ياهعماج  نینچ  رد  دننیبیم . روذعم  نادجو  شیپ  رد  ار  دوخ  دنهدیم و  نت  یتیانج 

. دناسر تازاجم  هب  ار  يراکهبت  ای  داد  زردنا  دنپ و  اهنآ  هب  ناوتیمن  یتح  رگید  دنرادن . یقرف  چیه  مه  اب  و 
ار ثداوح  همه  نانآ  تسا . ریذپانفلخت  ینیشام  يربج  يربج  ریسم  کی  ندش  يرپس  فرص  يدارفا  نینچ  يارب  خیرات  هدنیآ  هتـشذگ و 

. تسادیپ هتفگان  یعامتجا  نینچ  یطیحم  عضو  دننادیم . بانتجا  لباق  ریغ  یمتح و  ردق  ءاضق و  کی  قباطم  ءانثتسا  نودب 
دیاب دنمانیم . هرطفلاب » یناج   » ار ناراکهبت  زا  يردان  دارفا  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  اهنادقوقح  زا  یخرب  يارب  يرکفت  زرط  نینچ  زا  ياهنومن 

ار ناشمان  نانیا  هک  تسین  یناراکهبت  ناـمه  رطخ  زا  رتمک  عاـمتجا  يارب  نآ  ررـض  هک  تسا  یتیاـنج 55  رکف  زرط  نیا  دوخ  دوب . بقارم 
. تسا ساسا  یب  تسردان و  ياهدیقع  یملع ، ظاحل  زا  هیرظن  نیا  دوخ  هک  دنچ  ره  دناهداهن . هرطفلاب » یناج  »

ناراوگرزب رارـصا  نیا  رب  لمأت  اب  مینیبیم . هدارا  يدازآ  لصا  رب  يدایز  رارـصا  ینید  گرزب  نایاوشیپ  ناربمایپ و  لامعا  تاملک و  رد  اـم 
لـصا نودـب  یقالخا  نوؤش  لوصا و  ظفح  عقاو  رد  دـننک . ظفح  یکانرطخ  هشیدـنا  نینچ  زا  ار  هعماج  دنتـساوخیم  اهنآ  هک  میباییمرد 

يدازآ 
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. تسب لد  یقالخا  بیذهت  حالصا و  چیه  هب  ناوتیمن  نآ  نودب  تسین و  نکمم  هدارا 

زین يرگید  ناربج  لباق  ریغ  ررـض  کـی  ربج  هیرظن  دـمآ ، نیا  زا  لـبق  هک  یتارطخ  بلاـطم و  زا  هتـشذگ  یگداداو : یلبنت و  هب  قیوشت  - 3
یگداداو یلبنت و  شرتسگ  ثعاب  عامتجا  دارفا  ناسنا و  زا  هدارا  فذـح  اب  هیرظن  نیا  تسا . هعماج  دارفا  یلمع  راـتفر  تهج  زا  نآ  دراد و 

یگدنز کی  يارب  شـشوک  شالت و  هب  نامیا  عبطلاب  درادن ، نامیا  هدارا  يدازآ  هب  هک  یـسک  تقیقح  رد  دوشیم . عامتجا  رد  يراکیب  و 
دـنادیم و باـنتجا  لـباقریغ  يربج و  لـلع  هلـسلس  کـی  لولعم  ار  دوخ  ياهیگدـنام  بقع  اهیتخبدـب و  وا  دـهدیم . تسد  زا  زین  ار  رتـهب 
حالـصا و يارب  زگره  يدرف  نینچ  هک  تسا  نشور  درادن . دوخ  یگدـنز  ندروآ  رد  ناماس  هب  رییغت و  هب  یلخد  چـیه  شدوخ  درادـنپیم 

دقتعم يرظن  ظاحل  زا  اما  تسا  شالت  رد  رتهب  یگدنز  يارب  هک  یـسک  دشاب  لمع  رد  دیاش  هتبلا ، درک . دـهاوخن  يرکف  دوخ  عضو  دوبهب 
نیب زا  مزلتـسم  ربج  هیرظن  هنرگو  دـنکیمن  لمع  تسا  دـقتعم  هچنآ  هب  طقف  درف  نیا  دـشابیمن . ربج  هیرظن  لـح  هار  نیا  اـما  تسا  ربج  هب 

. تسا رتهب  الاو و  یگدنز  کی  يارب  یشالت  ره  هزیگنا  نتفر 
***

ضیوفت موش  بقاوع 

تارطخ تالکـشم و  راچد  ضیوفت  هیرظن  میریذپب . لمأت  دقن و  نودـب  ار  ضیوفت  ینعی  نآ  لباقم  رظن  ات  دوشیمن  ثعاب  ربج  هیرظن  یفن 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  يدادعت  هب  هک  تسا  یموش 
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دراد و مامت » مات و  لالقتـسا   » دوخ يدارا  لاعفا  ماجنا  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رب  داـقتعا  ضیوفت  هیرظن  رد  یتسرپهناـگود : كرـش و  - 1

هدش حیرـص  راکـشآ و  كرـش  کی  راچد  یـسک  نینچ  دنک . تلاخد  ناسنا  لامعا  رد  دناوتیمن  زین  دنوادخ  تردـق  یتح  یتردـق  چـیه 
دوجو گرزب  يادخ  کی  يرظن  نینچ  رد  تسا  ددـعتم » نایادـخ   » دوجو وا  رظن  همزال  هکلب  هدـش  ادـخ » ود   » هب دـقتعم  اهنت  هن  اریز  تسا 

رد وا  تسا . یکچوک  يادـخ  دوخ  يارب  کی  ره  هک  دنتـسه  اهناسنا  رگید  يوس  زا  تساـهناسنا . یتح  یتسه و  ملاـع  هدـننیرفآ  هک  دراد 
دوخ مه  نآ  تسا  یکی  لامعا  لاـعفا و  نیا  راـیتخالامات  هدـننیرفآ  دراد و  ياهضراـعم  لـباقریغ  تموکح  کـی  دوخ  يدارا  لاـعفا  ورملق 

راگدـیرفآ دـنوادخ  هک  تروص  نامه  هب  دـنادیم  دوخ  ياهراک  رد  لماک  هدـننیرفآ  کی  ار  یناسنا  ره  ضیوفت  هیرظن  نیارباـنب ، ناـسنا .
ياهلکـش زا  یکی  مه  ياهیرظن  نینچ  هک  تسا  مّلـسم  اّما  تسا . یفلتخم  روص  ياراد  لصا  یتسرپهناگود و  دنچ  ره  تسا . گرزب  ناهج 

. تسا كرش » »
هتخاس اهر  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  دراد و  لماک  رایتخا  دوخ  يدارا  لاعفا  رد  ناسنا  مینک  لوبق  رگا  ادخ : تردـق  نتخاس  دودـحم  - 2

زا ار  ناسنا  يدارا  لاعفا  ياهیرظن  نینچ  مینادب . دودحمان  نایاپیب  ار  دنوادخ  تردق  میناوتیمن  رگید  سپ  درادـن  نآ  رد  یتلاخد  چـیه  و 
. دنکیم جیورت  ار  نآ  رد  دنوادخ  تلاخد  مدع  هدرک و  جراخ  دنوادخ  تردق  هطیح 

دودحم ار  دنوادخ  تردق  هک  یسک  دنکیم ، تیارـس  زین  دنوادخ  تافـص  رگید  هب  هکلب  دوشیمن  دودحم  دنوادخ  تردق  هب  اهنت  هلئـسم 
دنتسه و یکی  ادخ  تافص  مامت  میتفگ  اًلبق  نوچ  دنادیم ،
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124 ص :
هب داقتعا  اب  یـسک  نینچ  دنادب . دودحم  ار  وا  تاذ  مه  ار و  دـنوادخ  تافـص  مه  دـیاب  سپ  درادـن ، هار  دـنوادخ  تاذ  رد  ترثک  ددـعت و 

دنوادخ هب  داقتعا  ینعی  دیحوت  هب  داقتعا  تشذگ  هک  نانچ  مه  اریز  تسین  سانـشادخ  دّحوم و  کی  دنوادخ  تافـص  تاذ و  تیدودحم 
. تاهج مامت  زا  یهانتمان  نایاپیب 

؛ دراد لکـشم  ود  داقتعا  نیا  دننکیم . ساسحا  ار  دنوادخ  زا  يزاینیب  عون  کی  دوخ  رد  ضیوفت  هدیقع  ناوریپ  دنوادخ : زا  يزاینیب  - 3
. یلمع يرگید  يرظن و  یکی 

مامت تلع  تیاهنیب و  دوجو  کی  دـنوادخ  میتسناد ؛ لـبق  ثحاـبم  رد  دراد . تاـفانم  دـیحوت  لـصا  اـب  نوچ  تسا  طـلغ  يرظن  ظاـحل  زا 
. دشاب جاتحم  اهنآ  هب  وا  هک  نآ  نودب  دنتسه  جاتحم  وا  هب  تادوجوم  هشیمه  تلع ، هب  لولعم  جایتحا  لیلد  هب  هک  تسا  رگید  تادوجوم 
نوچ تسا  طلغ  یلمع  ظاحل  زا  اما  تسا . ساسایب  طلغ و  رادـنپ  کی  میرادـن  وا  هب  یجایتحا  مینک  نامگ  دوش  ثعاب  هک  هچنآ  نیاربانب ،

هب رـس  دنادیم  زاینیب  دنوادخ  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا . یعامتجا  لیاذر  دـسافم و  مامت  همـشچرس  لصا و  دوخ  دـنوادخ  زا  يزاینیب 
قوقح هن  دراد و  یـشزرا  شیارب  نوناق  هن  تسین ، لئاق  یمارتحا  یماقم  چـیه  سک و  چـیه  يارب  رگید  وا  دراد . یمرب  یـشکرس  ناـیغط و 

. مدرم
عامتجا کمک  هب  هتسناوت  ار  تورث  نیا  هک  دنکیمن  روصت  زگره  دنکیم و  فرـصم  اههار  نیرتفیثک  رد  دروآ  تسد  هب  یتورث  رگا  وا 

. دنکیم هدافتـسا  دوشیم  شبیـصن  هک  یتّیقفوم  یتّیعقوم و  ره  زا  اورپیب  وا  دریگ . راک  هب  عامتجا  عضو  دوبهب  يارب  دـیاب  دروآ و  تسدـب 
هب  يداقتعا  نینچ 
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. تسا تافارحنا  مامت  هیام  لصا و  دش  هتفگ  هک  ياهنوگ 

نینچ دریگ . زاب  دناوتیم  هک  تسوا  طقف  دشخبیم و  وا  تسا  دقتعم  تسا ، دنوادخ  هیحان  زا  تسه  هچ  ره  دراد  نامیا  هک  یـسک  رگا  اما 
هب داقتعا  نیع  رد  یـسک  نینچ  هتبلا ، دـهد . همادا  دوخ  تایح  یگدـنز و  هب  دـناوتب  اـت  دریگیم  ددـم  وا  زا  نآ »  » ره هظحل و  ره  رد  یـسک 

هدافتـسا ءوس  دوخ  تیعقوم  زا  هاگچـیه  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـنادیم . دـنوادخ  ار  رایتخا  نیا  کـلام  بحاـص و  دوخ ، هدارا  يدازآ 
. دریگیم راک  هب  هداد  ناشن  دنوادخ  هک  یهار  رد  ار  دوخ  تورث  تردق و  ورین و  هشیمه  دنکیمن و 

! رطخ نودب  هار  موس  قیرط 

مه تسا و  ههار  یب  طـلغ و  هدارا  يدازآ  یفن  ربـج و  عـقاو  رد  طـیرفت . مه  تسا و  طـلغ  طارفا  مه  دـنیوگیم  اـم  هب  یلقع  ياهلالدتـسا 
. تسا یشیدناجک  فارحنا و  ناسنا  هب  هدارا  قلطم  يراذگاو  ضیوفت و 

هب هک  تسا  هار  نیا  رد  درادـن . دوجو  هار  ود  نآ  موش  بقاوع  زا  کی  چـیه  هک  تسا  هنایم  هار  ای  نیرمالا » نیب  رما   » ینعی موس  هار  رد  اهنت 
رّوصت هب  قلطم  يراذگاو  کی  خسف و  لباقریغ  هلماعم  کی  تروص  هب  يدازآ  نیا  اما  دوشیم  هتفریذـپ  هدارا  يدازآ  لصا  يرطف  تروص 

. دیآیمن
رد دـسریم . ام  هب  یتسه  أدـبم  زا  هظحل  هب  هظحل  اهورین  نیا  اما  میراد  یفرگـش  ياهورین  نامحور  مسج و  ظاحل  زا  اـم  هک  تسا  تسرد 

نتـشاد ساسا  لصا و  تسا  هار  نیا  ساسا  لصا و  هچنآ  دـنرادن . ساسا  هیاپیب و  لقتـسم و  تیدوجوم  کـی  ناـسنا  ياـهورین  قیرط  نیا 
یتسه 
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یـشان دـنوشیم . یـشان  لصا  أدـبم و  کی  زا  یگمه  ناسنا ، ریغ  ناسنا و  زا  تسه  ملاع  نیا  رد  هچ  ره  هک  تسا  یتسه  ياهورین  ماـمت  و 

ورین قرب  دـیلوت  میظع  عـبنم  زا  هظحل  هب  هظحل  هک  تسا  غارچ  ياـهپمال  يورین  لـثم  میظع  لـصا  أدـبم و  کـی  زا  یتـسه  ياـهورین  ندـش 
56 تساسران . تاهج  يرایسب  زا  تسا و  لاثم  کی  طقف  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  هک  دنچ  ره  دنریگیم ،

. تسا لالقتسا  یفن  ینعم  هب  دیحوت  هب  داقتعا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
ره تسوا و  زا  ام  یتسه  مامت  هک  ارچ  تسا  دـنوادخ  زا  مه  ام  لالقتـسا  يدازآ و  قلطم . تروص  هب  لقتـسم  دازآ و  هن  اما  میتسه  دازآ  ام 

. تسوا هب  قلعتم  میراد  یتسه  نیا  رد  هچ 
يراک لاح  نیع  رد  اما  دـب ، ای  دـشاب  بوخ  راک  نیا  هچ  میاهداد  ماجنا  دوخ  رایتخا  يور  زا  میهد  ماـجنا  يراـک  ره  هک  تسا  تسرد  نیا 
میهد ماجنا  ار  یلمع  نامدوخ  هدارا  لیم و  يور  زا  میشاب و  دازآ  ام  هتساوخ  وا  هک  ییاجنآ  زا  میاهدادن . ماجنا  دنوادخ  ِتساوخ  فالخرب 

. دوشیمن عقاو  وا  تساوخ  فالخ  يزیچ  تسا و  دنوادخ  تساوخ  نامه  ماجنا  زین  يدازآ  نیا  هدافتسا  نتسب و  راک  هب  سپ 
نامدوخ تسد  هب  ام  یتخبدـب  ای  تداعـس  تسا . نامدوخ  تسد  رد  ام  تشونرـس  تسا ، هداد  اـم  هب  دـنوادخ  هک  يدازآ  نیا  اـب  نیارباـنب ،

. تسا
هظحل کی  میتسه و  دنوادخ  هب  یکتم  هک  نیا  نیع  رد  مینک . بسک  یقالخا  لیاذر  لیاضف و  دوخ  يارب  میـشاب ، دب  ای  بوخ  میناوتیم  ام 

. دنراد ام  تشونرس  نییعت  رد  يرثؤم  شقن  يدارا ، لاعفا  میتسین  زاینیب  وا  زا 
. دراد یفاک  لمأت  تقد و  هب  جایتحا  نآ  حیحص  كرد  هک  تسا  ياهنایم  هار  موس و  هار  نیا 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یبلاج  راتفگ 

. میناسریم نایاپ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  عیشت  ناهج  گرزب  ياوشیپ  زا  راتفگ  کی  لقن  اب  هلئسم ، نیا  نوماریپ  ار  دوخ  ثحب 
. دوب ثحب  دروم  ضیوفت » ربج و   » هلاسم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  رد 

: دومرف هاتوک  هلمج  کی  رد  ترضح 
دوخ ناگدـنب  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  دـنوادخ  دـیری ! ـالام  هناطلـس  یف  نوکی  نا  ّزعا  هللاو  نوقیطی  ـال  اـم  فلکی  نآ  نم  مرکا  هللا  »

تـسا نآ  زا  رتیوق  ادخ  و  درادن ) تعاطا  رب  تردق  راکهانگ  هدارا  يدازآ  مدع  تروص  رد   ) دنرادن ار  نآ  ماجنا  تردق  هک  دـنک  یفیلکت 
(25 .«) دریذپ ماجنا  شاهدارا  تساوخ و  فالخ  رب  يزیچ  شتموکح  ورملق  رد  هک 
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هانگ ادخ و  ملع 

هراشا

رد یناج  صخش  نالف  دنادیم  وا  ایآ  لاثم ، يارب  هن ؟ ای  دراد  ملع  رشب  هانگ  هب  دنوادخ  ایآ  تسا . حرطم  ياههبش  شسرپ و  کی  اجنیا  رد 
ثداوح هب  تبسن  اردنوادخ  ملع  سپ  دنادیمن ، مییوگب : رگا  دناسریم ؟ لتق  هب  وقاچ  تابرـض  اب  ار  یهانگیب  تعاس ، نالف  زور و  نالف 
مییوگب دیاب  دنادیم  مه  لزا  زا  و  دنادیم ، مییوگب  رگا  دنک . لوبق  دـناوتب  تسرپادـخ  کی  هک  تسین  یفرح  نیا  میاهدرک . راکنا  هدـنیآ ،

. دیوگیم هراب  نیا  رد  مایخ  دوب . دهاوخ  عقاو  فالخ  رب  دنوادخ  ملع  الا  تسا و  هتشادن  تیانج  نیا  ماجنا  زج  ياهراچ  لتاق 
دوب . لهج  ادخ  ملع  مروخن  یِم  رگتسنادیم  لزا  قح ز  نم  ندروخیم 

. میرادن دوخ  زا  يرایتخا  چیه  دنشاب  دب  ای  کین  هک  نیا  زا  معا  اهراک  ماجنا  رد  ام  هک ، نیا  هجیتن 
***

. دیآیم شیپ  ناناوج  صوصخ  هب  يدایز و  دارفا  يارب  ههبش  نیا 
هدقع کی  تروص  هب  اهنآ  زا  یضعب  يارب  هک  ماهدینـش  ار  داریا  نیا  هدرک ، لیـصحت  ناناوج  اب  وگتفگ  دروخرب و  رد  هک  تسا  هدش  اهراب 

رد لحنیال 
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. دراد ياهداس  لحهار  هک  یلاحرد  تسا  هدمآ 

زا یکی  دـید  دـیهاوخ  دـینک  عوجر  دـیاقع  ملع  ياـهباتک  هب  رگا  دراد . یخیراـت  هشیر  هدوـبن و  هزاـت  هلئـسم  کـی  ههبـش  نیا  لاـح  رهرد 
. تسا لالدتسا  نیمه  هدارا  يدازآ  مدع  و  ربج »  » هیرظن نارادفرط  ياهلالدتسا 

! ربج هب  هدیقع  ینونک و  ندمت  هطبار 

ربج نردم و  هعماج  ]

کی لاؤس  نیا  میدرگیم . زاب  ثحب  دروم  ههبـش  هب  دـعب  میهد و  خـساپ  ار  يرگید  هلئـسم  اـت  تسا  مزـال  ههبـش  نآ  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  ( 
: تسا نیا  نآ  و  تسا ، یهجوت  لباق  لاؤس 

اب ام  نامز  رد  ربج  هب  هدیقع  هک  دیآیم  رظن  هب  نینچ  دوشیم ، هدینش  هدناوخ و  یعمج  ياههناسر  اههمانزور و  يالهبال  زا  هک  ياهنوگ  هب 
. تسا هدرک  ادیپ  يرتشیب  نارادفرط  هتشذگ ، هب  تبسن  فصنم 57  ناسنا  ره  نادجو  فلاخم  تسا  ياهدیقع  هک  نیا  دوجو 

دوجو يزیچ  نینچ  رگا  تسه ؟ یطابترا  هدارا » يدازآ  مدع   » اضف و رصع  یتعنـص و  یملع و  ياهتفرـشیپ  ندمت و  نیا  نایم  یتسار  هب  ایآ 
؟ دریگیم همشچرس  اجک  زا  دراد 

نآ یملع  خساپ  دشابیم . یناور  هبنج  زا  رگید  خـساپ  تسا و  یملع  هبنج  زا  خـساپ  کی  داد ؛ خـساپ  تروص  ود  هب  ناوتیم  ار  لاؤس  نیا 
یتاغیلبت ياـهیتسدرت  اـب  اهتـسیلایرتام  تسا . هتفرگ  ياهزاـت 58  ناـج  مسیلاـیرتام  یعیبـط ، مولع  نوزفا  زور  ياهتفرـشیپ  اـب  هک  تسا  نیا 

تسد زین  یهجوت  لباق  ياهتیقفوم  هب  هار  نیا  رد  دناهتسناوت  اهتسیلایرتام  درک  فارتعا  دیاب  دناهتشاذگ . دوخ  باسح  هب  ار  ملع  ياهیزوریپ 
دنبای و
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. دنزاس فوطعم  دوخ  هب  ار  یعیبط  مولع  نادنمشناد  زا  یعمج  راکفا 

لباـقریغ کـشخ و  تروـص  هب  ار  لـصا  نیا  ناـنآ  تسا . لوـلعم » تلع و  ربـج   » لـصا بتکم  نـیا  ياـههیاپ  زا  یکی  مـینادیم  یفرط ، زا 
ثداوـح و همه  ، 59 مینک . هاـگن  ناـهج  هب  اهتـسیلایرتام  راـکفا  هچیرد  زا  رگا  رتهداـس ، یتراـبع  هب  دـناهداد . میمعت  اـج  همه  هب  یفاـطعنا 

. تسا بانتجا  لباقریغ  نآ  هجیتن  هک  تسا  هدش  باسح  للع  هلسلس  کی  عبات  ام ، میمصت  هدارا ، یتح  اههدیدپ 
نیناوق تحت  طقف  يرایتخا  يدازآ و  چـیه  نودـب  نآ  ياهخرچ  همه  هک  دـنکیم  هیبشت  نیـشام  کی  هب  ار  ناـسنا  اهتـسیلایرتام  رکفت  زرط 
نیناوق نیمه  لوـلعم  زین  كرت » لـعف و   » فرط ود  زا  یکی  ِندرک  راـیتخا  هدارا و  دوـخ  نیب ، نیا  رد  دـننکیم . شدرگ  يریغتیـال  تباـث و 

. میهدب نآرد  يرییغت  نیرتکچوک  میناوتب  هک  نآ  نودب  تسا  يربج 
رایـسب نیـشام  کی  ناسنا ، عقاو  رد  دراد . توافت  رـشب  تسد  تخاس  ياهنیـشام  اب  نیـشام  نیا  هتبلا  تسا . نیـشام  کی  ناـسنا  رظن  نیا  زا 

زغم هاگتـسد  یگدیچیپ  نیمه  دیاش  درک . هدهاشم  نآ  باصعا  زغم و  رد  ناوتیم  ار  نیـشام  نیا  یگدیچیپ  صوصخ  هب  هک  تسا  هدیچیپ 
ذخا رد  میناوتیم  میرادـنپیم  میتسه و  دازآ  راتخم و  دوخ  ياـهراک  رد  مینکیم  ناـمگ  هتخادـنا و  هابتـشا  هب  ار  اـم  هک  تسا  باـصعا  و 

؟ يرایتخا هچ  يدازآ ؟ هچ  اما  میشاب ؛ دازآ  دوخ  تامیمصت 
اب شودمه  ربج »  » لصا نیاربانب  تسا ! هدروآ  اـضف  متا و  رـصع  ناـسنا  يارب  هک  تسا  يرگیداـم »  » بتکم زا  يرگید  ناـغمرا  زین  نیا  هلب ،

. تسا هدرک  ادیپ  هعسوت  يرگیدام »  » شرتسگ
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يدازآ رطاخ  هب  يدازآ ، بلس 

زا يربج  تشادرب  هب  رجنم  دوخ  هب  دوخ  تسیلایرتام  هاگدید  دنکیم . نایب  ار  زورما  هعماج  يربج  دید  نوزفازور  دشر  تشذگ  هک  یثحب 
نامز رد  اهیربج  هدـیقع  هعاشا  يارب  یناور » لماع   » کی زا  تیاکح  هک  تسا  هتفهن  يرگید  تقیقح  هدرپ  نیا  سپ  رد  اما  دوشیم . ناسنا 

. دنکیم ام ،
لیم نیا  لیلد  تسا . هدش  رتدایز  رایسب  قلطم  لمع  يدازآ  هانگ و  هب  لیم  ام  رصع  رد  هتشذگ ، هب  تبـسن  هک  تسا  ینیع  تیعقاو  کی  نیا 

لایما و نیا  عناوم  رگید  يوس  زا  تسا و  هتـشذگ  زا  رتشیب  ینارسوه  لیاسو  رتهدنبیرف و  ام ، رـصع  رد  یگدنز  هک  تسا  نیا  رد  هدنیازف ،
رایتخا رد  تقو  همه  اج و  همه  رد  هقیلس !» عون  ره  يارب   » یلکش و عون و  ره  زا  ینارسوه  لیاسو  تسا . هدش  هتشذگ  زا  رتمک  اهـشهاوخ 

60 ینارذگـشوخ » تذـل و   » زج یموهفم  یگدـنز  اـهیبرغ ، صوصخ  هب  ياهدـع و  يارب  تسا . هتفرگ  رارق  اوـح  نارتـخد  مدآ و  نارـسپ 
دنچ اب  دندش  راتفرگ  ّتیمورحم  رد  هک  نیمه  دننکیم و  وجتـسج  ینارذگـشوخ » تذـل و   » ياهلکـش نیمه  رد  ار  یگدـنز  نانآ  درادـن .

! دنهدیم همتاخ  لصاحیب » هدوهیب   » یگدنز نیا  هب  تیلباق ، یب  هلولگ  دنچ  ای  روآباوخ  صرق 
دوشیم ثعاب  هک  يزیچ  دراد . دوجو  تلیضف  هب  نامیا  نادجو و  ساسحا و  زا  ياهقرج  هّدع ، نیا  ياهلد  قامعا  رد  زونه  رگید ، يوس  زا 

رد کچوک  هقرج  نیمه  دنوش  تحاران  دوخ  لامعا  زا  يویند  ذیاذل  تاوهش و  رد  قرغ  رـسارس  یگدنز  نیگنن و  راتفر  لامعا و  دوجو  اب 
. دزاس گنرش »  » هب لدبم  اهنآ ، ماک  رد  ار  یگدنز  دهش »  » حالطصا هب  دناوتیم  دیما  هرذ  نیمه  تساهنآ . ياهلد 
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دناوتب هک  تسا  يزیچ  نآ  دـندرگیم و  لح  هار  کـی  لاـبند  هب  نآ ، راـثآ  ندرب  نیب  زا  هقرج و  نیا  زا  یـصالخ  يارب  دارفا  نیا  هجیتن  رد 
لـصا یفن  و  ربج »  » بتکم شریذـپ  زا  رتهب  نانآ  يارب  یهار  چـیه  دـیاش  دـنک . يریگولج  ینامیـشپ  زورب  زا  دـنک و  هیجوت  ار  اهنآ  لامعا 

. درادن دوجو  هدارا » يدازآ  »
! دنرادن يرگید  هراچ  دنروبجم و  لامعا  نیا  ماجنا  رد  دزومآیم  نانآ  هب  هک  تسا  یهار  نیا 

هک تسا  تروص  نیا  رد  میوش .! ربج  بتکم  وریپ  هدارا و  يدازآ  مدـع  هب  دـقتعم  لماک » لمع  يدازآ   » ندروآ تسدـب  يارب  تقیقح  رد 
. داد همادا  دوخ  راک  هب  مارآ  یلایخ  اب  ناوتیم  هدش و  صالخ  نادجو »  » ّرش زا  تسد 

تافیرحت شوختسد  رگید  راعشا  یخرب  دننام  دیاش  هدش و  هداد  تبسن  مایخ  هب  رعـش  نیا  هتبلا  دش . لقن  مایخ  زا  ثحب  نیا  لوا  رد  يرعش 
هدیقع تسادیپ . یبوخ  هب  یناور  لماع  نآ  رعـش  نیا  رد  تسا ). هدش  هدوزفا  نآ  هب  یگراوخیِم  یِم و  هک  تسا  یتایعابر  دننام  و  ، ) هدـش
یناور هتکن  نیا  دوش . یقلت  مزـال  بجاو و  لـمع  کـی  ناونع  هب  یگراوخیم »  » اـت هدـش  دادـملق  یگراوخیم »  » يارب یهیجوت  ربـج »  » هب

. تسا ربج  هیرظن  زا  ام  رصع  مدرم  زا  ياهدع  يدج  نارادفرط 
***

لاثم کی  رکذ  اب  ثحب  هب  دورو  زا  لبق  دیهد  هزاجا  میدرگیم . زاب  ناسنا  ناهانگ  دنوادخ و  ملع  هلئسم  ینعی  دوخ  یلصا  ثحب  هب  نونکا 
: میزاس هدامآ  ار  دوخ  نهذ 

رد تسا  ملسم  دنامیمن . رود  شرظن  زا  ياهتکن  ره  هک  شوهاب  رایسب  واکجنک ، زوسلد ، يداتسا  دیریگب . رظن  رد  ار  هاگشناد  داتسا  کی 
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کیمادک ای  دنلوبق و  مادک  سرد  نایاپ  ات  دیمهف  دهاوخ  شنایوجشناد  هیلوا  ياهسامت  اهدروخرب و  نامه  اب  سالک ، لوا  ياههتفه  نامه 
دناوتیم رطاخ  نانیمطا  اـب  هک  تسا  حـضاو  نشور و  وا  يارب  يردـق  هب  یلیـصحت  لاـس  رخآ  ياـههام  رد  صوصخ  هب  بلطم  نیا  هزوفر .

. تسا ّقفؤمان  مادک  ّقفؤم و  وجشناد  مادک  تاناحتما ، رد  دیوگب 
ّتیقفؤم و يارب  یناکما  ره  زا  هدشن و  لئاق  دوخ  نادرگاش  نیب  یفالتخا  ای  ضیعبت  چـیه  دـنمقالع  زوسلد و  داتـسا  نیا  تشاد  هّجوت  دـیاب 

تحاران لبنت  نایوجشناد  هب  تبسن  دونشخ و  لاحشوخ و  اشوک ، نایوجشناد  هب  تبسن  يداتسا  نینچ  تسا . هدرک  هدافتـسا  نانآ  تفرـشیپ 
ّرـضم یَّتـح  هدوهیب و  ياهیمرگرـس  فرـص  ار  دوـخ  ياـهبنارگ  تقو  نایوجـشناد  زا  یخرب  ارچ  هک  تسا  رکف  نیا  رد  وا  تسا . روـجنر  و 

ار اهنآ  هشیمه  هتفرگ و  راک  هب  يرتشیب  شالت  یعـس و  لبنت  نایوجـشناد  هب  تبـسن  داتـسا  نیا  تفگ  ناوتیم  یتح  تهج  نیا  زا  دننکیم .
. دهدیم رادشه  تسا ، نانآ  نیمک  رد  هک  يرطخ  هب  تبسن  هدرک و  لیصحت  رد  تیّدج  هب  قیوشت 

حیحص و ینیبشیپ  کی  مه  نآ  دنکیم  ینیبشیپ  ار  نایوجـشناد  هدنیآ  عضو  داتـسا  هک  نیا  درک : حرطم  ار  شـسرپ  کی  ناوتیم  اجنیا 
لیـصحت لاـبند  هب  هدرک و  یلبنت  یلیـصحت ، لاـس  لوـط  رد  هک  ینادرگاـش  و  تسا ؟ هدـش  یهابتـشا  لـمع  بـکترم  وا  اـیآ  عـقاو ، قباـطم 

داتـسا تسا ؟ هدرکن  غیرد  نانآ  تفرـشیپ  يارب  یـششوک  چـیه  زا  هک  تسا  يزوسلد  داتـسا  ندرگ  هب  ناـنیا  ّتیقفؤم  مدـع  اـیآ  دـناهدوبن ،
نایب مه  ار  ینیبشیپ  نیا  یتح  وجشناد ، یحور  تسکـش  رطاخهب  اما  دش  دهاوخ  هزوفر  لبنت  يوجـشناد  نالف  دنک ، ینیبشیپ  هتـسناوتیم 

تسکش  ایآ  سپ  تسا ، هدرکن 
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هب هدارا  يدازآ  تاناحتما ، رد  دوخ  نادرگاش  تشونرـس  زا  داتـسا  عالطا  نیا  اـیآ  تسا ؟ داتـسا  ینیبشیپ  لولعم  ناـحتما  رد  وجـشناد  نآ 

تـسکش ببـس  وت ، عالطا  ملع و  هک : رطاخ  نیا  هب  دنراد  ضارتعا  قح  نایوجـشناد  هک  درک  لوبق  ناوتیم  ایآ  تسا ؟ هدرب  نیب  زا  ار  نانآ 
؟ تسا هدش  تاناحتما  رد  ام 

داتـسا تقیقح ، رد  دـنتفر . تشونرـس  نیا  يوس  هب  لماک  يدازآ  راـیتخا و  اـب  اـهنآ  تسا . یفنم  اـهلاؤس  نیا  ماـمت  خـساپ  هک  تسا  مولعم 
لیلد هب  داتـسا  هک  نیا  دـش . سرد  رد  ناشتـسکش  ثعاب  اهنآ  دوخ  یتسـس  یلبنت و  اما  دـنوش ، ّقفؤم  ات  هدرک  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  زوسلد 

. تسا نایوجشناد  دوخ  لمع  زا  ادج  يرما  تسا  هدرک  ینیبشیپ  ار  نایوجشناد  تیعضو  دوخ  تواکز  شوه و  ای  هبرجت 
! داتسا ینیبشیپ  لولعم  نادرگاش ، عضو  هن  تسا ؛ نادرگاش  تیعضو  لولعم  داتسا ، ینیبشیپ  تفگ : ناوتیم  عماج  نشور و  یترابع  هب 

دروم هلئـسم  رد  يریثأت  تافالتخا  نیا  اما  ینیداینب ، یـساسا و  ياهقرف  هچ  مهنآ  دراد ، قرف  ناـسنا  ملع  اـب  دـنوادخ  ملع  هک  تسا  تسرد 
: درک نایب  ناوتیم  تروص  نیا  هب  ار  عوضوم  نیا  حیضوت  درادن . ثحب 

رد ار  ام  وا  هظفاح و ....  رایتخا ، هدارا ، شوه ، لقع ، نوچ  ییاـهورین  تسا ، هداد  رارق  اـم  تعیبط  دوجو و  رد  یفلتخم  ياـهورین  دـنوادخ 
عالطا ملع و  مینکیم . باختنا  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  دوخ  رایتخا  هب  هک  میتسه  ام  نیا  تسا . هتشاذگ  دازآ  تواقش  ای  تداعس  هار  باختنا 
سایقم رد  ار  عوضوم  نیا  الاب  لاثم  هک  یتروص ، نامه  هب  دنزیمن ، ام  هدارا  يدازآ  هب  ياهبرـض  نیرتکچوک  ام  هدـنیآ ، عضو  زا  دـنوادخ 

. داد ناشن  يرتکچوک 
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یملع خساپ 

تـسین عوضوم  نیا  هب  دودحم  اهنت  دنوادخ  ملع  اما  دنکیم  باختنا  ار  یهار  هچ  یـسک  ره  هتـسنادیم ، لزا  زا  دنوادخ  هک  تسا  تسرد 
هدارا و يدازآ  يور  زا  دـنکیم  باـختنا  ار  هچنآ  سک  ره  هک  دـنادیم  مه  ار  نیا  دـنودخ  عقاو  رد  دراد . دوجو  زین  يرگید  بلطم  هکلب 
. تسا هدوب  دـنوادخ  ملع  تحت  رد  زین  لعف  نیا  ماجنا  رد  هدارا » يدازآ   » دـیق لعف ،»  » ماجنا زا  ریغ  هب  رگید  یتراـبع  هب  تسا . دوخ  راـیتخا 

فالخ رب  ام  لعف  هاگنآ  میـشاب  رایتخا  یب  روبجم و  ام  رگا  هک  تسا  یهیدب  تروص  نیا  رد  تسا . دنوادخ  مولعم  رایتخا ، تفـص  اب  لعف 
. دوب دهاوخ  لهج  ادخ ، ملع  حالطصا ، هب  تسادخ و  ملع 

اب ام  رگا  دنکیم . هدافتسا  تروص  هچ  هب  دوخ  يدازآ  زا  دهدیم و  ماجنا  يراک  هچ  سک  ره  هتسنادیم  لزا  زا  دنوادخ  هک : نیا  هصالخ 
تـسا دنوادخ  ملع  نیا  میـشاب ، هتـشادن  یباختنا  رایتخا و  رگا  دوب و  دهاوخ  عقاو  اب  قباطم  دنوادخ  ملع  میهد ، ماجنا  ار  دوخ  راک  يدازآ ،

. دوب دهاوخ  عقاو  فالخ  هک 
: تسا هتفگ  مایخ  رعش  هب  خساپ  رد  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  مالسا  گرزب  دنمشناد 

دوب ! لهج  تیاغز  القع  دزنندرک  نایصع  ّتلع  یلزا  ملع 
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دنوادخ نایاپیب  ملع 

رشب یلعف  تامولعم  مجح 

هب نادنمـشیدنا  نارکفتم و  مامت  تیرـشب ، خـیرات  لوط  رد  تسین . ياهزات  يزیچ  ناهج  نیا  رارـسا  تخانـش  يارب  رـشب  شـشوک  شالت و 
تـسد زیمآرارـسا  ناهج  نیا  زا  ياهزات  رارـسا  هب  ات  دـناهدرک  تیلاعف  راک و  يرایـسب  ياهزور  اهبـش و  دوخ ، صاخ  ینورد  هزیگنا  رطاـخ 

. تسا هدنام  راگدای  هب  مولع  فلتخم  ياههتشر  رد  هک  تسا  یناوارف  نوگانوگ  ياهباتک  نیمه  اهنآ ، غیردیب  تامحز  هجیتن  دنبای .
ایند کـی  دوخ  نطاـب  رد  یلو  تسا  شوماـخ  مارآ و  رهاـظ  هب  هک  تفاـی  میهاوخ  یطیحم  مینزب  يرـس  اـیند  گرزب  ياـههناخباتک  هب  رگا 

ماـمت رگا  هک  تسه  ییاـههناخباتک  اـیناتیرب ، هزوـم  هناـخباتک  دـننامه  ناـهج ، مود » هجرد   » ياـههناخباتک ناـیم  رد  دراد . نخـس  فرح و 
يورهدایپ زور  هس  ود  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هتکن  نیا  دوشیم . رتمولیک  دـص  زا  شیب  دـننیچب  مه  راـنک  فیدر  کـی  رد  ار  نآ  ياـهباتک 

ناهج لوا » هجرد   » ياههناخباتک رد  میزادـنایب . اهباتک  هب  رظن  کی  میناوتب  طقف  میرذـگب و  اهباتک  رانک  زا  طقف  تعرـس  اب  اـت  تسا  مزـال 
. تسا مزال  تقو  يدایز  تدم  اهتسرهف ، نیا  هعلاطم  يارب  هک  دهدیم  لیکشت  ار  هناخباتک  کی  دوخ  دوجوم ، ياهباتک  تسرهف  طقف 
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. تسا ناهج  رارسا  تخانش  هار  رد  رشب  ریگیپ  موادم و  شالت  هدنهدناشن  همه  اهنیا 

« رفص  » هب هک  تسا  یکچوک  رایـسب  مقر  ناهج  نیا  تایعقاو  ربارب  رد  تامولعم  نیا  مامت  شزرا  زاب  قیاقح  نیا  مامت  دوجو  اب  یلو  یلو ... 
61 تسا . کیدزن  یلیخ 

یـساسا هتکن  کی  هشیمه  تسا  رتهب  عوضوم  نیا  كرد  يارب  تسا . نیمه  بلطم  تقیقح  اما  دوشب  امـش  بجعت  ثعاب  قوف  بلطم  دیاش 
. تسا يرشب  تاعالطا  هنماد  هتکن  نآ  میشاب . هتشاد  رظندم  ار 

نیمز هرک  ام ، یگدنز  طیحم  ینعی  یتسه  ناهج  زا  یکچوک  طیحم  هرابرد  اهنت  وا ، تاعالطا  مامت  عومجم  هتـسناد و  نونکات  ناسنا  هچنآ 
. زیچاـن رایـسب  تسا ؟ هزادـنا  هچ  شنیرفآ  ملاـع  هدـننک  هریخ  تمظع  ربارب  رد  اـم  یگدـنز  تعـسو  تسا . نآ  فارطا  هراـبرد  زین  یمک  و 
. میربخیب نآ  یقبام  زا  میتسه و  هدـننک  هریخ  ِمیظع  سونایقا  نیا  ياههنارک  زا  هشوگ  کی  ندـید  هب  رداق  طـقف  اـم  هک  تسا  نیا  تقیقح 

. زیچان رایسب  میهاگآ ؟ ردقچ  مه  هشوگ  نیمه  زا  اما 
ناـهج نیا  رمع  زا  ردـقچ  دراد . زین  ياهدـنیآ  هتـشذگ و  دراد ، دوجو  هچنآ  تسین . مینیبیم  هچنآ  هب  دودـحم  اـهنت  رواـنهپ ، سوناـیقا  نیا 

. داد دـهاوخ  يور  تسا و  هداد  يور  یگرزب  تالوحت  رییغت و  هچ  تدـم  نیا  رد  لاـس ! اـهدرایلیم  هکلب  اـهنویلیم و  تسا ؟ هتـشذگ  میظع 
یحبـش هاگهاگ  طقف  تسا و  نوریب  ام  دید  قفا  زا  همه  هک  تسا  نیا  تقیقح  میهاگآ . اهنآ  زا  نازیم  هچ  ات  ام  مینادب  هک  تسا  لمأت  ياج 

حبش  کی  تروص  هب  ار  هدنیآ  ناوتیم  اهنت  دروخیم و  مشچ  هب  هتشذگ  ياهلاس  ياهیکیرات  زا 
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! ام تامولعم  تیعضو  تسا  نیا  دراد . تحص  نازیم  هچ  ات  تسین  مولعم  هدوبن و  نانیمطا  لباق  مه  كدنا  یهاگآ  دادعت  نیا  دید . مولعمان 
«، تسا ربخاب  زیچ  همه  زا  دنادخ  : » هلمج ادخ » تافص   » و یسانشادخ »  » ياهثحب رد  دیمهف  ناوتیم  نامیاههتسناد ، تیعـضو  زا  یهاگآ  اب 

. تسا ینعمرپ  ردقچ 
مامت شدرگ  زا  وا  تیدـبا . اـت  تیلزا  ياـهنارک  زا  هدـنیآ ، هتـشذگ و  یتسه ، خـیرات  رـس  اـت  رـس  رد  ینعی  زیچ ؛ همه  زا  دـنوادخ  یهاـگآ 

. تسا ربخاب  اهیباحس  ياغوغرپ  ملاع  اهناشکهک و  ناگراتس و 
. تسا ربخاب  اهنآ  ثداوح  نامسآ و  ياضف  رد  تارایس  ریسم  زا  وا 

. اهمتا مامت  لد  رد  ناهج  ياهنورتکلا  مامت  زومرم  تاکرح  زا 
. اهایرد قامعا  رد  گرزب  کچوک و  هدنز  دوجوم  اهدرایلیم  شبنج  زا 

. اهلگنج اههوک و  ناتخرد  ياهگرب  مامت  شزرل  زا 
. اهگربلگ ندش  زاب  اههچنغ و  مامت  نتفکش  یعطق  هچخیرات  زا 

. اههّرد یگدیمخ  اههوک و  هلق  رد  اهمیسن  جاوما  نایرج  زا 
. ام نوخ  ياهلوبلگ  هدنز و  تادوجوم  ياهمادنا  لولس  رادقم  زا 

. الاب ملاع  مارجا  بکاوک و  مامت  ياهمتا  هعومجم  یقیقح  دادعت  زا 
. ددنبیم شقن  ام  حور  هحفص  رب  رمع  لوط  رد  هک  یثداوح  درذگیم و  ام  زغم  ياههدرپ  يالبال  زا  هک  ییاههشیدنا  مامت  زا 

. تسا هاگآ  یناسکی  تروص  هب  روما  نیا  مامت  زا  يرآ 
***
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. درادن یموهفم  هدنیآ »  » و هتشذگ »  » هک اجنآ 

رد دراد ؟ ییانعم  دنوادخ  يارب  هدنیآ »  » و هتشذگ »  » موهفم ود  ایآ  اما  تسا . هاگآ  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  ناسکی  یتروص  هب  دنوادخ  میتفگ 
. دنکیم میسرت  ثداوح  يارب  ياهدنیآ  هتشذگ و  هک  تسام  رکف  قفا  ّتیدودحم  نیا  تقیقح ،

دودحم ام  دوجو  میراد . قلعت  یّـصاخ  ناکم  نامز و  هب  ام  رگید ، ترابع  هب  مینکیم . یگدنز  ناکم »  » و نامز »  » زا یـصخشم  هطقن  رد  ام 
: مییوگیم درادن  هلصاف  ام  دوجو  اب  هچنآ  هب  سپ  تسا . ینیعم  ناکم  هب 

، کیدزن رود و  موهفم  ود  هک  تسام  ندوب  دودـحم  نیا  عقاو ، رد  رود .» : » مییوگیم دراد  یناکم  هلـصاف  اـم  اـب  هک  هچنآ  هب  و  کـیدزن » »
. دزاسیم ار  اجنآ  اجنیا و 

دوجوم نیا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نتشاد  نیعم  نامز  تسا . ینیعم  نامز  هب  هتـسب  ام  دوجو  تسا . رارق  نیمه  زا  هیـضق  مه  نامز ، دروم  رد 
زا دعب  هچنآ  هب  هتـشذگ ،» : » مییوگیم هدوب  ام  زا  شیپ  ار  هک  ار  هچنآ  دوب . دـهاوخن  زین  ینامز  رادـقم  تشذـگ  زا  دـعب  تسا و  هدوبن  لبق 

: مییوگیم تسام 
. دنکیم میسرت  ار  هدنیآ  هتشذگ و  هک  تسام  دوجو  تیدودحم  سپ  هدنیآ » »

رود و دـننام  یمیهاـفم  وا  يارب  نیارباـنب ، دوب . دـهاوخ  زین  دـبا  اـت  تسا و  هدوـب  لزا  زا  وا  تسین . اـم  لـثم  یهاـنتمان  دودـحمان و  دوـجوم 
. درادن ییانعم  هدنیآ  هتشذگ و  اجنآ و  اجنیا و  کیدزن ،

کچوک قاتا  کی  رد  یطـسو  نورق  ياهینادنز  تروص  هب  ام  دـینک  ضرف  دـناهدز : یبوخ  لاثم  عوضوم  نیا  يارب  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
زا میناوتیم  طقف  ام  دراد . جراخ  هب  هنزور  کی  طقف  هک  میاهدش  سوبحم 
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. درذگیم هنزور  لباقم  زا  رتش  راطق  کی  مینکیم  هاگن  نوریب  هب  یتقو  دینک  ضرف  زاب  مینک . هاگن  نوریب  هب  هنزور  نآ 

تروص هب  هن  مه  ار  رتش  ره  یتح  ادـج و  ادـج  تروص  هب  ار  اهرتش  هکلب  مینیبب  مه  اب  ار  رتش  ناوراک  کی  میناوتیمن  ام  هک  تسا  یهیدـب 
ناهوک دعب  دوشیم و  رهاظ  رتش  کی  ندرگ  رـس و  لوا  دنوشیم . رهاظ  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ییازجا  تروص  هب  هکلب  مینیبیم  لماک 

کی زا  یجیردـت  تروص  هب  اهنآ  میدرکیم  لاـیخ  میدوب ، ربخ  یب  رتش  ناوراـک  عضو  زا  رگا  یتسار  هب  نآ . مد  اـپ و  هرخـالاب  مکـش و  و 
ياهدنیآ هتشذگ و  اهرتش ، يارب  ام  دید »  » دودحم هنزور  تروص ، نیا  رد  دنوشیم . دوبان  رگید  يوس  زا  سپس  دنوشیم و  دوجوم  فرط 

. دنکیم میسرت 
دید قفا  کـی  اـب  اـهنآ  تسا ؟ هنوگچ  عضو  دنتـسه  قاـتا  زا  نوریب  هک  یناـنآ  يارب  اـما  تسا ، ناـنچ  نآ  کـچوک  قاـتا  رد  اـم  تیعـضو 

هب تکرح ،» لاح  رد   » مییوگیم هک  نیا  دـننیبیم . تکرح  لاح  رد  اج  کـی  ار  رتش  ناوراـک  نآ  ور ، نیا  زا  دـننکیم و  هاـگن  يرتعیـسو 
اهنآ اب  ام  رگا  اما  دننکیم  داجیا  يرتشیب  هلـصاف  ام  اب  مه  رتش  ناوراک  میاهداتـسیا و  هشوگ  کی  رد  ام  تسام . تیعـضو  تیدودحم  لیلد 
نیا تشادـن . ینعم  ام  يارب  نادـنچ  مه  تکرح  هاگنآ  مینک ، هسیاقم  نآ  اب  ار  نامدوخ  تیعـضو  اـت  دوبن  مه  يزیچ  میدرکیم و  تکرح 
شیپ اـضف  رد  تعرـس  هب  میتـسه و  نیمز » هرک   » بکْرَم ِراوـس  هک  تسا  رمع  کـی  دـیمهف . نیمز  تکرح  دروـم  رد  ناوـتیم  ار  عوـضوم 

تشادن دوجو  روانهپ  ياضف  نیا  رد  يرگید  هرایس  نیمز  هرک  زا  ریغ  رگا  میسرپیم ؛ نونکا  مینکیمن . ساسحا  یتکرح  اًلـصا  میوریم و 
یموهفم  انعم و  تکرح  هرک  نیا  يارب  زاب 
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ینادنز درف  نامه  تیعضو  دننام  تسرد  ام  تیعضو  مینزب . یفرح  نیمز  تکرح  زا  میتسناوتیمن  تروص  نیا  رد  هک  تسا  ملسم  تشاد ؟

. دنکیم هاگن  رتش  ناوراک  هب  گنت  دودحم و  هنزور  کی  زا  هک  تسا  کچوک  قاتا  رد 
***

وا نایاپیب  ملع  لیالد 

. تسا حرطم  هلمج  نیا  تاـبثا  هلئـسم  دـیدش ، انـشآ  تسا ،» هاـگآ  زیچ  همه  هب  دـنوادخ   » هلمج ياـنعم  اـب  یلاـمجا  تروص  هب  هک  نوـنکا 
دنترابع اهنآ  مینکیم . هدنسب  هار  ود  هب  اهنت  اهنآ  نایم  زا  ام  هک  تسا  رایسب  دناهدرک ، حرطم  دیاقع  ملع  نادنمـشناد  هفـسالف و  هک  یلیالد 

: زا
. یتسه ناهج  مظن  - 1

. اج همه  رد  دنوادخ  روضح  - 2
***

. تسا زیچ  ره  هب  وا  ملع  لیلد  زیچ  همه  شنیرفآ 

یلدتـسم حورـشم و  نایب  اب  اجنآ  رد   (1). میروآ دای  هب  ار  یـسانشادخ  ثحب  هیلوا  بلاـطم  تسا  رتهب  لوا  لـیلد  حیرـشت  حیـضوت و  يارب 
تادوجوم مامت  رد  ناوتیم  ار  زیگناتریح  مظن  نیا  راثآ  دنکیم . تموکح  یتباث  دحاو و  مظن  کی  ناهج  نیا  رـس  ات  رـس  رد  هک  میتفگ 

. دید
رد دوخ  تشونرـس  يوس  هب  مظنم  نیناوق  هلـسلس  کـی  تحت  رد  همه  اـهناشکهک ، نیرتگرزب  اـت  متا  ینعی  ملاـع  نیا  ءزج  نیرتـکچوک  زا 

. دنتکرح
مکاح  نیناوق  هب  میناوتیم  رتهب  دوش ، هفاضا  ام  شناد  ملع و  رب  هزادنا  ره 

. دوش عوجر  ناهج » راگدیرفآ  باتک « مود  شخب  هب  - 1

وا نایاپیب  ملع  www.Ghaemiyeh.comلیالد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 150 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


142 ص :
. دوشیم رتنشور  ام  رب  هدش  باسح  هچراپکی و  قیقد و  ماظن  کی  تموکح  هلیسو  نیا  هب  میوش و  فقاو  ملاع  نیا  رب 

مظن و نیا  رب  دـهاش  نارازه  روما  نیا  مامت  رد  ام ، تایحور  زیارغ و  رد  ام ، زغم  باصعا و  نامتخاس  رد  اـم ، مادـنا  رد  اـم ، دوخ  دوجو  رد 
. دوشیم هدید  بیجع  یگنهامه 

تروص هب  ار  ناهج  نیا  حرط  هک  تسا  یئدبم  ياراد  روانهپ  ناهج  نیا  دیوگیم : صخـشم  حـضاو و  ییادـص  اب  هزیگنا  تریح  ماظن  نیا 
. تسا هتخیر  هدش  باسح  اًلماک  قیقد و 

تفرگ هجیتن  ناوتیم  سپ  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  قیقد  هدـش و  باسح  حرط  کی  هب  انب  يدوجوم  ره  هک  نیا  قیقد و  ماظن  نیا  هب  هجوت  اب 
یهاگآ ملع و  نودـب  قیقد  باسح  مظن و  عقاو  رد  تسا . هاگآ  اهنآ  هب  طوبرم  روما  نآ و  تادوجوم  مامت  زا  یتسه  ماـظن  ماـمت  أدـبم  هک 

. دشاب یقیقد  یهاگآ  ملع و  ساسا  رب  دیاب  تسه ، ناهج  رد  یقیقد  باسح  مظن و  رگا  تسین . نکمم  قیقد 
عـضو زا  تسا  هتخاـس  ياهدـش  باـسح  قیقد و  مظن  کـی  يور  زا  ار  نآ  يازجا  ماـمت  هک  نیا  اـب  تعاـس »  » عرتـخم تسا  نکمم  هنوگچ 

! دشابن هاگآ  اهنآ  تکرح  یگنوگچ  و  اهخرچ ،
. دراد زیچ  همه  هب  تبسن  نآ  هدننیرفآ  شناد  ملع و  زا  ناشن  زیچ  همه  رد  تقد  باسح و  مظن و  هصالخ  روط  هب 

نآ ره  هدوب و  هتـشذگ  رد  هک  زیچ  ره  هب  ار  وا  ملع  هکلب  تسین  رـضاح  نامز  رد  يزیچ  ره  هب  دـنوادخ ، ملع  تاـبثا  يارب  طـقف  لـیلد  نیا 
« لاح  » و هتشذگ » . » دنکیم تابثا  داتفا ، دهاوخ  قافتا  هدنیآ  رد  هک  يزیچ 
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ثداوح زا  هلـسلس  کـی  لوـلعم  یلعف  ثداوـح  دـنطوبرم . رگیدـکی  هب  اًـلماک  هک  دنتـسه  يدـحاو  ریجنز  ياـههقلح  نوـچمه  هدـنیآ »  » و

. هدنیآ رد  ثداوح  هلسلس  کی  تلع  دناهتشذگ و 
هب دناهدمآ و  اجک  زا  هنوگچ و  ثداوح  نیا  دـنادیم  یبوخ  هب  تسا  هاگآ  اهنآ  یگنوگچ  دادـعت و  ثداوح و  نیا  تاییزج  زا  هک  یـسک 

هدنیآ هتـشذگ و  زا  یهاگآ  نمـضتم  یتسه ، ملاع  ینونک  تیعـضو  زا  قیقد  یهاگآ  رتنشور  ترابع  هب  دـنتکرح . رد  ییوس  تهج و  هچ 
هب میدوب ، هاگآ  اهنآ  یلمع  طباور  تادوجوم و  تیعـضو  زا  یبوخ  هب  ینعی  میتشاد ، یهاگآ  نینچ  مه  ام  رگا  دوب . دـهاوخ  زین  ناهج  نیا 

! مینادیمن هک  سوسفا  اما  میشاب . هاگآ  هدنیآ  رد  اهنآ  یگنوگچ  هتشذگ و  رد  اهنآ  تیعضو  زا  میتسناوتیم  یبوخ 
هدنروآدیدپ یهاگآ  رب  تلالد  مظن  نیا  تسا  مکاح  ناهج  نیا  تایئزج  تادوجوم و  مامت  رب  قیقد  هدرتسگ و  مظن  کی  هصالخ ، روط  هب 

راگدـیرفآ شناد  ملع و  یگدرتسگ  زا  تسا  یلیلد  مه  اب  ناهج  ءازجا  مامت  یگتـسبمه  رگید ، يوس  زا  دراد . نآ  تایئزج  ماـمت  زا  یتسه 
. تسا ربخاب  یناسکی  روط  هب  زیچ  همه  زا  هک  یتادوجوم  هدنیآ  لاح و  هتشذگ ، عضو  زا  یتسه 

***
: مینک هجوت  عوضوم  دنچ  هب  همدقم  ناونع  هب  مود  لیلد  حرش  زا  لبق  تسا  مزال  نونکا 
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تیاهنیب زا  يریوصت 

هراشا

ملع ینعی  دنوادخ  تفص  نیا  تسا . دودحمان »  » هملک اب  ام  راک  رس و  یـسانشادخ »  » عوضوم هب  طوبرم  ثحابم  مامت  دننامه  ثحب  نیا  رد 
. درادن يدح  زرم و  هنوگچیه  ام  ملع  فالخ  رب  وا  ملع  تسا . نایاپیب »  » و دودحمان »  » وا تافص  ریاس  دننام  مه 

هدش هتشون  نونکات  طخ  عارتخا  نامز  زا  هک  ار  ییاههتـشون  فورح  مامت  دنکب و  يزارد  رایـسب  رمع  دوش و  ادیپ  هلـصوحاب  مدآ  کی  رگا 
رد هک  يدادـعا  لباقم  رد  ددـع  نیا  دـیاش  تسا . دودـحم  ددـع  نیا  اـما  دیـسر . دـهاوخ  یگرزب  رایـسب  ددـع  کـی  هب  وا  درامـشب ، تسا 

. دشابن گرزب  مه  دایز  دوریم  راک  هب  یضایر  تابساحم 
هب تسین . يددع  چیه  اب  نایب  هزادنا و  لباق  دوشیم ، راکـشآ  سدقم  تاذ  نآ  رب  هک  يرارـسا  قیاقح و  رادقم  دنوادخ و  تامولعم  نازیم 

. تسا نوریب  یضایر  تابساحم  ورملق  زا  یلک  هب  دادعا و  يارو  وا  تامولعم  رادقم  رگید ، ترابع 
اما تسا  ياهداس  رایـسب  راک  هملک  نیا  ندروآ  نابز  رب  هتبلا  تسین . تیاهن » یب   » زا رتتبیهرپ  ياهملک  تاملک ، مامت  نایم  رد  کش  نودب 

. تسا نوریب  ام  رکف  هطیح  زا  نآ  یعقاو  موهفم  هزادنا  نامه  هب 
اب دوش  رتعیسو  ام  یگدنز  هنماد  هک  ردق  ره  لیلد  نیمه  هب  میراد . راک  رس و  اهنآ  اب  دوخ  یگدنز  رد  هک  میتسه  انشآ  يدادعا  اب  ام  ًالولعم 

نیا دوب . شتـسد  ياهتـشگنا  هزادـنا  هب  تخانـشیم  هک  ار  هک  يدادـعا  رادـقم  ینامز  رد  ناـسنا  میوشیم  انـشآ  يرتگرزب  هزاـت و  دادـعا 
هک  دوشیم  تفای  يدارفا  نامدوخ  طیحم  رد  اریز  تسین  بیجع  يزیچ  عوضوم 
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هنوگ نیا  دنمهفیمن . تسرد  رگید  ار  يرگید  ددع  رازه ، ددع  نیا  يارو  ینعی  تسا ، رازه »  » ددع دناهتفرگ  ارف  هک  ار  يددـع  نیرتگرزب 
یعقاو موهفم  اًلثم  دنرادن و  رتگرزب  دادعا  اب  يراک  رـس و  ًاقلطم  دنـشیدنایم و  يروصحم  دودحم و  تروص  هب  كدوک  کی  دـننام  دارفا 

. دننک كرد  دنناوتیمن  ار  نویلیم »  » کی ددع 
سلجم دـسریمن  رفن  رازه  هاـجنپ  هب  کـچوک  گرزب و  زا  نآ  تـیعمج  هعوـمجم  هـک  کـچوک  رهـش  کـی  رد  هـک  دـیآیم  شیپ  هاـگ 
داوسیب یماع و  زا  رگا  لاـح  دـشابن . رتشیب  رفن  رازه  دـنچ  سلجم  نیا  رد  هدـننک ، تکرـش  دارفا  دادـعت  دـیاش  دـنوشیم . عمج  یتیعمجرپ 
. دنادیمن تسرد  ار  رفن  رازه  دص  يانعم  وا  رفن . رازه  دص  داد : دهاوخ  باوج  اًلثم ، تسا ؟ رفن  دنچ  سلجم  نیا  دارفا  دادعت  دیسرپب :

هجوت دیاب  هتبلا  دنکیم . لقن  ناتسراجم  هدازفیرـش  ود  زا  بلاج  ناتـساد  کی   62 تیاهنیب ،» هس  ود ، کی ،  » باتک رد  فوماـگ » ژرژ  »
63 دنتسه . لثملابرض  یشوه  مک  یگداس و  رد  اهراجم  زا  یخرب  هک  تشاد 

. تسا هدنرب  وا  دیوگب  ار  ددع » نیرتگرزب   » هک ره  هک  دندنبیم  طرش  مه  اب  هدازفیرش  يراجم  رفن  ود  يزور  دنکیم ؛ لقن  وا 
. وگب ار  ددع  نیرتگرزب  لوا  وت  بوخ »  » دیوگیم اهنآ  زا  یکی 

سپ وا  دش . رگید  قیفر  تبون  هس !» : » دروآیم نابز  هب  دسریم  شرکف  هب  هک  ار  يددـع  نیرتگرزب  دروآیم و  راشف  دوخ  زغم  هب  شقیفر 
!! ياهدرب ار  طرش  وت  منک ، ادیپ  هس  زا  رتگرزب  يددع  مناوتیمن  منکیم  رکف  هچ  ره  نم  تفگ  ندرک  رکف  تعاس » عبر  کی   » زا

یشوه  مک  يارب  یگتخاس  ناتساد  کی  نیا  هک  تسا  نکمم  هتبلا 
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. تسا یعقاو  يدج و  هک  دنکیم  لقن  ار  يرگید  نایرج  فوماگ  ژرژ  اما  تسا  هدش  هغلابم  نآ  رد  هک  دسریم  رظن  هب  دشاب و  اهراجم 
ادیپ هس  زا  رتگرزب  يددـع   (1)« وتناتوه  » لیابق زا  یـضعب  نابز  رد  هک  دـننکیم  لقن  دـناهدید  ار  اقیرفآ  هک  ینادرگناـهج  دـسیونیم : وا 

. دوشیمن
: تفگ دهاوخ  باوج  رد  دشاب ، رتشیب  رفن  هس  زا  اهنآ  دادعت  رگا  و  تسا ؟ ردقچ  امش  نادنزرف  دادعت  دیسرپب : اهنآ  یکی  زا  رگا  لاثم  يارب 

. درادن يرگید  ریبعت  نیا  زا  ریغ  یلیخ !» »
« يرامـش ددـع   » رد تسا  دـلب  ار  ندرمـش  هد  ات  هک  اـم  ناـکدوک  زا  یکی  اـب  هلیبق  نیا  ناـیوجگنج  زا  یکی  رگا  دـهدیم : همادا  هدنـسیون 

. دروخیم تسکش  وجگنج  نآ  ًاملسم  دگنجب ،
« درایلیم نویلیم   » کی زا  دراد  راک  رـس و  نآ  اب  دوخ  یگدـنز  رد  هک  ار  يددـع  نیرتگرزب  دـیاش  هدرک ، ياهداعلاقوف  یقرت  رـشب  هک  نآلا 

. دنکن زواجت 
. تسا زاین  دروم  رتمک  مه  ددع  نیا  هزات 

رایـسب ددـع  نیا  عقاو ، رد  دریگیم . رارق  نآ  تسار  تمـس  رد  رفـص  هدزناـپ  هک  « 1  » ددـع کی  زج  تسین  يزیچ  ددـع  نیادـینادیم  یلو 
. تسا یکچوک 

تـسا هتفرگ  ارف  ار  نیمز  هرک  هک  ییاهمتا  دادعت  دینک  رکف  الاح  دنریگیم ؟ ياج  متا  اهنویلیم  نزوس  کی  رـس  دینادیم  ایآ  نیا ، زا  رتالاب 
نیرتیوق اب  هک  ییاهناشکهک  مامت  تارک  ياهمتا  هعومجم  یتح  ای  یسمش و  هموظنم  ياههرایس  ياهمتا  دادعت  نیا ، زا  رتشیب  تسا ؟ ردقچ 

ار نآ  ناوتیم  یتسار  هب  ایآ  تسا ؟ ردقچ  دید  ناوتیم  پوکسلت 

- 1
totnettoh
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ددع نیا  ایآ   (1). دنکن زواجت  دشاب  نآ  تسار  فرط  رد  رفـص  هک 74  کی 3  زا  دیاش  دنیوگیم  دـناهدرک و  باسح  هلب  درک ؟ هبـساحم 

. تسا دودحم  ددع  نیا  ریخ ، تسا ؟ تیاهنیب  نامه 
رتمولیک رازه  ای  رتمولیک  کی  رگا  تسا ، دودحم  زاب  دنراذگب  ددـع  نآ  تسار  فرط  رد  مه  رفـص  رازه  داتفه  راهچ ، داتفه و  ياجب  رگا 

. تسا دودحم  زاب  دنراذگب  نآ  رانک  رفص »  » رتشیب ای 
تقیقح یلو  دنتـسه  تیاهنیب »  » ایوگ هک  مینکیم  راتفر  یتروص  هب  اهنآ  زا  رتمک  یتح  دادـعا و  هنوگ  نیا  اب  یلمع  ظاحل  زا  اـم  هچ  رگا 

میـشیدنایم و نآ  هراـبرد  هچ  ره  هک  تسا  یتفگـش  بیجع و  زیچ  هچ  تیاـهنیب  نیا  دنتـسین . تیاـهنیب  ًاـعقاو  کـی  چـیه  هک  تسا  نیا 
. دنامیم رود  ام  رکف  سرتسد  زا  زاب  دوریم  شیپ  نآ  فرط  هب  نامرکف 

، هن تفگ : دیاب  مینک ؟ كرد  تسه  هک  نانچنآ  ار  تیاهن » یب   » موهفم میناوتیم  هرخالاب  ایآ  دنکیم . حرطم  ار  شـسرپ  کی  عوضوم  نیا 
. زگره

رداق طقف  ام  لیلد  نیمه  هب  تسا . دودحم  زاب  دـشاب  هک  یتروص  ره  هب  ردـق و  ره  ام  ملع  شناد و  تسا . لاحم  يوزرآ  کی  يزیچ  نینچ 
. میتسه دودحم  رما  كرد  هب 

ام زاین  دروم  دادعا  زا  هک  ییاهددع  عقاو ، رد  دراد . يدودح  زین  دادعا  دروم  رد  ام  كرد  هکلب  مینکیمن  كرد  ار  تیاهن » یب   » اهنت هن  ام 
« وتناتوه  » هلیبق دارفا  دننام  یتیعـضو  مه  ام  دنور  مه  نآ  رتالاب ، دـح  نیا  زا  دادـعا  یتقو  دنتـسین . موهفم  نادـنچ  نامیارب  دـننکیم  زواجت 

! یلیخ مییوگیم : تشاد و  میهاوخ 

هحفص 4. تیاهنیب . هس ، ود ، کی ، - 1
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ود زا  هک  گنگ  يروصت  دیآیم . روصت  هب  حبش  دننام  مه  نآ  تسا ، گنرمک  رایسب  روصت  کی  تیاهنیب »  » زا ام  روصت  هک  نیا  هصالخ 

. تسین اجنیا  رد  نآ  ياج  هک  دراد  یفسلف  قیمع  ثحب  کی  هب  زاین  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  تسا . هدش  لیکشت  تیاهن »  » و مدع »  » موهفم
. تسام نهذ  رد  تیاهنیب »  » روصت ینشور  حوضو و  مدع  تفگ  ناوتیم  هک  يزیچ  اهنت 

! رادناج هدنز و  دادعا  - 1

راکهاش دوش ، کیدزن  ام  هشیدنا  هب  دنوادخ  نایاپیب  ملع  ینعم  دوش و  نشور  نامنهذ  يارب  تیاهنیب »  » موهفم هک  نآ  يارب  دـیجم  نآرق 
. هلب دراد ؟ هدرم  هدنز و  مه  دادعا  رگم  دـنکیم . هدافتـسا  رادـناج  هدـنز و  ددـع  زا  دروم  نیا  رد  دـیجم  نآرق  تسا . هداد  جرخ  هب  یبلاج 

رطاخ هب  دادعا  نیا  دـنیآیم . تسد  هب  حیحـص  دادـعا  تسار  تمـس  رد  رفـص »  » ریثکت زا  دـنوشیمن  هدافتـسا  تایـضایر  رد  هک  يدادـعا 
. دنتسین یتیعقاو  رگناشن  زگره  هک  دنتسه  هدرم »  » يدادعا ندوب ، یهت  ینعی  رفص  تلصخ 

تمظع حور و  دهدیم و  ناشن  ار  دوخ  تیعقاو  هدنز  ددع  دربب . دوریم ، شیپ  هک  اجنآ  ات  دوخ  هارمه  ار  ام  رکف  هک  تسا  نآ  هدنز  ددع 
: دیوگیم نآرق  تسا . نآ  تسار  تمس  رد  رتمولیک  دص  هک  تسا  يددع  هزادنا  هب  دنوادخ  ملع  دیوگیمن  نآرق  دراد . نابز  و 

دنوش و ملق  نیمز  يور  ناتخرد  مامت  رگا  هللا ؛ تاملک  تدفن  ام  رحبا  ۀعبس  هدعب  نم  هدمی  رحبلا  مالقا و  ةرجش  نم  ضرالا  یف  ام  ناول  «و 
زگره ددرگ  بکرم  و  ادخ ) تاملک  نتشون  يارب   ) ایرد تفه 
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(1) .« دنوشیمن مامت  وا ) تاقولخم  تامولعم و   ) وا تاملک 

ملع و حرـش  زونه  اما  دـنوشیم  مامت  هرطق  نیرخآ  ات  اهبکرم  تسکـش و  دـهاوخ  اهملق  یـضرف ، نینچ  دوجو  اب  دـیوگیم : اـم  هب  هیآ  نیا 
. تسا یقاب  وا  نایاپیب  شناد 

اما دوشیم  مامت  اهایرد  هللا . تاملک  تدفن  ام  دیوگیم : اذل  تسا و  یهانتم  ددع  کی  زاب  تسا  میظع  رایسب  رایسب ، هچ  رگ  ددع  نیا  هتبلا 
. دنکیم تیاده  تیاهنیب  يوس  هب  دشکیم و  دوخ  اب  ار  ناسنا  رکف  هک  تسا  رادـناج  هدـنز و  ددـع  کی  اهنت  دوشیمن . مامت  وا  تاملک 

انـشآ نآ  شزرا  تهبا و  هب  دـنک و  كرد  ار  نآ  تمظع  دـناوتیم  داوسیب  درف  کی  هچ  نادیـضایر و  هچ  سک  ره  هک  تسا  يددـع  نیا 
. دوش

رب نآ  ورملق  تسا . رتارف  يزرم  دـح و  ره  زا  هک  تیاـهنیب  دودـحمان و  تسا  یملع  تسا . رتـالاب  مـه  ددـع  نـیا  زا  دـنوادخ  مـلع  يرآ ،
. دریگیمرب رد  ار  شنیرفآ  ملاع  خیرات  هدنیآ ، هتشذگ و  هدرتسگ و  یتسه  ناهج  رسارس 

هیآ 27. نامقل . هروس  - 1
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. دنادیم ار  زیچ  همه  تسا ، رضاح  اج  همه  هک  یسک 

هراشا

تسا مزال  تهج  نیا  زا  تشاد و  رطاخ  هب  هشیمه  دیاب  ار  یساسا  هتکن  نیا  تسا . مزال  هتکن  کی  يروآدای  زاب  ثحب  نیا  هب  دورو  زا  لبق 
: میراد ناهج  نیا  راگدیرفآ »  » اب یساسا  قرف  کی  یتسه  ملاع  تادوجوم  ریاس  ام و  هک  تسا  نیا  هلئسم  دوش . رارکت  اهراب  اهراب و 

رظن ره  وا  و  میدودحم »  » رظن ره  زا  ام 

«! تیاهنیب »
وا ءاقب  تایح و  وا ، تردق  ملع و  وا ، یتسه  اما  تسا . دودحم  ام  ناج  مسج و  هصالخ  ام و  یگدنز  رمع و  ام ، تردـق  ام ، ملع  ام ، یتسه 

. تسا دودحمان  تیاهنیب و  همه 
هنوگ ره  هک  دـنکیم  داجیا  وا  ام و  یتسه  نایم  ياهلـصاف  نانچ  درک ، نایب  یتحار  هب  هاتوک و  ترابع  کـی  رد  ناوتیم  هک  ار  قرف  نیمه 

. دربیم نیب  زا  ار  وا  ام و  یتسه  نیب  یکرتشم  هجو 
. دیآ رد  بلاج  لاح  نیع  رد  هدیچیپ و  ثحب  کی  تروص  هب  ام  يارب  ادخ » تافص   » ثحب ات  هدش  ثعاب  توافت  نیمه  هک  میاهتفگ  اهراب 

کی  دوشیم  هجاوم  ام  اب  اهثحب ، نیا  رد  هک  يزیچ  تقیقح  رد 
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زا معا  رگید  یملع  ياهثحب  مامت  اب  ثحب  نیا  هوحن  هک  تسا  نشور  نیاربانب ، درادـن . ام  اـب  یتهابـش  هنوگچـیه  هک  تسا  گرزب  تقیقح 

. دنکب قرف  یعیبطریغ  یعیبط و 
زا هدافتـسا  تداع  كرت  هک  درک  لوبق  دـیاب  هتبلا  دـنکیم . قرف  رگید  ياهثحب  ياهرایعم  ظافلا و  ماـمت  اـب  ثحب  نیا  ياـهرایعم  ظاـفلا و 

. دراد تسرامم  نیرمت و  هب  جایتحا  تسا و  یتخس  راوشد و  راک  جیار ، لومعم و  ياهرایعم  ظافلا و 
. تسا یهانتمان  دودحمان و  نایاپیب و  نوچ  یمیهافم  اب  نامراک  رس و  ثحب  نیا  رد  هراومه  لاح  ره  رد 

***
یـصوصخم هژیو و  ینعم  هچ  هلمج  نیا  تسا ، ربخاب  زیچ  همه  زا  دنوادخ  مییوگیم  یتقو  هک  دیمهف  دیاب  قوف  همدـقم  رد  لمأت  تقد و  اب 

نیوکت لاح  رد  هک  یتارک  درذگیم ، اهیباحس  اهناشکهک و  اهنامـسآ ، طاقن  نیرتتسد  رود  رد  هک  یثداوح  زا  وا  ینعی : هلمج  نیا  دراد .
. تسا ربخاب  همه  زا  يدوبان  لاوز و  لاح  رد  تارک  دنتسه  شیادیپ  و 

اب هتفر ، ورف  هتـشذگ  نامز  كانتـشحو  یکیرات  رد  هداد و  خر  روانهپ  ناهج  نیا  رد  شیپ  لاس  اهدرایلیم  اهنویلیم و  رد  هک  یثداوح  زا  وا 
ربخاب تسا ، ناهنپ  ام  رظن  زا  هدنیآ  راصعا  نورق و  هدرپ  تشپ  رد  داد و  دهاوخ  خر  هدنیآ  لاس  اهدرایلیم  رد  هک  یثداوح  زا  وا  تسا . ربخ 

. تسا
يزیچ نینچ  زا  وا  دوش ، ادیپ  يرییغت  نامـسآ  تارک  نیرتهداتفا  رود  رد  ناهج  نیا  رامـشیب  ياهمتا  زا  یکی  ياهنورتکلا  ریـس  طخ  رد  رگا 

. تسا ربخاب  هاگآ و 
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ار نآ  تکرح  تسا و  ربخاب  نآ  زا  وا  دوش ، اجباج  ینزوس  رـس  میـسن ، شزو  رثا  رب  نازوس  تخـس و  ياهنابایب  زا  یکی  رد  ینـش  هناد  رگا 

. دنیبیم
تسین و ناهنپ  وا  رظن  زا  دنک ، طوقس  نیمز  يور  هب  مارآ  دوش و  ادج  هخاش  زا  یکانتـشحو  کیرات و  لگنج  لد  رد  یکچوک  گرب  رگا 

. دنیبیم وا 
نایم رد  اهبلق  ندـیپت  اهراغ ، لد  رد  ناگدـنبنج  تاکرح  اههوک ، ياههرخـص  ریز  رد  تارـشح  شبنج  اـهایرد ، قاـمعا  رد  ناـیهام  ریـسم 

. تسا حضاو  نشور و  وا  شیپ  رد  همه  همه و  ام ، ندب  ياهگر  نوخ و  ریس  تعرس  اههنیس ،
تسا نیا  زج  رگم  نینچمه  تسا ؟ رـضاح  اج  همه  رد  وا  هک  نیا  هن  رگم  تسا ؟ هاگآ  يزیچ  ره  زا  وا  ارچ  یتسار  هب  تسا ؟ نینچ  ارچ  اما 

؟ دراد هطاحا  يزیچ  ره  هب  هک  تسین  نایاپیب  دوجو  کی  وا  رگم  تسین ؟ یلاـخ  وا  دوجو  زا  رواـنهپ  نامـسآ  نیمز و  زا  ياهطقن  چـیه  هک 
ام زا  نامسآ  تارک  زا  یضعب  رگا  دنامب ؟ ربخیب  يزیچ  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تسا ، رضاح  ییاج  ره  رد  نامز و  ره  رد  هک  یـسک 

يور ام  رگا  تسا . دودـحم  دوجو  کی  ام  دوجو  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اهنت  دنتـسه ، کـیدزن  اـم  هب  تارک  زا  رگید  یخرب  رگا  دـنرود و 
زهجم يامیپ  اضف  کی  اب  میتسب و  خیرم  هرک  هب  رفـس  راب  يزور  رگا  میتسین . خـیرم »  » هرک يور  هک  تسا  ملـسم  رگید  میتسه  نیمز »  » هرک
خیرم تروص ، نآ  رد  رود و  هرک  کی  تسام  هرایس  نونکا  هک  نیمز  دوشیم . سوکعم  میراد  نآ  اب  نونکا  هک  ار  یتبـسن  میتفر ، اجنآ  هب 

. دنکیم ادیپ  ار  ام  تنوکس  دروم  هرایس  مکح 
. سب میشاب و  هرک  ود  نیا  زا  یکی  رد  میناوتیم  طقف  ام  هک  نیا  يارب  ارچ ؟

رد مه  دحاو  ِنآ  رد  میتسناوتیم  هک  میتشاد  يدوجو  نانچ  ام  رگا  اما 
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نیمز هرک  رارـسا  زا  هک  هنوگ  نامه  تشادن . یموهفم  ام  يارب  هرک  ود  نیا  زا  یکی  یکیدزن  يرود و  هاگنآ  خیرم ، رد  مه  میـشاب و  نیمز 

. میشاب هاگآ  زین  خیرم  هرک  زا  میتسناوتیم  میهاگآ 
رتکیدزن ام  دوخ  زا  ام  هب  یتح  وا  تسین . وا  زا  یلاخ  روانهپ  ناهج  نیا  زا  ياهطقن  چـیه  یناـمز و  چـیه  تسه . ییاـج  ره  رد  دـنوادخ  اـما 

. تسا
ناـمز و قوفاـم  وا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  تسین  وا  زجع  صقن و  ینعم  هب  وا  دروـم  رد  زورما  زورید و  اـی  یکیدزن  يرود و  یفن  نـیا 
، ینامـسآ تارک  نیرتکیدزن  ای  اهناشکهک  نیرتهداتفا  رود  رد  یتح  ینامز  ره  رد  ییاج  ره  هک  تسا  نشور  تروص  نیا  رد  تسا . ناـکم 

. دنرادن مه  اب  یتوافت  نیرتکچوک  تسا و  ناسکی  وا  يارب 
. درادن یقرف  وا  يارب  لاس  اهدرایلیم  رذگ  نایم  نیا  رد  دوب و  دهاوخ  تسه و  هدوب و  تادوجوم  همه  اب  نورق  راصعا و  لوط  رد  وا 

نیا رارـسا  مامت  زا  دشابن ،» رـضاح  اجنآ  هک  تسین  یناکم  چـیه  دوب و  دـهاوخ  هدوب و  هشیمه  هک  یـسک  : » تفگ ناوتیم  هصالخ  روط  هب 
نآ زا  ات  تسین  بیاـغ  وا  زا  يزیچ  نیارباـنب ، تسا . يزیچ  ره  رب  وا  هطاـحا  ینعم  هب  وا  ناـیاپ  هب  دوجو  دوب . دـهاوخ  هدوب و  ربخاـب  ناـهج 

بیقعت تقلخ  شنیرفآ و  رظن  زا  ار  دنوادخ  نایاپیب  ملع  عوضوم  لوا  لیلد  رد  تسادخ . نایاپیب  ملع  رب  لیلد  نیمود  نیا  دـشاب . هاگآان 
زا تسین  نکمم  رگید  تسا  ناـهج  نیا  دـننام  يروآ  تریح  میظع و  هاگتـسد  کـی  هدـننیرفآ  هـک  یـسک  میتفاـیرد  هار  نـیا  رد  مـیدرک .
هب وا  ملع  رب  لیلد  زیچ  ره  شنیرفآ  : » درک نایب  ترابع  نیا  تروص  هب  ناوتیم  ار  هار  نیا  دـشاب . ربخ  یب  نآ  ياـهيراکهزیر  نیرتکچوک 

.« تسا يزیچ  ره 
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ترابع کی  تروص  هب  میدرک . يریگیپ  ینامز  ره  ود  ییاج و  ره  رد  دـنوادخ  ریگ  ارف  روضح  تهج  زا  ار  عوضوم  مود  لـیلد  هار و  رد 

.« تسا زیچ  همه  هب  وا  ملع  رب  لیلد  ناکم ، نامز و  ره  رد  وا  روضح  : » تفگ ناوتیم  هصالخ  صخشم و 
***

دنوادخ ملع  دیجم و  نآرق 

تارابع رد  نشور و  رایسب  تروص  هب  دیجم  نآرق  نایب  تسا . هدش  هراشا   64 یلقع » لیلد  ود   » نیا هب  دیجم ، نآرق  ام ، ینامسآ  باتک  رد 
. تسا هدمآ  مهف  همه  حضاو و  یتروص  هب  زیچ  همه  هب  دنوادخ  نایاپیب  ملع  تانایب  نیا  رد  تسا . هدش  هتفگ  لدتسم  عماج و  هاتوک و 

. تسا هداد  ناشن  انعم  قمع  تیعماج و  اب  هارمه  نایب  تلوهـس  رظن  زا  ار  دوخ  بیجع  راکهاش  اهثحب ، ریاس  دـننام  هراب  نیا  رد  دـیجم  نآرق 
: مینکیم نایب  یمارگ  ناگدنناوخ  يارب  دراد  روکذم  لیلد  ود  زا  یکی  هب  هراشا  مادک  ره  هک  ار  لیذ  هیآ  ود  هنومن  ناونع  هب 

مامت زا  هک  نیا  اب  تسین ؟ ربخ  اب  دوخ  تاقولخم  رارـسا  زا  تسا  ناهج  هدـننیرفآ  هک  نآ  اـیآ  ریبخلا ؛ فیطللا  وه  قلخ و  نم  ملعی  ـالا  - » 1
. دراد هراشا  لوا  لیلد  هب  هیآ  نیا  ؟(1)  تسا هاگآ  نآ  قیاقد 

نورد ياههسوسو  رارسا و  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام  دیرولا ؛ لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  هسفن و  هب  سوسوتام  ملعن  ناسنالا و  انقلخ  دقل  و  - » 2
(2)! میرتکیدزن وا  دوخ  زا  وا  هب  تبسن  ام  هک ) نیا  اب  مینادن  ارچ   ) مینادیم ار  وا  لد 

هیآ 14. کلم . هروس  - 1

هیآ 16. هروس ق . - 2

دنوادخ ملع  دیجم و  www.Ghaemiyeh.comنآرق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 163 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


155 ص :
: دیامرفیم دوخ  جرا  رپ  نانخس  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالسا ، گرزب  ياوشیپ 

. دـشاب هتـشاد  يرخآ  لوا و  هک  هدادـن  تسد  وا  سدـقم  تاذ  هب  یفلتخم  تالاح  ًارخآ ؛ نوکی  نا  لبق  ًالوا  نوکیف  ًالاح  لاح  هل  قبـسی  مل  »
(1)( تسا ناسکی  روط  هب  هراومه  وا  یتسه  )

: دیامرفیم يرگید  ياج  رد  ناشیا 
هتشذگ تاوما  زا  وا  ملع  یلفسلا ؛ نیضرالایف  امب  هملعک  یلعلا  تاومسلایف  امب  هملع  نیقابلا و  ءایحالاب  هملعک  نیـضاملا  تاومالاب  هملع  »
تاقبط قامعا  رد  هچنآ  زا  وا  ملع  عالطا و  نوچمه  تسالاب  ياهنامسآ  رد  هچنآ  زا  وا  عالطا  تسا و  زورما  ناگدنز  زا  وا  عالطا  نوچمه 

(2). دشابیم دراد  رارق  نیمز 

هبطخ 63. هغالبلا . جهن  هروس  - 1

هبطخ 161. هغالبلا . جهن  - 2
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زیمآرارسا ناهج  يوس  هب  ياهچیرد 

يروضح یلوصح و  ملع 

خر اـم  جراـخ  رد  هک  ار  ياهثداـح  میناوتیم  هنوگچ  تسیچ ؟ لـقع  نیااـما  مینکیم . كرد  دوخ  لـقع  اـبار  يزیچ  ره  هک  مینادیم  همه 
 ... و تساجک ؟ نآ  لحم  تسیچ و  ینهذ  تروص  شقن  نیا  میبایب ؟ دوخ  نورد  رد  دهدیم ،

. تسا هتخادنا  تمحز  هب  ار  يدایز  نارکفتم  هفسالف و  اهنآ ، هب  نداد  خساپ  هک  تسا  یفسلف  ثحابم  نیرتهدیچیپ  زا  اهلاوس  نیا 
ملع و  » تیهاـم میهاوخیم  تقو  ره  اـما  میروآیم  تسد  هب  دوـخ  كاردا  ملع و  قـیرط  زا  ار  يزیچ  ره  اـم  تسا . بیجع  زیچ  یتـسار  هب 

! دراد رسدرد  مییوگیم  هکلب  تسین  نکمم  نآ  كرد  مییوگیمن  هتبلا  میتفایم ! تمحز  هب  نآ  كرد  يارب  مینادب ، ار  كاردا »
ياهناگادج ثحبم  دوخ  رد  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  یفسلف  قیمع  نیریش و  بلاج و  ثحب  کی  كاردا  ملع و  تقیقح  هب  طوبرم  ثحب 

نورد رد  دوجوم  نآ  یجراخ ، دوجوم  کی  زیچ ، کی  كرد  ماگنه  هب  هک  تسا  نیا  مینک  هجوت  نآ  هب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  هچنآ  دراد .
اهنت تسا  رضاح  ام  دزن  هچنآ  تسین . رضاح  ام  كاردا  روعش و  عبنم  دزن  ام و  دوجو 
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. تسا نآ  زا  يریوصت  رتنشور  ترابع  کی  هب  ای  تروص  کی 

هتفر روشک  زا  جراخ  هب  تسا  یتدـم  دوخ  تالیـصحت  يارب  هک  میراد  یتسود  دـینک  ضرف  مینزب . یلاـثم  تسا  مزـال  رتشیب  حیـضوت  يارب 
شومارف ار  دوـخ  نطو  رداـم و  ردـپ و  یتـح  زیچ ، همه  دـننامیم  جراـخ  رد  يزور  دـنچ  اـت  هک  یناـسک  سکع  هب  اـم  تسود  نیا  تسا .

مدرم نیا  جنرتسد  زا  كاخ و  بآ و  نیا  زا  همه  وا ، تالیـصحت  هنیزه  تسوپ و  تشوگ و  تسا  دقتعم  دراد و  يرادیب  نادجو  دننکیم ،
. دنک تمدخ  نآ  هب  ددرگزاب و  شروشک  هب  دیاب  تادقتعم  دنکیم و  ینیَد  ساسحا  نطو  هب  تبسن  دوخ  رد  وا  تسا ،

ام مشچ  هک  ياهظحل  نیتسخن  رد  میوریم . وا  لابقتـسا  هب  ددرگیم و  زاب  نطو  هب  تالیـصحت  مامتا  زا  سپ  ام  نادـجو  اب  تسود  هصالخ 
. میوشیم نئمطم  وا  تشگزاب  زا  هتخانش و  ار  وا  دتفایم ، نامتسود  هفایق  هب 

هنوگچ سپ  دـتفایم ، قافتا  امدوجو  زا  جراخ  رد  هک  تسا  ياهثداح  نطو  هب  نامتـسود  تشگزاب   65 تسیچ ؟ ساسحا  كرد و  نیا  اـما 
؟ دوشیم رضاح  ام  روعش  كرد و  هاگتسد  شیپ  رد  هثداح  نیا  هنوگچ  میباییم ؟ رد  نامدوجو  نورد  رد  ار  نآ  ام 

سپ دـباتیم و  ام  مشچ  یـسدع  يور  رون  جاوما  طسوت  وا  هفایق  ریوصت  دروخرب  نیتسخن  رد  درک : نایب  ناوتیم  تروص  نیا  هب  ار  نایرج 
زکرم هب  ار  سکع  نیا  نویزیولت  هدنتـسرف  کی  دـننام  اـم  ییاـنیب  باـصعا  ددرگیم . سکعنم  هیکبـش »  » هدرپ يور  رب  یـسدع  زا  روبع  زا 

. دوشیم لقتنم  میمانب ، هچ  ره  ای  سفن و  ای  حور  ینعی  ام ، تاکاردا  عبنم  هب  اجنآ  زا  دننکیم و  هرباخم  زغم » ییانیب  »
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ثداوح صاخـشا و  هب  طوبرم  هدنورپ  اهنویلیم  ای  نارازه  زا  یناگیاب  زکرم  کی  هظفاح  رد  دریگیم . کمک  هظفاح »  » زا ام  تاکاردا  عبنم 

تسا هدرک  هرباخم  ییانیب  هاگتسد  هک  ار  یسکع  دشکیم و  نوریب  ار  نامتسود  هدنورپ  تعرس  هب  ام  تاکارا  عبنم  دراد . دوجو  نوگانوگ 
. میسانشب ار  دوخ  تسود  میناوتیم  بیبرت  نیا  هب  دنکیم و  قیبطت  هدنورپ  تاصخشم  سکع و  اب 

؟ تسا هدش  لقتنم  ام  یکاردا  هاگتسد  هب  يزیچ  هچ  دنیارف  نیا  رد 
. نامتسود زا  ریوصت  کی  طقف 

زا نوریب  وا ، یجراـخ  دوجو  هک  تسا  مّلـسم  وا . یجراـخ  دوجو  هن  تساـم و  تسود  ریوصت  شقن و  تسه  اـم  نورد  رد  هک  يزیچ  اـهنت 
. ام دوجو  نورد  رد  هن  تسام  دوجو 

يوناـث و مولعم  کـی  نامتـسود  یقیقح  یجراـخ و  دوجو  اـجنیا  رد  تسوا . ریوصت  شقن و  ناـمه  تساـم  یلـصا » مولعم   » هچنآ عقاو  رد 
. دوشیم بوسحم  ضرعلاب ) حالطصا  رد  و  « ) یعبت »

. دراد مان   66 یلوصح » ملع   » هفسلف حالطصا  رد  ددرگیم ، لصاح  تروص »  » و شقن »  » قیرط زا  هک  كاردا  ملع و  عون  نیا 
. تسین ضحم  یلوصح  ملع  هب  رصحنم  ناسنا  یهاگآ  دراد و  دوجو  زین  رگید  ملع  عون  کی  یلوصح  ملع  نیا  زا  ریغ  هب 

شقن و ندـش  رـضاح  هب  یجاـیتحا  دوـجوم ، کـی  تقیقح  كرد  يارب  ینعی  تسا ؛ یلوـصح  ملع  سکع  هب  ناـسنا ، ِیهاـگآ  ِرگید  مسق 
كاردا هک  انعم  نیا  هب  تسا  دوجوم  یقیقح  یجراخ و  دوجو  نامه  مولعم  یهاگآ  عون  نیا  رد  تسین . ام  كاردا  رد  دوجوم  نآ  تروص 

هطساو و نودب 
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زا ام  كرد  كاردا ، هنوگ  نیا  نشور  راکـشآ و  دراوم  زا  یکی  دریگیم . ماجنا  ام  دزن  مولعم ، یـصخش  یجراخ و  دوجو  روضح  اب  ًافرص 

يروصت چیه  هطـساو  نودـب  ار  نامدوخ  یتسه  ام  تسا ؟ هنوگچ  نامدوخ  زا  یهاگآ  نیا  میهاگآ . نامدوخ  دوجو  زا  ام  تسا . نامدوجو 
كرد ار  شدوخ  دوجو  دـشاب ، هک  یمان  ره  هب  لاح  ام  كاردا  عبنم  هصالخ  ام و  حور  ام ، رکف  ام ، لقع  رگید  ترابع  هب  مینکیم . كرد 

. دنکیم
مینادیم مینکن  مه  رکف  رگا  یتح  ، 67 متـسه » سپ  منکیم  رکف  نم  : » دـیوگیم هک  يوسنارف  فورعم  فوسلیف  تراکد  هچنآ  فالخ  رب 

تبسن ام  كرد  نیاربانب ، تسا . ندوب  هاگآ  شیوخ  دوجو  زا  نامه  ندرک  رکف  كاردا و  ندیشیدنا و  ناینب  هیاپ و  میراد . دوجو  میتسه و 
. تسا يریوصت  تطاسو  نودب  میقتسم و  كرد  کی  نامدوخ  دوجو  هب 

زا یتروص  شقن و  اجنیا  رد  تسین . راک  رد  تسد  یـسکع  شقن و  چـیه  نامتـسود ، زا  ام  یهاگآ  سکع  هب  نامدوخ ، زا  اـم  ِیهاـگآ  رد 
ام میرـضاح . ناـمدوخ  دزن  رد  اـم  دوخ  تسین . مه  زاـین  يزیچ  نینچ  هب  ًاـساسا  دوـشیمن . سکعنم  اـم  حور  رکف و  رد  اـم » دوـخ   » دوـجو
زا اـت  میرادـن  يزاـین  رگید  ور  نیا  زا  تسا و  ناـمدوخ  یعقاو  یقیقح و  دوجو  تساـم  موـلعم  هچنآ  میتـسین و  لـفاغ  ناـموخ  زا  هاـگچیه 

. ددنب شقن  ام  حور  رکف و  رد  یسکع  ریوصت و  کی  نامدوخ 
هب یجایتحا  ملع ، نیا  رد  تسا . يرگید  عون  زا  هکلب  تسین  یلوصح  ملع  عون  زا  نامدوخ  هب  ام  یهاگآ  ملع و  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
ملع ار  ملع  عون  نیا  نآ . ریوصت  سکع و  اـب  هن  تسا و  مولعم  یعقاو  یجراـخ و  دوجو  اـب  اـم  راـک  رـس و  تسین و  يریوـصت  هنوـگ  چـیه 

دنمانیم 68 يروضح 
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تسا  مولع  نیرتلماک  نیا  دراد و  روضح  ملاع »  » شیپ مولعم »  » تاذ اریز 

***

؟ تسا هنوگچ  ادخ  ملع 

، دـیآیم شیپ  اهنآ  يارب  نامز  لوط  رد  هک  یثداوح  مامت  گرزب و  کچوک و  زا  ناهج  نیا  تادوجوم  هب  دـنوادخ  ملع  هک  تسا  نشور 
یحور زغم و  باصعا و  هلـسلس  شوگ و  مشچ و  ات  تسین  ینامـسج  مادنا  کی  یتروص  چیه  هب  دـنوادخ ، تسین . یلوصح » ملع   » عون زا 

دوجو اب  زین  تادوجوم  تسا و  رضاح  یناکم  نامز و  ره  رد  دنوادخ  رگید  يوس  زا  ددنب . شقن  نآ  رد  تادوجوم  سکع  دشاب و  هتـشاد 
ناـمه هب  تسین ، مه  اـهنآ  نیع  ًاـعطق  اـما  تسین  ادـج  تادوجوم  زا  دـنوادخ  عقاو  رد  دنرـضاح . سدـقم  تاذ  نآ  دزن  رد  دوـخ  یجراـخ 

. میدرک نایب  دنوادخ  زا  یتیدودحم  ره  ناکم و  نامز و  یفن  ثحابم  رد  هک  یتروص 
دشابن یلوصح  ملع  دنوادخ  ملع  رگا  سپ  هطساویب ، ای  تسا  هطـساو  اب  ای  يروضح ، ای  تسا و  یلوصح  ای  یهاگآ  ملع و  هک  ییاجنآ  زا 
نودـب دوخ و  یتسه  رارـسا  مامت  اب  ناـهج  تادوجوم  همه  دـشابیم . لـماک  يروضح  ملع  کـی  یهتنم  تسا  يروضح  ملع  متح  روط  هب 

. دراد هطاحا  اهنآ  همه  هب  قح  تاذ  دنراد و  روضح  وا  هاگشیپ  رد  ياهطساو  چیه 
هک تسا  یعیبـط  تسا و  دودـحم  رظن  ره  زا  اـم  دوجو  اـم . دـننام  یتادوجوم  يارب  تسا  یملع  یلوصح ، هطـساو و  اـب  ملع  ینعی  لوا  عون 
رد اّما  دـنراد -. دوجو  ام  زا  يادـج  ام و  زا  نوریب  رد  ناـهج  نیا  ثداوح  تادوجوم و  زا  يرایـسب  دـنراد . قرف  مه  اـب  اـم  نوریب  نورد و 

دروم
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. درادن موهفم  انعم و  يزیچ  نینچ  رگید  دنناسکی  وا  یتسه  ربارب  رد  ثداوح  تادوجوم و  همه  هک  دنوادخ  دودحمان  یهانتمان و  دوجو 

***

ثحب نیا  تالکشم  لح  دیلک 

هراشا

. تسا دنوادخ  ملع  ثحب  رد  یناوارف  تالکـشم  لح  دـیلک  دـنوادخ ، ملع  هرابرد  گرزب  تقیقح  نیا  ملع و  عون  ود  نیا  توافت  هب  هجوت 
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  لیذ  رد  درک . فرطرب  هدش  ادیپ  هفسالف  زا  یضعب  يارب  هک  یگرزب  تاهابتشا  ناوتیم  نآ  هلیسو  هب 

!؟ تسا دوخ  تاذ  هب  طقف  دنوادخ  ملع  ایآ  - 1

. تسا دوخ  تاذ  هب  دنوادخ  طقف  ملع  دندقتعم  نارکفتم  زا  یخرب 
رگید تادوجوم  هب  وا  دنیوگب  دنهاوخیمن  نارّکفتم  زا  هتسد  نیا  هک  تسا  ملسم  تسا . هنوگچ  رگید  ثداوح  تادوجوم و  هب  وا  ملع  اما 

تاذ هب  ملع  اب  ًافرـص  سپ  تسا  تادوجوم  ثداوح و  مامت  همـشچرس  یلـصا و  تلع  دـنوادخ  تاذ  نوچ  دـنیوگیم : نانیا  تسا . لهاج 
هب تسه . زین  لوـلعم »  » هب ملع  ینعم  کـی  هب  تلع »  » هب ملع  تسا . ملاـع  زین  رگید  تادوـجوم  هب  تاذ ، هـب  مـلع  نـیاتاذ  قـیرط  زا  دوـخ 

! تسا شدوخ  تاذ  نآ  سب و  تسا و  هاگآ  زیچ  کی  هب  طقف  دنوادخ  هک  دندقتعم  نارکفتم  زا  هتسد  نیا  هاتوک  هصالخ و  یترابع 
مولعم تروص  ِنتـسب  شقن  ینعم  هب  اج  همه  رد  يزیچ  ره  هب  ملع  دناهدرک  روصت  نانیا  هک  تسا  نیا  نارکفتم  زا  هتـسد  نیا  هابتـشا  ءاشنم 

تادوجوم و همه  زا  دهاوخب  دنوادخ  رگا  سپ  تسا . ملاع  تاذ  رد 
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نیا هب  تسا  نشور  مه  نآ  تلع  تسا . نکممریغ  يزیچ  نینچ  اما  ددنبب . شقن  شتاذ  رد  اهنآ  سکع  تروص و  دیاب  دشاب  هاگآ  ثداوح 

اب يزیچ  نینچ  دوشیم و  يرامـشیب  تادوجوم  ثداوح و  زکرم  وا  تاذ  سپ  ددنبب  شقن  یهلا  تاذ  رد  تادوجوم  روص  رگا  هک  تروص 
. تسا راگزاسان  سدقم ، تاذ  نآ  تیلزا  تطاسب و  تدحو و 

یفن هب  هک  تسا  ياههاریب  هکلب  تسین ، هار  نیا  دنتـسنادیمن  اـما  دـناهدوب  دـنوادخ  تـیلزا  دـیحوت و  ياـههیاپ  ماکحتـسا  رکف  رد  ناـنیا 
دندرکیم یفن  ار  دنوادخ  ریگارف  ملع  دیاب  اهنت  هن  يراک  نینچ  اب  نانآ  دوشیم . متخ  زیچ  همه  هب  وا  ملع  ینعی  دنوادخ  تفص  نیرتگرزب 

. دننک راکنا  دنریگیم  همشچرس  ملع »  » زا هک  ار  وا  لاعفا  تافص و  مامت  دیاب  هکلب 
رد میراد . ینهذ  ياهتروص  هب  جایتحا  دوخ  ملع  رد  ام  هک  هدوب  نامدوخ  ملع  اب  دـنوادخ  ملع  هیبشت  سایق و  رد  ناـنآ  هابتـشا  لاـح  ره  رد 
رب دراد  هک  يریگارف  دوجو  اب  هکلب  درادن  دوخ  تاذ  رد  روص  ماسترا  هب  يزاین  چیه  دـنوادخ  تاذ  هک  دـننک  كرد  دنتـسناوتن  نانآ  عقاو ،

نیاربانب دراد . هطاحا  همه  هب  وا  تاذ  دنرـضاح . وا  سدقم  تاذ  ربارب  رد  ياهطـساو  چیه  نودـب  اهنآ  همه  هتـشاد و  هطاحا  تادوجوم  مامت 
. تسوا تاقولخم  تادوجوم و  رد  اهنت  ددعت  هکلب  تسین  يددعت  وا  تاذ  رد 

دنریگیم رارق  نآ  شبات  ضرعم  رد  هک  یتادوجوم  اما  تسین  رتشیب  یکی  باتفآ  رون  دنکیم . نشور  ار  همه  دباتیم و  همه  هب  باتفآ  رون 
. دنفلتخم نوگانوگ و 

!؟ تسا تایلک  هب  ملاع  طقف  دنوادخ  ایآ  - 2

هفسالف و زا  یضعب  ریگنماد  هک  تسا  يرگید  هابتشا  زین  نیا 
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اریز دریگیمن  قلعت  تایئزج  هب  وا  ملع  تسا . ِملاع  ناهج  تادوجوم  ثداوح و  تایلک  هب  اهنت  ادخ  دنیوگیم : نانیا  تسا . هدش  نارکفتم 

دنوادخ رگا  نیاربانب ، دوش . لوحت  رییغت و  راچد  دیاب  مه  تایئزج  هب  ملع  تروص  نیا  رد  هک  دنلّوحت  رییغت و  رد  مئاد  تروص  هب  تایئزج 
ملع میتفگ  لبق  رد  اما  دنک . رییغت  دنوادخ  ملع  دراذـگب و  رثا  زین  شلمع  رد  وا  تایئزج  رد  تالوحت  رییغت و  دـیاب  دـشاب  ِملاع  تایئزج  هب 

شوختسد دنوادخ  تاذ  تروص و  نیا  رد  هک  دوب  دهاوخ  وا  تاذ  رد  رییغت  ینعم  هب  دنوادخ  ملع  رد  رییغت  سپ  تسوا  تاذ  نیع  دنوادخ 
. تسا لاحم  يرما  دنوادخ  تاذ  رییغت  ینعی  عوضوم  نیا  اما  دش . دهاوخ  لوحت  رییغت و 

دنوادخ ملع  زا  تقیقح  یفن  ثعاب  هک  مینک  ادیپ  كارتشا  هجو  کی  هیرظن  ود  ره  رد  میناوتیم  ام  تسا . لوا  هّیرظن  دـننام  مه  هیرظن  نیا 
. تسا هدش 

دناهدرب نامگ  دناهدرک و  سایق  ناسنا  ملع  اب  ار  دنوادخ  ملع  هدیقع ، نیا  نارادفرط  درک : نایب  تروص  نیا  هب  ناوتیم  ار  هلئـسم  حیـضوت 
هب میوشیم  ربخاب  موس  زور  ملاس و  ار  وا  رگید  زور  مینیبیم و  رامیب  ار  نامتسود  زور  کی  ام  لاثم  يارب  تسام . ملع  هیبش  زین  وا  ملع  هک 
رد رییغت  تهج  نیا  زا  دـنکیم . رییغت  مه  اـم  ینهذ  ياـهتروص  نامتـسود ، تیعـضو  رییغت  اـب  زور  ره  بیترت  نیا  هب  تسا . هـتفر  ترفاـسم 

. دناهتشادنپ نینچ  نیا  مه  ار ، ناهج  هب  دنوادخ  ملع  نیرکفتم  نیا  دوشیم . اهنآ  هب  ملع  رد  رییغت  ثعاب  یئزج ، تادوجوم 
لوحت رییغت و  يارب  ناوـتیم  عـقاو ، رد  تسین . لـیلدیب  جراـخ ، ناـهج  تاـیئزج  هب  اـم  ملع  یجیردـت  لوـحت  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  اـما 

: درک هراشا  تهج  ود  هب  جراخ ، ناهج  ثداوح  هب  تبسن  ام  ینهذ  ياهتروص 
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هتشذگ و هب  تبسن  ام  ملع  نیاربانب  میاهتفرگ . رارق  ناکم  نامز و  زا  یصخشم  نیعم و  هطقن  رد  ام  تسا . ینامز  دوجو  کی  ام  دوجو  لوا :

. تسام ندوب  ینامز  ندوب و  دودحم  ّتیصاخ  نامه  نیا  دنراد و  قرف  ام  يارب  ادرف  زورما و  ثداوح  تسین . ناسکی  هدنیآ 
. تسا یلوصح » ملع   » عون زا  لومعم  تروص  هب  ام  ملع  مود :

دنتسین رـضاح  ام  كاردا  هاگتـسد  دزن  رد  هاگچیه  دنتـسه و  نوریب  رد  یعقاو  یـصخش و  تروص  نامه  هب  یجراخ  ثداوح  تادوجوم و 
ناکم نامز و  قفا  يارو  رد  هک  يدوجوم  اما  تسام  تیددـحم  زا  نیا  تساهنآ . ِشقن  تروص و  طقف  میراد  اهنآ  زا  هک  يزیچ  اـهنت  هکلب 

درادن و ییانعم  هدنیآ  لاح و  هتشذگ ، وا  يارب  تسین . اهتیدودحم  نیا  ریگرد  تسا  هتفرگ  ار  دبا »  » و لزا »  » وا دوجو  تعـسو  دراد و  رارق 
. دنرضاح وا  دزن  يربارب  تروص  هب  همه  تسا و  ناسکی  وا  يارب  مینکیم  كرد  یجیردت »  » تروص هب  ام  هک  ار  یثداوح 

هچ يارب  یتقو  هچ  رد  دباییم و  يدوبهب  یک  رامیب و  عقوم  هچ  وا  دنادیم  دنادیم و  لزا  زا  ار ، ام  تسود  ترفاسم  تمالس و  يرامیب و  وا 
. دوریم ترفاسم  هب  تدم 

نامز فرظ  رد  مادک  ره  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  کیدزن و  رود و  تادوجوم  ثداوح و  تسا . يروضح  شملع  وا ، یلزا  ملع  زا  ریغ  هب 
هن ییزج ، تادوجوم  ثداوح و  ناکم  رییغت  نامز و  تشذـگ  اـب  تسا . هداـمآ  رـضاح و  وا  يارب  یناـسکی  روط  هب  دوخ ، صاـخ  ناـکم  و 

. دراد هطاحا »  » یناسکی روط  هب  روما  نیا  همه  هب  وا  دوشیم . مک  نآ  زا  يزیچ  هن  هفاضا و  شملع  رب  يزیچ 
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تروص نآ  رد  میتشادـن . ار  یهاـگآ  تخانـش و  رد  تیدودـحم  نیا  رگید  میوش ، جراـخ  ناـکم  ناـمز و  قفا  زا  میتسناوتیم  رگا  مه  اـم 
ناسکی روط  هب  اجکی و  ار  همه  دنیآیم ، دعب  لاس  اهدـص  هک  ییاهنآ  دنتـسیزیم و  شیپ  لاس  اهدـص  هک  ار  خـیرات  ناگرزب  میتسناوتیم 

اما مینکیم . رکف  یبسن  میتسه و  نامز  نادنز  ریـسا  هشیمه  نوچ  دیآیم  رظن  هب  بیرغ  ام  يارب  یـضرف  نینچ  هک  دنچ  ره  مینک . هدـهاشم 
كرد هاگ  نآ  میناشکب ، ناکم  نامز و  ياهزرم  يوس  نآ  هب  ار  دوخ  تاروصت »  » هنماد یمک  لقادـح  نیرمت  تقد و  یمک  اـب  میناوتب  رگا 

. دوب دهاوخ و  نکمم  ام  يارب  نخس  نیا 
هدرک و هراـشا  تقیقح  نیا  هب  جرارپ  هاـتوک و  راـتفگ  کـی  رد  مالـسلا ، هیلع  اـضرلا  یـسوم  نـبیلع  ترـضح  اـم ، نـید  گرزب  ياوـشیپ 

: دیامرفیم
اهنآ زا  دنیرفایب  ار  ءایشا  هکنآ  زا  شیپ  دنوادخ  ءایشألا ؛ قلخ  ام  دعبءایشألاب  هملعک  ءایشألا  قلخی  نا  لبق  ءایشألاب  ًاملاع  یلاعت  هللا  لزی  مل  »

(1) !« اهنآ شنیرفآ  زا  دعب  هک  دوب  ربخاب  روط  نامه 

؟ دزاسیم هنوگچ  ام  رایتخا  اب  دنوادخ  یلزا  ملع  - 3

: تسا تروص  نیا  هب  تسا  هداد  خر  نارکفتم  زا  يرگید  هدع  يارب  هک  یهابتشا  نیموس 
هب  تبسن  وا  ملع  تسا ؟ هنوگچ  تایئزج  هب  ملع  نیا  اما  تسا ، ِملاع  ناهج  تایئزج  هب  مه  تایلک و  هب  مه  دنوادخ  هک  تسا  تسرد 

. باب نیا  رد  نومضم  نیمه  هب  رگید  یتایاور  هب  دینک  عوجر  نینچمه  هحفص 99 ، تاذلا ، تافص  باب  یفاو ، باتک  - 1
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یمتح و اهنآ  دوجو  تروص  نیا  رد  دشاب  تایئزج  دوجو  زا  لبق  دنوادخ  ملع  رگا  اهنآ . دوجو  زا  لبق  هن  تساهنآ  دوجو  زا  دـعب  تایئزج 

ناـهج ثداوح  ماـمت  مینک  لوـبق  رگا  دـش . دـهاوخ  عـقاو  وا  ملع  فلاـخم  اـهنآ ، ندوـب  نکمم  هک  ارچ  نکمم ، هن  دوـب  دـهاوخ  يرورض 
نوریب ام  رایتخا  زا  دناهدش  لیکشت  ام  ياهراک  لاعفا و  زا  هک  ناهج  ثداوح  زا  هلسلس  کی  هک  مینک  لوبق  دیاب  دنتسه ، یمتح  يرورض و 

ار نآ  نشور  هار  داریا و  نیا  هب  خساپ  دنوش . ماجنا  هتـسنادیم  لزا  زا  دنوادخ  هچنآ  اب  قباطم  دـیاب  ام  لاعفا  مامت  تروص  نیا  رد  دنتـسه .
. میاهدرک رکذ  دوشیمن ،» هانگ  ببس  ادخ  ملع   » ناونع تحت  لقتسم  ثحب  کی  یط  رد  حورشم  روط  هب  اًلبق 
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تسا یکی  تافص  تاذ و  هک  اجنآ 

هراشا

رکذ هک  دـش  هراشا  نینچمه  ثحابم ، نآ  رد  دراد . تردـق و ...  ملع ، هلمج  زا  يددـعتم  تافـص  دـنوادخ  هک  دـش  هتفگ  لبق  ثحاـبم  رد 
ادج وا  تاذ  زا  هک  درادن  یتافـص  ام  لثم  دنوادخ  تسین . دنوادخ  تاذ  رب  تافـص  نیا  ندوب  دیاز  ینعم  هب  دـنوادخ  يارب  ددـعتم  تافص 

. سب تسا و  موهفم  رد  اهنت  فالتخا  دنتسه و  وا  تاذ  نیع  نینچمه  مه و  نیع  دنوادخ ، تافص  هکلب  دنشاب 

: هک نیا  حیضوت 

زا رگا  میتخومآ . ملع  یجیردت  تروص  هب  هکلب  میتشادن  یملع  زاغآ  رد  رگید . زیچ  ام  تسا و  يزیچ  ملع  میراد ؛ ملع  ام  مییوگیم  یتقو 
. دهدیم لیکشت  ار  ام  دوجو  زا  ياهشوگ  ملع  نشور ، ینایب  هب  دوب . ام  دوجو  لصا  زا  ریغ  ملع ، نآ  زاب  میتشادیم  یملع  مه  لوا 

ود نیا  دهدیم . لیکـشت  ار ، ام  دوجو  زا  يرگید  هشوگ  تسا ، هتفهن  ام  یبصع  متـسیس  تالـضع و  رد  هک  ام  ییاناوت  تردـق و  نینچمه 
ار ناهج  قیاقح  میناوتیم  دوخ  حور  زغم و  هلیسو  هب  ام  دنهدیم . لیکشت  ار  ام  دوجو  زا  زیامتم  هشوگ  ود  مادک  ره  و  دننکیم . قرف  مهاب 

كرد 
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نیع هن  هک  اـم  تافـص  عـضو  تسا  نیا  مینکیم . دـنلب  نیمز  زا  ار  نیگنـس  ماـسجا  دوـخ  دـنمورین  یبـصع  متـسیس  تالـضع و  اـب  مینک و 

. تاذ نیع  هن  دنرگیدکی و 
وا ملع  رگید  تروص ، نیا  رد  تسا . كاردا  تایح و  نیع  تردق ، نیع  ملع ، نیع  وا  تاذ  هکلب  دنتـسین  ام  تافـص  دننام  دنوادخ  تافص 

نینچمه تسوا و  تردق  نیع  وا  ملع  مامت  ملع و  نیع  وا  تاذ  مامت  ار . يرگید  هشوگ  تردق  دهدیمن و  لیکشت  ار  وا  تاذ  زا  ياهشوگ 
. تسوا ملع  نیع  مه  وا  تردق 

نینچ ام  تالاح  تاّیفیک و  اریز  دنراد ، قح  اهنآ  دننک . روصت  ار  يزیچ  نینچ  دنناوتب  ات  دشاب  تخـس  يدایز  صاخـشا  يارب  تسا  نکمم 
زا ادج  دنراد و  فالتخا  رگیدـکی  اب  تسا و  هدرک  رپ  ار  ام  دوجو  زا  ياهشوگ  کی  ره  هک  میاهتفرگ  وخ  یتالاح  تافـص و  اب  ام  دنتـسین .

هدشن هبرجت  نونکات  هک  تسا  يزیچ  دشاب ، تدحو  مه  تافص  نآ  نیب  دنشاب و  یکی  تاذ  اب  یگمه  هک  یتافص  كرد  سپ  دنتـسه . مه 
بلطم يدودح  ات  لَثَم ، کی  اب  دیاب  تسین ، ياهراچ  دراد . لمأت  هب  جایتحا  تهج  نیا  زا  تسا و  نوریب  ام  ياههدینش  اههدید و  هزوح  زا  و 

: مینک کیدزن  نهذ  هب  ار 
زا یکی  نتخاس » راکـشآ   » و ندوب » فشاک   » نیاربانب تسادـیوه ، نشور و  نآ  وترپ  رد  زیچ  همه  دـیریگب . رظن  رد  ار  ینارون  عاعـش  رون و 

خـساپ تسا ؟» ندوب  فشاک   » اپ ارـس  رون  هک  نیا  اـی  تسا  هتفرگ  رارق  رون  زا  ياهشوگ  رد  تفـص  نیا  اـیآ  تسا . رون  تاـیفیک  تاـفص و 
راکشآ نآ  زا  رگید  یتمسق  تادوجوم و  هدننک  راکشآ  رون  زا  یتمسق  هک  تسین  نینچ  تسا . نشور 
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. دراد ار  یتفص  نینچ  رون  مامت  هکلب  تسین  هدننک 

ام : » دیوگیم ام  هب  زین  یلبق  ياهثحب  ّهلدا  نینچمه  وا . هدیرفآ »  » ام تسام و  راگدـیرفآ  دـنوادخ  دـیوگیم : ام  هب  دـیحوت  هلدا  رگید : لاثم 
. دراد ملع  ام  هب  دنوادخ  ینعی  میتسه ، دنوادخ »  » مولعم

دنهدیم لیکشت  ار  ام  دوجو  زا  ياهشوگ  کی  ره  تسام ، تافص  زا  هک  ام  ندوب » قولخم   » و ندوب » مولعم   » ایآ دیـسرپ : ناوتیم  اجنیا  رد 
سدـقم تاذ  نآ  مولعم  ام  دوجو  مامت  تروص  نیمه  هب  تسوا . هدـیرفآ  قولخم و  ام  دوجو  ماـمت  تسا . نشور  شـسرپ  باوج  ریخ ؟ اـی 

. تسا
. تسا دحتم  ام  تاذ  اب  تهج  نیا  زا  تسا و  هدرک  رپ  ار  نامدوجو  مامت  ندوب » مولعم   » و ندوب » قولخم   » تافص نیاربانب 

ات مینک  یعـس  دـیاب  میرادـن . ییانـشآ  اهنآ  اب  ندوب  یبرجت  ریغ  لـیلد  هب  هک  تسا  یمیهاـفم  اـب  سنا  یکیدزن و  اـهلاثم  نیا  رکذ  زا  روظنم 
. دنتاذ نیع  هک  میوش  کیدزن  یتافص  هب  دنتاذ  رب  دیاز  میراد و  هک  یتافص  عون  زا  ندش  رود  اب  میناوتب 

***

تسردان ياههار 

نیا زا  هورگ  ود  هب  اجنیا  رد  دندز !» هناسفا  هر  تقیقح ، دندیدن  نوچ   » فورعم لوق  هب  هدـش و  هابتـشا  راتفرگ  زاب  ياهدـع  عوضوم  نیا  رد 
: مینکیم هراشا  دارفا 

. دنیوگیم هرعاشا »  » اهنآ هب  تهج  نیمه  هب  دنتسه و  ینس ، فورعم  دنمشناد  يرعشا ،» نسحلاوبا   » ناوریپ هک  ننست  لها  زا  یعمج  - 1
69 دناهدش . وا  تاذ  رب  دنوادخ  تافص  تدایز  هب  دقتعم  نانیا 
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« یلزا  » دنوادخ تاذ  دننام  مادک  ره  تفص  تفه  نیا  دنراد . دوجو  زین  رگید  تفـص  تفه  دنوادخ ، كاپ  تاذ  رب  هوالع  دنیوگیم : اهنآ 
، تساناوت دنادیم ، ادخ  نیاربانب  ندوب . عیمس  ریـصب و  ملکت ، تایح ، هدارا ، تردق ، ملع ، زا : دنترابع  تافـص  نیا  دنتـسه . دوخ  هب  مئاق  و 

. تساونش تسانیب و  دیوگیم ، نخس  تسا ، هدنز  دنکیم ، هدارا 
وا تفـص  تشه  ادـخ و  تاذ  کی  ینعی  تسا ؛ یلزا » دوجوم  تشه   » هکلب تسین  یلزا  دوجوم  کی  دـندقتعم  تیعقاو  رد  اهنآ  هک  يزیچ 
رد یناعم ،)...  کیرـش و  یب   ) میتسین یناعم  هب  دقتعم  ام  مییوگیم  هک  نیا  دـننکیم . ریبعت  یناعم »  » و هینامث » امدـق   » هب اهنآ  زا  یهاگ  هک 

. میریذپب ار  وا  تاذ  رب  دیاذ  تافص  دنوادخ  دروم  رد  میناوتیمن  مینکیم و  یفن  ار  تاذ  رب  تافص  تدایز  نیمه  عقاو 
زا هدـیقع  نیا  تفگ  ناوتیم  یتح  تسادـخ . هب  یگناـگی  دـیحوت و  لـصا  زا  فارحنا  و  كرـش »  » عون کـی  هدـیقع  نیا  هک  تسا  نشور 

! تسا حرطم  دنوادخ  تشه  ادخ ، هس  یلزا و  تاذ  هس  ياج  هب  اجنیا  رد  تسا . رتدب  زین  هناگهس ) دنوادخ   ) ثیلثت هب  نایحیسم  هدیقع 
. تسا هدش  رکذ  لبق  ثحابم  رد  هک  تسا  دنوادخ  دیحوت  یگناگی و  لیالد  هتسد  کی  دیآیم . راک  هب  لیلد  عون  ود  هیرظن  نیا  در  يارب 

. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  لیذ  رد  هک  تسا  یلیالد  مود  هتسد 
نانآ روظنم  تسا . ثداح  تسوا و  تاذ  رب  دیاز  دنوادخ  تافص  هک  دندقتعم  دنروهشم   70 هیمارک »  » هب هک  ناناملسم  زا  يرگید  هدع  - 2

. تسا هدرک  ادیپ  دعب  تسا و  هتشادن  ار  تافص  نیا  ادتبا  زا  دنوادخ  هک  تسا  نیا 
ار تردق  ملع و  زاغآ  رد  هک  یتاذ  تسا . بیجع  سب  يرظن  رظن ، نیا 
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هک ار  مادـک  ره  تسا ؟ هدـش  ادـیپ  دوخب  دوخ  تسیک ؟ يرگید  نآ  تسا ؟ هداد  وا  هب  يرگید  ایآ  هدرک ؟ ادـیپ  اجک  زا  سپ  تسا  هتـشادن 

. تسا دیحوت  زا  فارحنا  يادتبا  دوخ  میهد ، تبثم  خساپ 
یـسانشادخ ثحب  رد  هک  تسا  هسیاـقم  نیمه  دـنوشیم . یـشان  ناـسنا  دـنوادخ و  تافـص  هسیاـقم  زا  تاهابتـشا  نیا  ماـمت  لاـح ، ره  هب 

. تسا هدش  اهیهارمگ  عاونا  همشچرس 
نایدا و خیرات  ياهباتک  رد  اذـل  تسا ، دـنوادخ  ندوب  مسج  هب  داقتعا  نآ  دـنراد و  يرگید  رتبیجع  رظن  کی  رظن  نیا  زا  ریغ  هب  هیمارک » »

71 دنرامشیم . ادخ  مسجت  هب  نیلئاق  ینعی  همسجم »  » زا ار  اهنآ  بهاذم ،» »

؟ تساجک زا  تافص  ددعت  فالتخا و 

: تسا نیا  شسرپ  میهد . باوج  شسرپ  کی  هب  تسا  مزال  وا ، تاذ  اب  ادخ  تافص  داحتا  لیالد  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
یکی مه  اب  وا و  تاذ  اب  یگمه  تافـص  نیا  رگا  تیلزا و ...  تیدبا ، تردق ، ملع ، دننام : دراد  يددعتم  تافـص  دنوادخ  هک  تسین  کش 

ایآ تسوا ؟ تاذ  زا  ددـعت  نیا  همـشچرس  اـیآ  تسین . نکمم  همـشچرس  فـالتخا و  اـشنم  نودـب  ددـعت  تساـجک ؟ زا  ددـعت  سپ  دنتـسه 
ددـعت و چـیه  میتفایرد  هک  یلاح  رد  تسوا ؟ سدـقم  تاذ  دوخ  فلتخم  ياههبنج  تاـهج و  رطاـخ  هب  تافـص  ددـعت  اـشنم  همـشچرس و 

. درادن هار  وا  ياتکی  هناگی و  دحاو و  دوجو  رد  یتهج  فالتخا 
نآ تافص ، تاذ و  داحتا  ثحب  يارب  ندش  هدامآ  تهج  زا  طقف  اجنیا  رد  میتفگ . ادخ  تافص  ثحب  يادتبا  رد  ار  شسرپ  نیا  هب  خساپ  ام 
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: مینکیم نایب  هصالخ  تروص  هب  ار  خساپ 

ياههچیرد زا  ار  یهاـنتمان  هناـگی  ناـیاپیب و  دوجو  نآ  هک  میتسه  اـم  نیا  تساـم . تاـعلاطم  رکف و  لـقع و  هیحاـن  زا  ددـعت  فـالتخا و 
نآ زا  ار  یفلتخم  تافـص  هک  دوشیم  ثعاب  دودحمان  تاذ  نآ  هدـهاشم  رد  ام  دـید  فلتخم  تهج  مینکیم . یـسررب  دوخ  رکف  فلتخم 

. مینک عازتنا »  » كاپ تاذ 
رد وا  روضح  هچیرد  زا  زین  یهاگ  تساناوت . رداق و  يزیچ  ره  رب  وا  میباییم  رد  میرگنیم و  كاپ  تاذ  نآ  هب  ییاناوت »  » هچیرد زا  یهاگ 

. تسا هاگآ  ربخ و  اب  يزیچ  ره  زا  میمهفیم  تسا و  رـضاح  یناکم  ره  نامز و  ره  رد  وا  میباییم  رد  میرگنیم و  وا  هب  ناکم  ناـمز و  ره 
نایاپیب و تهج  ره  زا  وا  تاذ  اریز  تسین  دـنوادخ  تاذ  تهج  زا  فالتخا  نیا  تفگ : دـیاب  عقاو  رد  تساـجک ؟ زا  تهج  فـالتخا  نیا 

نآ هب  ار ، یهلا  تاذ  هبناـج  همه  تدـحو  تسین  رداـق  اـم  مهف  كرد و  تساـم . تیدودـحم  رطاـخ  هب  اـهتهج  فـالتخا  تـسا . دودـحمان 
نیا دـنک . یـسررب  یلقع » فلتخم  ياهدـید   » زا ار  تاذ  نآ  دـنکیم  یعـس  دوخ  ناوت  دـح  رد  تلع  نیا  هب  و  دـبایرد ، تسه  هک  تروص 

. دـنکیم راکـشآ  ناسنا  رب  ار  تقیقح  ياهزادـنا  ات  لاح  ره  هب  اما  دـناسریمن  دـنوادخ  زا  یعنام  عماج و  كرد  هب  ار  وا  زاب  نهذ ، شـالت 
. وا تاذ  رد  هنو  تسام  تاریبعت  لقع و  دودحم و  دوجو  رد  فالتخا  ددعت و  همشچرس  نیاربانب 

تّینیع لیالد 

: دراد دوجو  هار  ود  دنتسین ، فلتخم  زیچ  ود  ام  تافص  دننام  دنرگیدکی و  نیع  دنوادخ  تافص  تاذ و  هک  نیا  كرد  يارب 
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نایاپیب تیاهنیب و  دوجو  کـی  تهج  ره  زا  دـنوادخ  تاذ  هک  میدرک  تباـث  ادـخ  تافـص  ثحب  زاـغآ  رد  تاذ : هظحـالم  قیرط  زا  - 1

. تسا
زاـب یتـسه »  » هب تیزم  عون  ره  لاـمک و  تفـص  ره  اریز  دراد ، دوخ  تاذ  نورد  رد  ار  لاـمک  تافـص  ماـمت  يدوـجو  نینچ  تسا  یهیدـب 

. تسه زین  زیچ  همه  تسا  قلطم  یتسه  هک  اجنآ  تسا . دوجو  نوؤش  زا  ددرگیم و 
زا نوریب  درادن و  دوجو  تالامک  تافـص و  نیا  وا  تاذ  نورد  رد  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  مینادب ، وا  تاذ »  » رب دیاز  ار  ادـخ  تافـص »  » رگا

دودحمان تهج  ره  زا  هک  تسا  یتاذ  وا  مینادیم  تسین . وا  تاذ  زا  نوریب  یتیزم  لامک و  چیه  تسا و  نکمم  ریغ  يزیچ  نینچ  تسا . نآ 
عماج تاذ  کی  نیاربانب  تسا ، دودحم  وا  تاذ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دشاب  وا  تاذ  زا  نوریب  یتیزم  لامک و  میریذـپب  نونکا  رگا  تسا و 

. دشاب هتشاد  دوخ  نورد  رد  ار  تالامک  مامت  تهج  ره  زا  دیاب  دحاو  طیسب  و 
نآ دـننکیم . تشگزاب  تقیقح  کی  هب  اهنآ  مامت  میباـییم  رد  مینک  لـمأت  تقد  اـب  وا  تافـص  رد  هاـگره  تافـص : یـسررب  قیرط  زا  - 2

. تسوا دودحمان  نایاپیب و  یتسه  تقیقح ،
، تسا يدـبا »  » و یلزا »  » وا دراد . هطاحا  زیچ  همه  هب  تسا و  رـضاح  ینامز  ره  ناکم و  ره  رد  دودـحمان  دوجو  کی  اریز  تسا ، ملاع »  » وا

. تسین یهانتمان  یتسه  زج  يزیچ  تیدبا  تیلزا و  اریز 
کی صاوخ  زا  یناوتاـن  فعـض و  زجع و  تسا . اـناوت  رداـق و  زیچ  همه  هب  دودـحمان  دوجوم  کـی  عـقاو  رد  تسا . رداـق »  » زیچ همه  هب  وا 

. تسا دودحم  دوجوم 
ناینب و کی  هب  مینک  لیلحت  ار  وا  تافص  مامت  رگا  تروص  نیمه  هب 
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تافـص مامت  تسوا . لاـمک  تافـص و  نیع  ادـخ  یتسه  تفگ  دـیاب  نیارباـنب  تسا . دودـحمان  ناـیاپیب و  دوجو  نآ  میـسریم و  ساـسا 

. نآ زا  نوریب  هن  تسوا و  تاذ  رد  دنوادخ 
. دشاب هتفرگ  يرگید  دوجوم  زا  ار  شایتسه  دیاب  درادن ، دوخ  زا  ار  یتسه  هک  دوجوم  کی  دـنیوگیم : گرزب  هفـسالف  هک  تساجنیا  رد 

میـسرب یلـصا  أدبم و  کی  هب  ات  دوریم  شیپ  نانچ  هلـسلس  نیا  دیآیم . نایم  هب  يرگید  دوجوم  ياپ  زاب  دـشاب  نینچ  زین  دوجوم  نآ  رگا 
رگید هک  تسا  تاذلاب » لقتـسم و   » حالطـصا هب  يدوجو  دشوجیم و  شدوخ  تاذ  زا  دوجو ، نیا  یتسه  تسا . شتاذ  نیع  وا  یتسه  هک 

زا تسا  ناهج  نیا  رد  هک  یتفص  ره  تسا . رارق  نیمه  هب  عضو  اهنآ ، یتسه  دننامه  زین  تادوجوم  تافص  رد  دناهتـسباو . وا  هب  تادوجوم 
تافـص نیا  رد  عبنم  نآ  دـشاب . تایح و ...  ملع ، تردـق ، یلـصا  عبنم  هک  دـنوش  یهتنم  ییاج  هب  دـیاب  یگمه  تایح و ...  تردـق ، ملع ،

 ... تایح و ملع ، تردق ،
72 تسوا . تاذ  نیع  تافص  نیا  مامت  هک  تسا  تاذلاب » لقتسم و  »

گرزب ياوشیپ  هس  زا  نخس  هس 

دیحوت گرزب  ياهراکهاش  زا  هک  هغالبلا ، جهن  هبطخ  نیتسخن  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  مالسا  گرزب  ياوشیپ  نیمود 
: دیامرفیم تسا ، یسانشادخ  و 

یهاوـگ تافـص  نیا  زا  کـی  ره  اریز  مینک ،» یفن  وا  تاذ  زا  ار  ناـقولخم )  ) تافـص هک  تـسا  نـیارد  صلاـخ ، دـیحوت  ناـمیا و  لاـمک  »
. دنتسه تافص  زا  ریغ  هک  دنهدیم  یهاوگ  اهفوصوم  زا  کی  ره  دراد و  تریاغم  تافص ) بحاص   ) فوصوم اب  هک  دهدیم 
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هناـگود ار  وا  دـنک  نینچ  سک  ره  هتـسناد و  هارمه  يرگید  یلزا  دوجو  اـب  ار  وا  دـنک  یفرعم  یتافـص  نینچ  هب  ار  ادـخ  هک  سک  ره  سپ 

73 تسا . هتخانشن  ار  وا  ًاملسم  دنادب  ییازجا  زا  بکرم  ار  وا  سک  ره  هدش و  لئاق  ییازجا  وا  يارب  دنادب  هناگود  ار  وا  سک  ره  هتسناد و 
: دیامرفیم دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما 

زا یعمج  درک : ضرع  ماما  یباحـص  تسا ». هدشن  بیکرت  یفلتخم  یناعم  زا  تسین ، شیب  تقیقح  کی  تسا و  زاینیب  هناگی و  دـنوادخ  »
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دونشیم . هچنآ  ریغ  هب  دنیبیم  دنیبیم و  هچنآ  زا  ریغ  هب  دونشیم  وا  دننکیم  روصت  قارع  مدرم 

. تساونـش انیب و  وا  تسا . رترب  اهنیا  زا  دنوادخ  دناهدرک . هیبشت  وا  تاقولخم  هب  ار  ادخ  دـناهدرک و  زواجت  نامیا  زرم  زا  دـنیوگیم . غورد 
74 تسا .) ییاونش  ییانیب و  ملع و  رسارس  ینعی   ) دنیبیم هچنآ  همه  هب  دونشیم  دونشیم و  هچنآ  همه  هب  دنیبیم 

هب دنیبیم و  مشچ »  » هلیسو هب  ادخ  هک  تسا  دقتعم  یلو  دنزیم  امش  یتسود  زا  مد  یصخش  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یسک 
(. تسام تافص  دننام  تسرد  وا  تافص  ینعی   ) دناوتیم تردق  هلیسو  هب  دنادیم و  ملع »  » هلیسو هب  دونشیم و  شوگ »  » هلیسو

رسارس تسا  یتاذ  دنوادخ  تسین ! ام  ناتسود  زا  تسا و  كرشم  دشاب  هتشاد  ياهدیقع  نینچ  هک  یسک  دومرف : دش و  كانمشخ  ترـضح 
75 ییاونش . ییانیب و  تردق و  ملع و 
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لعف تافص 

دنوادخ تمکح 

مینک ضرف  میرگنب . نیمز  تعیبط  تایح و  نایرج  هب  ون  يدـید  اب  میزادـنایب . هزات  یهاگن  نامدوخ  کیدزن  رود و  فارطا  هب  تسا  بوخ 
نیمز يور  راـبنیتسخن  يارب  نوـنکا  میاهدـیدن . اـجنآ  رد  یعوـنت  نینچ  هجو  چـیه  هب  هک  میتـسه  نیمز  زا  ریغ  ياهرک  ناـنکاس  دـننام  اـم 

دهاوخن يرگید  زیچ  قیمع ، باجعا  تریح و  زج  رفـس  نیا  رد  اـم  ساـسحا  هک  تسا  ملـسم  میباـییم . رد  ار  نآ  ياـهییابیز  میدرگیم و 
. دوب

نیمز يور  ناهایگ  تارـشح و  نارادناج ، هداعلاقوف  عونت  دـنکیم ، بلج  دوخ  هب  ار  نامرظن  دروخیم و  ناممشچ  هب  هک  يزیچ  نیتسخن 
. دنتسه نیمز  يور  هایگ  هرشح و  روناج و  عون  رازهاهدص  تسا .

لد رد  اهایرد ، قامعارد  ناـنآ  دـننکیم . یگدـنز  نیمز  فلتخم  طاـقن  رد  یتسیز  نوگاـنوگ  ياههاگتـسد  صوصخم و  مادـنا  اـب  ناـنآ 
. دننکیم یگدنز  یصاخ » طیارش   » رد کی  ره  هرخالاب  اههرد و  یگدیمخ  اههوک و  يالاب  رد  اوه ، زارف  رب  اههشیب ، اهلگنج و 

یمادنا یقیقد  رایسب  زرط  هب  رادناج  ره  دنراد . رایتخا  رد  نتـسیز  يارب  نارادناج  هک  تسا  يرازبا  یتسیزمادنا و  رتبلاج  هتکن  نیب ، نیا  رد 
ار
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زین وا  یتحار  شمارآ و  ثعاب  هکلب  دـنکیمن  راوشد  تخـس و  شیارب  شدوخ  صاـخ  طـیحم  رد  ار  یگدـنز  اـهنت  هن  هک  دراد  راـیتخا  رد 

. تسه
، دنیوریم طاقن  نآ  رد  هک  یناهایگ  دننکیم و  یگدنز  رفـص  ریز  هجرد  اههد  اب  یبطق  نادنبخی  طاقن  دـیدش  يامرـس  رد  هک  ینارادـناج 

قطانمرد یتیعضو  نینچ  سکع  دزاسیم . نکمم  ناشیارب  ار  ییاوه  نانچ  رد  تسیز  هک  دنتـسه  زهجم  ینامتخاس  تیعـضو  نانچ  هب  همه 
اًلماک اجنآ  نازوس  مرگ و  طیارـش  اـب  ار  اـهنآ  قطاـنم  نیا  تادوجوم  مادـنا  ناـمتخاس  ّتیفیک  تسا . ناـیرج  رد  ییاوتـسا  بوطرم  مرگ و 

. دنکیم قبطنم 
يرادـهگن بآ و  ریخبت  زا  يریگولج  يارب  دـنراد . اوه  تبوطر  بآ و  زا  یمک  مهـس  دـنیوریم  داـیز  تاـعافترا  رد  هک  یهوک  ناـهایگ 

یناهایگ رد  ار  تیعضو  نیا  سکع  ناوتیم  دناهدش . هدیـشوپ  یتخـس  تسوپ  میخـض و  ياهکرک  اب  ناهایگ  نیا  ياهگرب  تبوطر ، رتشیب 
يدایز ات  دریگیم  ماجنا  یناسآ  هب  اهنآ  رد  بآ  ریخبت  دـنراد و  فیطل  كزان و  ییاهگرب  ناـهایگ  نیا  دـید . دـنیوریم ، اـهرهن  راـنک  هک 

. دنزن ياهمدص  اهنآ  هب  تبوطر 
ياههلـصاف زا  ار  دوخ  ياههمعط  اهنآ  اب  دنناوتیم  هک  دنتـسه  نیبزیت  رایـسب  ییاهمـشچ  ياراد  نیهاش  باقع و  دننام  يراکـش  ياههدنرپ 

هب یجایتحا  لماک  یکیرات  رد  دنزادرپیم  دوخ  ياههمعط  راکش  هب  بش  رد  هک  دنتسه  اهشافخ  هتـسد ، نیا  سکع  دنهد . صیخـشت  دایز 
دوخ رب  جاوما و  نداتسرف  توص و  اب  نانآ  دننکیم . هدافتـسا  رادار »  » دننام یمتـسیس  زا  نآ  ياج  هب  دنرادن و  دوخ  ياهمـشچ  زا  هدافتـسا 

. دنتسه همعط  حیحص  صیخشت  هب  رداق  ناشدوخ ، يوس  هب  نآ  تشگزاب  همعط و  هب  جاوما 
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زرط اب  بسانتم  زین  اهنآ  ندب  نامتخاس  تسا . بسانتم  اهنآ  ندب  نزو  اب  تسرد  ناگدنرپ  تارشح و  ياهلاب  نامتخاس  یگنوگچ  تردق و 

. تساهنآ یگدنز  طیحم  همعط و  ندروآ  تسدب  یگنوگچ  زاورپ و 
زین اهنآ ، همـضاه  زاهج  تساهنآ و  ندـب  ياههاگتـسد  ریاس  همـضاه  زاهج  هدـعم و  ناـمتخاس  اـب  بساـنتم  نارادـناج  زا  کـی  ره  ياذـغ 

. تساهنآ هیذغت  زرط  اب  بسانتم 
نارادـناج زا  کـی  ره  یمجاـهت  اـی  یعاـفد  رازبا  میباـییم . ار  يرگید  بساـنت  عوـن  کـی  زاـب  مـیرگنب  نارادـناج  یعاـفد  هلیـسو  هـب  رگا 

. تساهنآ یگدنز  ّتیعقوم  اهنآ و  نانمشد  رازبا و  نیا  نیب  تسانت  هدنهدناشن 
نیا دنتـسه . طابـضنا »  » حور کی  ياراد  دننکیم ، یگدـنز  یهورگ  یعامتجا و  تروص  هب  هک  لسع  روبنز  ای  اههچروم  دـننام  یتاناویح 
دوخ یعامتجا  صاخ  هفیظو  کی  ره  ات  دوشیم  ثعاب  دنکیم و  ياهداعلاقوف  کمک  یعامتجا  یگدنز  مظن  رد  اهنآ  هب  یعمج  طابـضنا 

. دهد ماجنا  یبوخ  هب  ار 
خیرات لوط  رد  ات  هدـش  ثعاب  اهناسنا  لایما  دادعتـسا و  شنیب ، قوذ ، یگدرتسگ  تسا . هدـیچیپ  هداـعلاقوف  تیعـضو  اـهناسنا  عاـمتجا  رد 
ثعاب اهناسنا  یحور  یمـسج و  ياهییاناوت  دنیآ . دوجو  هب  ياهدیچیپ  فرگـش و  رایـسب  ياهماظن  اب  یعامتجا  فلتخم  ياههورگ  يرـشب 

. دنریگ هدهع  هب  یعامتجا  تالکشم  لح  رد  ار  یفلتخم  فیاظو  دنناوتب  فلتخم  دارفا  ات  هدش 
. دزاسیم انشآ  دنوادخ » تمکح   » موهفم اب  ار  ام  نآ  هعلاطم  یسررب و  هک  تسا  رادهنماد  ثحب  کی  زا  کچوک  رایسب  ياههشوگ  اهنیا 

لعف www.Ghaemiyeh.comتافص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 187 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


179 ص :
.« دهدیم ماجنا  نکمم  تروص  نیرتلماک  هب  دروم و  هب  اج و  هب  ار  يراک  ره   » ینعی تسا ، میکح  دنوادخ  مییوگیم  هک  نیا 

***

؟ تسیک میکح 

میکح دـنرادنپیم  نانیا  تسا . زیچ  کی  ود  نیا  دـنربیم  ناـمگ  دـنراذگب و  قرف  ملع »  » و تمکح »  » نیب دـنناوتیمن  هکدنتـسه  يرایـسب 
. تسا ندوب » اناد   » ینعم هب  دنوادخ  ندوب 

: دناهتفگ تمکح  يارب  ینعم  دنچ  دیاقع »  » ملع نادنمشناد  اما 
. نداد ماجنا  نکمم  تروص  نیرتهب  هب  ار  يراک  ره  - 1

. نداد رارق  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  - 2
يانعم هب  ریخا  ینعم  ود  تفاـی  میهاوخ  رد  مینک  لـمأت  تقد و  ینعم  هس  نیا  رد  رگا   (1). ندرک بانتجا  تسردان  تسیاشان و  راـک  زا  - 3

رارق دوخ  ياج  رد  يزیچ  ره  تسا  مزـال  دریگ  ماـجنا  نکمم  هجو  نیرتلماـک  تروص  هب  يراـک  هک  نآ  يارب  عقاو  رد  ددرگیم . زاـب  لوا 
. دوش بانتجا  تسا ، لمکا  راک  فلاخم  هک  تسیاشان  تسردان و  روما  زا  رگید  يوس  زا  دریگ و 

حلاصم ماود  اهیپ ، تمواقم  اهراوید ، رطق  هلمج : زا  یفلتخم  روما  هک  تسا  یـسک  وا  دیریگب . رظن  رد  ار  میکح  سدـنهم  کی  لاثم  يارب 
دح رد  یفاک و  هزادـنا  هب  موزل  دروم  لیاسو  مامت  اههرجنپ و  اههلپ و  نتفرگ  رارق  زرط  رون ، شبات  رادـقم  موزل ، دروم  ياهقاتا  ناـمتخاس ،

. دشاب نامتخاس  نآ  فده  اب  بسانتم  لمکا و 

. یلح همالع  فیلأت  داقتعالا  دیرجت  باتک  هب  دوش  عوجر  - 1
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نینچ متح  روط  هب  دشاب . اج  هب  باسح و  يور  زا  وا  ياهراک  مامت  هک  تسا  یسک  میکح  تسا و  لعف » تافص   » زا یکی  تمکح  نیاربانب 

. دنکیم زیهرپ  اج  هب  ان  راک  زا  یسک 
***

تاذ تافص  لعف و  تافص 

76 تاذ . تافص  لعف و  تافص  دناهدرک : میسقت  هتسد  ود  هب  ار  دنوادخ  تافص  مالک  ملع  نادنمشناد 
. تردق ملع و  دننام  تسا ؛ یفاک  نآ  مهف  كرد و  يارب  دنوادخ  نایاپ  یب  تاذ  رّوصت  هک  دنتسه  یتافص  تاذ  تافص 

، تیقلاخ ای  ندوب  راگدیرفآ  دننام  دوشیم ؛ هداد  تبسن  وا  هب  سدقم  تاذ  نآ  زا  يراک  رودص  هظحالم  هب  هک  تسا  یتافـص  لعف  تافص 
. ندناریم ندرک و  هدنز  نداد ، يزور 

یتافـص نینچ  تهج  نیا  هب  دوشیم و  رداص  وا  زا  يراـک  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  دـهدیم و ...  يزور  تسا ، قلاـخ  ادـخ  مییوگیم  رگا 
. دراد

تروص هب  يراـک  ره  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تمکح »  » دـش هتفگ  هک  روـط  ناـمه  اریز  تسوا  لـعف  تافـص  زا  زین  دـنوادخ  ندوـب  میکح 
. دوش ماجنا  نکمم  هجو  نیرتلماک 

نایم تبـسن  زا  ندیـشخب و ...  تایح  نداد ، قزر  دننام  تسوا ؛ لاعفا »  » و ادـخ » تاذ   » دراد نایرج  یتسه  رد  هک  يزیچ  رگید ، ترابع  هب 
: دوشیم حرطم  عوضوم  دنچ  بلطم  نیا  زا  دیآیم . تسد  هب  قاّزر  راگدیرفآ و  ای  قلاخ  دننام  یمیهافم  ود  نیا 

دنتسین صلاخ  یلقع  میهافم  هلسلس  کی  زا  شیب  لاعفا  تافص  - 1
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. دناهدش داجیا  نهذ  رد  دنوادخ  كاپ  تاذ  زا  لعف  رودص  ظاحل  هب  هک 

. تشاد دنهاوخن  ییانعم  چیه  تاذ  نآ  زا  لعف  رودص  زا  رظن  عطق  اب  میهافم  نیا 
نیا تقیقح  رد  دوشیمن . یهلا  كاپ  تاذ  رد  رییغت  بجوم  هجو  چـیه  هب  تافـص  نیا  ندوب  ثداح  اـما  دنتـسه  ثداـح  لـعف  تافـص  - 2

. وا تاذ  هنو  تسا  ثداح  هک  تسوا  لاعفا 
. تسا نوریب  هرامش  هزادنا و  زا  وا  لاعفا  اریز  دنرادن  يرصح  دح و  لعف  تافص  - 3

***

دنوادخ تمکح  لیالد 

دناوتب زین  یلقع  یعازتنا  میهافم  اب  ییانـشآ  نودب  یتح  سک  ره  هک  دنوادخ  تمکح  تخانـش  يارب  هار  نیرتییادتبا  هار و  نیرتهداس  - 1
. تسا شنیرفآ  ناهجرد  لمأت  تقد و  دهد ، ماجنا 

زا ياهزات  تاکن  مینک  هاگن  نآ  هب  تقد  اب  هک  راب  ره  تقیقح  رد  میباییم . ياهدنزومآ  رایسب  تاکن  دوهشم و  ناهج  نیا  زمر  زار و  رد  ام 
تاـکن اـت  هدـش  ثعاـب  تداـع  میاهدرک و  تداـع  ناـهج  نیا  هب  اـم  هک  تـسا  نـیا  رد  لکـشم  میباـییم . نآ  رد  یهلا  ناـیاپیب  تـمکح 

. مینک شومارف  ار  شنیرفآ  زیمآباجعا  زیگناتریح و 
همه نیا  ندید  اب  ناسنا  هک  هدـش  فشک  زیمآرارـسا  ناهج  نیا  زا  هزات  رارـسا  ردـق  نآ  یعیبط ، مولع  هزات  ياهدروآ  تسد  اهتفرـشیپ و  اب 

داجیا هجو  نیرتلماک  هب  تقد و  اب  ار  ملاع  نیا  مامت  هک  دوشیم  هجوتم  یعبنم  أدـبم و  نآ  هب  هاگآ  دوخاـن  شنیرفآ ، رد  تمظع  ییاـبیز و 
رد تسا . هدرک 
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. میدرک نآ  زیگناباجعا  تاکن  ناهج و  نیا  هب  یکچوک  ياههراشا  ثحب  نیا  زاغآ 

؟ دهدیم ماجنا  درومیب  صقان و  يراک  درف  کی  ارچ  ًالوصا  - 2
. درک رکذ  ار  لیالد  نیا  شراک  صقن  يارب  ناوتیم 

ای دراد و  تداسح  ای  دزرویم  لخب  ای  تسا ، زجاع  ناوتان و  راک  ماجنا  ناوت  ظاحل  زا  ای  تسا  نادان  لهاج و  راـک  تسرد  ماـجنا  هب  اـی  وا 
....

. تسا هتخاس  ار  ینامتخاس  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  یسدنهم  اًلثم 
. تسا هتخیر  ورف  نآ  فقس  نامتخاس ، ندوب  زاسهزات  دوجو  اب  نونکا 

: تسا هوجو  نیا  زا  یکی  نآ  لیلد  هک  تسا  نشور  تسیچ ؟ سدنهم  نیا  راک  صقن  لیلد 
. تسا هدوب  صقان  نامتخاس  هرابرد  سدنهم  تاعالطا  فلا :

. تسا هدوبن  شسرتسد  رد  مکحم  ینامتخاس  نتخاس  يارب  یفاک  مزاول  حلاصم و  ب :
هجیتن ات  هدش  ثعاب  تسا و  هتشاد  زاب  راکرد  حیحـص  شـشوک  یعـس و  تیّدج و  زا  ار  وا  هک  سدنهم  نآ  یـصخش  تسپ  ياههزیگنا  ج :

. دیآ رد  صقان  يزیچ  راک 
ثعاب هک  يرگید  هزیگنا  مه  دناوتیم و  مه  دنادیم . مه  نوچ  دیآ . رد  بآ  زا  صقان  نامتخاس  دـهدیمن  ینعم  رگید  تروصنیا  ریغ  رد 

. درادن دوجو  دوش ، وا  راک  صقن 
: دنوش وا  راک  صقن  ثعاب  هدرک و  تلاخد  دنوادخ  لعف  رد  دناوتیم  زین  لماوع  نیا  ایآ  مینیبب  نونکا 

شناد  ربارب  رد  يزیچ  تسا و  ربخاب  ناهج  قیاقح  مامت  زا  دنوادخ 
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. تسین یفخم  وا 

. تسا زاینیب  يدوجوم  ره  زا  وا  دراد و  زاین  وا  هب  يدوجوم  ره  تسا . اناوت  رداق و  زیچ  ره  رب  دنوادخ 
تسپ و راک  ماجنا  دـشابن . وا  دوجو  رد  هک  تسین  یلامک  دراد و  دوخ  رد  نکمم  تروص  نیرتلماک  هب  ار  یتسه  تـالامک  ماـمت  دـنوادخ 

رـس وا  زا  یتسپ  راک  چـیه  سپ  تسا  نسحا  وحن  هب  دـنوادخ  تالامک  هک  یلاـح  رد  دراد  صخـش  لاـمک  رد  یـصقن  زا  ناـشن  شزرایب ،
. دنزیمن

قح رد  صقان  ِلعف  لماوع  زا  کی  چیه  نوچ  دشاب  هتـشاد  یـصقن  للخ و  دـنوادخ  لعف  درک  روصت  ناوتیمن  رگید  لیالد  نیا  هب  هجوت  اب 
. تسا یفتنم  وا 

هناـشن و لوـلعم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  لوـلعم »  » و تلع »  » نیب ّتیخنـس  عـقاو  رد  تسا . رارقرب  یبساـنت  کـی  رثؤـم  رثا و  نـیب  هراوـمه  - 3
. تسا تلع  زا  یهاوگ 

وا ياهلولعم  مکح  رد  هک  وا  لاعفا  سپ  تسا  هزنم  كاپ و  یـصقن  بیع و  ره  زا  لـماک و  رظن  ره  زا  هک  یـسک  نشور ، باـسح  نیا  يور 
. دنشابیم هزنم  یصقن  بیع و  ره  زا  زین  دنتسه 

***

داریا کی  اهنت 

: هک تروص  نیا  هب  دنک  نایب  ار  يداریا  ضارتعا و  اجنیا  رد  یسک  تسا  نکمم 
دارفا هاگ  یب  هاگ و  ارچ  سپ  تسا ، ینعم  نیمه  هب  زین  تمکح  تسا و  میکح  دنوادخ  تساج و  هب  لماک و  رظن  ره  زا  ادخ  ياهراک  رگا 
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ثعاب هک  دنوشیم  يراج  ییاهلیـس  دنزویم و  ییاهنافوط  عقاوم  یخرب  ارچ  میربیم ؟ جنر  اهنآ  ندـید  زا  هک  مینیبیم  ار  ياهقلخلا  صقان 

؟ تسناد راگزاس  دنوادخ  تمکح  اب  ناوتیم  هنوگچ  ار  دراوم  هنوگ  نیا  دنوشیم ؟ يرایسب  ياهینادابآ  یناریو 
هدرشف روط  هب  زین  هبترم  کی   (1). میدرک رکذ  مظن  ناهرب  یـسانشادخ و  لوصا  رب  اهیدام  تالاکـشا  ثحب  رد  راب  کی  ار  داریا  نیا  خساپ 
عوجر نآ  هب  ناوتیم  هک  میدش  رکذـتم  دزیریم » ورف  یتسرپ  هناگود  ياههیاپ   » ناونع تحت  دـنوادخ  یگناگی  ثحب  رد  باتک  نیمه  رد 

77 تسین . ددجم  خساپ  هب  يزاین  نیاربانب ، درک .

. دینک عوجر  مود  شخب  ناهج ،» راگدیرفآ  باتک « هب  - 1
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یهلا لدع 

هراشا

تـسین دب  اما  دنکیم . زاینیب  دنوادخ  تلادع  هرابرد  ندرک  ثحب  زا  ار  ام  يدایز  هزادنا  ات  دنوادخ ، تمکح  ثحب  رد  هدـش  نایب  بلاطم 
. میشاب هتشاد  یثحب  هدرشف  تروص  هب  لقادح 

: درک نایب  تروص  نیا  هب  ناوتیم  هک  دراد  یلیالد  ندرک  ملظ 
نارگید و قوقح  ندرک  لامیاپ  اب  اذـلف  دوش  لئان  دوخ  روظنم  هب  يداع  روط  هب  دـناوتیمن  وا  تسا . ناوتاـن » نوبز و  فیعـض و   » یـصخش

. دنکیم نیمأت  ار  دوخ  ياهیدنمزاین  اهنآ ، رب  ندرک  متس  يدعت و 
زا رگید  یکی  عقاو  رد  دنکیم . ملظ  تسا ، لهاج » نادان و   » نوچ هکلب  تسا  ناوتان  فیعـض و  هک  لیلد  نیا  هب  هن  دـنکیم  ملظ  یـصخش 

. تسا ینادان  لهج و  ملظ ، ياههمشچرس 
تـسپ لماوع  اههزیگنا و  رطاخ  هب  اهنت  اًلثم ، دنکن . قدص  وا  هرابرد  مه  قوف  لیالد  زا  مادک  چیه  دنک و  ملظ  یـصخش  تسا  نکمم  هتبلا ،

. دنراک رد  تسد  تراقح  سح  دسح و  لخب ، يزوتهنیک ، دننام  یلماوع  دروم  نیا  رد  دنکیم . ملظ  نارگید  رب  یحور  یصخش و 
میمهفیم یبوخ  هب  لمأت  یمک  اب  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـنکیم ؟ ملظ  دـنوادخ  تفگ  ناوتیم  زاـب  لـماوع  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  نونکا 

چیه 
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ناکما تسا و  هاگآ  يزیچ  ره  زا  وا  تساـناوت . يزیچ  ره  رب  تسا و  قلطم  رداـق  دـنوادخ  تسین . يراـج  وا  قح  رد  قوف  لـماوع  زا  کـی 

. دنکیمن قدص  وا  دروم  رد  تراقح و ...  دسح و  هنیک و  لخب و  زا  یصخش  تسپ  ياههزیگنا  زا  کی  چیه  دشاب . هاگآان  يزیچ  زا  درادن 
. تسا لاحم  يروصت  وا  هرابرد  ندرک  روصت  تفگ  ناوتیم  هکلب  درادن  دوجو  وا  ملظ  رب  یلماع  لیلد و  چیه  اهنت  هن  نیاربانب 

نیا مامت  ناهایگ و ...  تاناویح و  رگید  ناگدنرد و  ناگدنرپ ، رامشیب ، تارک  همه  نیا  اهیباحس ، اهناشکهک و  نیا  روانهپ ، نامـسآ  نیا 
باتفآ ییالط  هعـشا  هک  نیمه  دـنکیم و  ییامندوخ  باـتفآ  رون  ربارب  رد  هک  تسا  ییاـضف  رد  قلعم  هرذ  دـننام  وا  دوجو  ربارب  رد  ناـهج 

ناهج و رد  شدرگ  ریـس و  اب  ام  دراد ؟ یموهفم  يرگمتـس  ملظ و  یـسک  نینچ  هرابرد  ایآ  ددرگیم ! وحم  اـهرظن  زا  مه  نآ  دـش  هدـیچرب 
. درک دای  یمومع » تلادـع   » ناونع هب  نآ  زا  ناوتیم  هک  میوشیم  هجاوم  ياهدرتسگ  تلادـع  کـی  هب  نآ  تاـیئزج  کـت  کـت  رد  لـمأت 

سفنت هاگتسد  نایهام ، یشنرب  هاگتـسد  دنراد . رایتخا  رد  دوخ  ياقب  يارب  نارادناج  هک  یعونتم  مادنا  اهیدنمزاین و  هعفاد ، هبذاج و  يورین 
زا یکچوک  ياههنومن  دراوم  نیا  ماـمت  ندـب ، لولـس  نارازه  اـب  بساـنتم  نوخ  شدرگ  تعرـس  ناـهایگ ، فلتخم  ياـههشیر  ناگدـنرپ ،

. دنتسه وا  یمومع  تلادع 
: مینک هراشا  اهنآ  هب  اجنیا  رد  تسا  مزال  هک  تسا  نیا  بلطم  ود  اهنت  تلادع  ثحب  رد 

ارچ - 1

هراشا

« لدع »

؟ میناوخیم نید  لوصا  ءزج  لقتسم  روط  هب  ار 

دنوادخ لعف  تافص  زا  یکی  قزر  قلخ و  دننامه  لدع »  » مینادیم
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رد یبهذم  دیاقع  یـساسا  مود  لصا  ناونع  هب  لقتـسم  روط  هب  ار  نآ  دیاقع  لوصا  ثحب  رد  ام  نادنمـشناد  مینادیم  رگید  يوس  زا  تسا .

. دنهدیم رارق  یسانشادخ  و  دیحوت »  » لوا لصا  رانک 
. دراد يرگید  لیلد  نداد  نآ  هب  ياهژیو  زایتما  اما  تسا  یسانشادخ  یساسا  مهم و  ياهثحب  زا  یکی  تلادع  ثحب  هک  تسا  تسرد 
عوضوم یلک  روط  هب  هک  دـندش  ادـیپ  ياهدـع  ناناملـسم  نایم  رد  مالـسلا ، مهیلع  ام  گرزب  ناماما  نارود  نامه  زا  ینعی  مالـسا  لیاوا  رد 

. دش هراشا  يو  مان  هب  اًلبق  هک  دندوب  يرعشا » نسحلاوبا   » ناوریپ ای  هرعاشا »  » نامه اهنآ  دندرک . یفن  دنوادخ  دروم  رد  ار  ملظ » لدع و  »
تلادع نیع  دنکب  هک  يراک  ره  دنوادخ  درادن . یموهفم  انعم و  دنوادخ  هرابرد  کی  چیه  ملظ  هن  تلادـع و  هن  لصا  رد  دـنتفگیم : اهنآ 

! تسا قح  و 
نیا رد  منهج ، هب  ار  ناراکدـب  مامت  دتـسرفب و  خزود  هب  ار  حـلاص  مدرم  ناراکوکین و  ناربمایپ و  مامت  دـنوادخ  رگا  دندیـسرپیم : اهنآ  زا 

قح رد  تلادع  ملظ و  ًالوصا ، تسا . تلادع  نیع  دنکیم ، يراک  ره  وا  ریخ  دنتفگیم : باوج  رد  تسا ؟ هدشن  یملظ  بکترم  وا  تروص 
نیرتنشور و تحارـص  لاـمک  رد  هک  دـندناسر  ییاـج  هب  ار  راـک  ناـنآ  تروـص  نیا  هب  تسا . ءاـشی » اـم  لاّـعف   » وا دراد ؟ ییاـنعم  هچ  وا 

. دندشیم رکنم  زین  ار  ینید  لوصا  نیرتيرطف 
تحاس هب  تبـسن  يرتشیب  سدـقت  داقتعا ، نیا  اب  دـندرکیم  ناـمگ  ناـنآ  دنتـشاد . ار  نید  هب  تمدـخ  دـصق  دوخ  راـک  نیا  رد  ناـنآ  هتبلا 

رد یجرم  جره و  هچ  ییاهیراک  طارفا  نینچ  اب  هک  نآ  زا  لفاغ  اما  دنتشادنپیم . لماک » دیحوت   » عون کی  ار  نیا  هدرک و  دنوادخ  سدقم 
داجیا ینید  هشیدنا 
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. تسا جراخ  رصح  دح و  زا  هک  دناهدرک 

تبـسن ادخ  ناربمایپ  هن  دشاب و  یباسح  مظن  تقلخ ، ناهج  رد  تسا  مزال  هن  دوب . دهاوخن  زیچ  چیه  طرـش  زیچ  چیه  رگید  تروص  نیارد 
. دنشاب هتشاد  یملع  یقالخا و  یحور ، زایتما  نارگید  هب 

رگید يداقتعا  نینچ  اب  تسا . دیاقع  لوصا  ریاس  دیحوت و  لصا  ندرک  لامیاپ  هکلب  تسین  دنوادخ  هیزنت  سیدقت و  رگید  نیا  تقیقح  رد 
. میاهتخاس لوزعم  يرگشجنس  ماقم  زا  ار  لقع » »

یکی هک  ار  لدع »  » دوخ هشیدنا  رظن و  نایب  يارب  هدوب و  هیلدـع »  » مان هب  تلادـع »  » لصا ریپ و  رگید  ياهدـع  یطارفا ، رظن  نینچ  لباقم  رد 
. دندرمشرب یبهذم  دیاقع  دادعت  رد  لقتسم  روط  هب  تسادخ  تافص  زا 

یتفـص تلادـع  الا  دوب و  ماـهبا  دـیدرت و  هنوگره  ندرب  نیب  زا  تقیقح و  ندرک  نشور  هرعاـشا و  یطارفا  هیرظن  ندرب  نیب  زا  ناـنآ  دـصق 
. درادن ياهداعلاقوف  صاخ و  زایتما  چیه  وا  تافص  رگید  هب  تبسن  هک  دنوادخ  تافص  زا  تسا 

یـسایس ياهنایرج  یمـسوم و  ياهثحب  تجاجل و  یطارفا ، ياهبـصعت  لولعم  رتشیب  دـنوادخ  تلادـع  لصا  اب  هرعاشا »  » تفلاخم ام  رظن  هب 
دوخ ترطف  نادـجو و  هب  ناـسنا  اـت  تسا  یفاـک  تسین . لدـج  ثحب و  دـیدرت و  لـباق  هک  تسا  نشور  ردـق  نآ  بلطمـالا  تسا و  هدوـب 

وا دشاب . تلادع  فلاخم  اجبان و  هک  دـنزب  رـس  وا  زا  يراک  تسا  لاحم  تسا و  تلادـع  يور  دـنوادخ  ياهراک  مامت  دـبایرد  ات  ددرگزاب 
ار ناراکوکینوا  تسا  نکمم  ایآ  دروآ ؟ تسد  هب  متـس  اـب  دـهاوخب  هک  درادـن  زیچ  هچ  وا  دـنکب ؟ ملظ  هک  دراد  ناگدـنب  هب  یجاـیتحا  هچ 

دنک و تازاجم  دهد و  باذع 
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!؟ دهد شاداپ  ار  ناراکدب 

؟ تسا راگزاس  تلادع  لوصا  اب  روما  نیا  - 2

هراشا

بیرخت ثعاب  یعیبط  يایالب  اهنافوط . اهلیـس ، ندش  يراج  اههلزلز ، عوقو  اب  دهد  ناشن  ار  شدوخ  یمیدق  لاکـشا  نامه  زاب  تسا  نکمم 
اههقلخلا صقان  ندـمآ  ایندـب  دـهاش  رگید ، يوس  زا  دـنوریم و  نیب  زا  هانگیب  راـکوکین و  ياـهناسنا  يداـیز  دادـعت  دوشیم . يدوباـن  و 

! تسا راگزاس  تلادع  لصا  اب  دراوم  نیا  هنوگچ  مینیبیم . ناهج  رد  هک  یبارخ  صقن و  زا  رگید  ددعتم  دراوم  میتسه و 
داحلا هب  ار  ام  اهالب  تافآ و  ایآ   » ناونع تحت  اهیدام » تاداریا   » ثحب رد  راب  کی  میاهدرک . نایب  اـهراب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  اـم  خـساپ 

نیمهرد دزیریم » ورف  یتسرپهناگود  ياـههیاپ   » ناونع تحت  رگید  راـب  میداد و  باوج  داریا  نیا  هب  یحورـشم  تروص  هب   (1)« دناشکیم
. میدومن نایب  هدرشف  روط  هب  باتک 

مزال يروآدای 

: هک نیا  نآ  مینادیم و  مزال  ار  هتکن  کی  يروآدای  ثحب  نیا  نایاپ  رد 
كردم («، » اونش  ) عیمس  » دننام دناهدرک ؛ رکذ  دنوادخ  يارب  ار  يرگید  ددعتم  تافص  ادخ » ییاسانش   » ثحب رد  ام  نادنمـشناد  هفـسالف و 

. اهنیا ریغ  و  وگ ») نخس   ) ملکتم («، » هدنز  ) یح («، » هدننک كاردا  )
رکذ دنوادخ  تافص  هرابرد  هک  یلوصا  ددعتم ، تافص  دوجو  اب  اما 

. دینک عوجر  موس ، شخب  ناهج ،» راگدیرفآ  باتک « هب  - 1
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هب تساونش ؛ ای  تسانیب  دنوادخ  مییوگیم  رگا  لاثم  يارب  دندرگیم . زاب  اهنآ  هب  رگید  تافـص  دنکیم و  قدص  اهنآ  همه  هرابرد  میدرک 

دنوادـخ دروم  رد  ییاونـش  ییانیب و  يانعم  دونـشیم . دـنیبیم و  اهنآ  هلیـسو  هب  دراد و  شوگ  مشچ و  دـننام ، مه  وا  هک  تسین  ینعم  نیا 
. دنادیم دوخ  نایاپیب  ملع  اب  دنوادخ  دنونشیم ، شوگ  اب  دننیبیم و  مشچ  اب  نارگید  هچنآ  هک  تسا  نیا  لاعتم 

. دشابیم اهیندید » مامت  زا  وا  یهاگآ  ملع و   » ینعم هب  دنوادخ » ندوب  انیب   » نیاربانب
نیمه هب  دـنکیم . قدـص  دـنوادخ  دروـم  رد  هجو  نیرتلماـک  هب  ینعم  نیا  تسین و  نیا  زج  يزیچ  مه  ییاـنیب  تقیقح  هـک  تـسا  یهیدـب 

. تسین ییاونش  باصعا  شوگ و  نتشاد  ینعم  هب  ادخ  ندوب  اونش  درک . تبحص  دنوادخ  ندوب  اونش  هرابرد  ناوتیم  تروص 
ای رهاظ ي  یـسح  ياوق  زا  ناسنا  نوچ  وا  تفگ  ناوتیمن  دنوادخ  هرابرد  تسین . ناسنا  كاردا  دننامه  دنوادخ  كاردا  عوضوم  نیاربانب 
. دنادیم دوخ  نایاپ  یب  ملع  اب  وا  دننکیم ، كرد  دوخ  نطاب  رهاظ و  نوگانوگ  ساوح  اب  نارگید  هچنآ  عقاو ، رد  تسا . رادروخرب  ینطاب 

ناهایگ نارادـناج و  ام و  تایح  یگدـنز و  تیـصاخ  هک  تسا  لثم » دـیلوت  هیذـغت و  هنومن   » ینعم هب  تایح »  » موهفم نارادـناج  دروم  رد 
. تسا

تاـیح تقیقح ، رد  تسا . ندوب  تردـق » ملع و   » عـبنم ینعم  هب  دـنوادخ  ندوـب  یح  هکلب  تسین ، ینعم  نیا  هب  دـنوادخ  دروـم  رد  تاـیح 
رداق اناوت و  يراک  ره  ماجنا  رب  دراد و  لماک  ییاناد  هک  تسا  يدوجوم  وا  ینعی  تسا ، نتـشاد  تایح  دح  نیرتیلاع  تروص  هب  دـنوادخ 

. تسا
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نابز و زا  دنوادخ  نتفگ  نخس  هرابرد  ناوتیمن  تسین . رگیدکی  اب  اهناسنا  نتفگ  نخـس  دننام  ناگدنب  زا  یـضعب  اب  دنوادخ  نتفگ  نخس 

یمـسج رد  ای  اوه  رد  یتوص  جاوما  داجیا  ینعم  هب  نتفگ  نخـس  دروم  نیا  رد  دز . یفرح  صوصخم  باصعا  یتوص و  ياـهرات  هرجنح و 
. تسا ماسجا  زا 

. تسا ّتیقلاخ »  » ثحب ءزج  و  لعف » تافص   » زا یکی  دنوادخ  ندوب  ملکتم  نخس و  داجیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 
: تسا مزال  هتکن  کی  نایب  اهنت  ثحب  نایاپ  رد 

. دندرگیم زاب  اهنآ  هب  تافص  یقبام  هک  تسا  یلوصا  میتفگ ، ادخ  تافص  ییاسانش  ثحب  نوماریپ  رد  هک  یبلاطم  مامت 
نایاپ 

تاقحلم 
 . A .E نیتشنیا تربلآ  - 1

هدرک و تایـضایر  کیزیف و  رد  يدایز  تاقیقحت  يو  تسا . ریخا  نرق  نادکیزیف  نیرتیمان  یناملآ و  فورعم  دنمـشناد  ( 1954 - 1879)
ندمت رد  يدایز  ياهتفرـشیپ  ثعاب  یمتا  يژرنا  هبذاج و  رون و  هرابرد  نیتشنیا  رادهنماد  عیـسو و  تاقیقحت  تسا . تیبسن » نوناق   » فشاک

نطو يالج  زین  نیتشنیا  درکیم ، بوکنم  مادعا و  جارخا و  ار  نایدوهی  ناملآ  يروتاتکید  تلود  هک  یماگنه  تسا . هدش  ناسنا  تایح  و 
دوردب زین  اج  نامه  دنارذگ و  اکیرمآ  رد  ار  دوخ  رمع  یقبام  هدومن و 
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هرابرد ار  وا  تایرظن  نیتشینا » تیبسن  موهفم   » مان هب  یباتک  رد  یـسیلگنا ، فورعم  نادیـضایر  فوسلیف و  لسار ، دـنا  رترب  تفگ . تاـیح 

. تسا هدرک  نایب  هداس  ینابز  هب  تیبسن 
ترابع نم  تناید  تسا . یملع  تاقیقحت  همشچرس  نیرتفیرـش  نیرتيوق و  ینید  سح  : » تسا نیتشنیا  روهـشم  نانخـس  زا  لیذ  ترابع 

كرد دوخ  فیعض  رعاشم  اب  میناوتب  ام  ات  دزاسیم  رهاظ  ار  دوخ  هک  تسا  يدودحمان  قئاف  حور  هب  تبسن  لباقان  ياسران  شیاتس  کی  زا 
هب تبسن  ار  نم  تاداقتعا  هدرک  رهاظ  كرد  لباقریغ  ناهج  رد  ار  دوخ  هک  قئاف  رعاش  تردق  نینچ  کی  دوجو  ینورد و  نامیا  نآ  مینک .

(. موس دلج  ناهج » ناسنا و  طابترا  «، » نیتشنیا رتکد  ناهج و   » ياهباتک « ) دهدیم لیکشت  ادخ 
تافص دیحوت و  هرابرد  یناسنا  نابز  زا  هک  تسا  ینخس  نیرتعماج  هک  هغالبلا  جهن  هبطخ  نیتسخن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  - 2

تاذ زا  تانکمم  تافص  هیلک  یفن  دنوادخ  صلاخ  دیحوت  لامک  هنع ؛ تافصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک  و  : » دیامرفیم هدش ، هدینـش  ادخ 
.« تسوا سدقم 

اجک زا  یهار و  هچ  زا  دنتـسه  رـشب  رکف  یلـصا  هیامرـس  هک  تابکرم  طئاسب  ای و  اضق  تادرفم  دوشیم : حرطم  اجنیا  رد  شـسرپ  کی  - 3
؟ دنوشیم وا  نهذ  دراو 

سح رب  لقع  مدقت  هب  لئاق  یهلا ) هفسالف  ءامعز  زا   ) نوطالفا تسا . هدوب  نارکفتم  رظن  فالتخا  هجوت و  دروم  لبق  اهتدم  زا  قوف  شسرپ 
تایئزج كاردا  دوب  دـقتعم  تشاد و  فلاـخم  يرظن  ءاـشم ) بتکم  میعز   ) وطـسرا وا  درگاـش  تسا . هدوب  تاـیئزج  رب  تاـیلک  كاردا  و 

. دنتسه تایلک  كاردا  رب  مدقم 
نیا رد  تسا . ضحم  دادعتـسا  هوقلاب و  لاح  رد  یکدوک  نامز  رد  ناسنا  سفن  ناـنآ  رظن  هب  دـنتفریذپ . ار  وطـسرا  رظن  یمالـسا  ياـمکح 

تایلک كاردا  رب  مدقم  یـسح  ییزج  كاردا  نانآ  رظن  هب  رگید  يوس  زا  تسین . یلوقعم  تروص  مولعم و  چـیه  دـجاو  ناسنا  نهذ  عقوم 
. دنتسه یلقع 

. تسا هدرک  عازتنا  سوسحم  رودص  زا  ار  اهنآ  لقع  هک  دنتسه  یعازتنا  يروما  یلقع  تاروصت  مامت  هک  دناهدرک  حیرصت  نادنمشناد  نیا 
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ترابع نآ  تسا و  تایهیدـب  دوشیم  ثداح  سوسحم  راثآ  زا  هک  يزیچ  نیلوا  : » دـیوگیم هیبوبرلا » دـهاوش   » باتک رد  نیهلاتملا  ردـص 

زا هک  دنتـسه  یفلتخم  ياهـسوساج  هلزنم  هب  ساوح  : » دـیوگیم رافـسا  لوقعم » لـقع و   » ثحب رد  ناـشیا  تاـیبرجت ». تاـیلوا و  زا  تسا 
 ....« دنروآیم ربخ  فلتخم  یحاون 

لعج ًائیـش  نوملعتال  مکتاـهما  نوطب  نم  مکجرخا  هللاو  : » لـحن هروس  زا  هفیرش 77  هیآ  لیذ  دوخ  ریـسفت  رد  يزار » رخف   » روهـشم ملکتم 
ناگدید شوگ و  ار  امش  دیتسنادیمن و  يزیچ  دروآ ، نوریب  ردام  مکش  زا  ار  امش  ادخ  نورکشت ؛ مکلعل  ةدئفالا  راصبالا و  عمـسلا و  مکل 

دنوادخ و  ًائیش » نوملعت  ال   » هدوب یلاخ  فراعم  مولع و  عیمج  زا  تقلخ  زاغآ  رد  ناسنا  سفن  : » دیوگیم دیراد » ساپس  دیاش  داد ، اهلد  و 
. دنک هدافتسا  فراعم  زا  هار ، نیا  زا  ات  عمسلا و »...  مکل  لعج  و   » هدومرف تیانع  وا  هب  ار  ساوح 

.« تسا ساوح  يارجم  زا  ناسنا  ریمض  حول  رب  مولع  نتسب  شقن  زاغآ  سپ 
هب نّویـسح  نویلقع و  هتـسد  ود  وگتفگ  نیا  رد  تفرگ . رارق  ییاپورا  نادنمـشناد  يوگتفگ  دروم  يدـالیم  مهدزناـش  نرق  زا  عوضوم  نیا 

. دندرک نایب  ار  یفلتخم  تارظن  دندمآ و  دوجو 
دـنرادن و سح  هب  يدانتـسا  هنوگچـیه  تدـحو  دوجو و  دـننام  میهافم  زا  ياهراپ  دـنیوگیم : يوسنارف  تراکد »  » اهنآ سأر  رد  نویلقع و 

تالآ هلیسو  هب  هک  دنتسه  ییاهتروص  انثتسا  نودب  ینهذ  تاروصت  مامت  هک  دندقتعم  نّویسح  هتـسد ، نیا  فالخ  رب  دنلقع . یتاذ  يرطف و 
رس یـسیلگنا  كال » ناج   » زا دناهدش . يرادربسکع  تذل »  » دننام یناسفن  هدیدپ  کی  ای  و  يدیفـس »  » دننام یجراخ  هدیدپ  کی  زا  یـسح 

رتشیب حیضوت  يارب  دشاب »! هتشادن  دوجو  سح  رد  نآ  زا  لبق  هک  تسین  يزیچ  لقع  رد  : » هک هدش  لقن  لثملا  برـض  کی  نویـسح  هتـسد 
هتبلا دینک . هعجارم  ات 11  تاحفص 23 و 4  مود  دلج  تاحفص 136 و 134 ، لوا  دلج  مسیلائر » شور  هفسلف و  لوصا   » باتک هب  دیناوتیم 
لباق هک  ینهذ  موهفم  ره  تسا : نیا  مییوگب  میهاوخیم  ثحب  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  اما  تسین  وگتفگ  لاکـشا و  زا  یلاخ  اهرظن  راـهظا  نیا 

دوخ تخرد  بسا و  ناسنا ، روصت  دننام  دشاب  نیا  دیاب  یجراخ  دارفا  رب  قیبطت 

؟ تسا راگزاس  تلادع  لوصا  اب  روما  نیا  - 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 202 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :
اب نیاربانب  دـیآ . دوجو  هب  هدـیدپ ، نآ  یجراخ  تیعقاو  اب  میقتـسم  ساـمت  هار  زا  میهاـفم  هتـسد  نیا  دـیاب  دوشیمن . داـجیا  نهذ  رد  دوخب 

دنلب تقد و  اب  ات  تسا  مزال  تسین ، هداـم  صاوخ  زا  کـی  چـیه  ياراد  هک  يدوجو  يارب  یعیبط ، ياههدـیدپ  میهاـفم  هب  نهذ  سنا  هجوت 
. درک یلاخ  نآ  راثآ  يدام و  دوجوم  ره  روصت  زا  ار  نهذ  ناوارف  ياهیزاورپ 

هک تسا  نیا  مه  نآ  تلع  دـناهدش . یهن  راگدرورپ  تاذ  هنک و  رد  رکفت  زا  مدرم  هک  دوشیم  هدـید  مالـسا  نید  ناگرزب  تاملک  رد  - 4
. تسا یهارمگ  ای  ریحت  تسا  يزیچ  نینچ  لابندب  هک  یسک  تیاهن  تسین و  وا  تاذ  هنک و  كرد  هب  رداق  ام  دودحم  صقان و  لوقع 

: مینکیم هراشا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  راتفگ  زا  هنومن  دنچ  هب  اجنیا  رد 
: دیامرفیم یصخش  داریا  خساپ  رد  یلصفم  هبطخ  نمض  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

هحفـص موس ، ءزج  دیحوتلا ، باتک  راونالاراحب ، « ) نکم دوخ  لقع  دح  هب  دودحم  ار  ادخ  تمظع  کلقع ؛ ردق  یلع  هللا  ۀمظع  ردقت  «و ال 
(. 257

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا ریغ  ياهجیتـن  نوـچ  ادـخ  تافـص  تاذ و  هـنک  رد  رکفت  زا  دیـشاب  رذـح  رب  اـهیتالا ؛ دـیزیال  هللا  یف  رکفتلا  ناـف  هللا  یف  رکفتلاو  مکاـیا  »

: هک تسا  هدش  لقن  ناشیا  زا  زاب  درادن ». یهارمگ  ینادرگرس و 
دـش یهتنم  ادـخ  تاذ  هب  مـالک  هک  یتـقو  شرعلا ؛ قوف  اـمیف  اوملکتـال  شرعلا و  نود  اـمیف  اوملکت  اوکـسماف و  هلا  یلا  مـالکلا  یهتنا  اذا  »

.« دینکن شرع  قوفام  رد  ملکت  دییوگب و  نخس  تسا  شرع  نییاپ  هک  هچنآ  زا  هشیمه  دینک و  فقوت 
: تفای ناوتیم  ترضح  رگید  مالک  زا  ار  تیاور  نیا  حیضوت 

.« دینکن تبحص  وا  تافص  تاذ و  هنک  هرابرد  دینک و  تبحص  دنوادخ  قلخ  هرابرد  هللا ؛ یف  اوملکتال  هللا و  قلخ  یف  اوملکت  »
، دـیحوتلا باتک  راونالاراحب ،  ) یلاعتیراب تافـص  تاذ و  هنک  رد  رکفت  زا  تسا  هیانک  شرع  قوفاـم  رد  ملکت  دـسیونیم : یـسلجم  همـالع 

(. 260 هحفص 259 - موس ، ءزج 
: دنکیم تیاور  مکحنب  ماشه 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسک  يزور  »
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: دومرف ماما  تسیچ ؟ ادخ  تقیقح 

سمخلا ساوحلاب  كردـیال  سجیال و  سحیال و  ةروصال و  مسجـال و  هنا  ریغ  ۀئیـشلا  ۀـقیقحب  یئیـش  هنا  ءایـشالا ...  فـالخب  یئیـش  وه  »
وا هک  نیا  ءزج  تسوا  اهنت  تقیقح ، اب  زیچ  و  ءایـشا ...  همه  ریاغم  تسا  يزیچ  وا  نامزالا ؛ هریغتال  وروهدلا  هصقنت  ماهوالا و ال  هکردـتال 
وا زا  اهراگزور  دنکن و  شکرد  ماهوا  دجنگن ، سمخ  ساوح  رد  دوشیمن ، وجتـسج  دیآیمن ، رد  سح  هب  درادن ، تروص  تسین ، مسج 

.« دنزاسن نوگرگد  ار  وا  اههنامز  دهاکن و 
: تفگ ناوتیم  بلطم  حیضوت  رد 

تاذ و هنک  هب  ناـشدوجو . رب  دـیاز  دنتـسه  یتیهاـم  ياراد  هک  تادوجوم  ریاـس  فـالخ  هب  تسا  دوـجو  تقیقح  نیع  فرـص و  دـنوادخ 
(. هحفص 258 موس  ءزج  راونالاراحب ، هحفص 150 و  دیحوت ، باتک  لوا ، ءزج  یفاک ، لوصا   ) دربیمن یپ  یسک  وا  تافص 

دودحمان قلاخ  كرد  هب  رداق  هاگچیه  دودـحم  قولخم  عقاو ، رد  تسا . نکممریغ  قلاخ  تافـص  تاذ  هنک و  روصت  قولخم  يارب  نیاربانب 
. تسین

اب دوشیم  ادـخ  زا  یفیرعت  هک  یتقو  هسدـقم  بتک  رد  دـسیونیم : هدـحتم  تالایا  زا  یتسیز  کیزیف  دنمـشناد  دـلوسربا » سنرـالک  لوپ  »
يونعم یحور و  موهفم  کی  ادـخ  موهفم  هچ  تسا ، تاغل  قیـض  هجیتن  نیا  هتبلا  دوریم ! راـک  هب  ناـسنا  دروم  رد  هک  تسا  ظاـفلا  ناـمه 

. دنک نایب  ادخ  موهفم  زا  يریبعت  دبایب و  یهلا  تاذ  هنک  هب  یهار  دـناوتیمن  تسا  روصحم  هدام  راوید  راهچ  رد  شرکف  هک  ناسنا  تسا و 
ادخ دوجو  تابثا   ) تسا رـشب  يدام  فیـصوت  فیرعت و  تردق  زا  جراخ  يو  هچ  درک ، يدام  يرّوصت  ادـخ  هرابرد  ناوتیمن  ملع  رظن  زا 

(. هحفص 58
دنوادخ تافـص  تاذ و  هب  لماک » هطاحا   » میناوتیمن زاب  مینک  شـشوک  مه  ردق  ره  ام  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  نانخـس  نیا  عومجم  زا 

تسد ا یلک  هب  هدرک و  يراددوخ  میراد  تردـق  هک  اـجنآ  اـت  وا  ییاسانـش  زا  اـم  هک  دوشیمن  نآ  رب  لـیلد  تقیقح  نیا  هتبلا  مینک . ادـیپ 
. میرادرب وا  ییاسانشز 

دیشچ  دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه   3 دیشک ناوتن  یگلمج  ایرد  بآ 
، اهشزغل نیمه  هطساو  هب  - 5
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ار ادخ  تافص  هلزتعم  زا  یضعب  هرعاشا و  هک  اجنآ  ات  دندش  نادرگرس  یتسرپتب  خالگنس  رد  هاگآدوخان  روط  هب  ناناملـسم  زا  ییاههقرف 

فشک  ) دنتسناد نکمم  ار  دنوادخ  تیؤر  اهنآ  زا  یضعب  هدش و  لئاق  مسج  وا  يارب  هیکلام  مان  هب  يرگید  هقرف  هتشادنپ و  وا  تاذ  رب  دیاز 
(. یلحلا ۀمالعلل  داقتعالا ، دیرجت  حرش  یف  دارملا 

نودب هک  دنکیم  شنزرـس  ار  یناسک  هغالبلاجـهن  هبطخ 87  رد  ناهج  ناسانـشادخ  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  - 6
: دننکیم هدنسب  دوخ  رکف  هب  طقف  بلاطم  هنوگ  نیا  رد  یهلا  نایاوشیپ  ناربمایپ و  يربهار 

 ... تاهبشلا یف  نولمعی  یصو ...  لمعب  نودتقیال  ینب و  رثا  نوصتقیال  »
يوریپ يربمغیپ  زا  اهنآ  هسفن ؛...  ماما  مهنم  يرما  لک  ناـک  مهئارآ ، یلع  تاـمهبملا  یف  مهلیوقلو  مهـسفنا  یلا  تالـضعملا  یف  مهعزفم 
دامتعا دنتـسه و  اهنآ  دوخ  هدیچیپ ، بلاطم  رد  اهنآ  عجرم  دننکیم ، لمع  تاهبـش  رد  دـنیامنیمن ، تعباتم  وا  نیـشناج  لمع  زا  هدومنن و 

« تسا دوخ  ياوشیپ  ماما و  سک  ره  ایوگ  تسا ، ناشدوخ  صقان  ءارآ  هب  تامهبم  رد  ناشیا 
(. هحفص 240 ج 6 ، یئوخلا ، ۀمالعلل  ۀعاربلا  جاهنم  )

ینعی دوخ  نامز  ماما  رب  ار  دوخ  دیاقع  وا  نیا ، دوجو  اب  دوب . دنمشناد  ماقم و  یلاع  گرزب و  رایسب  يدرم  ینسح  میظعلادبع  ترـضح  - 7
ار وا  هک  ياهدیقع  روط  نآ  درادن ، تهابش  زیچ  چیه  هب  وا  تاذ  تسا و  یکی  ادخ  مدقتعم  نم  تشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما 

(. تانجلا ص 356 تاضور   ) دنکیم جراخ  هیبشت » لاطبا و   » دح ود  زا 
. مریگیم راک  هب  وا  ییاسانـش  يارب  ار  دوخ  لقع  مربیم و  وا  سدـقم  تاذ  هب  یپ  تاقولخم ، راثآ و  يور  زا  ینعی  لاطبا »  » دـح زا  ِجورخ 

. دشاب رگید  تادوجوم  هیبش  هک  نیا  زا  تسا  هزنم  ادخ  كاپ  تاذ  ینعی  هیبشت »  » زا ِجورخ 
. تسا هیبشت  روصت و  دح  زا  جراخ  وا 

یط  دوشیمن  هر  نیا  ترکف ، هب  ؟ یک ات  میکح  يزان  لقع  هب 
ایرد  رعق  هب  سخ  دسر  رگایپ  درب  درخ  شتاذ  هنک  هب 

: تفگ دیاب  هکلب 
یپ ! دربیمن  شتاذ  هب  درایرد  رعق  هب  سخ  دسر  دوش 

فاضالا و بولسلا و  الا  سیل  هتافص  نم  انل  لوقعملا  ۀقیقحلا  یف  و  - ... 8
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(. دادقم لضاف  رشع ، يداح  باب  حرش   ) لوقعلا رظن  نع  بوجحمف  هتافص  هتاذ و  هنک  اما 

ام میرادن . وا  زا  حیحص  تسرد و  يرظن  مینادب ، سدقم  تاذ  نآ  رد  تاهج  ددعت  تهج  زا  ار  ادخ  تافـص  نیب  کیکفت  ام  رگا  ینعی  - 9
ًالوصا مینادب . یهلا  تاذ  رد  فلتخم  تاهج  ددـعت  ظاحل  زا  ار  تایح و ...  تردـق ، ملع ، نوچ  یفلتخم  تافـص  میناوتیمن  هجو  چـیه  هب 

فلتخم تاهج  ياراد  دشاب  طیـسب  هک  مه  دنچ  ره  نکمم ، دوجوم  کی  رگید . تادوجوم  فالخ  هب  درادن  هار  وا  تاذ  رد  تاهج  ددـعت 
رتشیب تقیقح  کی  زیچ و  کی  تیعقاو  نتم  جراـخ و  رد  لدـع و ...  تاـیح ، ملع ، دـننام  وا  تافـص  زا  یفلتخم  میهاـفم  نیارباـنب ، تسا .

. دیآیم دوجو  هب  یلقع  تاعلاطم  دودحم و  دید  تهج  زا  اهنت  میهافم  نیا  فالتخا  دنتسین .
.( دمآ دهاوخ  تافص  ثحب  رخآ  رد  عوضوم  نیا  رتشیب  حرش  )

هک تسا  نیا  لوا  هار  میراد . شیپ  رد  هار  ود  دنراد  تیعقاو  یجراخ  تادوجوم  دراد و  دوجو  ینیع  ناهج  میتفریذپ ، هک  نآ  زا  سپ  - 10
. مینادب ینادواج  یلزا و  ار  یجراخ  دوجو 

نیا مود  هار  تسا . دوجولا » بجاو   » حالطـصا هب  تسا و  هدرکن  ذـخا  يرگید  دوجوم  زا  تروص  چـیه  هب  تسا و  شدوـخ  زا  نآ  یتـسه 
دنکیم ادیپ  همادا  ردق  نآ  رگید  دوجوم  هرابرد  شسرپ  نیا  مینادب و  يرگید  دوجوم  هب  هتسباو  شدوجو  رد  ار  یجراخ  دوجوم  هک  تسا 
. میاهدرک فارتعا  دنوادخ  دوجو  هب  تروص  ود  رهرد  میسرب . تسا  دوجولا » بجاو   » ای تادوجوم  مامت  تلع  هک  دوجو  کی  هب  ات 

. میمانیم لسلـست »  » ار نآ  حالطـصا  هب  هک  میریذپب  لولعم  تلع و  زا  نایاپیب  هلـسلس  کی  دیاب  میتفریذپن  ار  هار  ود  نیا  زا  کی  چیه  رگا 
. تسا لاحم  لقع  رظن  زا  لسلست 

« ناهج راگدـیرفآ   » باتک هب  تسا  شدوخ  زا  وا  دوجو  تسا و  ناهج  همه  راگدـیرفآ  دـنوادخ  هک  نیا  بلطم و  نیا  رتشیب  حیـضوت  يارب 
. دینک هعجارم 

زیگناتریح مظن  هب  رظان  ناهرب  نیا  میدرک . رکذ  یـسانشادخ  لیلد  نیرتنشور  ناونع  هب  ار  مظن  ناهرب  ناهج  راگدـیرفآ  باـتک  رد  - 11
ات اهناشکهک  زا  معا  تسا  تادوجوم 
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 ... اهسوریو و اهیرتکاب و  ینیبهرذ و  تاناویح  کچوک ، تارشح  شنیرفآ 

هب تعیبط  يورین  اب  ییایند  مینیبیم  هک  یتقو  دـیوگیم ...« : اکیرمآ  يژولویزیف  دنمـشناد  هفـسلف و  رد  رتکد  ردـیرک  سکوب  نیلرام  - 12
نیا دشاب . هتـشاد  ياهدننک  هرادا  هدنهد و  لیکـشت  کی  دـیاب  ایند  نیا  هک  میوشیم  هجوتم  دوشیم ، هرادا  بیترت  مظن و  اب  هدـمآ و  دوجو 

ینیبشیپ قیقد  روط  هب  ار  یعونصم  رامقا  تاکرح  یتح  تارایس و  تکرح  میناوتیم  ام  هک  تسا  رادهنماد  ّمهم و  يردق  هب  بیترت  مظن و 
«. دراد رارق  ياهلقاع  هوق  لرتنک  تحت  تاکرح  نیا  هک  تسا  يزراب  لیلد  جرم ، جره و  ياج  هب  بیترت  مظن و  دوجو  مینک .

: دیسونیم نینچ  یسمش  هموظنم  هاگتسد  اب  نآ  هسیاقم  متا و  نامتخاس  حیرشت  زا  دعب  رصاعم  ناد  یضایر  نرثوک ، دنلولک  ناج 
، اهنورتکلا اهنورتون و  اهنوتورپ و  ینعی  اهنآ  ناگدـنزاس  اـهمتا و  اـهلوکلم و  نیا  دوخ  اـهلوکلم و  اـهمتا و  زا  ياهعومجم  ناونع  هب  هداـم  »

.« دنتسین فداصت  قافتا و  شوختسد  دننکیم و  يوریپ  یصاخ  نیناوق  زا  همه  يژرنا ، دوخ  هتیسیرتکلا و 
: دهدیم همادا  نینچ  رگید ، رطس  دنچ  زا  سپ 

تیعبت نیناوق  زا  هک  تسا  یناهج  تسین . یناماسبان  یناـشیرپ و  ناـهج  تسا و  یمظن  بحاـص  بترم و  ناـهج  يداـم ، ناـهج  کـشیب ، »
 ...« تسین یتسد  نآ  رب  ار  فداصت  دنکیم و 

، دوشیم هدهاشم  تاتابن  تاناویح و  رد  هک  ییاهلوحت  : » دیوگیم ییاکیرمآ  فورعم  سانـش  هرـشح  سانـشروناج و  لسیک ، رتول  دراودا 
اهنآ هک  دراد  دوجو  ياهلقاع  هوق  تارییغت  تالوحت و  نیا  تشپ  هک  درک  لوبق  دیاب  تسین »...  هبقرتم  ریغ  ياهدـمآ  شیپ  فداصت و  هجیتن 

تاـعلاطم رد  نم  تسا . میکح  دـیرم  کـی  ّتیـشم  هجیتـن  رد  تـالوحت  نیا  حرط  هک  درک  ناـعذا  دـیاب  نینچمه  تسا و  هدوـمن  رارقرب  ار 
هب نآ  نتفای  ماجنا  زرط  لماکت و  هدیدپ  هک  ماهدرک  هدهاشم  يدایز  دهاوش  لیالد و  تارـشح ، رّوطت  و  یـسانشنینج »  » رد مدوخ  دودـحم 

 ....« تسا هیلاع  تمکح  کی  رهظم  مینکیم  هدهاشم  ام  هک  يروط 
: دسیونیم فورعم  نادکیزیف  سیواد ، لریا  جرج 

؟ تسا راگزاس  تلادع  لوصا  اب  روما  نیا  - 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 207 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


199 ص :
شدرگ و نم  رظن  هب  ماهدرک ، تعیبـط  زیگناتفگـش  ملاـع  رد  يداـیز  تاـعلاطم  مراد و  راـک  رـس و  کـیزیف  ملع  اـب  نم  هک  ییاـجنآ  زا  »

! ... ناهج ناگراتس  نیرتگرزب  تکرح  هک ، تسا  بیجع  هزادنا  نامه  هب  متا ،»  » نیرتکچوک تکرح 
نوناق عبات  دوخ  نوکـس  تاکرح و  رد  هدمآ و  دوجو  هب  تباوث  تارایـس و  نویلیب  نیدنچ  هدش  لیکـشت  ییادـتبا  تارذ  زا  هک  تانئاک  رد 

.« تسا زجاع  اهنآ  عادبا  نامز  هب  هطاحا  زا  رشب  لقع  هک  دنتسه  يریغتیال 
: دیوگیم ییایمیش ، تاقیقحت  رد  صصختم  سکراپ ، دیواد  ساموت 

نیا نم  تسا و  دـیرم  لقاع  کـی  دوجو  ّتیـشم ، همزـال  دریگیم و  ماـجنا  مظن  ّتیـشم و  يور  زا  زیچ  همه  نم  رظن  هب  تعیبط ، ملاـع  رد  »
.« ممانیم ادخ  ار  لقاع 

هب مراد و  نامیا  رظان  رـضاح و  ییادخ  دوجو  هب  نادیمیـش  کی  ناونع  هب  نم  : » دیوگیم ییایمیـش  تاقیقحت  رد  صـصختم  رروم ، ورملا ،
«. تسا راگدرورپ  انامه  نآ  تسا و  هدیرفآ  ار  اهیفام  ایند و  مامت  هیلاع  تمکح  کی  نم  هدیقع 

، تعیبط جنرغب  لئاسم  زا  یکی  دسیونیم : ایدروکنوک  یلاع  يارـسشناد  یعیبط  مولع  يژولویزیف و  داتـسا  ستالک ، مایلیو  ناج  رتکد  - 13
. دوشیم هدهاشم  تادوجوم  زا  ياهراپ  نیب  رد  هک  تسا  يرابجا  هطبار  هقالع و  عون  کی  دوجو 

نینچمه دراد و  دوجو  اکوی  سگم  و  یبونج ) ياکیرمآ  رد  تسا  یتابن   « ) yuca اکوی  » تابن نیب  هک  تسا  ياهطبار  طباور ، نیا  زا  یکی 
هحفص 78) ادخ  دوجو  تابثا  ! ) تسا دوجوم  کچوک  روبنز  عون  دنچ  یتراجت و  ریجنا  نیب  هک  ياهطبار 

ناگدنناوخ هجوت  طقف  ام  روظنم  ریخ ، ای  تسا  تسرد  ناهایگ  تاناویح و  ندوب  هشیر  کی  ینعی  هجیتن ، نیا  هک  میرادـن  يراک  اًلعف  - 14
فلتخم عاونا  ناـیم  رد  هک  تسا  یتبارق  تهابـش و  مه  نآ  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  رکف  نیا  تامدـقم  هک  تسا  یتامدـقم  نآ  هب  مرتحم 

. دوشیم هدید  ناهایگ  نارادناج و 
نآ لامعتسا  هار  رگا  هک  ناسنا  حور  زا  تسیاهرارش  عاعش و  رکف  دننکیم : فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  رکف  هوق  نادنمشناد  زا  یـضعب  - 15

ناهج  میریگب  دای  هتسیاش  حیحص و  یبیترت  هب  ار 
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.« دنکیم نشور  ار  ام  یناگدنز  کیرات 

: دسیونیم یناریا  دیقف  دنمشناد  رهشناریا  هدازمظاک 
ار نآ  تایئزج  طیارش و  طوطخ و  نوگانوگ و  تاقافتا  نآ و  بیترت  مینک و  یتحایس  میهاوخیم  اًلثم  مینکیم ، هدارا  ار  يزیچ  هک  یتقو  »

 ... مینکیم مسجت  روصت و 
زکرم نآ  دوخ  زا  ای  هداتفا و  ام  غامد  زکرم  هب  یعاعـش  ای  قوب  دـننام  لوا  هعفد  هک  تحایـس  يوزرآ  ینعی  ییادـتبا  سح  نآ  راک ، نیا  رد 

 ...« دشابیم روصت  لایخ و  تسا  شیاریپ  شیارآ و  گرب و  خاش و  هلزنم  هب  هک  رگید  تالیصفت  همه  دوشیم و  هدیمان  رکف  تسا  هدزرس 
(. هحفص 14 نآ ،» تازجعم  رکف و  هوق   » باتک )

قلخ یف  يرتام  : » هفیرـش هیآ  نیا  هلمج  زا  دراد ، دوجو  تقلخ  عیدب  ماظن  اهنامـسآ و  رد  رکفت  هرابرد  يدایز  تایآ  دـیجم  نآرق  رد  - 16
هب اهراب  تفای . یهاوخن  ناصقن  یمظنیب و  نامحر ، يادـخ  تقلخ  ماظن  رد  چـیه  روطف ؛ نم  يرت  له  رـصبلا  عجراف  توافت ، نم  نمحرلا 

هیآ 3) کلملا . هروس  ( »؟ تفای یناوت  نآ  رد  للخ  یتسس و  چیه  ات  رگنب  شنیرفآ  مکحتسم  ماظن  رد  لقع  هدید 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  لیذ  تیاور  مّود  دلج  راحبلا ، ۀنیفس  باتک  رد  - 17

رکفت ترثک  تدابع  هکلب  تسین ، هزور  زامن و  يدایز  هب  تدابع ، هللا ؛ رما  یف  رکفتلا  ةرثک  ةدابعلا  امنا  ةولصلاو  مایـصلا  ةرثک  ةدابعلا  سیل  »
. تسا راگدرورپ  شنیرفآ  رما  رد 

مینیبیم و رود  زا  هک  تسا  یحبـش  دـننام  دوشیم ، هدـید  نهذ  رد  ماـهبا  تروص  هب  كارتـشا  تهج  هشیمه  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  - 18
. يرادناج هچ  مینادیمن  اما  تسا  يرادناج  مینادیم 

. تسا تقیقح  ره  صخشم  نشور و  هطقن  كارتشا  تهج  فالخ  رب  زایتما  تهج 
(. هحفص 522 نیرحبلا  عمجم   ) تسا شتسرپ  تیدوبع و  قحتسم  تاذ  دوبعم و  ینعم  هب  مال  رسک  هب  هلآ » - » 19

دوخ هک  یعامتجا  ای  درف  تقیقح ، رد  دـناشکیم . یگدـنب  تراسا و  هب  ار  ناسنا  یتسرپ  تب  زا  شیب  یتسرپ  ناسنا  هک  تسناد  دـیاب  - 20
زا دناسرب ، هناروکروک  تعاطا  دحرس  ات  ار  یگدنب  یشورف و 
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زا ار  دوخ  دوخ ، لـمع  تسد و  اـب  ياهعماـج  نینچ  تسا . هدرک  یناـسنا  ياهـشزرا  زارحا  یقرت و  دـیما  ّتیـصخش و  هنوگره  بلـس  دوخ 

: دیوگیم یناتسکاپ  ناملسم  زرابم و  رعاش  لابقا ، موحرم  تسا . هدرک  رتتسپ  زین  ناویح 
درک مج  دابق و  رذن  یلو  تشاد  يرهوگدرک  مدآ  یگدنب  يرصبیب  زا  مدآ 

درک ! مخ  رس  یگس  شیپ  یگس  هک  مدیدن  نمتسا  رتتسپ  ناگسز  یمالغ  يوخ  زا  ینعی 
هک دندوب  یماقم  ره  فلاخم  نانآ  دندرکیم . هزرابم  تدـش  هب  راگدرورپ  تاذ  زج  هب  يدوبعم  بابرا و  ره  اب  یهلا  ناربمایپ  تهج  نیا  هب 

اهرصیق اهدورمن و  اهنوعرف و  نانآ  دناهتـشاد . ار  رـشب  دارفا  قوقح  تیکلام  راگدرورپ و  تافـص  رد  تکراشم  ياعدا  ءاحنا  زا  يوحن  هب 
. دندرکیم تیاده  اتکی  دنوادخ  ینعی  یلصا  یقیقح و  دوبعم  هب  ار  وا  یتسرپناسنا  زا  تیرشب  نتشاد  رذحرب  اب  دندرکیم و  ریقحت  ار 

. تسا ییاقلا  هکلب  تسین  یتاذ  ناهج ، لولعم  للع و  ریثأت  ینعی  - 21
. تسا لاحم  تلع  زا  لولعم  کـیکفت  هدـمآ  یفـسلف  ثحاـبم  رد  هک  ناـنچ  دیـشوپ و  دـهاوخن  یتسه  ساـبل  تلع  نودـب  يدوجوم  چـیه 
هب یعیبط  ننـس  نازیم و  قبط  رب  تادوجوم  نانآ  رظن  هب  هتـشاد و  داقتعا  یعیبط  للع  هب  ناتـسرپادخ  هک  تسین  یکـش  چـیه  ياج  نیارباـنب 

: تسا هدرک  نایب  تحارص  هب  ار  عوضوم  نیا  میرک  نآرق  زا  یتایآ  دنیآیم . دوجو 
هک ییادـخ  هلـالخ ؛ نم  جرخی  قدولا  يرتـف  ًافـسک  هلعجی  ءاـشی و  فـیک  ءامـسلا  یف  هطـسبیف  ًاباحـس  ریثـتف  حاـیرلا  لـسری  يذـلا  هللا  - » 1

هعطق هعطق  ار  اهربا  ًادـعب  تسوا و  هتـساوخ  هک  روط  نآ  نامـسآ ، رد  ار  اهنآ  دـنادرگ  نهپ  سپـس  ار و  ربا  دزیگنارب  ات  ار  اهداب  دتـسرفیم 
(. هیآ 47 مور - هروس  « ) دیآیم نوریب  اهنآ  لالخ  زا  هک  ار  ناراب  ینکیم  هدهاشم  سپ  دنادرگیم ،

هدـش رکذ  یـصاخ  باسح  مظن و  کی  يور  ناراب  لوزن  یعیبط  تلع  اـهداب و  شزو  ینعی  نامـسآ  يوس  هب  ربا  تکرح  تلع  هیآ  نیا  رد 
. تسا هدش  رکذ  یعیبط  للع  نیمه  زا  زین  دنوادخ  ییاسانش  هناشن و  هک 

ار نیمز  جیهب ؛ جوز  لک  نم  تتبنا  تبر و  تزتها و  ءاملا  اهیلع  انلزنا  اذاف  ةدماه  ضرالا  يرتو  - » 2
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هک ياهدام  رن و  هایگ  ره  زا  دـنایورب  هدرک و  ادـیپ  ومن  تکرح و  شبنج و  میتسرفیم  نآ  رب  ناراـب  نوچ  سپ  هدرـسفا  کـشخ و  ینیبیم 

(. هیآ 4 جح . هروس  .« ) دشاب امنشوخ 
. تسا هداد  رارق  دنوادخ  تخانش  هلیسو  ار  نآ  هدرک و  نایب  نیمز  رییغت  هجیتن  رد  ناهایگ و  ندییور  رد  ار  بآ  ناراب و  ریثأت  زین  هیآ  نیا 

یقیقح و رثؤم  هک  هتسناد  یعیبط  ءاروام  یبیغ و  يورین  کی  هب  یکتم  ار  نآ  یعیبط  للع  لوبق  دوجو  اب  ناتسرپادخ  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
. تسوا اهنت  ناهج ، رد  لقتسم 

روضح زا  ار  نتـشیوخ  شنز  مدآ و  دیمارخیم و  ادخ  ِغاب  رد  راهب  میـسن  ندیزو  ماگنه  رد  هک  دندینـش  ار  ادـخ  دـنوادخ  زاوآ  و  - ... 22
مدینـش غاب  رد  ار  وت  زاوآ  نوچ  تفگ  یتسه  اجک  تفگ  داد و  رد  ادن  ار  مدآ  ادخ  ِدنوادخ  دندرک و  ناهنپ  غاب  ناتخرد  نایم  رد  دنوادخ 

ات 11) هیآ 8  موس ، باب  شیادیپ ». رفس  . » تاروت ! ) مدرک ناهنپ  ار  دوخ  سپ  منایرع  هک  اریز  متشگ ، ناسرت 
. دوب هتسشن  همیخ  رد  هب  زور  يامرگ  رد  وا  دش و  رهاظ  يو  رب  يرهم »  » ناتسطولب رد  دنوادخ  و  - 23

تفاتش و ناشیا  لابقتسا  هب  همیخ  رد  زا  دید ، ار  ناشیا  نوچ  دناهداتسیا و  وا  لباقم  رد  درم  هس  کنیا  دید  درک  دنلب  ار  دوخ  نامشچ  هاگان 
رد هتسش  ار  دوخ  ياپ  ات  مدروایب  یبآ  كدنا  رذگم ، دوخ  هدنب  دزن  زا  مدش  وت  رظن  روظنم  نونکا  رگا  یسوم  يا  تفگ  داهن و  نیمز  رب  ور 

هدـنب رب  ار  امـش  نیمه  يارب  اریز  دـیوش ، هناور  نآ  زا  سپ  و  دـیهد ، تیوقت  ار  دوخ  ياهلد  ات  مدروایب  یناـن  همقل  و  دـیمرایب ، تخرد  ریز 
هب مه  هدـیم  درآ  زا  لـیک  هس  تفگ  تفاتـش و  هراـس  دزن  همیخ  هب  میهاربا  سپ  نکب . یتـفگ  هچنآ  دـنتفگ  اـهنآ  تسا ، هداـتفا  راذـگ  دوخ 
ات داد  دوخ  مالغ  هب  هتفرگ  بوخ  كزان  هلاـسوگ  تفاتـش و  همر  يوس  هب  میهاربا  زاـسب و  اـهدرک  هدرک  ریمخ  ار  نآ  نک و  رـضاح  يدوز 
ریز ناشیا  لباقم  رد  دوخ  تشاذـگ و  ناـشیا  يور  شیپ  هتفرگ  دوب  هتخاـس  هک  ار  هلاـسوگ  ریـش و  هرک و  سپ  دـیامن  خـبط  ار  نآ  يدوزب 

(. ص 22 ات 9 ،  1 هیآ ، مهدجیه ، باب  شیادیپ » رفس  . » تاروت  ) دنروخ ات  داتسیا  تخرد 
يدرم  دنام و  اهنت  بوقعی  و  - 24

؟ تسا راگزاس  تلادع  لوصا  اب  روما  نیا  - 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 235زکرم  هحفص 211 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتبAlefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


203 ص :
رد بوقعی  نار  فک  درک و  سمل  ار  بوقعی  نار  فـک  دـباییمن  هبلغ  يو  رب  هک  دـید  وا  نوـچ  تفرگیم  یتـشُک  رجف  عوـلط  اـت  يو  اـب 
يو هب  منکن . اهر  ار  وت  یهدـن  تکرب  ارم  اـت  تفگ  دفاکـشیم . رجف  هک  اریز  نک ، اـهر  ارم  تفگ : سپ  دـش . هدرـشف  وا  اـب  نتفرگ  یتشک 

هدـهاجم ناسنا  ادـخ و  اب  هک  اریز  لیئارـسا »  » هکلب دوشن  هدـناوخ  بوقعی  وت  مان  سپ  نیا  زا  تفگ : بوقعی . تفگ  تسیچ ؟ وت  مان  تفگ :
اجنآ رد  ار  وا  یـسرپیم و  ارم  ماـن  ارچ  تفگ : زاـس . هاـگآ  دوخ  ماـن  زا  ارم  تفگ : هدرک  لاؤس  وا  زا  بوـقعی  و  یتفاـی . ترـصن  يدرک و 

، تشذگ لیئونف »  » زا نوچ  و  دش . راگتـسر  مناج  مدید و  وربور  ار  ادـخ  اریز  تفگ : هدـیمان ، لیئونف »  » ار ناکم  نآ  بوقعی  و  داد . تکرب 
دنروخیمن تسا  نار  فک  رد  هک  ار  ءاسنلا » قرع   » زورما ات  لیئارـساینب  ببـس  نیا  زا  دـیگنلیم  دوخ  نار  رب  درک و  عولط  يو  رب  باتفآ 

ات 30) هیآ 24  مود . یس و  باب  شیادیپ .» رفس  . » تاروت  ) درک سمل  ءاسنلا » قرع   » رد ار  بوقعی  نار  فک  اریز 
: دسیونیم يرصیق  حرش  هحفص 436  مکحلا » صوصف   » باتک رد  تسا  هیفوص  رباکا  زا  هک  یبرع » نیدلا  یحم  - » 25

يارب دـید ، هلاسوگ  شتـسرپ  لوغـشم  ار  اهنآ  درک و  تشگ  زاب  دوخ  موق  فرط  هب  هک  ینامز  نآ  رد  نوراه  رب  یـسوم  ترـضح  ضارتعا 
؟ دننک شتسرپ  ار  هلاسوگ  یتشذگن  ارچ  هک  دوب  نیا 

: دیوگیم نآ  زا  سپ 
!« دنیبب زیچ  ره  نیع  هکلب  زیچ  همه  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  فراع  یئیـش ؛ لک  نیع  هاری  لب  یئیـش  لک  یف  قحلا  يری  نم  فراعلا  نا  »

.( تسا قطنم  زا  رود  بیجع و  هابتشا  کی  نیا  )
: دراد دوجو  نادنمشناد  نایم  رد  هیرظن  ود  رون  ثحبم  رد  - 26

بترم تروص  هب  تارذ  نیا  تسا . هدش  لیکشت  کچوک  رایـسب  تارذ  هلـسلس  کی  زا  رون  ياهعاعـش  نآ  قبط  هک  ياهرذ » هیرظن  - » فلا
روبع فافـش  ماسجا  و  ءالخ »  » زا دنوشیم و  هدـنکارپ  اضف  رد  هیناث  رد  رتمولیک   300 دودح 000 / رد  یتعرـس  اب  هدش و  ادـج  رون  عبنم  زا 

. دننکیم
جاوما  نیا  تسا . هدش  لیکشت  یهاتوک  عیرس و  هداعلاقوف  جاوما  زا  رون  عاعش  نآ  قبط  هک  یجوم » هیرظن  - » ب
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رب هک  دراد  یلاّیـس  هدام  هب  جایتحا  جوم »  » هک اجنآ  زا  تسا . بآ  جاوما  راشتنا  هیبش  هک  دـنباییم  راشتنا  اضف  رد  هدـش  رکذ  هک  یتعرـس  اب 

تسا ياهدام  رون  جاوما  لماح  دندقتعم  نانیا  دناهدیشک و  شیپ  ار  رتا »  » هیرظن یجوم  هیـضرف  نارادفرط  دورب ، وس  ره  هب  ات  هدش  راوس  نآ 
. تساهدرک رپ  ار  تارایس  تارک و  نیب  ام  ياضف  مامت  هک  لاّیس  تیاهنیب  و  وبیب و ...  نزویب و  گنریب و 

هیرظن قبط  ترارح و  تروص  هب  یهاـگ  توص و  تروص  هب  یهاـگ  رون و  تروص  هب  یهاـگ  هک  تسا  هداـم  نیا  فلتخم  جاوما  عقاورد ،
. دوشیم رهاظ  یلومعم  هدام  مسج و  مه  یهاگ  ریخا 

کنت قیقر و  نزویب ، یلیاس   Ether رتا ای  ریثا  دسیونیم : نینچ  ریثا  هدام  هرابرد  دوخ  همان » تغل   » سیفن باتک  رد  ادـخهد  موحرم  - 27
لباق نزویب  یلیاس  ملاع  حور  میدق ، هفـسالف  زا  یخرب  هدیقع  هب  تسا . هتفرگ  ارف  ار  نیمز  هرک  ياوه  قوف  ياضف  ءامدـق  هدـیقع  قبط  هک 

: دسیونیم ریثا »  » هدام هرابرد  فراعملا » ةرئاد   » لوا دلج  رد  يدجو  دیرف  تسا . ذفان  ماسجا  همه  رد  هدرک و  رپ  ار  نآ  هک  طسب  ضبق و 
هدام ار  رتا  هیقروا » ، » دنتـشاد دنیوگیم ، زورما  نادنمـشناد  هک  هچنآ  زا  ریغ  ییاهرظن  رتا »  » هرابرد برغ  هفـسلف  زا  امدق ، نانوی و  هفـسالف 
شتآ لـصا  ار  نآ  سروـغ » اـسکنآ   » و تـسنادیم ، ییزج  حاورا  ءاـشنم  یلک و  حور  ار  نآ  سروغاــثیف  تشادــنپیم و  ناــهج  یلــصا 

تیاهن رد  تسا  هدام  دیدج  نادنمشناد  رظن  زا  اما  اوه . زا  رتکبـس  رتفیفخ و  تسا  ياهدام  زا  ترابع  رتا  تفگیم  نوطالفا  تسنادیم و 
 ... ترارح و رون و  جاوما  لماح  هدرک و  رپ  ار  ناهج  مامت  تفاطل و 

: دیوگیم رطس  دنچ  زا  دعب  و  دشابیم .
. دوب یعیبط  مولع  دنمشناد  سنجوه »  » هدیشک شیپ  رتا  هیضرف  قبط  رون  لاقتنا  رد  ار  یجوم  هیرظن  هک  یسک  نیلوا 

، أدـبم ناونع  هب  ار  رتا  دوجو » تدـحو   » دوخ باـتک  رد  یناـملآ  دنمـشناد  ( Haeckel Hrnest (1834- 1919 لـگه تسنرا  -/ 28
اریز ددرگیم  دوجو  تدـحو  هفـسلف  ییاهن  رادـتقا  بجوم  رتا »  » كاردا رد  یقرت  نیا  : » دـیوگیم نینچ  دـنکیم و  لوبق  یعیبطلا  ءارواک 

نیا  دوشیم و  ینعمیب  چوپ و  یلک  هب  دادیم  ناشن  ار  غارف  هک  هدساف  ءارآ 
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هدیقع و نوناق و  دننام  ار  رتا »  » هیرظن رگا  یلب ، تسا . هدرک  لاغـشا  رتا »  » ار نآ  یمامت  نکیلو  تسین  هدام  زا  رپ  هچ  رگا  یهانتمریغ  دوجو 

ملاع لک  قلاخ  ار  كرحتم » رتا   » هدماج هدام  لباقم  هک  نایب  نیا  هب  دشاب ؟ هدوب  نید  يارب  یلوقعم  لکـش  تسا  نکمم  مینک  ذـخا  ینامیا 
! ... میهد رارق 

رودص رد  اهنآ  کی  ره  هک  اجنآ  زا  دومن و  حیرـشت  توافت  نودب  یلآ ، ياههدیدپ  یمامت  اب  ناوتیم  ار  یلآریغ  یعیبط  هدیدپ  نیرتیلاع 
یعیبط مولع  اب  قلاخ  دوجو  تافانم  مدع  هیرظن  نیا  هجیتن  هداد و  رارق  یمومع  هلا »  » ار رتا »  » لصا نیا  تسا  نکمم  دنکیرش ، لصا  کی  زا 

(. هحفص 58 لوا ، دلج  يدجو ، دیرف  فیلأت  يّداملا » بهذملا  لالطا  یلع   » باتک زا  لقن   ) تسا
نیا نادحلم  ناکرشم و  زین  مالسا  ردص  رد  یتح  میروایب ؟ نامیا  هدیدان  يادخ  هب  هنوگچ  هک  هدوب  حرطم  لاکشا  نیا  میدق  نامز  زا  - 29

ات دـنیوگیم  اهنآ  دـننکیم . حرطم  یملع  تخیر  رد  ار  نآ  يدام  ءاملع  زورما  اـما  دـندرکیم  ناـیب  نید  گرزب  ناـیاوشیپ  هب  ار  ضارتعا 
ار تعیبـط  ءارواـم  ملاـع  هک  تسا  نیا  بلطم  ساـسا  دوب . دـهاوخن  لوبق  لـباق  دریگن  رارق  یـسررب  دروـم  یعیبـط  موـلع  هچیرد  زا  يزیچ 

هچنآ دوب . دـهاوخن  ناتـسرپادخ  لوبق  دروم  دـننکیم  تاـبثا  یعیبط  مولع  هک  ییادـخ  نآ  درک و  یـسررب  یعیبط  مولع  قیرط  زا  ناوتیمن 
؟ دشاب هدام  قلاخ  تسا  یعیبط  يدام و  دوخ  هک  يدوجوم  هنوگچ  لاح  تسا . هدام  صاوخ  تسا و  نآ  تابثا  هب  رداق  نایب و  یعیبط  مولع 

تـشپ زا  ای  یحارج  يوقاچ  ریز  ای  اههاگـشیامزآ  رد  دـنوادخ  فشک  راـظتنا  نیارباـنب  تسا . هزنم  یلک  هب  هداـم  ضراوع  زا  دـنوادخ  اـما 
. دینک هعجارم  ناهج » راگدیرفآ   » باتک هب  دیناوتیم  رتشیب  حیضوت  يارب  تسا . لوقعمریغ  هدوهیب و  راظتنا  کی  اهپوکسلت ،

ءزج نیعبس  نم  ءزج  شرعلا  شرعلارون و  نم  أزج  نیعبس  نم  ءزج  یسرکلا  یـسرکلا و  رون  نم  ءزج  نیعبـس  نم  ءزج  سمـشلا  لاقف  - 30
. یفاو  ) باحس اهنود  سیل  سمشلا  نم  مهنیعا  اوئلمیلف  نیقداص  اوناک  نافرتسلا  رون  نم  أزج  نیعبـس  نم  أزج  باجحلا  باجحلا و  رون  نم 

. لوا دلج 
( یفاک زا  لقن  هحفص 84 ،
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بولقلا ماهوا  مشاهابا  ای  لاقف  راصبالا ؟ كردـی  وه  راصبالا و  هکردـتال  مالـسلاهیلع : رفعج  یبال  تلق  لاق  يرفعجلا  مشاـه  یبا  نع  - 31
بولقلا ماـهوا  كرـصبب و  اهکردـتال  اهلخدـت و  مل  یتلا  نادـلبلا  و  دـنهلا ، دنـسملا و  کـمهوب  كردـت  دـق  تنا  نویعلا . راـصبا  نم  قدا 

؟ نویعلا راصبا  فیکف  هکردتال 
( یفاک زا  لقن  هحفص 85 ، لوا . دلج  یفاو . باتک  )

: دسیونیم نینچ  وا  ياعدم  قدص  ربمغیپ و  نتخانش  ثحب  رد  دوخ  باتک  رد  یجیهال  هللادبعالم  فورعم  میکح  - 32
يرظن هوق  لیمکت  رظن و  لامعا  هک  ار  تادوجوم  قیاقح  رد  نیرظان  يـالقع  اـمکحرم و  توبن ، يوعد  قدـص  هب  ملع  لیـصحت  هک  نادـب 

سان هماع  روهمج و  رب  اما  تسا  تلوهس  لامک  رد  هتـسناد و  ار  یبن  دوجو  بوجو  توبن و  تحـص  لوا و  أدبم  هب  فراع  دنـشاب و  هدرک 
(. هحفص 27 دارم » رهوگ   ... ) » لمأت رظن و  هب  هلاحمال  دشاب  جاتحم  دشاب و  راوشد  تیاغ  هب  رما 

مامت اب  دوجوم  نیا  دـهدیم . لیکـشت  ار  ناهایگ  ای  ناویح  ای  ناسنا  زا  معا  هدـنز  دوجوم  کی  مادـنا  نامتخاس  داینب  ساـسا و  لولـس  - 33
تردـق تفرعم و  زا  تـسا  يرتـفد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هـک  دراد  ییاهتمـسق  نآ  ناـمتخاس  تـسین و  هداـس  دوـجوم  کـی  دوـخ  یکچوـک 

(. مسالپوتورپ  ) غرممخت هدیفس  هیبش  یفافش  هدام  یجراخ و  هتسوپ  هتسه و  تسا : هدش  لیکشت  مهم  تمـسق  هس  زا  لولـس  ره  راگدرورپ .
عیام تروص  هب  تسا و  لولـس  زا  ییزج  هک  مسالپوتورپ  لاثم  يارب  دراد  ياهدـیچیپ  درکراک  نامتخاس و  زین  تمـسق  هس  نیا  زا  کـی  ره 

مسالپوتورپ فلتخم  ياهتمسق  تسا . هدش  لیکشت  یفلتخم  ياهتمسق  زا  دوخ  دهدیم ، لیکشت  ار  نآ  هدمع  تمسق  لولس  فافـش  جزل و 
«. مسالپاثم  » و مسالپوثود » «، » مسالپولایه : » زا دنترابع 

دوجوم ره  ای  ناسنا  کی  دننامه  لولس  کی  هک  تسا  هجوت  بلاج  مه  عوضوم  نیا  لولـس ، کی  هدیچیپ  فلتخم و  ياهتمـسق  زا  هتـشذگ 
. تسا یتسیز  ياهتیلاعف  ياراد  یلماک  هدنز 

: زا دنترابع  لولس  یتایح  لامعا 
یتوافتم  ياهلولس  ندب  رد  لثم . دیلوت  کیرحت و  عفد ، بذج ، مضه ، هیذغت ،
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ماگنه رد  ندـب  ظفح  یناوختـسا  ياهلولـس  راک  دـنهدیم . ماـجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  هفیظو  مادـک  ره  رایـسب  یتفگـش  اـب  هک  دـنراد  دوجو 

رگید هب  اذغ  ندناسر  نوخ  ياهلولس  ندب و  ياضعا  نداد  تکرح  ینالـضع  ياهلولـس  هفیظو  تسا . ندرک  تکرح  نتـسشن و  نداتـسیا ،
ياهلولـس لمع  رتمهم  همه  زا  دنراد و  هدهع  هب  فلتخم  فیاظو  فلتخم  ددغ  ياهلولـس  اذـغ . مضه  همـضاه ، ياهلولـس  ندـب ، ياهلولس 

. دنتسه زغم  اب  ندب  ءازجا  مامت  نیب  طابترا  لیاسو  هک  تسا  یبصع 
: دیامرفیم مالسلا  مهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  - 34

ناوتان دنمورین و  کبس ، نیگنس و  کچوک ، گرزب و  ءاوسالا ؛ هقلخ  یف  فیعضلا  يوقلا و  فیفخلا و  لیقثلا و  فیطللا و  لیلجلا و  ام  «و 
(. هبطخ 180 هغالبلا . جهن  « ) دنناسکی وا  شنیرفآ  رد 

کی زا  دراد . راکشآ  ضقانت  کی  دوخ  رد  دنک »؟ مودعم  ار  نآ  دناوتن  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  يدوجوم  دناوتیم  دنوادخ  ایآ   » لاؤس - 35
دناوتیمن دنوادخ  هک  تسا  يدوجوم  نوچ  رگید  يوس  زا  تسا و  نکمم  دوجوم  کی  هدروآ  دوجو  هب  دنوادخ  نوچ  ار  دوجوم  نآ  وس 

رد ندوب  دوجولا  بجاو  دوجولا و  نکمم  ضرف  تسا . دوـجولا  بجاو  کـی  ینعی  تسا  يرورـض  یمتح و  يدوـجو  سپ  دـنک  شدوباـن 
راکـشآ یـضقانت  دوخ  رد  زین  دهد »؟...  رارق  غرممخت  کی  رد  را  ناهج  دناوتیم  دـنوادخ  ایآ   » لاؤس تسا . لاحم  یـضرف  دوجوم ، کی 

هک نیا  تهج  هب  مه  کـچوک و  غرممخت  هزادـنا  هب  مه  ناـهج  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دریگ  رارق  غرم  مخت  رد  ناـهج  وـس  کـی  زا  دراد .
. تسا نامز  مه  ندوب  گرزب  کچوک و  زا  ضقانت  کی  نیا  دشاب . گرزب  دنامب  ناهج 

دنامب شدوخ  هزادـنا  هک  تهج  نیا  زا  دـشاب و  گرزب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  دوخ  رد  ار  ناهج  هک  تهج  نیا  زا  زین  غرممخت  رگید  يوس  زا 
زیچ ینابز  هطـسفس  انعمیب و  تاملک  هلـسلس  کـی  زج  یتـالاؤس  نینچ  عومجم  رد  تسا . رگید  یـضقانت  زین  نیا  دـشاب و  کـچوک  دـیاب 

. تسین يرگید 
باتکرد قرف  يرـصتخم  اب  ار  نآ  روطـس  نیا  هدـنراگن  تسا و  هدرک  لقن  قودـص  دـیحوت  زا  باـتک  مّظعم  هدنـسیون  ار  تیاور  نیا  - 36

راونالاراحب
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. تسا هدید  دیدج  پاچ  زا  هحفص 143  دلج 4 ، یسلجم ،

عنتمم و شدوجو  هچنآ  اما  دشاب  نکمم  يرما  هک  دریگیم  قلعت  يزیچ  هب  تردق  ًالوصا  اریز  دریگیمن  قلعت  يزیچ  نینچ  هب  تردـق  - 37
نیا هن  تسا  لاحم  عوضوم  لصا  اریز  درادن  دنوادخ  تردق  مومع  اب  یتافانم  عوضوم  نیا  هتبلا  دریگیمن . قلعت  نآ  هب  تردق  تسا  لاحم 

. لعاف رد  هن  تسا و  لباق  رد  صقن  رگید ، ترابع  هب  تسا . دودحم  دنوادخ  تردق  یلو  نکمم  تسا  يرما  هک 
هنوگود میلعت  زا  تسا  ترابع  یگناگود  هفـسلف  رد  : » دـسیونیم  Dualisme« یگناگود  » هملک حرش  رد  روهـشم  فوسلیف  رتول » - » 38

 ....« رش و ریخ و  ناطیش ، اب  ادخ  ندوب  دض  دننام  تفرعم ، لوصا  ای  َملاع و  أدبم  ندوب 
: میناوخیم نینچ  ام » رصع  رد  خیرات و  رد  نید   » گنهرف رد 

 ...«. هدشن هدیرفآ  دحاو  لصا  کی  زا  ملاع  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  ياهیرظن  یگناگود  »
درک هدهاشم  دوخ  راوتاربال  رد  يزور  ندنل ، يرم » تنس   » ناتـسرامیب ناکـشزپ  زا   Fleming Alexander گنیملف ردناسکلآ  - 39
دید تشاذـگ  پوکـسورکیم  ریز  ار  هکت  نآ  یتـقو  تسا . هدـش  کـپک  لـگ  زا  یکچوک  رایـسب  هکت  هب  هدوـلآ  وا  شیاـمزآ  باقـشب  هک 

. دنتسه ندرم  فُرش  رد  هکل  نآ  فارطا  ياهیرتکاب 
دیلوت ياهدام  لگ ، نآ  زا  دید  و  درک ، ادـج  دراد  مان   Pinicill umnotatom یکشزپ حالطـصا  رد  هک  ار  لگ  کچوک  هکت  نآ  يو 

ار دوخ  ياهشیامزآ  نوچ  دراد . يوق  رایسب  یبیرخت  رثا  مخز ) تنوفع  « ) نویسکفنا  » هدننک دیلوت  ياهیرتکاب  زا  يرایسب  يور  هک  دوشیم 
نیلوا نیلیـسینپ ، فشک  هب  قفوم  وا  بیترت  نیا  هب  دراذـگیمن . ناسنا  ياهتفاب  يور  یبولطمان  رثا  دـیدج  هدام  نیا  هک  تفایرد  داد  همادا 

(. ینیما اضر  همجرت  تیور . مایلیو 1 . فیلأت  خیرات . گرزب  ثداوح   ) دیدرگ ایند  کیتویب  یتنآ  زیمآزاجعا  يوراد 
نایناب نافوسلیف و  نایاناد ، زا  کی  ره  تسا . هدوب  فلتخم  للم  نیرکفتم  رظن  دروم  دراد  دای  هب  خیرات  هک  يزور  زا  رش  ریخ و  هلئـسم  - 40

. دناهداد تیمها  هلئسم  نیا  لح  هب  نایدا 
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نینچ تسا  تشترز  دوخ  تاـملک  اـهتاجانم و  عماـج  هک  تشترز ، سدـقم  باـتک  اتـسوا ، تمـسق  نیرتـمهم  زا  اـهتاگ  باـتک  رد  - 41

: میناوخیم
يرگید دوب و  رادرک  راتفگ و  هشیدـنا و  یکاپ  اهناور  نیا  زا  یکی  دـنوش . رهاظ  ولقود  دـننام  ناور  ود  ینعم  ملاع  رد  شنیرفآ ، زاغآ  رد  »

. دوب رادرک  راتفگ و  هشیدنا و  یکاپان 
تاقالم مه  اب  ناور  ود  نیا  هک  نیمه  دـندیزگرب . دوب  كاپان  هک  ار  نآ  نانادان  دـندیزگرب و  دوب  كاپ  هک  ار  نآ  ناور  ود  نیا  زا  نایاناد 

(. هیآ 501 يانسی 30 . « ) دندیرفآ ار  گرم  یگدنز و  دندرک 
لعاف ضحم و  ریخ  هّللا  نال  ناطیّشلا  نم  ّرشلا  یلاعت و  هللانم  ریخلا  نا  یلا  اوبهذ  سوجملاو  : » دیوگیم دیرجت  حرش  رد  یّلح  همالع  - 42

اب رش  قلخ  تسا و  ضحم  ریخ  ادخ  نوچ  ناطیش ، رش  يادخ  تسا و  لاعتم  يادخ  ریخ  قلاخ  هک  نیا  رب  دنراد  داقتعا  سوجم  ریرش ؛ رشلا 
«. تسین بسانتم  وا  يدوجو  عضو 

دنشاب ابیز  ای  بوخ  ام  رظن  رد  تسا  نکمم  اهزیچ  یضعب  تسا . ریغتم  ناکم  نامز و  تیعضو  تادوجوم و  هب  تبسن  رش  ریخ و  ذوفن  - 43
. دیآ رظن  هب  دب  تشز و  يزیچ  يرگید  صخش  يارب  عقوم  نامه  رد  یلاح  رد 

. دنامیمن تیعضو  کی  رد  هشیمه  زین  ام  يارب  یتح  عوضوم  کی  نینچمه 
نآ هدرک و  يرگید  مکح  نونکا  میدوب ، رفنتم  نآ  زا  ای  میتشادیم  تسود  ینامز  هک  ار  يزیچ  رگید ، هلئـسم  نارازه  ای  تایحور  رییغت  اـب 

. ریخ بوخ و  يرگید  نامز  رد  دشاب و  رش  تشز و  ام  يارب  عقوم  کی  دناوتیم  يزیچ  سپ  مینکیم . ساسحا  يرگید  تروص  هب  ار 
نوچ يرورـش  رودص  ّتیفیک  زا  قیدنز  تسا . هدش  لقن  هیماینب  زا  یقیدـنز  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  جاجتحا  لصفم ، یتیاور  رد  - 44

هک تادوجوم  نیا  یساسا  عفانم  حیرشت  نمض  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دهدیم . رارق  ههبش  دروم  لاعتم  میکح  کی  زا  ار  تارشح  تاناویح و 
یف هانیواس  دـق  انلک  هأشنا  یئیـشال  هقلخ و  مل  هللا  هقلخ  یئیـش  لک  یلع  انفقو  ول  انا  ملعا  و  : » دـیامرفیم تسا  لوهجم  مدرم  هدوت  رب  بلغا 

هدومرف  قلخ  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  ره  تیاغ  تلع و  ام  رگا  نادب  ءاوس ؛ ملعلا  یف  وه  انک و  هنعانیغتسا و  ملعی و  ام  لک  انملع  هملع و 
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. دینک هعجارم  هحفص 165  ناکما ،» ترورض و   » ثحب موس ، دلج  ییابطابط ،

ار شناوریپ  دیورف و  دربب . رتشیب  تذل  یگدنز  زا  هک  تسا  یسک  دنمتداعـس  تسا و  يدام  ذیاذل  بذج  نامه  تداعـس  نانیا  رظن  هب  - 60
. تسناد بتکم  نیا  نارادفرط  زا  ناوتیم 

مدرم زا  يرایسب  لمع  رد  اما  تسین ، نادنمشناد  زا  يرایـسب  لوبق  دروم  یـسنج » هزیرغ   » هرابرد شیاههغلابم  اب  دیورف  هشیدنا  هک  دنچ  ره 
دروم يونعم  لیاضف  اما  تسا  رتشیب  يدام  ذیاذل  بسک  لابندب  اهنت  برغ  هچ  رگ  دـناهتفریذپ . ار  ینارذـگشوخ » تذـل و   » تلاصا برغ 

. تسا هدش  يزور  هریت  هانگ و  بالجنم  رد  ناناوج  نوزفازور  طوقس  ثعاب  هزورما  هک  تسا  كانرطخ  يرکفت  زرط  نیا  تسین ! هجوت 
دروآ دهاوخ  دورف  مدرم  رس  رب  زادنارب  نامناخ  یلیـس  يدیلپ  یکاپان و  دریگ ، رارق  ماهوا  تافارخ و  وزج  يونعم  لیاضف  هک  ياهعماج  رد 

. تسا هتشاد  یتاریثأت  زین  ام  هعماج  رد  هنافسأتم  هک  يزیچ  دنکیم ، دیدهت  تهج  ره  زا  ار  ناسنا  تایح  و 
انـشآ تعیبط  نابز  لوصا  اب  ام  تسا و  هتخومآ  اـم  هب  اـهزیچ  رایـسب  میاهدـناوخ  تعیبط  باـتک  زا  نونکاـت  هچنآ  دـیوگیم : نیتشنیا  - 61

.« میرود یلیخ  لماک  فشک  لح و  زا  زونه  ام  هدش  هدیمهف  هدناوخ و  هک  یتالجم  لباقم  رد  هک  مینادیم  همه  نیا  اب  یلو  میاهدش ،
: دیوگیم يوسنارف  فورعم  دنمشناد  لراک  سیسکلآ  رتکد 

رد زونه  هدرکن و  تفرـشیپ  ردـق  نیا  زونه  دـننکیم  ثحب  صوصخ  روط  هب  یمدآ  زا  موـمع و  روـط  هب  هدـنز  تادوـجوم  زا  هک  یموـلع  »
. دناهدنام یقاب  یفیصوت  هلحرم 

ءازجا و رد  ار  وا  ناوتب  هک  یلئاسو  زونه  درک و  كرد  یگداـس  هب  ار  وا  ناوتیمن  تسا و  مهبم  زار و  اپارـس  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
 ...« تسین تسد  رد  زین  تفایرد  جراخ  يایند  اب  ار  شطباور  دومن و  هعلاطم  شتایلک 

هعلاطم نیققحم و  هک  ییاهشسرپ  رتشیب  تسا و  هدنام  هتخانـشان  زونه  ام  ینورد  يایند  زا  یعیـسو  یحاون  دایز و  دوخ  زا  ام  لهج  عقاو  رد 
دنامیم خساپ  نودب  دننکیم  حرطم  ناسنا  یگدنز  ناگدننک 
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هنوگچ دنرادیم ؟ هگن  دوخ  رد  ار  دوخ  یگدنز  دنریگیم و  مهس  اهلولس  ندنارذگ  هدیچیپ و  نامتخاس  رد  ییایمیش  ياهلوکلوم  هنوگچ 

»... !؟ دنهدیم لاقتنا  ار  یثرا  صیاصخ  یسنج  ياهلولس  هتسه  رد  دوجوم  ياهنژ 
: دیوگیم نویرامالف 

لثم ام  ملع  دیوگیم : سمیج  مایلیو  دیهد ! باوج  ار  اهنآ  زا  کی  چـیه  دـیناوتن  امـش  یلو  منک  لاؤس  تالوهجم  زا  لاس  هد  مناوتیم  نم 
. میظع يایرد  کی  ام  لهج  یلو  تسا  ياهرطق 

ياوق «- » نیتشنیا هیـضرف  هصالخ  «- » هتخانـشان دوجوم  ناسنا  «- » يداملا بهذـملا  لالطا  یلع   » ياهباتک هب  دـیناوتیم  رتشیب  هعلاـطم  يارب 
. دینک هعجارم  نویرامالف » لوهجم  یعیبط 

رشتنم نیلکارف  رشن  پاچ و  هسسؤم  يراکمه  اب  یـسمش  هام 1340  تشهبیدرا  رد  همجرت و  کشریب  دـمحا  ياقآ  طسوت  باـتک  نیا  - 62
. دش

مگ ناتسهوک  رد  ار  دوخ  هار  راجم  ناگداز  فیرش  زا  یهورگ  ینامز  هک : دننکیم  لقن  مه  يرگید  ناتـساد  اهیناتـسراجم  شوه  زا  - 63
! اهآ : » دروآرب دایرف  ینالوط  یتدـم  زا  سپ  تخادرپ و  نآ  هعلاطم  هب  درتسگ و  دوخ  يور  شیپ  ار  ياهشقن  اهنآ  زا  یکی  دـنیوگ  دـندرک .

!« میتسه هوک  نآ  يالاب  ام  دینیبیم ؟ رود  زا  ار  دنلب  هوک  نآ  اجک -؟ میتسه - اجک  مدیمهف 
. تسا زیچ  ره  هب  وا  ملع  لیلد  زین  ناکم  نامز و  ره  رد  وا  روضح  تسا و  زیچ  ره  هب  وا  ملع  رب  زیچ  ره  شنیرفآ  ینعی  - 64

: دشیم نایب  فورعم  هیرظن  ود  ندید  تیفیک  هرابرد  هفسالف  ءامدق  نایم  رد  - 65
. عابطنا هیرظن  - 1

. عاعش جورخ  هیرظن  - 2
حطـس رد  نآ  زا  یـشقن  دریگ  رارق  نآ  لباقم  رد  یمـسج  رگا  هک  دـننام  هنیآ  فافـش و  تسا  یمـسج  مشچ  یـسدع  عابطنا ، هیرظن  هب  اـنب 

نادنمشناد نایم  رد  هک  تسا  شناوریپ  وطسرا و  هب  بوسنم  هدیقع  نیا  دوشیم . ماجنا  ندید »  » لمع هلیسو  نیا  هب  دوشیم و  عقاو  یسدع 
دیشروخ و دننام  مشچ  یسدع  عاعش ، جورخ  هیرظن  هب  انب  دنتشاد . داقتعا  نآ  هب  انیس  یلعوب  يزار و  يایرکز  نب  دمحم  یمالسا 
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ماـجنا ندـید »  » لـمع هلیـسو  نیا  هب  دروخیم و  لـباقم  مسج  هب  دوشیم و  جراـخ  ینارون  یعاعـش  مشچ  زا  هک  تسا  رون  عبنم  ناـگراتس 

نآ هب  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  يرگید  هدع  یـسوط و  نیدلاریـصن  هجاوخ  هک  تسا  سونیلاج  نوطالفا و  هب  بوسنم  هدـیقع  نیا  دوشیم .
. دنتشاد داقتعا 

دشابیم و سْفَن  یعادبا  تیلاعف  عون  کی  تسا و  یعیبط  لمع  کی  ءاروام  ندـید  تقیقح  دوب  دـقتعم  فورعم  فوسلیف  نیهلأتملا  ردـص 
دنکیم و هیجوت  ار  مشچ  یکیزیف  یعیبط و  لمع  طقف  قوف  رظن  ود  ره  هیرظن  نیا  قبط  رب  دننکیم . هدامآ  ار  نآ  همدقم  اهنت  یکیزیف  لمع 

. ار ندید »  » تقیقح هن 
. دناهدرک یعیسو  تاقیقحت  مشچ » نامتخاس  تیفیک   » و رون »  » هنیمز ود  رد  یعیبط  مولع  نادنمشناد  اما 

زا هدـش و  دراو  لخاد  هب  یئرم  مسج  زا  هعـشا  تسا . یـساکع  نیبرود  کی  دـننام  مشچ  تسا . طلغ  هیرظن  ود  ره  تاقیقحت  نیا  ساسا  رب 
رد یـسدع  تیـصاخ  قبط  دنکیم . روبع  یـسدع  زا  هدـش و  کمدرم  خاروس  لخاد  هتـشذگ ، هیبنع  هحفـص  هیلالز و  هیام  هینرق و  باجح 

. دوشیم عقاو  اجنآ  رد  ریوصت  تسا و  موسوم  درز » هطقن   » هب هطقن  نآ  هک  دوشیم  داجیا  رون  زا  يریوصت  نیعم  ياهطقن 
ار مشچ  هاگتـسد  یکیزیف  لمع  طقف  زاب  اما  تسا  یملع  قیقد  تاـقیقحت  رب  ینتبم  دـنکیم و  در  ار  امدـق  رظن  هک  نیا  دوجو  اـب  هیرظن  نیا 

. دنامیم یقاب  دوخ  توق  هب  ندید »  » تقیقح هرابرد  نیهلأتملا  ردص  هیرظن  دنکیم و  نایب 
هب ام  ملع  هک  تخرد  نیمز و  دیـشروخ و  هب  اـم  ملع  دـننام  تساـتود . مولعم  تیعقاو  اـب  ملع ، تیعقاو  هک  یملع  ینعی  یلوصح  ملع  - 66

. میراد اهنآ  زا  هک  تسا  يروصت  هطساو  هب  اهنآ 
نآ راضحا  اـب  هک  میراد  هظفاـح  رد  دوخ  تسود  هرهچ  زا  یتروص  اـم  تساـم . نهذ  رد  دوجوم  روصت  ناـمه  ملع ، تیعقاو  دروم  نیا  رد 

. ام تسود  یعقاو  هرهچ  هن  دراد و  دوجو  ینهذ  ریوصت  کی  طقف  ام  هظفاح  رد  هک  تسا  یهیدب  میروآ . دای  هب  ار  وا  هرهچ  میرداق 
دوجو ساسا  رب  سفن  دوجو  تابثا  رب  تسا  ینتبم  تراکد  لالدتسا  - 67
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. تسا هتفای  ار  دوخ  دوجو  دوخ ، رد  هشیدنا  نتفای  زا  لبق  اریز  تسا  طلغ  یلالدتسا  نیا  متسه .) سپ  منکیم  رکف  نم   ) هشیدنا

لبق سپ  تسا . هتفای  ار  نم »  » هب دـیقم  هشیدـنا  هکلب  هتفاین  ار  قلطم  رکف  وا  هک  دـیمهف  ناوتیم  منکیم »، رکف  نم  ، » تراکد هلمج  دوخ  زا 
. دوب هتفایرد  ار  دوخ  دوجو  دبایب  ار  دوخ  هشیدنا  هک  نآ  زا 

تذـل مینکیم ، هدارا  میریگیم ، میمـصت  هک  یتـقو  دـننام  دـشاب  یکی  ملع  تیعقاو  اـب  موـلعم  تیعقاو  هک  تسا  نآ  يروـضح  مـلع  - 68
ملع دوشیم . عقاو  ینهذ  تروص  چـیه  تطاسو  نودـب  نامهودـنا  تذـل و  نامهدارا ، نامیمـصت ، زا  ام  یهاـگآ  میکانهودـنا . اـی  میربیم 
لثم تسا  طبترم  مولعم  دوخ  تاذ  اب  ملاع  ینعی  دریگیم  ماـجنا  یـصوصخم  رازبا  تلآ و  چـیه  نودـب  یلوصح  ملع  فـالخ  رب  يروضح 

هن تسا و  نم »  » دوخ دـباییم  ار  مولعم  هچنآ  رگید  ترابع  هب  اـی  دـباییم  ار  هدارا  تیعقاو  شدوخ  تاذ  اـب  ملاـع  هدارا ، دروم  رد  هک  نیا 
تاکیرحت تاناجیه و  تاوهش ، فطاوع ، لیبق  زا  یکیرحت  یقوش  یکاردا و  فلتخم  ياههبنج  مامت  سفن  رگید ، يوس  زا  نم . زا  يرازبا 

کی هب  طوبرم  یلوصح  ملع  اـما  تسین  صوصخم  هاگتـسد  کـی  هب  طوبرم  يروـضح  ملع  نیارباـنب ، دـباییم . یناـسکی  روـط  هب  ار  و ... 
. دوشیم هدناوخ  یکاردا  هاگتسد  ای  نهذ  هاگتسد  ناونع  هب  هک  تسا  صوصخم  هاگتسد 

یلاعت يادخ  : » دـنکیم لقن  يرعـشا  نسحلاوبا  زا  ار  ریز  مالک  هحفـص 129  رد  لحن ، للم و  دوخ ، باتک  لوا  دـلج  رد  یناتـسرهش  - 69
تفه نیا   ) اهنیا تسا و  رصب  هب  ریصب  عمـس و  هب  عیمـس  مالک و  هب  ملکتم  هدارا و  هب  دیرم  تایح و  هب  یحو  تردق  هب  رداق  ملع و  هب  ملاع 

«. دنتسه وا  تاذ  هب  مئاق  دنشابیم و  یلزا  تافص  تفص )
. دنتسه یناتسیس  مارکلا  نب  دمحم  هللادبع  یبا  ناوریپ  زا  هیمارک  - 70

مه تماما  رما  رد  یـسانشادخ  دـیحوت و  هرابرد  لطاب  تاداقتعا  رب  هوالع  هیمارک  دوب . روباـشین  رد  رهاـط  نب  هللادـبع  ناـمز  رد  يو  روهظ 
. دننک تعیب  ناکم  ود  رد  ماما  ود  اب  دنناوتیم  نیملسم  هک  دنیوگیم  اهنیا  دنرادن . هدیقع  صن  هب  هتـسناد و  یـساسا  طرـش  ار  تما  عامجا 

نینمؤملاریما  ترضح  تابثا  مالک  نیا  زا  اهنآ  روظنم 
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. دوب نم  نامهیم  هیمارک  ياملع  زا  یکی  يزور  هک  دنکیم  لقن  ینزوز  رفعجوبا  یضاق  تسا !! نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  مالـسلا و  هیلع  یلع 

. ندناوخ زامن  هب  درک  عورش  دیسر و  ارف  زامن  تقو 
تـسا يزامن  هچ  نیا  متفگ  دـهد . ماجنا  نوریب  رد  ارم  راک  ات  تسرفب  ار  رفن  کی  تفگ : درک و  نم  هب  ور  دـش  غراـف  تئارق  زا  هک  نیمه 

ره هک  یتـسه  لـفاغ  وـت  ناداـن  يا  تفگ  تشادرب و  رـس  رکذ  نتفگ  زا  سپ  تفر و  عوـکر  هب  تـقو  نآ  ینزیم !؟ فرح  نآ  طـسو  هـک 
. مارعملا ةرصبت  ( ؟ دنسیونیم یکین  هب  ار  نآ  دوش  بکترم  یمارک  هک  ار  یهانگ 

هحفص 70) یمالسا  قرف  روهظ  للع  هحفص 384 - صصق . هحفص 159 - لوا . دلج  لحن . للم و  هحفص 64 -
! تسین رثؤم  نادـنچ  لـمع  دـنیوگیم  دـننادیم و  ربتعم  ار  بهذـم  يداـبم  هب  داـقتعا  اـهنت  هک  دنتـسه  هئجرم »  » ياـههقرف زا  یکی  هیمارک 
. دراد دوجو  نونکات  شراثآ  هک  تسا  هدش  یمالسا  تما  رب  موش  ياهعیاض  ثعاب  مالسا  مان  هب  یگتخاس  ياههتسد  نیا  شیادیپ  هنافـسأتم 

لام ناج و  تاسدقم و  رب  مالـسا  مان  هب  ار  نانآ  دندرکیم و  هیجوت  ار  قساف  دساف و  ماکح  لامعا  دوخ  یمالک  تاهیجوت  اب  اههقرف  نیمه 
. دندومن هریچ  ناملسم  تلم 

هک دنکیم  نایب  ربق » باذعب   » مان هب  دوخ  باتک  رد  دشابیم و  رقتـسم  شرع  رب  دنوادخ  هک  تسا  دـقتعم  هیمارک  ياوشیپ  هللادـبع  وبا  - 71
هقرف وزج  ار  هقرف  نیا  دسیونیم : یمالـسا » قرف  روهظ   » باتک هدنـسیون  تسا . سامم  شرع  رب  رهوجلا و  دحاو  تاذـلا و  دـحاو  دـنوادخ 

قالطا مسج  هملک  ادخ  رب  هیمارک  هقرف  زا  هک  مصیه  نب  دمحم  دنتسه . لئاق  مسجت  هیبشت و  هب  ههبشم  دننام  زین  نانیا  دناهدرمـش و  هیتافص 
! دوش هدید  الاب  تمس  زا  ادخ  دنیوگیم  رگید  ياهدع  دنکیم و 

. دننکیم هصالخ  تاذلاب » ام  یلا  یهتنی  ضرعلاب  ام  لک   » هاتوک ترابع  رد  ار  بلطم  نیا  هفسالف  - 72
فصو نمف  ۀفصلا  ریغ  هنا  فوصوم  لک  ةداهش  و  فوصوم ، ریغ  اّهنا  ۀفصلا  لک  ةداهش  هنع ، تافصلا  یفن  هل  صالخالا  لامک  و  - ... 73

دقف هازج  نمف  هازج  نمف  هازج  دقف  هانث  نم  هانث و  دقف  هنرق  نم  هنرق و  دقف  هناحبس  هلا 
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: تسا نینچ  ثیدح  نتم  - 73 (1)  .... هلهج

ریغب رـصبی  رـصبی و  يذلا  ریغب  عمـسی  هنا  قارعلا  لها  نم  موق  معزی  تلق  لاق : ۀفلتخم ، ةریثک  یناعمب  سیل  ینعملا  يدحا  دمـص  دـحاو  هنا 
 .... عمسی امب  رصبی  رصبی و  امب  عیمس  هنا  کلذ ، نع  هللا  یلاعت  اوهبش ، اودحلا و  اوبذک و  لاقف  لاق : عمسی ، يذلا 

: تسا نینچ  تسا  هدشن  همجرت  نتم  رد  هک  تیاور  هیقب 
دمحم هک  يوار  کلذکب ؛ هَّللا  سیل  قولخملا و  ۀفصب  ناک  ام  لقعی  امنا  هللا  یلاعت  لاقف : لاق  هنولقعی  ام  یلع  ریصب  هنا  نومعزی  تلق : لاق :

: دومرف ترـضح  دننکیم . لقعت  ندید  رد  اهنآ  هک  ییانعم  قبط  تسا  ریـصب  ادخ  دنیوگیم  مدرم  مدرک : ضرع  دیوگیم  تسا  ملـسم  نب 
الجر نا   » (2)« تسین نینچ  دـنوادخ  دوشیم و  روصت  قولخم  تفـص  رد  صاـخ  نیعم و  هوحن  هب  لـقعت  اـنامه  تسا ، نیا  زا  رتـالاب  ادـخ 

هیلع بضغف  ةردقب  ًارداق  ملعب و  ًامیلع  رـصبب و  ًاریـصب  عمـسب و  ًاعیمـس  لزی  مل  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نا  لوقی  تیبلا ، لها  مکتالاوم  لحتنی 
(3) «. ةرداق ةریصب  ۀعبس  ۀمالع  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نا  یئیش  یلع  انتیالو  نم  سیل  كرـشم و  وهف  هب  ناد  کلذب و  لاق  نم  لاق  مث  مالـسلا 

لاکـشا کی  هرعاشا  هشیدـنا  هعاشا  لیلد  هب  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  ملـسم  نب  دـمحم  زا  لبق  تیاور  صوصخب  تایاور ، نیا  هعلاطم  زا 
ییانعم قح ، رب  تافـص  قالطا  دشاب  یکی  تافـص  مامت  أدـبم  رگا  هک  هدوب  نیا  لاکـشا  نآ  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  نیملـسم  ناهذا  رد  مهم 

، تردق ملع ، دقاف  يادخ  کی  هب  هدـیقع  ینعی  تسا  یهلا  تافـص  هیلک  ءاغلا  بجوم  تدـحو  نیا  هب  مازتلا  تقیقح  رد  تشاد و  دـهاوخن 
 ... قلخ و ةایح ،

. تساراد ار  يوغل  موهفم  نامه  لاعتم  تاذ  زا  تیاکح  تهج  زا  تاذ  تافص  لاکشا : نیا  باوج  اما 

هحفص 317. دیدج  پاچ  لوا  دلج  ییوخلا  ۀمالعلل  ۀعاربلا  جاهنم  - 1

هحفص 99. لوا . دلج  یفاو . هحفص 197 - دیدج . پاچ  لوا . دلج  یفاک ، - 2

هحفص 100. لوا . دلج  یفاو . قودص - دیحوت  - 3
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يارب دراد . قرف  مه  اب  ییاناد  قلعت  اما  دـنرادن . یتوافت  يوغل  یموهفم و  رظن  زا  تساـناد ،» دنمـشناد  نـالف   » اـی تساـناد » ادـخ   » هلمج ود 

: دینک تقد  ریز  لاثم  هب  رتشیب  حیضوت 
تاذ اب  اهنآ  داحتا  تفـص و  ود  نیا  ءدبم  داحتا  دنریگیم . همـشچرس  ءدبم  کی  زا  رون  رد  تفـص  ود  نیا  هدننک . رهاظ  تسا و  رهاظ  رون 

هب اجنیا  رد  دوشیمن . نآ  يانعم  ياغلا  ماهبا و  ببـس  درادـن و  هدـننکرهاظ ،» تسا و  رهاظ  رون   » هلمج ندوب  موهفم  اب  یتافانم  هنوگ  چـیه 
ددـعت تاذ و  رب  دـیاز  تافـص   » داقتعا یهارمگ  راتفرگ  طلخ  نیا  زا  دـناهدرک و  موهفم  اب  قادـصم  طلخ  هرعاشا  نایاقآ  یملع ، حالطـصا 

. دناهدش ءامدق »
هدارا هچنآ  دـیری » ام ال  دـیری و  ام   » مییوگب لاثم  يارب  تسا ، لـعف  تافـص  هناـشن  مه  فلاـخم  زیچ  ود  هب  دـنوادخ  ندرک  فیـصوت  - 75

هنوگ نیا  تاذ  تافص  هرابرد  درآ . شمشخ  هب  هچنآ  دنکیم و  شدونشخ  هچنآ  هطخسی » ام  هاضری و  ام  ، » دنکیمن هدارا  هچنآ  دنکیم و 
! درادن ملع  دراد و  ملع  دراد ، زجع  دراد و  تردق  دنوادخ  مییوگب  میناوتیمن  ینعی  تسین ، تسرد  ندروآ  ریبعت 

. دننک هعلاطم  ار  ثحب  ود  نیا  رگید  راب  کی  مرتحم  ناگدنناوخ  تسا  بوخ  - 76
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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