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222هراشا

ندید باوخ  225ایؤر و 

ناضاترم زیگناتریح  لامعا  یتاپهلت و  4232 و 5 -
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مزال 235يروآدای 

نآرق رد  حور  236ياقب 

یناحور ینامسج و  239داعم 

239هراشا

یناحور داعم  لوا : 239رظن 

هبنج ود  رد  داعم  مود : 240رظن 

ینامسج همین  یناحور و  داعم  موس : 240رظن 
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لقع يوزارت  رد  ینامسج  244داعم 
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263هراشا
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زیخاتسر رد  ناهاوگ  266فلا -
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یهاوگ نیا  268یگنوگچ 

هاگداد نآ  رد  باتک  باسح و  269ب -

لامعا نازیم  271ج -

رفیک 275شاداپ و 

لامعا 279مسجت 

279هراشا

؟ تسا نکمم  لامعا  مسجت  282ایآ 

خزود 287تشهب و 

287هراشا

نادواج باذع  دولخ و  290هلئسم 
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مهم لاؤس  293کی 
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زیخاتسر ياههناشن  309مئالع و 
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زکرم 314هرابرد 
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گرم زا  سپ  ناهج  داعم و 

باتک تاصخشم 

( متفه پاچ   ) لایر  30000 مشش ؛ ) پاچ   ) لایر  20000 :964-6314-09-0 ؛  لایر  8500 کباش : 
م5970-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

. يزاریشمراکم فیلات  گرم /  زا  سپ  ناهج  داعم و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1376 رورس ، مق : رشن :  تاصخشم 

303 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نیرشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 

.1386 مشش : پاچ  تشاددای : 

.1388 متفه : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

داعم عوضوم : 
گرم عوضوم : 
زیخاتسر عوضوم : 

297/44 ییوید :  يدنب  هدر 
BP222/م7م6 1376 هرگنک :  يدنب  هدر 
 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 

1 ص :

هراشا
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11 ص :

راتفگشیپ

یلاعت  همسب 
داعم أدبم و  رب  نامیا 

قح و هار  یناسنا  چـیه  دـباییمن و  ناماس  یلمع  یقالخا و  همانرب  چـیه  نآ  نودـب  هک  ارچ ، تسا . مالـسا  ناـکرا  نیرتمهم  ـالاب  لـصا  ود 
. درپسیمن ار  يوقت  تلادع و 

هاگآ ناهن ، راکـشآ و  نالک ، درخ و  لامعا ، تاین و  مامت  زا  هک  يدـنوادخ  نتـسناد ، ادـخ  روضح  رد  ًامئاد  ار  دوخ  ینعی  أدـبم  هب  داقتعا 
هاگآ مینارورپیم  رـس  رد  ای  میراد  لد  رد  هچنآ  زا  دونـشیم و  ار  ناگدننک  اوجن  ياوجن  دنیبیم . ار  ناراکاطخ  ياهمـشچ  شدرگ  تسا ،

.(1)« ُروُدُّصلا یِفُْخت  ام  َو  ُِنیْعَْألا  َۀَِنئاخ  ُمَْلعَی   » تسا
.(2)« ِدیرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو   » نامبلق ياهگر  زا  رتکیدزن  نامندرگ و  ياهنایرش  زا  رتکیدزن  تسا ، رتکیدزن  ام  زا  ام  هب  وا 

.(3)« ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو   » تسین ادج  ام  زا  یناکم  نامز و  چیه  رد  و  درادیمن ، روتسم  وا  زا  ار  ام  یباجح  چیه 
َو  » تسا رـضاح  اجنآ  رد  ام  لامعا  همه  درادـن ، ام  ناهج  ياههاگداد  هب  یتهابـش  چـیه  هک  یمیظع  هاگداد  هب  نامیا  ینعی  داعم  هب  داـقتعا 

.(4)« اًرِضاح اُولِمَع  ام  اوُدَجَو 
.(5)« اهاصْحَأ اَّلِإ  ًةَریبَک  َو ال  ًةَریغَص  ُرِداُغی  ال   » دراد هدنورپ  همه  اهنآ  نیرتگرزب  لامعا و  نیرتکچوک 

.19 رفاغ : هروس  - 1

.16 هروس ق : - 2

.4 دیدح : هروس  - 3

.49 فهک : هروس  - 4

.49 فهک : هروس  - 5
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12 ص :
.(1)« اًبیسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِک  ْأَْرقا   » میشاب دوخ  رواد  یضاق و  دیاب  دوخ  و  مینیشنب ، دوخ  هدنورپ  هعلاطم  هب  دیاب  نامدوخ 

ْمُهُراْصبَأ َو  ْمُهُعْمَس  ْمِْهیَلَع  َدِهَـش   » دنهدیم یهاوگ  ام  ّدض  رب  دنهاگداد و  نیا  نادهاش  ام  ندب  ءزج  ءزج  میتسه و  شیوخ  هاوگ  نامدوخ 
.(2)« َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْمُهُدُولُج  َو 

. يزیرگ هار  هن  و  میراد ، ار  یهلا  تازاجم  لمحت  ناوت  هن  دراد ، دوجو  ناربج  تشگزاب و  يوس  هب  یهار  هن  تسا ، راکنا  ياج  هن 
یناسنا چیه  بلق  رب  هدینشن و  یـشوگ  چیه  هدیدن و  یمـشچ  چیه  هک  ییاهتمعن  زا  قح  برق  راوج  رد  نابرقم  ناحلاص و  ناکاپ ، ناکین و 

دـنزوسیم و دـشکیم  رـس  ناشناج  نورد  زا  هک  یـشتآ  رد  هدولآ  ناـملاظ  راـکهبت و  ناراکدـب  هک  یلاـح  رد  دـندنمهرهب ؛ هدرکن  روطخ 
.(3)« ِةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  یتَّلا  ُةَدَقوُْملا * ِهَّللا  ُران   » دنزادگیم

یفاک ام  تیاده  تیبرت و  يارب  دشاب ، ام  ناج  قامعا  رد  نآ  هب  يرـصتخم  هجوت  یتح  دوش  هدنز  یـساسا  لصا  ود  نیا  هب  نامیا  رگا  يرآ 
. درک دهاوخن  حالصا  ار  ناسنا  ینوناق  چیه  دشابن  داعم  أدبم و  هب  نامیا  رگا  و  تسا ،

هب داعم ، ینعی  مود  لصا  يایحا  يارب  تسا  یـششوک  دریگیم  دوخب  ياهرات  ناـج  رورـس » تاراـشتنا   » تّمه هب  نونکا  هک  رـضاح  باـتک 
. اهشسرپ تالاؤس و  مامت  هب  رظان  اهرشق و  همه  يارب  مهف  لباق  لدتسم و  اًلماک  یتروص  هب  و  زور ، نابز 

. میرادرب شیوخ  حالصا  رد  يرثؤم  ماگ  میزاسب و  نآ  هب  داقتعا  هلیسوب  ار  دوخ  زور ، نآ  ندیسر  ارف  زا  لبق  هک  دیما  نیا  هب 
همیلع  هزوح  مق -

يزاریش  مراکم  رصان 
تشهبیدرا 1376

.14 ءارسا : هروس  - 1

.20 تلصف : هروس  - 2

6 و 7. هزمه : هروس  - 3
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

؟ مینادیم هچ  گرم  زا  سپ  ملاع  زا 

باتک ياهثحب  زا  ییامن  رود  - 1

دادـعت زا  هدـش و  هتـشون  رتـمک  هنافـسأتم  دراد  هک  یتـیمها  ماـمت  اـب  گرم  زا  دـعب  ناـهج  و  داـسجا ، حاورا و  زیخاتـسر  داـعم و  هنیمز  رد 
یقفا رد  و  نانچمه - یگدنز  ایآ  دش ، دهاوخ  هچ  گرم  زا  دعب  دنادب  هک  تسا  نیا  هنـشت  یناسنا  ره  هکنیا  اب  دنکیمن . زواجت  يدودـحم 

؟ تفای دهاوخ  همادا  رتعیسو -
یگدنز عضو  تسین  رداق  نینج  لاح  رد  لفط  هک  روطنامه  ای  تسا  ناهج  نیا  رد  یگدـنز  دـننامه  رگید  ناهج  رد  یگدـنز  طیارـش  ایآ 
ییاـبیز يراـهب ، میـسن  توارط  هاـم ، شـشخرد  باـتفآ ، ییانـشور  تاـیح ، میهاـفم  همه  زا  و  دـنک ، روـصت  ار  رداـم  مـحر  نوریب  ناـهج 

قیاقح میهافم و  میناوتیم  زین  ام  دـنک ، كرد  نوخ  تشوگ و  تشم  کی  زج  يزیچ  شنیرفآ  ناهج  تمظع  و  جاوما ، ناجیه  اههفوکش ،
؟ میبایرد ار  رگید  ناهج  هب  طوبرم 

؟ دسریم ییاج  هب  هنیمز  نیا  رد  ام  شالت  تروص  نیا  رد  ایآ 
باذـع هجنکـش و  جـنر و  ار  ام  ای  دـننیرفآیم  يداش  ام  يارب  و  دوب ، دـنهاوخ  اـم  اـب  ناـهج  نآ  رد  اـم  دـب  کـین و  لاـمعا  یتسار  هب  اـیآ 

؟ دنهدیم
ربخ اب  ناهج  نآ  رابخا  زا  میناوتیم  هتشگن  زاب  هار  نیا  زا  یسک  هکنیا  اب  ایآ 
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؟ میوش

؟ دهدیم تسد  ناسنا  هب  یساسحا  هچ  گرم  هظحل  رد  یتسار  تسا ؟ كاندرد  گرم  ایآ 
؟ دنامیم یقاب  حور  ندب ، ندیسوپ  اب  ایآ 

؟ تخاس رارقرب  طابترا  نآ  اب  تخانش و  یفسلف  یملع و  رظن  زا  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  و  تسیچ ؟ حور 
، هدش رگید  ندب  نیدـنچ  ءزج  نامز  تشذـگ  اب  نآ  تارذ  ًانایحا  تسا و  رییغت  رد  ًامئاد  هکنیا  اب  ینامـسج ) داعم   ) ندـب نیا  تشگزاب  ایآ 

!؟ دروآیمن دوجوب  یلکشم 
؟ دراذگب ناسنا  مسج  حور و  رد  یقالخا  يرکف و  یعامتجا ، یتیبرت ، رثا  دناوتیم  زیخاتسر  هب  نامیا  ایآ 
؟ درک تابثا  یملع و ...  لوصا  اب  ناوتیم  ار  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  طوبرم  لئاسم  ایآ  لاح  ره  رد  و 

. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  رضاح  باتک  رد  هک  دنتسه  یلئاسم  نآ ، ریظن  رگید  لاؤس  اههد  اهلاؤس و  نیا 
ثحب رتمک  هنیمز  نیا  رد  دـش - رکذ  هک  روط  نامه  نوچ - اما  هدوب ، هعلاطم  یـسررب و  دروم  لاس  دـنچ  باتک  نیا  تاـیوتحم  هکنیا  اـب  و 

هک دوشیم  اضاقت  نادنمـشیدنا  نارظن و  بحاص  زا  اذـل  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  باتک  رد  یـصیاقن  اهیئاسران و  هک  دراد  ناکما  اًلماک  هدـش 
. دش دهاوخ  هدافتسا  اهنآ  زا  رکشت  تیاهن  اب  دنشاب  نئمطم  دنتسرفب و  هدنراگن  يارب  ار  دوخ  یلیمکت  تارظن  تاحالصا و  اهدقن و 

مامت هعلاطم  زا  شیپ  یئاهن  يرواد  زا  منک  شهاوخ  مرتحم  ناگدننک  هعلاطم  همه  زا  منادیم  مزال  اهثحب  زا  يرایسب  ندوب  هزات  لیلدب  یلو 
. دنیامرف يراددوخ  باتک 
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راعـش يالعا  دـح  درادـن و  یموهفم  بآ » نان و   » زج اهنآ  بتکم  رد  یگدـنز »  » هک یناـسک  يارب  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  يروآداـی 

یلو دنک ، هولج  یگدـنز  طیحم  زا  جراخ  یلئاسم  باتک  نیا  ياهثحب  تسا  نکمم  دـشابیم  همه » يارب  بآ  نان و   » اهنآ یناسنا  ياهبتکم 
نیمأت رد  یقیمع  رثا  هچ  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  نامیا  هک  دید  میهاوخ  زاب  میـشاب  يدودـحم  گنت و  دـید  نینچ  ياراد  ام  هک  ضرف  هب 

تلادـع يارجا  هب  رداق  هن  داعم ، هب  نامیا  نودـب  ناسنا  تقیقح  رد  و  دراد ، فلتخم - تاـهج  زا  يداـم - یگدـنز  نیمه  شیاـسآ  هاـفر و 
. یقالخا يونعم و  یناسنا و  لماکت  لحارم  رد  ندرک  ریس  هن  تسا ، یعامتجا 

: منادیم مزال  زین  همدقم  نیا  رد  ار  رگید  عوضوم  ود  رکذ 

هدنسیون گرزب  هانگ  - 2

؛ هدش یهتنم  رضاح  باتک  هب  دیدرگ و  زاغآ  ناهج » راگدیرفآ   » باتک زا  نیون  کبـس  هب  یمالـسا  دیاقع  هنیمز  رد  هک  ییاهثحب  هّللادمحب 
. دروآ دوجوب  دشاب ، مهف  لباق  همه  يارب  هک  هزات  بلاق  کی  رد  یبهذم  دیاقع  ندرک  هضرع  یگنوگچ  رد  یلوحت  کش  نودب 

نآ رکذ  زا  راچان  ار  دوخ  دـشاب  هچ  ره  فدـه ،»  » کی هب  ندیـسر  و  تقیقح »  » کی نایب  اـی  دـینکیم  ییاتـسدوخ  رب  لـمح  منادیمن  اـما 
لئالد هنیمز  رد   ) ناهج راگدـیرفآ  - 1 باتک : راهچ  رد  دوب و  مالـسا  یتدـیقع  لئاسم  نیرتمهم  لـماش  هک  اـهثحب  هلـسلس  نیا  هک  منیبیم 

گرزب ناربهر  - 3 رایتخا ؛) ربج و  هلأسم  دنوادخ و  تافـص  هنیمز  رد   ) میـسانشب هنوگچ  ار  ادخ  - 2 يدام ؛) ياهبتکم  هب  خساپ  دـیحوت و 
ربمایپ تخانش  نآرق و  زاجعا  تایوتحم  هنیمز  رد   ) ربمایپ نیرخآ  نآرق و  - 4 نآ ؛) دننام  یحو و  هلأسم  ناربمایپ و  يربهر  موزل  هنیمز  رد  )

. تشاذگ رثا  هدرک - لیصحت  ناوج  هقبط  رد  ًاصوصخم  ام - طیحم  رد  ًاقیمع  دیدرگ  حرطم  مالسا ؛)
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یملع و تاسلج  عماجم و  زا  یـضعب  رد  هکنیا  رگید  لیلد  دوب ، عوضوم  نیا  رب  نشور  لیلد  کی  اهباتک  نیا  یپ  رد  یپ  ناوارف و  ياـهپاچ 

. تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  یسرد  نتم  کی  ناونع  هب  جراخ  رد  ای  لخاد  رد  ینید 
. تسا یسیلگنا  نابز  هب  همجرت  تسد  رد  مه  یضعب  هدش و  همجرت  ودرا  نابز  هب  یضعب  یبرع و  نابز  هب  اهنآ  زا  یضعب 

. اهیروآون و  بصعت ، زا  يرود  ثحب ، رد  تقادص  هدیچیپ ، تاحالطصا  زا  زیهرپ  دوب : لصا  راهچ  تیاعر  تقیقح ، رد  تیقفوم  نیا  لیلد 
رد شگرزب  بیع  دینکن  بجعت  رگا  و  دهاکب ؛ نآ  شزرا  زا  دناوتیم  هک  دراد  گرزب  بیع  کی  اهباتک  هلسلس  نیا  دندقتعم  یـضعب  یلو 

تارابع و یناور  رثکا  دـح  تیاعر  و  مهبم ، گنگ و  ياهیدـنب  هلمج  زا  زیهرپ  هبملـس ، هبملق و  تارابع  تاحالطـصا و  زا  زیهرپ  اـهنآ  رظن 
! دروآیم نیئاپ  هب  الاب !» حطس   » ثحب زا  ار  نآ  هک  تسا  مومع  ناهذا  هب  لکشم  بلاطم  نتخاس  کیدزن 

دریگب کمک  گنگ  تارابع  هدـیچیپ و  تاحالطـصا  زا  ات  متخاسیم  اهر  ار  ملق  ولج  رگا  منادیم  و  مفرتعم ! هانگ »  » اـی بیع »  » نیا هب  نم 
. تسا نیمه  هدنسیون  کی  تلاسر  منکیم  رکف  مدرکن و  ار  راک  نیا  هناهاگآ  اما  درکیم ، هولج  رتیملع !»  » یضعب رظن  رد  اهثحب 

طقف دـنمهفن و  يداـع  ناگدـنناوخ  رثکا  هک  تشون  هدـیچیپ  ناـنچ  ناوتیم  ار  هلـسلس  نیا  ياـهثحب  زا  کـی  ره  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب 
. میمهفیمن ام  هک  الاب  حطس  رد  تسا و  یملع  یلیخ  اهثحب  دنیوگب 

دیآیم تسدـب  یـسیون  هبملق  اب  هک  یلایخ  بذاـک و  تیـصخش  کـی  يادـف  تسا  قیاـقح  كرد  هک  ار  مومع  حـلاصم  ناوتیم  اـیآ  یلو 
!؟ دهدیم دراد  یسیون  هداس  ییاناوت  هک  یسک  هب  ار  يراک  ننینچ  هزاجا  رادیب  نادجو  ایآ  دومن !؟

هدرکن  يادخ  رگا  ماهدش و  داتعم  هدرک و  تداع  هانگ  نیا  هب  نم  تروص  ره  رد 
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. متسین رداق  منک  كرت  ار  دایتعا  نیا  مهاوخب  زور  کی 

یتارابع اب  تساک  مک و  نودب  ار  نآ  بلاطم  ناوتیم  هک  منیبیم  ار  یهاگشناد  ریغ  یهاگشناد و  بتک  زا  يرایسب  هک  تسا  روآ  تفگش 
. دوش رتیمومع  نآ  عفن  مه  و  ناهوژپ » شناد   » رمع تقو و  رد  ییوجهفرص  مه  ات  تشون  رتناسآ  رتناور و  رایسب 

ياهدـع دـیاش  لـقاال  میوـگب  دـیاب  نیارباـنب  مینک ، یـسیون  هداـس  رب  تردـق  مدـع  رب  مهتم  ار  نآ  ناگدنـسیون  هـمه  میناوـتیمن  یفرط  زا 
! دادیم تسد  زا  ار  دوخ  یملع  شزرا  باتک  دشیم  مک  تارابع  مخ  چـیپ و  رگا  هکنیا  رطاخب  دـیاش  دـننکب ، ار  راک  نیا  دناهتـساوخیمن 
! دوش رتیملع  ات  تفرگ  کمک  هناگیب ، ًانایحا  سونأمان و  ظافلا  تاغل و  زا  درب ، بقع  ولج  ار  هلمج  تسکـش ، ار  بلاطم  یعیبط  مظن  دیاب 

. تسام عامتجا  ياهدرد  زا  یکی  نیا  زونه  و 

خیرات رد  تبث  يارب  - 3

یباتک همجرت  لوغشم  تشاد : راهظا  ناتسود  زا  یکی  يزور  هک  تسا  نیا  میوگب  منادیم  مزال  خیرات  رد  تبث  يارب  هک  ار  يرگید  بلطم 
ياهثحب ًانیع  اهثحب  زا  يرایـسب  مدید  یـسررب  زا  سپ  تسانـشآ ، باتک  نآ  بلاطم  مدید  مدوب ، یـسراف  هب  یبرع  زا  یـسانشادخ  هنیمز  رد 

باتک زا  ذـخأم  رکذ  نودـب  ار  بلاـطم  روبزم ، باـتک  مرتحم  هدنـسیون  دـش  مولعم  دیاهتـشون ، امـش  هک  تسا  ناـهج » راگدـیرفآ   » باـتک
! منادرگیمرب یسراف  هب  یبرع  زا  ار  نآ  رگید  راب  مراد  نم  نآلا  هداد و  رشن  هدرک و  همجرت  یبرع  هب  هتفرگ و  ناهج  راگدیرفآ 

یلو تسا  عنام  یب  نم  رظن  زا  نآ  رـشن  تسا  شناد  ملع و  هب  تمدـخ  یـسانشادخ و  هار  رد  یماـگ  همجرت  نیا  رـشن  هرخـالاب  نوچ  متفگ 
نودب  ار  بلاطم  هک  موشن  مهتم  نم  هکنیا  يارب  لقاال 
ار تیعقاو  باتک  همدقم  رد  ماهتفرگ  وا  زا  ذخأم  رکذ 
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! سیونب

ترابع و نامه  هب  یهاگ  زین - رگید  ناگدنسیون  زا  یضعب  هکلب  هدرک ، هدافتسا  اهثحب  نیا  زا  برع  مرتحم  هدنـسیون  نآ  اهنت  هن  مدید  دعب 
. دناهدروآ دوخ  باتک  رد  ار  اهنآ  دنیامنب ، ذخأم  زا  يرکذ  نیرتمک  هکنیا  نودب  رگید - ترابع  هب  یهاگ 

ناگدنـسیون ياهزغم  نارگید ، بلاطم  تاراکتبا و  نتفرگ  ياـجب  هک  تسین  نیا  رتهب  اـیآ  یلو  دـشابن ، مهم  نادـنچ  عوضوم  لـصا  دـیاش 
نآ هنیمز  رد  نارگید  هک  ار  یلئاـسم  دفاکـشب و  ار  یلکـشم  دوخ  ییاـناوت  هزادـنا  هب  سک  ره  دـتفیب و  راـک  هب  هزاـت  ياهریـسم  رد  مرتحم 

هدنـسیون دـئاع  يررـض  هچ  ندوـمن  یـسانشقح  ذـخأم و  ندرک  رکذ  زا  یهگناو  دـهد  رارق  یـسررب  دروـم  دـناهدرکن  یـسررب  هعلاـطم و 
؟ ددرگیم

اهنآ رب  ياهظحالم  لباق  هزات  تاراکتبا  هک  مادام  یلو  دنک ، هدافتسا  نارگید  راکفا  زا  دراد  قح  يدنمشناد  هدنـسیون و  ره  منکیمن  راکنا 
باتک رد  ذـخأم  رکذ  اب  ار  فرط  تارابع  نیع  هک  تسا  نآ  رتهنانیب  عقاو  دـنکن  هضرع  رتلماـک  نیون و  ياهلکـش  هب  ار  بلاـطم  دـیازفین و 

. دروایب دوخ 
لیمکت رد  رگا  منکیم  رارکت  رگید  راب  لاقم  نیا  نایاپ  رد  دیامرف . تمحرم  شکاپ  نییآ  هب  تمدخ  يارب  رتشیب  قیفوت  ام  همه  هب  دنوادخ 

. دنیامرف لاسرا  هدنراگن  يارب  تسا  دنمشهاوخ  دسرب  نارظن  بحاص  رظن  هب  یبلطم  باتک  نیا  لئاسم 
هیملع  هزوح  مق -

يزاریش  مراکم  رصان 

هدعقلا 1396 يذ 
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؟ رگید نیون  یگدنز  زاغآرس  ای  تسا  یگدنز  نایاپ  گرم  ایآ 

هراشا

. دنتسه يزور » کشجنگ   » حالطصا هب  دنشوخلد و  دنراد  زورما  هچنآ  هب  اهنت  و  دننکیم ، یگدنز  لاح  نامز  رد  ًابلاغ  مدرم 
ریز زا  ار  هتشذگ  نیریش  خلت و  ثداوح  هدیسوپ  ياهرکیپ  هراومه  هتـسد  نیا  دنتـسین ، مک  زین  دنراد  یگدنز  یـضام  نامز  رد  هک  یناسک 

ثداوح رب  ای  ًامئاد  درذگیم . اههتشذگ » ربق  شبن   » هب ناشرمع  عقاو  رد  دنزادرپیم ، اهنآ  حیرشت  هب  هدیـشک و  نوریب  یـشومارف  ياهکاخ 
نامز هب  هک  اهنآ  نایم ، نیا  رد  دنـشوخ ! یکلا  دنوریم و  سنالاب  ناشدنمتردق  ناکاین  ياهناوختـسا  يور  ای  دـنزیریم و  کشا  نآ  خـلت 

. دنمک رایسب  دنشیدنیب  رود » هدنیآ   » مه نآ  هدنیآ 
؟ تسیچ رطاخ  هب  دریگیم  دوخ  هب  رارف »  » لکش یهاگ  هک  هدنیآ  ثداوح  یسررب  زا  يراددوخ  نیا 

هقالع سنا و  ردام ، نیا  هب  اـهنت  و  دـناسح » نادـنزرف   » رتشیب مدرم  تسا و  نوریب  اـم  سح  سرتسد  زا  هدـنیآ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  اـیآ 
؟ دنراد

فوخم  ار  نآ  هفایق  هدیناشوپ ، ار  هدنیآ  يور  هک  یماهبا  ياههدرپ  هکنیا  ای 
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؟ دننکیم تشحو  نآ  هب  ندش  کیدزن  زا  اذل  هتخاس .

هک دنتـسه  یئاهزیچ  نامه  اهنیا  تسا و  هتخیمآ  يدوباـن  گرم و  هرخـالاب  و  یگدوسرف ، يریپ ، ماـن  اـب  هاوخاـن  هاوخ  هدـنیآ »  » هکنیا اـی  و 
. دزیرگیم اهنآ  زا  شدوجو  مامت  اب  یمدآ 

نآ رد  ام  تشونرـس  هک  تسا  هدـنیآ  نیا  و  تساه ، هدـنیآ  اب  ام  راک  رـس و  اهتـشحو ، اهیـشکرود و  نیا  مامت  مغر  یلع  لاـح ، ره  هب  یلو 
ياهدنیآ اههدنیآ ، مینامیم و  ام  سپ  دزیریم ، ورف  هتشذگ  يایرد  هب  مینزب  مه  هب  مشچ  ات  مه  لاح » ، » دناهتشذگ اههتشذگ » ، » هدش هتفهن 

؟ میشیدنین نآ  هب  میباین و  رد  ار  نآ  ارچ  سپ  دیآیم ، ام  غارس  هب  هدناوخان  هک  زیمآرارسا  ینالوط و 

تسین كانتشحو  ردقنآ  گرم 

دننک عورـش  هطقن  ره  اجک و  ره  زا  دنراد ، هک  ییاهـشور  اهریـسم و  فالتخا  همه  اب  و  تسه ، ناهج  مدرم  نایم  رد  هک  یتافالتخا  مامت  اب 
. تسا یگدنز  نیا  نایاپ  گرم و  هطقن  نآ  دنسریم و  مه  هب  اج  کی  رد  هرخالاب 

هب ناهگان  گرم  ماگنه  هب  یتخبدب ، ای  دشاب  مأوت  یتخبـشوخ  اب  شناد ، ای  دشاب  لهج  طیحم  رد  تورث ، ای  دـشاب  رقف  یگدـنز  زاغآ  هطقن 
. دوشیم رارقرب  دنک - هدایپ  ار  نآ  هتسناوتن  سک  چیه  هک  لماک - تاواسم  دنریگیم و  رارق  حطس  کی  رد  همه  یبیجع  زرط 

تاملظ زا  ار  تایح  بآ  رگا  یتح  تسین ، ثحب  ياج  گرم  رد  یلو  درک ، ثحب  ناوتیم  یگدـنز  لوط  رمع و  رادـقم  رد  لیلد  نیمه  هب 
. تسین نکمم  يدبا  یگدنز  میشکب  رس  هعرج  میروآ و ال  نوریب 

. دشابیمن تیدبا  موهفم  هب  رمع  لوط  اریز 
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دیاـش و  دـنراد . رظن  قاـفتا  گرم  هب  ناـمیا  رد  دـنراد ، رکفت  زرط  رد  هک  یئاـهتوافت  ماـمت  اـب  ناـهج  مدرم  هک  تسا  تاـهج  نیمه  يور 

دوخ راگدرورپ   » دـیوگیم هیآ  ود  نیا  زا  یکی  تسا  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  گرم »  » يارب نآرق  تایآ  زا  هیآ  ود  رد  نیقی »  » مان باـختنا 
(1) «. نک یگدنب  گرم )  ) نیقی هظحل  ات  ار 

(2) «. میدرکیم بیذکت  ار  ازج  زور  گرم )  ) نیقی هظحل  ات  ام  : » دیوگیم نراکدب  لوق  زا  رگید  هیآ  و 
. دنسریم مه  هب  ینیقی  یعطق و  هظحل  نیا  رد  ناراکدب  مه  ناراکوکین و  مه  ینعی ؛

؟ دهدیم تسد  ناسنا  هب  یساسحا  هچ  گرم  هظحل  رد 

رد ار  دوخ  ساسحا  هک  تسا  هتشگنرب  هار  نیا  زا  یسک  نوچ  دهدیم ، تسد  ناسنا  هب  یساسحا  هچ  گرم  هظحل  رد  دنادیمن  سک  چیه 
. دهد حرش  نارگید  يارب  صاخ  هظحل  نآ 

لاوزاب هکلب  یتحاران ، چـیه  نودـب  تسا  لماک  یـسح  یب  ندـش و  رـس  لاح  رد  نادـند  کی  ندیـشک  نوچمه  یگدـنز  نیا  اب  عادو  اـیآ 
. لماک شمارآ  نایم  رد  اهیتحاران و  همه  یجیدت 

؟ دهدیم تسد  اهناسنا  هب  تسا  زجاع  نآ  حرش  زا  نابز  هک  یباذع  جنر و  نیرتكاندرد  هکنآ  ای  و 
؟ دراد دارفا  لامعا  تافص و  تایقالخا و  تایحور و  هب  یگتسب  ای  و 

هیآ 99. (، 15 رجح ( هروس  « E ُنیقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو   i - » \1

تایآ 46 و 47. (، 74 رثدم ( هروس  «- E ُنیقَْیلا اَنتَأ  یَّتَح  ِنیِّدلا * ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  اَّنُک  َو   i - » \2
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. هوک کی  تمظع  هب  ینیگنس  راب  ندیشک  هزادنا  هب  یضعب  يارب  و  لگ ، کی  ندیئوب  یگداس  یناسآ و  هب  یضعب  يارب 

هظحل رد  تسین  كرد  لباق  ام  يارب  ًادبا  یگدنز  نیا  طیارـش  رد  دـجنگیم و  ام  هشیدـنا  رکف و  هب  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  ساسحا  دـیاش  و 
حرـش دـناهدرک  ساسحا  دـناهدید و  ار  هچنآ  دـنناوتن  دـندرگ  زاب  ناهج  نیا  هب  ناگدرم  رگا  هک  يروطب  دـهدیم ، تسد  ناـسنا  هب  گرم 

. دنهد
دلوت هظحل  رد  ار  هچنآ  دهاوخب  ددرگ و  زاب  شردارب  رانک  رد  محر  هب  ًاددجم  دلوت  زا  سپ  اهنآ  زا  یکی  هک  مینک  ضرف  ار  ییولق  ود  رگا 

؟ دنکیم ادیپ  زگره  راک  نیا  رب  ییاناوت  ایآ  دهد ، حرش  شردارب  يارب  هدرک  هدهاشم  محر ، نوریب  روانهپ  ناهج  نیا  هب  دورو  زا  سپ  و 
؟ دوب دهاوخن  دنک  حیرشت  ار  شیاهایؤر  رک » یمدآ   » يارب دهاوخب  هک  هدید » باوخ  کنگ  کی   » نوچمه ایآ 

تسین هنالقاع  اهتیعقاو  زا  رارف 

. تساهنآ ندرپس  یشومارف  تسد  هب  ای  اهنآ و  كرد  زا  رارف  خلت  ياهتیعقاو  اب  هزرابم  هار  نیرتدب 
هک یبـلطم  زا  رظن  دـیدجت  راـظتنا  اـی  و  مینک ، شومارف  دـنکیمن  شومارف  ار  اـم  زگره  هک  ار  يزیچ  هک  دوشیمن  رتـالاب  نیا  زا  یلقع  مک 

. میشاب هتشاد  تسا  بانتجا  لباق  ریغ  یمتح و 
؟ میـشیدنین نآ  هب  طوبرم  مهم  هلأسم  اهدص  یگدـنز و  نیا  اب  عادو  زا  سپ  حور  تشونرـس  نآ و  زا  دـعب  ثداوح  و  گرم ، هلأسم  هب  ارچ 

دهدیم خر  ام  هدنیآ  یگدنز  رد  هک  ياهثداح  نیرتیعطق  نیرتملسم و  هک  یلاح  رد 
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. تسا هلأسم  نیمه 

نادنمشناد نیرتدنمورین  و  اهنوئلپان ، اهزیگنچ و  اهردنکسا و  رـشب ، نادنمروز  نیرتگرزب  مینیبیم  مینزیم و  قرو  ار  خیرات  هک  یماگنه 
ار نآ  اـم  هک  تسین  لوـقعم  دـندروآ ؛ دورف  شربارب  رد  میلـسترس  دـندز و  وـناز  شناتـسآ  رد  یگمه  ناگدنـسیون ، ارعـش و  نیرتيوـق  و 

. میسرتب نآ  زا  لیلد  یب  میسارهب و  نآ  زا  ای  مینک  شومارف 
ْمُکُعَمَط َو  ْمُُکلِفُْغی  َْسَیل  اَّمَع  ْمُُکْتلَفَغ  َْفیَک  َو  : » دیامرفیم دوخ  لدتسم  نایب  رد  ع )  ) یلع نانمؤمریما  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  هک  روطنامه 

ار امـش  هاگ  چیه  هک  دـینکیم  يزیچ  رد  عمط  و  دوب ، دـهاوخن  لفاغ  امـش  زا  وا  هک  دـیوشیم  لفاغ  يزیچ  زا  هنوگچ  ْمُُکلِهُْمی  َْسَیل  ْنَمِیف 
(1) ؟» دهدیمن تلهم 

ولج ماگ  ینیب  عقاو  تعاجـش و  اـب  یگدـنز ، ناـیاپ  هب  طوبرم  ياـهامعم  هب  یقطنم  حیحـص و  ياهخـساپ  تفاـیرد  يارب  هک  رتهب  هچ  سپ 
. میزادرپب لئاسم  نیا  قیقد  یسررب  هب  میراذگب و 

ناسنا تشونرس  زادنا  مشچ  زا  فلتخم  میسرت  ود 

هیزجت و و  ناهج ؟ نیا  زا  قلطم  ییادج  يدبا و  یگناگیب  هظحل  یگدنز ؟ هار  نایاپ  هظحل  تسا ؟ زیچ  همه  اب  عادو  هظحل  گرم  هظحل  ایآ 
؟ تسا تعیبط  ملاع  هب  ناسنا  ندب  یبیکرت  داوم  تشگزاب 

؟ يوناث دلوت  هظحل  ای 
؟ رگید روانهپ  عیسو و  ناهج  هب  ایند  محر  زا  نتفاتش  نوریب 

هبطخ 188. هغالبلا ، جهن  - 1
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؟ كانتشحو نادنز  کی  ندش  هتسکش 

نیا هداـم  شیـالآ  زا  رود  رورپ ، حور  عیـسو و  یناـهج  يوس  هب  ياهچیرد  ندـش  هدوشگ  گـنت و  کـچوک و  سقف  کـی  زا  ندـش  دازآ 
اهیمـشچ و گنت  اهنداد ، متـس  هب  نت  اهيرگمتـس و  اهیتلادع ، یب  اهغورد و  اهتموصخ ، اهجنر و  اههودـنا ، اهمغ و  زا  كاپ  ناهج ،

یمدآ تشرـس  ناج و  اب  دـهدیم و  خر  رـسدرد  رپ  یگدـنز  دودـحم و  ناهج  نیا  رد  هچنآ  اهگنج و  اـهيزوت و  هنیک  اـهيرظن ، هتوک 
... ؟ کی مادک  تسا ، هناگیب 

نخـس نآ  زا  هدـنیآ  ياهثحب  رد  ًاعبط  هک  تسا - رتکیدزن  قطنم  تقیقح و  هب  زادـنا » مشچ   » ود نیا  زا  کی  مادـک  هک  نیا  زا  رظن  عطق 
مارآ زیگنالد و  ریذـپلد و  اـبیز و  ردـقچ  یمود  و  تسا ، دوـلآ  درد  زیگنالوـه و  از و  تشحو  کـیرات و  ردـقچ  یلوا  تـفگ - میهاوـخ 

. شخب
راوگان خلت و  یمدآ  ماک  رد  دشاب - هفرم  یگدـنز  مه  ردـق  ره  ار - یگدـنز  تبرـش  نیمه  هک  تسا  یفاک  تسخن  هفایق  رد  گرم  ریوصت 

. دنک میلست  یطرش  ره  ربارب  رد  دراداو و  زیچ  ره  هب  نداد  رد  نت  هب  گرم  زا  رارف  يارب  ار  وا  ای  دزاس و 
نآ زا  كاـپ  ياهفدـه  قح و  هار  رد  ار  تداهـش  تبرـش  اراوـگ و  یگدـنز  تبرـش  دـناوتیم  مود ، هرهچ  رد  نآ  ریوـصت  هک  یلاـح  رد 

گرم زا  شابدازآ و  ریذپم ، ار  نآ  یتمیق  ره  هب  و  وشن ، میلست  یطرـش  ره  ربارب  رد  یگدنز  نیا  رطاخ  هب  دیوگب  ناسنا  هب  دزاس و  رتاراوگ 
. تسا رتكانتشحو  نآ  زا  یگدنز  نیا  یهاگ  تسین ، كانتشحو  هشیمه  گرم  هصالخ  سرتن ! زیمآراختفا 
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؟ میسرتیم گرم  زا  ارچ 

کیرات هایس و  شاهدنورپ  هک  سک  نآ  و  دنکیم ، ریسفت  قلطم  يانف  یتسین و  ینعم  هب  ار  نآ  هک  سک  نآ  دنـسرتیم ، گرم  زا  سک  ود 
! تسا

؟ دنهدیم تسد  زا  يزیچ  رگم  دننک  تشحو  كاپ  ياهفده  هار  رد  گرم  زا  ارچ  نآ ، هن  دناهتسد و  نیا  ءزج  هن  هک  اهنآ 
. تسا روهشم  اج  همه  رد  ناوارف  بات  بآ و  اب  تایح  بآ   » ناتسد

لد رد  اهوزرآ  و  هتفاب ، مه  هب  اههناسفا  نآ  يارب  و  تسا ، هدوب  یناوج  ریـسکا   » مان هب  يزیچ  يوجتـسج  رد  رـشب  ماـیا ، نیرتمیدـق  زا  زین  و 
. تسا هدنارورپ 

یگدـنز ناـیاپ  زا  رارف  تاـیح و  همادا  هب  قشع  و  گرم ، زا  یمدآ  تشحو  هلأـسم  نآ  دـنکیم و  تیاـکح  زیچ  کـی  زا  وگتفگ ، همه  نیا 
، دوشیم شزرارپ  يالط  هب  لیدبت  دـسرب  شزرا  مک  سم  هب  نوچ  هک  يزومرم  ییایمیـش  هدام  نامه  ایمیک »  » هناسفا هک  روط  نامه  تسا ،

. دشابیم رتشیب  تورث  بلج  يارب  ششوک  شالت و  و  يداصتقا ، رقف  زا  ناسنا  تشحو  رگنشور 
. تسا گرم  یگدنز و  نایاپ  هرخالاب  یگدوسرف و  يریپ و  زا  تشحو  هدننک  سکعنم  زین  یناوج  ریسکا  هناسفا 

دنـشوکیم اـهربق  هب  نداد  قرب  قرز و  اـب  دـنرفنتم و  ناتـسروگ  مسا  زا  دـنزیرگیم ، نآ  رهاـظم  زا  دنـسرتیم ، گرم  ماـن  زا  مدرم  رتشیب 
یسک دنهاوخیم  هک  یکانرطخ  ریغ  ای  كانرطخ - زیچ  ره  زا  دارفا  نداد  رارف  يارب  یتح  دنراپسب  یشومارف  تسد  هب  ار  نآ  یلصا  تیهام 

کی  سکع  مه  نآ  رانک  رد  گرم و  رطخ   » دنسیونیم نآ  يور  دنکن - بارخ  يراکتسد و  ار  نآ 
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. دنهدیم رارق  دنکیم  هاگن  ناسنا  هب  حور  یب  هریخ و  هک  همجمج  کی  تشپ  رد  ردبرض !»  » تلاح هب  یمدآ  هدرم  ناوختسا  تفج 

لاگنچ  ، » لجا یلیـس   ، » گرم يالویه   » نوچمه یتاریبعت  دوشیم ، هدـید  ناوارف  ایند  فلتخم  تاـیبدا  رد  گرم  زا  ناـسنا  تشحو  راـثآ 
. تسا یناگمه  بارطضا  تشحو و  نیا  ياههناشن  همه  نآ  دننام  اههد  توم و 

هک رفن  ود  نآ  ندرک  باوخ  ریبعت  و  تسا - هتخیر  وا  ياهنادـند  همه  دوب  هدـید  باوخ  رد  هک  دیـشرلا - نراـه  ياـیؤر  فورعم  ناتـساد 
«. دنریمب وت  زا  شیپ  وت  ناسک  همه  : » تفگ یکی 

دـص یمود  هب  هک  هدـننک - ریبعت  ود  ربارب  رد  نوراه  شنکاو  و  دوب » دـهاوخ  رتینـالوط  شناگتـسب  همه  زا  هفیلخ  رمع  : » تفگ يرگید  و 
. تسا تقیقح  نیا  يارب  يرگید  لیلد  زین  دز - هنایزات  دص  ار  یلوا  داد و  رانید 

یـسک و  درک ، ناج  شون  هنایزاتدص  دوب  هدرک  يراج  نابز  رب  ار  هفیلخ  ناسک  گرم  مان  هکنآ  اما  دندوب  هتفگ  ار  بلطم  کی  ود  ره  اریز 
! تفرگ شاداپ  رانید  دص  دومن  ادا  هفیلخ !  رمع  لوط   » بلاق رد  ار  اهنآ  گرم  هک 

زا هک  یـسک  اب  ار  یـسک  دنهاوخیم  هک  یماگنه  هب  ای  دشاب !» وت  رمع  تسا  ینالف  كاخ  هچره   » دـننامه قارغا ، زا  ولمم  ياهلثملا  برض 
نانچ نینچ و  امـش  زا  دـعب  لال »! منابز   » اـی و  دوب » نینچ  مه  ینـالف  امـش  زا  رود  : » دـنیوگیم دـننک  هیبشت  یتبثم  هبنج  رد  تسا  هتفر  اـیند 

یب یفارخ و  دص  رد  دـص  هچ  رگا  دـشاب  رثؤم  رمع  لوط  رد  ای  دـنک و  رود  ار  گرم  لامتحا  هک  زیچ  ره  هب  نداد  رثا  بیترت  ایو  دوشیم »
َو ُُهتاَکََرب  ْتَماد  هُدْجَم ، َماد  هَرْمُع ، َماد  دننام  ندوب  نادیواج  دولخ ، ماود  هملک  اب  هک  ییاهاعد  نینچمه  دسرب و  رظن  هب  ساسا 
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! ... اهلاس نیا  هب  لاس  دص  ای  دنک و  لاس  رازه  ار  وت  هزور  کی  رمع  ادخ  ای  هُْکُلم  ُهَّللا  َدَّلَخ 

. تسا تقیقح  نیا  زا  يرگید  هناشن  مادک  ره 
نآ لابقتـسا  هب  زاـب  شوـغآ  اـب  یتـح  دـنرادن و  تشحو  هجو  چـیه  هب  گرم  زا  هک  دنتـسه  يرداـن  دارفا  هـک  درک  ناوـتیمن  راـکنا  هـتبلا 

! دنراد ار  ییاعدا  نینچ  هک  تسا  ییاهنآ  زا  رتمک  بتارم  هب  یعقاو  دادعت  تسا و  مک  اهنآ  دادعت  اما  دنباتشیم 
؟ تساجک زا  تشحو  سرت و  نیا  همشچرس  دید  دیاب  نونکا 

. دسارهیم یتسین   » مدع و  » زا ناسنا  الوصا 

. تسا تورث  یتسین  نوچ  دسرتیم ، رقف  زا 
. تسا تمالس  یتسین  نوچ  دسرتیم ، يرامیب  زا 

. تسین نآ  رد  رون  نوچ  دسرتیم ، یکیرات  زا 
. تسین نآ  رد  یسک  نوچ  دسرتیم ، یلاخ  هناخ  زا  یهاگ  یلاخ و  نابایب  زا 

! دیسرتیمن صخش  نامه  هدنز  زا  هک  یتروص  رد  درادن ،، حور  نوچ  دسرتیم ، هدرم  زا  یتح 
. تسا زیچ  همه  یتسین  قلطم و  يانف   » وا رظن  رد  گرم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دسرتیم  گرم  زا  ناسنا  رگا  نیاربانب 

. دنکیم دیدهت  یتسین  انف و  هب  ار  وا  نوچ  دراد  تشحو  هدنرد  ناویح  هقعاص و  هلزلز و  زا  رگا  و 
ار دوخ  سنج  تسانشآ و  یتسه  اب  یتسه  و  تسا ، یتسه »  » ناسنا اریز  تسین ، هاریب  رود و  نادنچ  هیحور  زرط  نیا  یفسلف ؛ رظن  زا  هتبلا 
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. تسابرهک هاک و  نوچمه 

؟ دنکن رارف  ارچ  دنک ، رارف  دزیرگب و  نآ  زا  دیاب  درادن ، تیخنس  بسانت و  هنوگ  چیه  یتسین »  » اب اما 
ریـسفت زیچ  همه  نایاپ  انف و  یتسین و  ینعم  هب  گرم  رگا  تسا  حیحـص  اـهنیا  همه  هکنیا : نآ  دـنامیم و  یقاـب  نخـس  کـی  اـجنیا  رد  یلو 

اج و هب  اًلماک  دناهتفگ  گرم  يالویه  هرابرد  هچنآ  دوب و  دـهاوخن  رتكانتـشحو  نآ  زا  يزیچ  دوش  ریـسفت  نینچ  نیا  رگا  یتسار  و  دوش ،
. تسا دروم  هب 

ماگ یناهج  هب  تخـس ، هاگرذگ  نیا  زا  روبع  اب  میـشاب  دقتعم  و  مینادب ، يوناث  دلوت  کی  ردام - زا  نینج  دلوت  نوچمه  ار - گرم  رگا  اما 
رد ینونک و  طیارـش  رد  هک  تسا  ییاـه  تمعن  عاوـنا  زا  وـلمم  رتشخب و  مارآ  رتـغورفرپ ، رتعیـسو ، رایـسب  ناـهج  نیا  زا  هک  میراذـگیم 

نیا نآ ، اب  هسیاقم  رد  هک  مینادـب  یگدـنز  زا  يرتیلاع  رتلماک و  عون  ار  گرم  رگا  هصالخ  تسین ، روصت  لـباق  اـم  يارب  یلعف  یگدـنز 
- هکلب دوب ، دهاوخن  الویه ، كانتـشحو و  زیگناترفن و  زیچ  ًاملـسم  تروص  نیا  رد  دوشیم ، بوسحم  گرم  میتسه  نآ  رد  هک  یگدـنز 

. تسا ینتشاد  تسود  ابیز و  ییایؤر ، زیگنالد و  دوخ - ياج  رد 
قوف ییابیز  تفاطل و  همه  نآ  اب  حاورا ، هنارک  ادیپان  نامـسآ  زارف  رب  هک  دـشخبیم  وا  هب  يرپ  لاب و  دریگیم ، ناسنا  زا  یمـسج  رگا  اریز 

. دنکیم زاورپ  مغ ، هودنا و  عازن و  گنج و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  روصت و  دح 
: دهدیم روتسد  دنمشناد  میکح  هب  دراد  ار  رکفت  زرط  نیا  هک  يرعاش  هک  تساجنیا 

ینامب  يریمب  نوچ  یگدنز  نیا  زکیناگدنز  نینچ  زا  میکح  يا  ریمب 
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یناهر  شزاب  زآ  ربنچ  زا  وچتناج  غرم  دنک  يولع  ياهرفس 
ینآ ! رد  کنیاک  سرت ، یگدنز  نیا  زايراد  شیپ  رد  هک  یتایح  زا  سرتم 

: دیوگیم رورس  دجو و  تاهابم و  اب  يرگید  رعاش  زین  و 
منکف  رب  هدرپ  هرهچ  نیا  زا  هک  یمد  نآ  شوخمنت  رابغ  دوشیم  ناج  هرهچ  باجح 

منمچ  نآ  غرم  هک  ناوضر  هضور  هب  مورتسا  یناحلا  شوخ  نم  يازس  هن  سفق  نینچ 
: دیوگیم يرگید  و 

مندب  زا  دناهتخاس  یسفق  يزور  هس  ودكاخ  ملاع  زا  مین  متوکلم ، غاب  غرم 
منب  یلاب  رپ و  شیوک  رس  ياوه  هبتسود  رب  ات  منک  زاورپ  هک  زور  نآ  مّرخ 

: دنکیم توعد  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنزیم و  دایرف  گرم  هب  رگید  رعاش  هرخالاب 
گنت  گنت  مریگب  ششوغآ  رد  اتيآ  نم  دزن  وگ  تسا  درم  رگا  گرم 

گنر  گنر  دناتس  یقلد  نم  وانادواج ز  مناتس  یناج  وا  نم ز 
. درادن لوا  لکش  اب  یتهابش  چیه  هک  دریگیم  دوخ  هب  يرگید  لکش  هلأسم  دوشیم و  نوگرگد  یلک  هب  بلطم  هرهچ  هک  تساجنیا 
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راحتنا قیرط  زا  اًلثم  ای  و  لیلد ، نودب  لصاح ، یب  گرم  دیوگیمن  زگره  دراد  گرم  هلأسم  زا  یتشادرب  نینچ  هک  سک  نآ  تسا ، یهیدب 

اب هتخیمآ  كاپ و  نامرآ  فده و  هار  رد  هک  دباتشیم  هوکشرپ  یگرم  لابقتـسا  هب  وا  هکلب  تسا ، یملاع  نانچنآ  هب  هچیرد  یـشکدوخ ، و 
رتشیب رمع  زور  دـنچ  رطاـخ  هب  یتخبدـب  هنوگ  ره  تلذ و  هب  نداد  رد  نت  زا  ار  ناـسنا  هک  یگرم  دـشاب ، تماهـش  يراکادـف و  یناـمرهق و 

. دناهریم

گرم زا  تشحو  رگید  لماع 

یناگدنز رکنم  و  دننک ، ریسفت  قلطم  یتسین  انف و  ینعم  هب  ار  گرم  هکنیارطاخ  هب  هن  دنراد ، تشحو  ندرم  زا  هک  دنتـسه  زین  رگید  یعمج 
ياهتازاجم اسرف و  تقاط  ياههجنکش  هک  دننیبیم  کیرات  هایس و  ار  دوخ  لامعا  هدنورپ  ردقنآ  هکنیا  رطاخ  هب  هکلب  دنشاب ، نآ  زا  سپ 

. دنهدیم ار  یلامتحا  نینچ  لقاال  ای  دننکیم و  هدهاشم  دوخ  مشچ  اب  ایوگ  ار  گرم  زا  دعب  كاندرد 
هتبلا دوریم ، راد  هبوچ  يوس  هب  هدش و  دازآ  نادنز  ياههملیم  تشپ  زا  هک  دننامیم  یمرجم  هب  اریز  دنسرتب ، گرم  زا  دنراد  قح  زین  اهنیا 

! راد هبوچ  يوس  هب  نادنز  زا  يدازآ  هن  اما  تسا ، بوخ  يدازآ 
هجنکـش ینعم  هب  هکلب  مادعا  ینعم  هب  هن  راد » ، » تسا راد  هبوچ  يوس  هب  نتفر  اب  مأوت  زین  ایند ، نادـنز  ای  ندـب ، نادـنز  زا  مه  اهنیا  يدازآ 

. نآ زا  رتدب  ییاه 
كاپ ياهفدـه  هار  رد  گرم  زا  ارچ  دنـسرتب ؟ گرم  زا  ارچ  دـنراد  هایـس  کـیرات و  هدـنورپ  هن  دـننیبیم ، اـنف  ار  گرم  هن  هک  اـهنآ  اـما 

... ؟ ارچ دنشاب ؟ هتشاد  تشحو 
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ترطف قامعا  رد  داعم  ياههشیر 

هراشا

نیتسخن ياهناسنا  یتح  ماوقا  مامت  دـشابیمن ، ام  هب  رـصحنم  تاماهلا  نیا  تسین ، یگدـنز  نایاپ  گرم  دـنیوگیم : ام  هب  يرطف  تاماهلا 
. دناهتشاد نامیا  نآ  هب  یبلاج  زرط  هب  دوجوم  كرادم  یهاوگ  هب  دناهتسیزیم  خیرات  زا  لبق  هک 

يور هـک  دوـشیم  شخپ  ییوـیدار - جاوـما  هیبـش  يزوـمرم - جاوـما  اـهناشکهک ، نورد  زا  اهنامــسآ ، قاــمعا  زا  هتــسویپ  دــنیوگیم :
. دراذگیم رثا  يوق  هدنریگ  ياههاگتسد 

ندمت زا  رتهتفرـشیپ  بتارم  هب  ییاهندمت  ایآ  تساجک ؟ زا  نآ  یلـصا  همـشچرس  دوشیم و  هرباخم  اجک  زا  جاوما  نیا  دنادیمن  سک  چیه 
ای و  دـننکیم ؟ هرباخم  نایناهج  هب  ییاه  مایپ  جاوما  نیا  هلیـسو  هب  اهنآ  ناـبحاص  هک  دراد  دوجو  اـم  یـسمش  هموظنم  يارواـم  رد  ناـینیمز 

. مینادیمن دراد ؟ يرگید  همشچرس 
هب تسا و  هتخانـشان  زین  نآ  همـشچرس  هک  دسریم  ام  هب  ًابترم  يزومرم  ياهمایپ  زین  ام ، ناج  نورد  زا  ام ، دوجو  قامعا  زا  هکنیا  رتبیجع 
هب ار  یلصا  طوطخ  اهیهار  ود  رس  رب  دوشیم ، ام  هب  یفلتخم  تاماهلا  مینادیم  ردق  نیمه  میراذگیم ، نآ  رب  داهن »  » ای ترطف   » مان راچان 

ناشن  ام 
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. دشوجیم ام  نورد  زا  يزومرم  زرط  هب  تاماهلا  نیا  و  دنهدیم ،

ربخ بسک  لابند  هب  ار  ام  ینورد ؛ زومرم  يورین  نیمه  دـهدیم ، خر  ناهج  هطقن  نیرترود  رد  ای  ام  کیدزن  رد  یناهگان  هثداح  کی  اًلثم :
تـسین مولعم  هک  ياهثداـح  يارجاـم  ندینـش  ندـید و  هب  قاـیتشا  همه  نیا  تلع  هچ  هب  ارچ و  مینادـب  ناـمدوخ  هکنیا  نودـب  دتـسرفیم و 

. میریگیمن مارآ  هدوب  هچ  میمهفن  ات  میزادنایم و  راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ياهورین  میراد  دشاب  هتشاد  ام  هب  یطابترا 
« يواـکجنک سح   » ار نآ  ماـن  مینیبیم  دـعب  دوشیمن . ادـج  اـم  زا  مه  رمع  رخآ  اـت  تساـم و  هارمه  رمع  تاـظحل  نیتسخن  زا  تلاـح  نیا 

. تسا یمدآ  داهن  ترطف و  ءزج  دنیوگیم  دناهدراذگ و 
رایتخا رد  يرطف  تاماهلا  نیا  همشچرس  هرابرد  يرتشیب  حیـضوت  دناوتیمن  سک  چیه  یلو  تسا ، ناوارف  يرطف  تاماهلا  زیارغ و  نیا  ریظن 

. تسین يدیدرت  ام  ینیوکت  ییامنهار  رد  اهنآ  شفن  اهنآ و  دوجو  لصا  رد  لاح  ره  هب  اما  دراذگب ، ام 
***

: تسا يرطف » تاماهلا   » نیمه هملج  زا  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  نامیا 
نامیا گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  زین  خیرات  زا  لبق  نارود  رد  هکلب  دوخ  خـیرات  لوط  رد  رـشب  هک  میراد  تسد  رد  یناوارف  یخیرات  دـهاوش 

هب ناگدرم  هارمه  هک  ییایشا  نانآ و  ياهربق  نامتخاس  یگنوگچ  هدنام و  راگدای  هب  نیشیپ  ياهناسنا  زا  هک  یفلتخم  راثآ  هتشاد و  خسار 
گرم زا  سپ  یگدنز  هلأسم  ناسنا  هک  تسا  عوضوم  نیا  رب  هاوگ  همه  دمآ - دهاوخ  نآ  حیـضوت  ًاحورـشم  هک  نانچ  دندرپسیم - كاخ 

. هتفایرد ینورد  ماهلا  کی  قبط  ار 
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نامز نیرترود  ات  نآ  زا  شیپ  خـیرات و  لوط  مامت  رد  ار  دوخ  ماکحتـسا ، نیا  اب  دـناوتب  دـشابن و  يرطف  ياهلأسم  درک  ناوتیمن  رواـب  اریز 

. دنک ظفح  تسا  هدیبات  ام  رکف  نهذ و  رد  نآ  زا  یگنر  مک  عاعش  زورما  هک  ییاه 
ینادواج یگشیمه و  لیلد ، نیمه  هب  دنراد و  يرطف  يزیرغ و  هتسه  کی  ًامتح  دوشیمن  ادج  رـشب  زا  زگره  هک  راد  هشیر  لئاسم  هنوگنیا 

. دوب دنهاوخ 
: هک دنکیم  حیرصت  فورعم ، سانش  هعماج  گینک » لیئوماس  »

ياههدرم هکنیا  لیلد  هب  دناهدوب ، بهذم  ياراد  اهلاتردنائن »  » ینعی هدـمآ - تسد  هب  تایرفح  رد  اهنآ  راثآ  هک  يزورما - ناسنا  فالـسا  »
يایند دوجو  هب  ار  دوخ  هدیقع  قیرط  نیدـب  دـنداهنیم و  ناشرانک  ار  ناشراک  رازبا  دـندرپسیم و  كاخ  هب  یـصوصخم  عضو  هب  ار  دوخ 

(1) «. دندناسریم توبث  هب  رگید 
هتشگ زاغآ  رشب  خیرات  هن  دوب و  هدش  عارتخا  طخ  هن  زونه  هک  یماگنه  هب  دناهتسیزیم ، لبق  لاس  رازه  اههد  لاتردنائن  ياهناسنا  مینادیم 

. دوب
هاوگ لامعا  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  اما  دیآیمن ، راک  هب  یلعف  یگدنز  رازبا  دشاب - هچ  ره  گرم - زا  سپ  یگدـنز  رد  هک  تسا  تسرد 

. تسا گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  يزورما  ناسنا  فالسا  نامیا  رب 
ودسیونب خیرات  لد  رد  ناگدنیآ  يارب  ار  دوخ  تشذگرـس  حرـش  دـناوتیم  ناسنا  دراذـگیم و  دوجو  هلحرم  هب  اپ  ییادـتبا  طخ  نیتسخن 

رد ایند  للم  زا  هک  یخیراوت  نایم  رد  «: » هلامربلآ  » فورعم خروم  هتفگ  هب  هک  دنتـسه  رـصم  مدرم  رتماگـشیپ  همه  زا  اجنیا  رد  دـیامن ، تبث 
ینامز  رد  هک  دنکیم  رکذ  ار  یعیاقو  اریز  دشابیم ، رتیمیدق  همه  زا  رصم  تلم  خیرات  میراد  تسد 

هحفص 291. لوا ، دلج  گینک ، لیئوماس  یسانشهعماج  - 1
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(1) «. تسا هدش  عقاو  شیپ  لاس  رازه  جنپ  زا  رترود 

لئاق يدایز  تافیرـشت  نآ  يارب  هتـشاد و  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  یمکحم  هدیقع  ناماس  نآ  مدرم  هک  دهدیم  ناشن  رـصم  نهک  خیرات 
. دندوب هتخیمآ  یتافارخ  اب  رگید - ماوقا  زا  يرایسب  دننام  ار - نآ  هچرگ  دناهدوب ،

هدرم حور  هک  دندوب  هدقع  نیا  رب  رصم  مدرم  : » دسیونیم وا  تسا ، دیفم  یتاهج  زا  نآ  لقن  هک  دراد  یبلاج  ثحب  اجنیا  رد  هدربمان  خروم 
« نیمکاـحلا مـکحا   » رـضحم هـب  ار  وا  هـک  یماـگنه  دـباییم ...  روـضح  سیریزآ »  » گرزب دـنوادخ  رـضحم  رد  هدرک و  تقراـفم  ربـق  زا 
( یغاب و   ) هعرزم راپـسهر  دـیآ ، نوریب  كاـپ  باـسح  زا  هک  یحور  دنجنـسیم ، تقیقح  نازیم  رد  ار  وا  بلق  دـنیامنیم  يربهر  سیریزآ 

 .... دجنگن روصت  رد  شتکرب  دح  هک  دوشیم 
هک تشادرب  رد  ار  ییاه  هلمج  بلاج  بیجع و  همان  نیا  دشاب  اهنآ  يامنهار  ایند  نآ  هب  رفـس  رد  هک  دنتـشاذگیم  ياهمان  تاوما  رانک  رد 

: بیترت نیا  هب  دوش  كاپ  ددرگ و  ءيرب  شاهمذ  ات  دیوگب  سیریزآ )  ) گرزب دنوادخ  رضحم  رد  دیاب  هدرم 
! تلادع یتسار و  دنوادخ  يا  ماقم و  یلاع  دنوادخ  يا  دزاربیم  وت  هب  یگرزب 

 .... ماهتشگن بلقت  نوماریپ  مدرم  ربارب  رد  نم 
. ماهدرزاین ار  ینز  هویب  چیه 

. ماهتفگن غورد  ياهمکحم  رد 
. ماهدشن هدولآ  ریوزت  گنرین و  هب 

. ماهدرکن لیمحت  دهد  ماجنا  زور  کی  رد  دناوتب  هچنآ  زا  شیب  رگراک  هب 

هحفص 15. لوا ، دلج  قرش ، للم  خیرات  هلامربلآ ، خیرات  - 1
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. ماهتشگن یلبنت  درگ  ماهدیزرون . لهاکت  هفیظو  ماجنا  رد 

. ماهتشادن اور  ار  تاسدقم  مارتحا  کته 
. ماهدرکن تیاعس  شیاقآ  دزن  ياهدنب  زا 

. ماهدیربن ار  یسک  نان 
. ماهتخادنین هیرگ  ار  یسک 

. ماهتشکن مدآ 
(1). ماهدیدزدن ار  تاوما  هقوذآ  اهراون و 

 .... ماهدرکن بصغ  ار  یسک  نیمز 
. ماهتفرگن راوخ  ریش  لافطا  ناهد  زا  ریش 

. ماهدرکن عطق  ار  يرهن  چیه 
 .... كاپ مکاپ ، نم 

رد تسیچ  دنادیمن  يدب  هتفگن . غورد  هتـشگن  یهانگ  درگ  هک  دیهد  هار  دوخ  هب  ار  موحرم  نیا  تسا  باسح  زور  هک  زورما  تاضق ! يا 
وا هدوب ، ناگتـشرف )  ) نایادـخ يدونـشخ  بجوم  مدرم و  هجوت  دروم  وا  لامعا  هدراذـگن ، ورف  ار  فاصنا  قح و  بناج  شاـعم  یگدـنز و 

 ...«. كاپ زین  شتسد  ود  ره  تسا و  كاپ  شناهد  هدیناسر ، اذغ  تاوما  هب  هدرک و  نابرق  ادخ  هار  رد  هدیناشوپ ، ار  ناگنسرگ 
تانـسح و هریبـک و  یـصاعم  رـصم  مدرم  هک  دوـشیم  نشور  یبوـخ  هب  تاراـبع  نـیا  زا  : » دـیوگیم نخـس  نـیا  لـقن  زا  سپ  هلاـمربلآ » »

ار تابحتسم 

هیثاثا و تسد  کی  اذـل  دـنراد ، اذـغ  تیبلا و  ثاثا  هب  زاین  ناهج  نیا  هب  تشگزاب  زا  سپ  ناگدرم  هک  دنتـشادنپیم  رـصم  مدرم  ایوگ  - 1
. دندیچیپیم ناگدرم  مادنا  رب  هک  تسا  یئایموم  ياهراون  نامه  ًارهاظ  زین  راون  زا  روظنم  دندرکیم . نفد  اهنآ  اب  اذغ  يرادقم 
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(1) «. دناهدادیم صیخشت  هنوگچ 

ياهمدآ هک  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  اریز  هدوبن ، ام  زورما  يراک  هتیلامروف  يزاس و  هنحـص  یگدـنز » نالیب   » نیا زا  اهنآ  روظنم  تسا  مّلـسم 
رد یتسرد  فرح  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  دـهد  هئارا  ار  ینالیب  نینچ  دـناوتیم  ناسنا  اًلثم  هک  دـندوب  هدرک  فشک  ار  اههار  نیا  زور  نآ 
رثا هچ  گرم  زا  سپ  یگدـنز  هب  هجوت  دوب و  دـهاوخ  یبوـخ  مدآ  هچ  دـشاب  نیا  شلمع  نـالیب  یناـسنا  رگا  هک  تسا  نشور  دـشاب و  نآ 

. تسا هدراذگ  وا  يور  یقیمع  یتیبرت 
ندـمت دـننام  دـندمآ  دوـجو  هب  نآ  زا  سپ  اـی  رـصم  ندـمت  نراـقم  هک  رگید  نهک  ياهندـمت  رد  هک  دـیوگیم  اـم  هب  خـیرات  لاـح  ره  هب 

. تسا هتشاد  یصاخ  تیعقوم  صوصخب  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  داقتعا  یلک و  روطب  بهذم  نایناریا ، ناینانوی و  نایروشآ ، ناینادلک ،
ار نآ  زا  ییاـههنومن  هدـنیآ  رد  درادـن و  حیـضوت  هب  يزاـین  تسا و  راکـشآ  اًـلماک  زین  ناـهج  گرزب  بهاذـم  رد  عوـضوم  نیا  هب  هجوـت 

. دید میهاوخ 
دزردـیر  » هلجم زا  یمالـسالا » نیدـلا  حور   » باتک هدنـسیون  یمالـسا  فورعم  دنمـشناد  هک  یهجوت  لباق  هتکن  هب  ار  امـش  هجوت  اجنیا  رد 

دوجو هب  يزیرغ  روش  هک  تسا  نیا  تقیقح  : » دیوگیم وا  مینکیم ، بلج  دنکیم  لقن  لیب » تنـس  نف  نامرون   » زا ربماون 1975  تسجیا »
هشیر دزاس ، عناق  یتقیقح  هب  ار  ناسنا  دهاوخیم  ادخ  هاگ  ره  اریز  تسا  هلئسم  نیا  لیالد  نیرتمکحم  زا  یکی  گرم  زا  سپ  رگید  ناهج 

. دنکیم سْرَغ  وا  ترطف  زئارغ و  نیمزرس  رد  ار  نآ 
رد یمومع  ساسحا  عون  کی  رگید  يارس  رد  نادیواج  یگدنز  هب  هدیقع 

هحفص 47 و 48. لوا ، دلج  نانوی ، قرش و  للم  خیرات  هلامربلآ ، - 1
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نآ يوس  هب  تعرـس  نیا  اب  ام  هک  يزیچ  ًاملـسم  تسیرگن . نآ  هب  تراـقح  رظن  اـب  ناوتیمن  هک  يروط  هب  تساـهناسنا ، همه  دوجو  نورد 

. دراد دوجو  ام  نورد  رد  هک  تسا  یساسا  هشیر  کی  لمعلاسکع  میوریم 
لماع ییاهنت  هب  ماهلا  هشیمه  تسا . ینورد  كرد  ماهلا و  قیرط  زا  هکلب  میروآیمن  نامیا  يداـم  لـئالد  قیرط  زا  قیاـقح  هنوگ  نیا  هب  اـم 

: دیوگیم نوسگرب »  » هک روطنامه  دوشیم و  بوسحم  قیاقح  كرد  يارب  یمهم 
كرد ار  تقیقح  ماـهلا ، زا  یقرب  اـب  ناـهگان  دنـسریم  تسا  تاـبثا  هـب  دـنمزاین  هـک  یملع  تـیعقاو  کـی  هـب  نادنمـشناد  هـک  یماـگنه  »

(1) «. دننکیم
. تسا يرطف  تاماهلا  نیمه  زا  گرم  زا  دعب  یگدنز  هب  هدیقع  و 

! اهههاریب ندومیپ 

تافارخ زا  رـس  دنوشن  يربهر  تسرد  رگا  دـننکیم ، کمک  گرم  زا  سپ  یگدـنز  يامعم  فشک  رد  ار  ناسنا  يرطف ، تاماهلا  هکنیا  اب 
! دندرپسیم كاخ  هب  ناهاشداپ  هارمه  ار  ابیز  نارتخد  اهنهاک ، اهکقلد و  کیزکم  اقیرفا و  رد  هنوگچ  دندروآیم . رد  بیرغ  بیجع و 

. دوب توافتم  رایسب  زورما  اب  هک  تشاد  يرگید  هرهچ  ایند  شیپ  لاس  رازه  شش  ًابیرقت 
هچ تشاد و  راک  ورـس  تاناویح  تسوپ  ناوختـسا و  بوچ و  گنـس و  اب  اهنت  ناسنا  و  دوبن ، يرثا  يزلف  نوگاـنوگ  ياـهرازبا  همه  نیا  زا 

. ندرک یگدنز  لیاسو  نیا  اب  اهنت  تسا  لکشم 

هحفص 116. یمالسالا ، نیدلا  حور  - 1

! اهههاریب www.Ghaemiyeh.comندومیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 47 

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

http://www.ghaemiyeh.com


38 ص :
ياهامیپاوه شرغ  هن  اـهبمب و  راـجفنا  ياـغوغ  هن  رکیپ و  لوغ  ياهنیـشام  يادـص  هن  دوب ، رتمارآ  رایـسب  زورما  زا  اـیند  لاـح  نیا  اـب  یلو 

! دوب تافیرشت  نودب  هداس و  تیاهن  یب  گرم - نوچمه  یگدنز - دوبن ، يربخ  کی  چیه  زا  توص  قوفام 
دوخ تاساسحا  زا  ياهشوگ  دیاش  تسنادیم  ار  نتشون  رگا  هتشاد ، گرم  یگدنز و  زا  یساسحا  هچ  زور  نآ  ناسنا  مینادیمن  یتسرد  هب 
. تفرگن تروص  راک  نیا  دوب و  هدشن  عارتخا  طخ  زونه  هنافسأتم  اما  دوب ، هدراذگ  راگدای  هب  شیوخ  زورما  واکجنک  نادنزرف  يارب  ار 

روط نامه  دـندرک و  ظفح  دوخ  رد  زورما  يارب  ار  زور  نآ  ياهناسنا  یگدـنز  راثآ  زا  ییاهبنارگ  ياههنیجنگ  نیمز  قامعا  اهراغ و  اـما 
هب هدیقع  اهنآ  دهدیم  ناشن  هدنام - راگدای  هب  اهنآ  زا  هک  ییاهربق  یگنوگچ  ًاصوصخم  و  راثآ - نیا  میدرک  هراشا  هتـشذگ  ثحب  رد  هک 
هب تشگزاب  زا  سپ  هکنیا  لایخ  هب  دـندرپسیم  كاخ  هب  اهنآ  اـب  ار  ناـگدرم  راـک  رازبا  لـیلد  نیمه  هب  دنتـشاد و  گرم  زا  سپ  یگدـنز 

. تفرگ دهاوخ  رارق  اهنآ  هدافتسا  دروم  یگدنز 
یناشیپ رد  و  تسین ، یماهبا  هنوگ  چیه  ياج  تازلف ) فشک  طخ و  شیادیپ   ) خیرات رـصع   » هب وا  دورو  زا  سپ  زیخاتـسر ، هب  ناسنا  داقتعا 

. تسا هدش  تبث  للم  ماوقا و  خیرات 
. دهدیم ربخ  یمدآ  تشرس  ترطف و  اب  هدیقع  نیا  ندوب  هتخیمآ  زا  میتفگ - هکنانچ  اهنیا - همه  و 

***
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! اهههاریب رد  ینادرگرس  ترطف و  زا  فارحنا 

مـسج حور و  زاین  دروم  هک  یفلتخم  لئاسم  لابند  هب  ار  ناسنا  راکدوخ ، هاـگآدوخان و  هزیگنا  کـی  تروص  هب  هراومه  يرطف » تاـماهلا  »
ام رب  راک  مینک ، فشک  لقع  يورین  هبرجت و  شیامزآ و  اب  ام  ار  زیچ  همه  دوب  انب  و  دـندوبن ، يرطف  تاـماهلا  نیا  رگاو  دنتـسرفیم  تسوا 

. دشیم لکشم  رایسب 
ندـمت و ریـسم  رد  تعرـس  نیا  اب  ناسنا  هک  تسا  هدـش  ببـس  یبرجت ) یلقع و  تافاشتکا  يرطف و  تاماهلا   ) هاگتـسد ود  نیا  یگنهاـمه 

. دنک يورشیپ  لماکت 
ینعی دراد ، ناسنا  ینهذ  تایوتحم  رکف و  زرط  هب  یگتـسب  هراومه  يرطف  تاماهلا  نیا  زا  حیحـص  يریگهجیتن  هک  درک  شومارف  دـیابن  اـما 

ییامندوخ هنوگژاو  یهاگ  صقاـن و  طـحنم و  تروص  هب  اـهنآ  يرطف  تاـماهلا  دنـشاب  ناوتاـن  فیعـض و  ملع  رکفت و  رظن  زا  يدارفا  رگا 
. دنکیم

نیا ریغ  رد  دنـشاب  هتـشاد  ياهدنزرا  هدنز و  لوصحم  ات  دـنوش  يرایبآ  شناد  ملع و  بآ  اب  هراومه  دـیاب  يرطف  تاماهلا  رگید : ترابع  هب 
. دنهدب سوکعم  هجیتن  تسا  نکمم  هاگ  دش و  دنهاوخ  تاموهوم  تافارخ و  عاونا  اب  هتخیمآ  تروص 

يارب ار  ناسنا  تسا و  لـسن » ظـفح   » يارب يرطف  یعیبط و  ماـهلا  عون  کـی  یـسنج » هزیرغ  : » دز ناوتیم  عوضوم  نیا  يارب  ینـشور  لاـثم 
لـسن هدننک  دوبان  هک  دروآیم  نوریب  اشحف  زا  رـس  دش ، هتخیمآ  طحنم  قالخا  تسپ و  راکفا  اب  رگا  یلو  دنکیم ، جیـسب  دوخ  لسن  ياقبا 

. دتفایم نایرج  هب  دوصقم  سکع  تهج  رد  تسرد  ینعی  تسا ،
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یتاررقم دزیرن ، مه  هب  ار  یعامتجا  ماظن  دزاسن و  لزلزتم  ار  اـهنآ  لـسن  یـسنج  جرم  جره و  هکنیا  يارب  ناـهج  ماوقا  همه  رگید ، يوس  زا 

نیگنـس هدـیچیپ و  ناـنچنآ  یناداـن ، يرکف و  هتوـک  رثا  رب  تاـماظن  تاررقم و  هنوـگ  نیا  هاـگ  اـما  دـناهدش ، لـئاق  یئوشاـنز  ناـمیپ  يارب 
. دوب دهاوخ  لسن  ظفح  نایز  هب  ود  ره  هک  دیامنیم  توعد  اشحف  هب  نداد  رد  نت  ای  جاودزا و  كرت  هب  ار  دارفا  هک  ددرگیم 

. دهدیم لسن  ظفح  يارب  سوکعم  هجیتن  یسنج  هزیرغ  طلغ  يربهر  نیاربانب 
راگدـیرفآ يوجتـسج  رد  يرطف - ماهلا  کی  قبط  ناسنا - اًلثم  تسا . روط  نیمه  هلأسم  زین  نآ ، هب  طوبرم  تاماهلا  و  یحور ، ياـهزاین  رد 

تداـع نیا  اریز  دزاـسیم ، راـتفرگ  ساـیق » هیبـشت و   » لاـگنچ رد  ار  وا  یناداـن  لـهج و  هاـتوک و  راـکفا  یهاـگ  یلو  تسا  یتـسه  ناـهج 
. دننکیم هیبشت  سایق و  دوخ  اب  ار  زیچ  همه  دنهدیم و  رارق  زیچ  همه  روحم  ار  دوخ  هک  تسا  نارکف  هتوک  یگشیمه 

لیو  » روهـشم خروـم  هتفگ  هب  دنتـسرپیم و  یقیقح » يادـخ   » زج ار  زیچ  همه  هک  دـسریم  ییاـج  هب  راـک  ساـیق  هیبـشت و  نـیا  لاـبند  هـب 
دروم ادخ  ناونع  هب  نیمز  زا  هشوگ  کی  رد  يزور  يدـنه  لیف  ات  هتفرگ  يرـصم  کسوس  زا  یناویح  ره  : » تفگ ناوتیم  ًابیرقت  تنارود »

(1) «! تسا هدوب  شتسرپ 
کچوک و ياـهتب  هک  دـناهدید  ار  ییاـه  هناـختب  دوخ  مشچ  اـب  دـنیوگیم  اـم  هب  دـنیآیم  زورما  نپاژ  زا  هک  یتارفاـسم  هکنیا  رتبیجع  و 

سیدقت  ار  نآ  یعمج  هتشاد و  دوجو  اهنآ  رد  نز !» درم و  یلسانت  تالآ   » لکش هب  یگرزب 

هحفص 93. لوا ، دلج  تنارود ، لیود  خیرات  - 1
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! دناهدرکیم

راومه وا  يارب  گرم  زا  سپ  ناهج  هب  ینالقع  هجوت  يارب  ار  هار  و  هتفاتـش ، ناـسنا  يراـی  هب  يرطف  ماـهلا  هک  زیخاتـسر  داـعم و  هلأـسم  رد 
تافارحنا ببس  نیب  هتوک  مدرم  راکفا  جوعم  جک و  ياههشیش  زا  يرطف  ماهلا  نیا  وترپ  روبع  اریز  هدمآ ، شیپ  لاکـشا  نیمه  زین  دناهدومن 

. تسا هتخاس  نوگرگد  ار  هلأسم  نیا  هفایق  هدش و  یناوارف  ياهيور  جک  و 
و ددرگ ، یندرکنرواب  بیرغ و  بیجع و  تافارخ  راتفرگ  زیخاتسر  هلأسم  رد  رشب  هک  تسا  هدش  ببس  اهسایق » هیبشت و   » نامه تقیقح  رد 

اجنیا زا  ار  شزاین  دروم  بابـسا  مزاول و  لیاسو و  مامت  دیاب  تسا ، ناهج  نیا  یگدنز  نیع  رظن  ره  زا  ناهج ، نآ  یگدـنز  هکنیا  نامگ  هب 
. دتسرفب وا  هارمه 

! زیگنافسا کحضم و  تافارخ 

. تسا هدش  يروآ  هدنخ  ًانایحا  زیگنافسا و  لامعا  بجوم  خیرات  لوط  رد  یفارخ  رکف  زرط  نیا 
زا لالم  ات  دـندرکیم  نفد  وا  اب  هدـنز  هدـنز  ابیز  رتخد  هدزاود  لیابق ، نارـس  گرم  ماگنه  هب  هک  هدوب  لومعم  وگنک »  » مدرم نایم  رد  اًـلثم 

. دنیادزب ناهج ، نآ  رد  وا  رطاع  رطاخ 
ردـکت زا  هک  دـندرپسیم  كاخ  هب  وا  هارمه  ار  هلیبق  سیئر  نیدـمک ) هشیپ  رنه  حالطـصا  هب   ) کقلد کیزکم »  » یلاها یـضعب  هکنیا  ای  و 

. دنک يریگولج  ایند  نآ  رد  يو  رطاخ 
رواشم ات  دندرکیم  نفد  دوخ  ناگرزب  اب  هدنز  هدنز  ار  نهاک  کی  یهاگ  و 
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(1)! ددرگ رگید  يارس  رد  وا  یناحور  یبهذم و 

ناگدرم ات  دنزیوایب  زیوآتخر ) ياج  هب   ) یتخرد هب  هکلب  دننکن  نفد  اهنآ  اب  ار  ناگدرم  ياهـسابل  هک  هدوب  مسر  ماوقا  زا  ياهراپ  نایم  رد 
! دنوشن تحاران  یگنهرب  زا  دنشوپب و  ار  نآ  ًاروف  یگدنز  زا  سپ 

. تسا هتشادن  حور  تشگزاب  زا  سپ  ندب  نآ  زا  هدافتسا  زج  ياهفسلف  میدق ، رصم  رد  ناگدرم  ندرک  ییایموم 
یـصوصخم یئایمیـش  داوم  اـب  ار  هدرم  ندـب  هک  بیترت  نیا  هب  هدوـب ، هدرم  ندـب  یگدیـسوپ  داـسف و  زا  يریگوـلج  يارب  ندرک  ییاـیموم 

صوصخم ياهغمـص  هب  هتـشغآ  یناتک  ياهراون  هیال  نیدـنچ  اب  ار  نآ  دـشیم  کـشخ  اًـلماک  دـسج  هکنآ  زا  سپ  دـندرکیم و  کـشخ 
نیدنچ رد  ار  نآ  یهاگ  هتـشاذگ و  یـصوصخم  ياهتوبات  رد  ار  اهنآ  سپـس  دوب . مزال  راک  نیا  يارب  ناتک  رتم  دص  دنچ  دندیناشوپیم و 

. دندرکیم میسرت  یبلاج  ياهشقن  رخآ ، گرزب  توبات  يور  دندادیم و  ياج  رگید  توبات 
! تشاد مزال  تقو  زور  داتفه  یهاگ  دسج  کی  ندرک  ییایموم 

ياههزوم زا  يرایـسب  رد  زورما  هک  يروطب  دنتـشاد  يداـیز  تراـهم  راـک  نیا  رد  نایرـصم  یلو  دوبن ، رـصم  روشک  صوصخم  ییاـیموم ،
رد راصعا  نورق و  تشذگ  دـناهدوب و  شیپ  اهنرق  هک  دنتـسه  یتروص  نامه  هب  اهییایموم  نیا  دراد و  دوجو  يرـصم  ياهیئایموم  ناهج 

(2). تسا هتشاذگن  يرثا  داسجا  نآ 
زا یقیقد  لاح  حرش  هک  یئاهریوصت  زا  ار  اههربقم  راوید  رصم  مدرم 

هحفص 39. لوا ، ج  متسیب ، نرق  فراعملاةریاد  - 1

هحفص 1393. دلج 14 ، همانگنهرف ، - 2
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نان وا  نانکراک  ریوصت ، هشوگ  کی  رد  اًلثم  دندیناشوپیم . دوب  ایند  رد  وا  حیرفت  لغـش و  ناراکتمدخ و  هدرم و  صخـش  هنازور  شرازگ 

، دنتفرگیم یهام  هناخدور  زا  ای  دنتـشکیم و  واگ  ای  زب  ناراکتمدخ ، رگید  ياج  رد  و  دنتخیریم . وبـس  هب  بارـش  وجبآ و  ای  دنتخپیم و 
(1). دندرکیم يزپشآ  دندیشودیم و  ار  اهواگ  رگید  ياج  رد 

! دنرادهگن داش  ار  ناگدرم  حاورا  هتشذگ ، تارطاخ  دیدجت  اب  دناهتساوخیم  بیترت  نیا  هب  ایوگ 
دیاب هک  تسایند  نیا  ياهترفاسم  دـننامه  رگید  ناهج  هب  لاقتنا  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  روبزم  دـیاقع  ناوریپ  هک  دـهدیم  ناشن  همه  اهنیا 

. دشاب یگدنز  نیا  تاررقم  تایفیک و  مامت  لومشم 
يارب دـنک و  ادـیپ  محر  جراخ  هب  ترفاـسم  موزل  زا  یهاـگآ  رداـم  محر  رد  یکدوک  هک  دـنامیم  نآ  هب  تسرد  عوضوم  نیا  تقیقح  رد 

نیا ایآ  دروایب ، دوخ  هارمه  دنکیم  هیذغت  نآ  اب  هک  ار  محر  نورد  نوخ  زا  يرادقم  دریمن  یگنـسرگ  زا  ایند  نیا  هب  ندـمآ  زا  سپ  هکنیا 
! تسا حیحص  رکف  زرط 

کی لاح  نیع  رد  درادـن و  ینادان  لهج و  اب  يرطف  ماهلا  ندـش  هتخیمآ  زج  یلیلد  تافارحنا  تاـفارخ و  هنوگنیا  دوجو  لاـح ، ره  هب  یلو 
دوخ هاتوک  راکفا  اب  هچ  رگا  هتشاد  نامیا  زیخاتـسر  هب  ینورد  ماهلا  کی  قبط  رـشب  هکنیا  نآ  تسا و  هتفهن  اهنآ  همه  يال  هبال  رد  تیعقاو 

. تسا هدیشخب  نآ  هب  یفارخ  لکش  یهاگ 

هحفص 46. لوا ، دلج  قرش ، للم  خیرات  هلامربلآ ، - 1
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رگید ناهج  هب  ییاههزاورد 

تروص هب  ار  نآ  دیـسریم و  رظن  هب  گرم  زا  سپ  یگدـنز  هار  رـس  رب  هک  ار  یتالکـشم  زا  يرایـسب  دـیدج ، یملع  ياهشهوژپ  هنوگچ 
؟ دوشگ ار  اههدزاورد  تشادرب و  نایم  زا  دادیم ، هولج  نانیب  هتوک  رظن  رد  لاحم  کی 

نابایب رد  یگنـشت  زا  اـی  دوب و  هتـشگ  ياهدـنرد  ناویح  همعط  دـیاش  هک  یناـسنا  هدیـسوپ  ناوختـسا  هعطق  کـی  ندرک  ادـیپ  زا  برع  هدرم 
رب دمحم »  » اب همصاخم  هب  نکش  نادند  لیلد  نیا  اب  ًادَّمَُحم ؛ َّنَمِـصْخََأل   » دیـشک دایرف  تسمرـس  لاحـشوخ و  دوب ، هداد  ناج  زاجح  نازوس 

«. تسا لاحم  دیوگیم  ناگدرم  ندش  هدنز  ناونع  هب  وا  هک  ار  يزیچ  هک  منکیم  تباث  وا  هب  مزیخیم و 
ياهزات رتهویم و  هرابود  ياهدیکشخ ، هدیسوپ و  سپس  هدیدنگ و  هویم  هدینش  ای  هدید  سک  چیه  ایآ  : » درکیم رکف  نینچ  دوخ  شیپ  دیاش 

؟ دوش
هب دیآ و  رد  ریـش  لکـش  هب  رگید  راب  دوشیم ، وا  تسوپ  تشوگ و  ءزج  دروخیم و  ردام  زا  رتش  هچب  هک  ریـش  نیا  هدینـش  سک  چیه  ایآ 

؟ ددرگرب ناتسپ 
و ددرگیم ، مگ  شخپ و  عیسو  ياهنابایب  نیا  رد  نش  ياهنافوط  نایم  رد  و  دوشیم ، كاخ  ادرف  زورما ، هدیسوپ  ناوختـسا  نیا  یهگناو 

دهاوخ ياهنازرف  درمریپ  دنمورین و  ناوج  ابیز و  كدوک  تروص  هب  رگید  راب  دـیوگیم  لقع  مادـک  دـنامیمن ، یقاب  نآ  زا  يرثا  نیرتمک 
»؟ دش
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! دننکیمن رواب  ناگناوید  زج  ار  نخس  نیا 

ادیپ يدیدج  شنیرفآ  دیدش  یشالتم  مه  زا  دیدرم و  امـش  هک  یماگنه  دیوگیم : هک  میهد  ناشن  امـش  هب  ار  یـسک  ایآ  دنتفگ  نارفاک  «و 
(1) «. تسا هناوید  ای  دنزیم و  تمهت  ادخ  هب  ای  صخش  نیا  درک ؟ دیهاوخ 

اب درکیم  ینیگنـس  تیلهاج  مدرم  زا  یعمج  رکف  رب  هک  دوب  یبلطم  نیرتلکـشم  نیا  هدیدان  يادخ  هب  نامیا  هلئـسم  زا  دعب  بیترت  نیا  هب  و 
همزمز نیا  تساخیم  رب  اهنآ  ینادان  لهج و  رذگهر  زا  هک  یلاجنج  اما  دندینشیم  ار  زیخاتسر  فیطل  همزمز  دوخ  ترطف  نورد  زا  هکنیا 

. درکیم مگ  دوخ  رد  ار 
نیمز ءزج  راب  اههد  نونکات  دـیاش  دوشیم ، مگ  اهكاخ  يال  هب  رد ال  هک  ياهدیـسوپ  هدیکـشخ و  يامرخ  هناد  نیمه  دنتـسنادیمن  اـهنآ 

زاب هدش و  ياهزات  رتو و  ذیذل  يامرخ  سپس  هفوکش و  هرابود  هدروآرب و  اههخاش  زا  رـس  ییامرخ  تخرد  هشیر  يارجم  زا  سپـس  هدش و 
. تسا هداتفا  كاخ  يور  هب  هدیشکخ و  مه 

هتوب ای  هایگ و  هشیر  يارجم  زا  هتـشگرب و  نیمز  هب  وا  ندش  كاخ  ندرم و  زا  سپ  هدـش و  يرتش  هچب  ندـب  ءزج  اهراب  رتش ، ریـش  نآ  ای  و 
! تسا هدیدرگ  ياهزات  ریش  سپس  هتفای و  لاقتنا  شناتسپ  هب  وا  قورع  زا  هتشگ و  يرگید  رتش  ندب  ءزج  يراخ 

ینابایب برع  نآ  زغم  رد  اهنت  تسین ، نکمم  نامودـعم  تشگزاب  دـندرگیم و  مودـعم  ناـهج  نیا  هدـنز  تادوجوم  هک  یلهاـج  رکف  نیا 
دریگ تروص  داعم  زیخاتـسر و  دـشاب  اـنب  رگا  هک  دـشاب  هدرک  ییاـمندوخ  يرگید  لکـش  رد  زین  فوسلیف  کـی  زغم  زا  دـیاش  هکلب  دوبن ،

! تسا لاحم  مودعم  هداعا  دیآیم و  مزال  مودعم !  هداعا  »

هیآ 7 و 8. (، 34 أبس ( هروس  - 1
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هداج اهنآ  وترپ  رد  هک  تشادرب  يرارـسا  زا  هدرپ  اهتسیلایرتام - ناتـسرپ و  هدام  راظتنا  فالخ  رب  یعیبط - مولع  لـماکت  تفرـشیپ و  یلو 

. دیدرگ رتنشور  گرم ، زا  دعب  دیدج  یگدنز  داعم و 
ياهندمت زا  يرتبلاج  هزات و  راثآ  هب  دوخ  ياهيرافح  رد  زور  ره  هک  دنتـسه  ینارگـشواک  ناس  هب  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  تقیقح  رد 

دنشاب ششوک  شالت و  رد  هقیتع  یمیدق و  ءایشا  نیا  لابند  هب  یلام  دوس  باسح  يور  نارگـشواک  نیا  تسا  نکمم  دنربیم . یپ  نیـشیپ 
. تساه ندمت  نیا  ناراذگناینب  رنه  نازیم  نهک و  ياهندمت  یگنوگچ  فشک  نآ  دراد و  يرگید  رتمهم  رثا  اهنآ  ياهشواک  ًاملسم  یلو 

: هکنیا حیضوت 
لوغـشم دوخ  هب  ار  ناینیـشیپ  زا  یعمج  رکف  هک  ناهج  داوم  يدوبان  قلطم و  ياـنف  هک  داد  ناـشن  راـب  نیتسخن  يارب  یبرجت  مولع  تفرـشیپ 

. درادن دوجو  ًاقلطم  دوب ، هتشاد 
. دنتسه لکش  رییغت  لاح  رد  ًامئاد  ناهج  داوم  هکلب  دوریمن  نیب  زا  ناهج  رد  ياهدام  چیه  درک  تابثا  يوسنارف  گرزب  دنمشناد  هیزاوال » »

دود نیرتمک  هک  يروط  هب  مینازوسب  لـماک  روط  هب  ار  نیزنب  يرادـقم  رگا  اـی  و  میهد ، داـب  رب  ار  شرتسکاـخ  مینازوسب و  ار  یتـخرد  رگا 
رد هکلب  هتفرگن ، تروص  ناهج  دوجوم  داوم  رد  یتوافت  هنوگ  چـیه  دوش ، ماـمت  دریگ و  هلعـش  هرطق  نیرخآ  اـت  دزیخنرب و  نآ  زا  یهاـیس 

نبرک زا  یببیکرت   ) نبرک ياهزاگ  هب  لیدبت  یتمـسق  رتسکاخ و  یتمـسق  هدش ، هدنکارپ  اوه  نیمز و  رد  هیزجت و  تخرد  تارذ  لوا  ضرف 
زا ار  اوه  نژیسکا  مینک و  يروآ  عمج  نامسآ  نیمز و  يازجا  يالهبال  زا  ار  اهنآ  یلیاسو  اب  رگا  تسا و  هدیدرگ  اوه ) نژیسکا  تخرد و 
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هتـساک نآ  زا  مرگ  مرازه  کی  هکنیا  نودـب  یتح  لوا ، تخرد  نامه  مییامن  بیکرت  مه  اـب  ار  نآ  يازجا  همه  سپـس  هدرک و  ادـج  اـهنآ 

. دیآیم تسد  هب  دوش ،
نودـب نیتسخن  نیزنب  نامه  نآ ، هیزجت  يروآ و  عمج  اـب  هک  دوشیم  اـهزاگ  هب  لیدـبت  نآ  همه  نیزنب ) لـماک  نتخوس   ) مود ضرف  رد  و 
هدوبان اهنآ  مییوگب  هک  دهدیم  هزاجا  ام  هب  ام  تقد  مدعو  اهیراگنا  لهـس  اهتنم  دمآ ، دـهاوخ  تسد  هب  دوش  مک  نآ  زا  ینزوسرـس  هکنیا 

. دناهدش
، دوشیم ضوع  لوپ  لکـش  اهنت  هریل - هب  لایر  لیدـبت  الثم  تباث - ياهخرن  اب  رگیدـکی  هب  اـهلوپ  لیدـبت  رد  هک  روط  ناـمه  تقیقح  رد 
. دنرگیدکی هب  لیدبت  لباق  یتباث  خرن  اب  زین  ناهج  نیا  داوم  دشابیم  لوا  تروص  هب  لیدبت  لباق  نامز  ره  تسا و  تباث  نآ  شزرا  هنرگو 

هدش هریخذ  تعیبط  ناهج  زادنا  سپ  قودنص  رد  هتفرن و  نایم  زا  زیچ  چیه  زین  ناسنا  ندب  تارذ  ندش  یشالتم  هلئـسم  رد  بیترت  نیا  هب  و 
. تسا نتفرگ  سپ  لباق  نامز  ره  و 

رما رد  یلکـشم  دـسریم  رظن  هب  و  دـنوشیم ، رگید  ياهناسنا  ندـب  ءزج  یهاگ  ازجا  نیا  هک  دوشیم  حرط  يرگید  هلئـسم  اجنیا  رد  هتبلا 
ره دنزیخرب و  اوعد  هزرابم و  هب  ینیعم  ءازجا  بحاصت  رس  رب  يددعتم  حاورا  تسا  نکمم  اریز  درک  دهاوخ  داجیا  ناگدرم  تایح  دیدجت 

. دننادب دوخ  نآ  زا  ار  نآ  مادک 
یناسنا رگا  یتح  و  تشاد ، دهاوخن  دوجو  رظن  نیا  زا  ییاوعد  هنوگ  چـیه  تسین و  شیب  هابتـشا  کی  نیا  هک  دـید  میهاوخ  يدوز  هب  یلو 

. دمآ دهاوخن  دوجو  هب  داعم  رما  رد  یلکشم  دروخب ، ار  يرگید  ناسنا  ندب  مامت  ًاضرف 
نودب دادیم  تسد  زا  یلک  هب  ار  دوخ  دوجو  اجنآ  رد  هدام  هک  دروم  کی  رد  زج  دوب  تسرد  اج  همه  رد  هیزاوال »  » تابساحم لاح  ره  هب 

هب  هکنیا 
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. دشیم يژرنا  هب  لیدبت  هدام  هک  دوب  یمتا  تاراجفنا  اهمتا و  هیزجت  دروم  رد  نآ  و  دشاب ، هدش  لیدبت  رگید  هدام 

یمتا عشعـشت  هک  یماسجا   ) ویتکاویدار ماسجا  يور  هعلاطم  ماگنه  هب  يروک  ریپ   » شرـسمه يروک و  مادام   » راـب نیتسخن  ار  عوضوم  نیا 
. دندرک فشک  تسا ) ندش  یشالتم  ندیسوپ و  لاح  رد  اهنآ  ياهمتا  حالطصا ، هب  دنراد و 

نیا بیجع  تیصاخ  زا  دندرک ، فشک  مویدار »  » مان هب  ار  يدیدج  رصنع  سیراپ ، رد  دوخ  زهجم  ریغ  هاگشیامزآ  رد  لاس 1898  رد  اهنآ 
. درکیم هدنز  اهلد  رد  ار  ياهناسفا  غارچ  بش  ياهرهوگ  هرطاخ  دادیم و  نوریب  دوخ  زا  رون  ترارح و  ًامئاد  هک  دوب  نآ  رصنع 

ًابترم مویدار »  » ياهمتا هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  نادنمشناد  هنیمز  نیا  رد  یفاک  قیقحت  زا  سپ  دیسریم و  رظن  هب  بلاج  رایـسب  عضو  نیا 
. تسا ندیسوپ  ندش و  هیزجت  لاح  رد 

، دنهدیم تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  زا  یئزج  دنتـسرفیم  نوریب  دوخ  زا  ینارون  یترارح و  يژرنا  هک  عقوم  نامه  رد  ماسجا  نیا  تقیقح  رد 
هعومجم هک  دش  تباث  ینعی  تفرگ  ار  نآ  ياج  يژرنا  هدام - ءاقب   » نوناق درک و  حالصا  ار  هیزاوال  هدام  ءاقب  نوناق  گرزب ، فاشتکا  نیا 

يژرنا هب  يژرنا  لیدـبت  تسا ، نکمم  هداـم  هب  هداـم  لیدـبت  دوشیمن ، مک  نآ  زا  ینزوسرـس  تسا و  تباـث  اًـلماک  ناـهج  يژرنا » هداـم - »
. درادن هار  ناهج  نیا  رد  هجو  چیه  هب  یتسین  انف و  اّما  تسا  نکمم  يژرنا  هب  هدام  لیدبت  تسا ، نکمم 

لاعفا و دـندرگیم  یناگیاب  گرزب  رتفد  نیا  رد  ام  دوخ  مان  هب  هکلب  دـنوریمن ، نایم  زا  زگره  ناهج  رد  ام  دوجو  تارذ  اهنت  هن  نیا  رباـنب 
یگمه  هک  ندرک  رکف  ماگنه  هب  ام  زغم  یسیطانغم  جاوما  یتح  ام و  رادرک  راتفگ و  لامعا و 
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تسد رد  یفاک  لیاسو  اههاگتسد و  رگا  دنوشیم و  هدرپس  تناما  هب  گرزب  قودنص  نیا  رد  زین  دنتسه  ام  ياهيژرنا  زا  یفلتخم  لاکـشا 

. میریگب اهنآ  تسیز  طیحم  زا  ار  اهنآ  ياههرهچ  شقن  یتح  ناینیشیپ و  یتوص  جاوما  مامت  میناوتیم  میشاب  هتشاد 
فورظ يور  هب  هک  یتوص  جاوما  زا  هدافتـسا  اب  دناهتـسناوت  نادنمـشناد  هدـش و  ماجنا  یکچوک  ساـیقم  رد  راـک  نیا  نونکا  مه  مینادیم 

(1). دنونشب ار  نآ  همه  هک  يروط  هب  دننک ، هدنز  ار  نامز  نآ  نارگ  هزوک  يادص  هدنام ، راگدای  هب  شیپ  لاس  رازه  ود  زا  هک  ینیلافس 
ناشتـسد تاشاعترا  قیرط  زا  ناگدـنزاس  یتوص  جاوما  اهنآ  نتخاس  ماگنه  هب  هک  دـهدیم  ناشن  نیلافـس  فورظ  نیا  هندـب  يور  هعلاـطم 

. ددرگیم زاب  اهنآ  يادص  اهنیمه  کمک  هب  تسا و  هتسب  شقن  اهنآ  هندب  يور 
هرود دوب و  هدـنز  مه  زورما  ینابایب  برع  درم  نآ  رگا  تسین ! زیخاتـسر  یملع  تابثا  يوس  هب  ياهزاـت  هتـسجرب  ماـگ  مادـک  ره  اـهنیا  اـیآ 

؟ درب ربمایپ  تمدخ  هب  دهد و  رارق  داعم  ندوب  لاحم  تابثا  يارب  يزیواتسد  ار  هدیسوپ  ناوختسا  دوب  رضاح  زاب  دیدیمار  یلاع  تالیصحت 
داعم ناکما  تسناوتیمن  زاب  دیدیم ، ار  زورما  ياهيرادرب  ملیف  ادص و  طبض  ياههاگتسد  درکیمن و  مه  یتالیـصحت  برع  درم  نآ  رگا 

. دنک راکنا  ار 
ار وا  دنکیم  فشک  رـشب  هک  ینوناق  ره  : » فورعم ناد  یمیـش  رلهوب » فلدآ   » هتفگ هب  هک  روط  نامه  مینک : فارتعا  دـیابن  لاح  نیااب  ایآ 

رتکیدزن زین  گرم  زا  سپ  یگدنز  زیخاتـسر و  هب  مدق  کی  ار  وا  دوشیم ، فشک  هک  ینوناق  ره  دزاسیم ، رتکیدزن  ادـخ  هب  ماگ  کی 
؟» دیامنیم

«. هدش یط  هار  باتک « - 1
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: َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  اًثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَف  َأ  »

(1) ؟» دیدرگیمن زاب  ام  يوس  هب  دیاهدش و  هدیرفآ  هدوهیب  دیدرک  نامگ  ایآ 

دهدیم موهفم  یگدنز  هب  زیخاتسر 

و چوپ »  » ناهج نیا  یگدنز  دشابن  گرم  زا  دعب  یگدنز  رگا  هک ؛ تسا  نیا  ناسنا  یگدنز  هب  نداد  لکش  رد  زیخاتـسر  هب  نامیا  تارثا  زا 
. دوب دهاوخ  هدوهیب » »

چیپرام لکـش  هب  ناتخرد  يالهبال  زا  دیتلغیم و  هناخدور ، فک  هتفرگ  هزخ  راومهان و  ياهگنـس  يور  ناباتـش  هک  بآ  تکرح  يادص 
. مدرکیم ساسحا  دوخ  نورد  رد  یشمارآ  تشاذگیم و  رثا  مبلق  يور  ییانشآ  ياپ  يادص  دننام  تفریم ، شیپ 

هب اـهرتگرزب  زا  ار  ظـفاح  فورعم  رعـش  نیا  اـهراب  دـیاش  دوب . ییاـهبنارگ  تاـظحل  دـیآیم  شیپ  مک  رایـسب  اـهتصرف  نیا  هک  نم  يارب 
: هک میدوب  هدینش  داتفایم  يراج  بآ  ياههمشچ  رب  ناشمشچ  هک  یماگنه 

سب ! ار  ام  نارذگ  ناهج  تراشب ز  نیاکنیبب  رمع  رذگ  نیشن و  يوج  بل  رب 
، مدرک همزمز  ار  رعش  نیا  رگید  رابکی  مه  نم  درک ، ادص  مشوگ  رد  و  تشذگ ، مبلق  زا  یمیالم  میسن  دننام  رعش  نیا  یناعم ، یعادت  يور 

رکف

هیآ 115. (، 23 نونمؤم ( هروس  - 1
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لاب و متـشاد  لیم  مدیـشکیم ، يدازآ  سفن  هدراذگ ، نیمز  رب  هزات  ار  ینیگنـس  هداعلا  قوف  راب  هکنیا  لثم  هدـش ، کبـس  محور  مدرکیم 

دیابن هک  اجنآ  زا  یلو  منک ، زاورپ  دازآ  زیچ  همه  زا  ربخ  یب  دندوب  شدرگ  رد  مرـس  يالاب  هک  یلابکبـس  ناغرم  دننام  مشاب و  هتـشاد  يرپ 
: دش مسجم  مربارب  رد  رکف  نیا  ناهگان  میشاب  رطاخ  هدوسآ  یگدنز  رد 

ملاع ریذـپانهفقو  یمومع و  تکرح  يارب  هک  دـشاب  یلاثم  نیرتبلاج  یگداس  نیع  رد  دـیاش  بآ  تشذـگ  اـب  رمع  رذـگ  هیبشت  هکنیا  اـب 
دـشاب هتـشاد  رب  رد  دناوتیم  یتراشب  هچ  یگدنز  رمع و  تشذگ  ایآ  مدرک  رکف  مدوخ  اب  اما  درک ، نایب  ناوتیم  یتسه  ناهج  هکلب  تایح 

؟ مینک رذگ  یگداس  هب  نارذگ  ناهج  زا  تراشب  کی  نیمه  اب  هک 
نیا يـالهبال  زا  و  ماهدیـشوج ، همـشچ  نآ  زا  شنیرفآ  ناـمرف  قـبط  هک  مرهن  نـیا  بآ  تارطق  اـهنویلیم  زا  یکی  مـه  نـم  مـنکیم  ضرف 

ًادـیدش ارم  مهبم  هدـنیآ  رکف  موریمن ...  شیپ  ریـس  نیا  رد  دـبا  ات  ًاملـسم  مسریم ، اجک  هب  رخآ  یلو  موریم ، شیپ  ناتخرد  اـهگنس و 
. دهدیم رازآ 

؟ تسا یتراشب  هچ  نیا  تفر ...  مهاوخ  ورف  تسپ  تاناویح  زا  ولمم  هدیدنگ و  نفعتم و  یقالتاب  رد  ایآ 
؟ تسین يراختفا  مه  نیا  دش . مهاوخ  ریخبت  ینازوس  نابایب  طسو  رد  روانهپ  تشد  نیا  ياهتنا  رد  ایآ  و 

يرارکت و یگدـنز  کی  مدرگیم و  زاب  یفدـه  چـیه  نودـب  مدوب ، هتفرگ  همـشچرس  نآ  زا  زاغآ  رد  هک  یعیـسو  يایرد  هب  رگید  راب  ای  و 
! تسا كاندرد  هچ  دشاب  اهنیا  شماجنارس  هک  رمع  ندوب  ارذگ  تشاد ؟ مهاوخ  چوپ 

«، زمسا  » نوناق قبط  تفر و  مهاوخ  ورف  نیمز  رد  یتخرد  هشیر  رانک  رد 
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ياهلگ زا  و  مودیم ، ابیز  فیطل و  ياهگر  رد  هتفر ، الاب  تعرـس  هب  اههخاش  زا  و  تشاذـگ ، مهاوخ  رـس  تشپ  ار  نیمز  هبذاـج  يورین 

هخاش هب  یگتسباو  زا  مزاین  و  موش ، هدیـسر  ات  دوب  مهاوخ  يزاس  دوخ  لوغـشم  ًامئاد  موشیم و  ياهویم  اجنآ  رد  و  مروآیم ، رب  رـس  رطعم 
رد موشیم و  هدایپ  تخرد  هخاش  زا  دـیآیم  دورف  الاب  ملاع  تارک  رد  هدرک و  اهر  ار  دوخ  کـشوم  هک  يدرون  اـضف  دـننام  دوش و  ماـمت 

تسا لوغشم  یفسلف  یقالخا و  یملع ، یبدا ، هدنزرا  رثا  کی  عادبا  قلخ و  هب  هتـسشن و  تخرد  ریز  هک  دنمـشیدنا  رکفتم و  یناسنا  ناماد 
. متفایم

شـالت و وا  نوـخ  ریـسم  رد  موـشیم و  وا  ندـب  ءزج  يدوز  هب  درک و  دـهاوخ  بلج  ار  دنمـشیدنا  درم  نیا  مـشچ  نـم  توارط  تفاـطل و 
. منکیم لابند  ار  دوخ  موادم  ششوک 

رد يرگ  عادبا  هشیدنا  جاوما  هب  و  مرذگیم ، وا  زغم  ساسح  كزان و  فیرظ و  ياههدرپ  نایم  زا  موریم و  الاب  تعرس  هب  وا  ياهگر  زا 
. موشیم لیدبت  یملع  فاشتکا  کی  ای  و  یفسلف ، یبدا و  راکهاش  کی  هار 

رد مریگیم و  دوخ  هب  تیدـبا  گـنر  بیترت  نیا  هب  مدرگیم و  شقن  باـتک  هحفـص  هب  وا  ملق  كوـن  زا  نادواـج  رثا  کـی  تروـص  هب  و 
. موشیم ناگمه  هدافتسا  دروم  هشیمه  يارب  اههناخباتک 

ماجنارس هدش و  ماغدا  يرتلماک  دوجو  رد  بآ  شزرا  یب  هرطق  کی  هک  ارچ  تسا ، زیگناطاشن  نم  يارب  ندوب  ارذگ  نیا  دشاب  نینچ  رگا 
. تسا هدیدرگ  نادیواج  رثا  کی  هب  لیدبت 

! رتالاب نیا  زا  يراختفا  تراشب و  هچ 
ای ندش و  ریخبت  ای  نفعتم  ياهقالتاب  رد  ندش  وحم  نم  ماجنارس  رگا  یلو 
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. دوب دهاوخ  كاندرد  كانتشحو و  هچ  دشاب  نتشگ  زاب  ایرد  هب  فده  یب  ای  ندش و  اوه  رد 

؟ دراد قرف  بآ  هرطق  نیا  تشونرس  اب  دننادیم  یگدنز  هطقن  نیرخآار  گرم  هک  اهنآ  تشونرس  ایآ 
؟ دشاب هتشاد  یحیحص  موهفم  دناوتیم  اهنآ  گرم  یگدنز و  ایآ 

لکـش و ناسنا  یگدـنز  هب  رتالاب ، رترب و  رتعیـسو و  یناهج  رد  نداهن  ماـگ  گرم و  زا  سپ  ناـسنا  لـماکت  همادا  داـعم و  لـصا  لوبق  اـیآ 
؟ دروآیمن رد  یچوپ  زا  ار  نآ  و  دهدیمن ؟ فده 

ياهبتکم غاد  بت  دربیم . جـنر  نآ  زا  تدـش  هب  اضف  رـصع  ناسنا  هک  تسا  یلئاسم  نیرتمهم  زا  یگدـنز  یچوپ  منیبیم  لیلد  نیمه  هب 
؟ تسین كاندرد  ساسحا  نیا  دهاش  میراذگب - اهنآ  رب  بتکم  مان  میناوتب  رگا  مسیلایسناتسیزگا -»  » نوچمه روهظون  یفسلف 

يراکیب و هلأسم  هکنیا  اب  ناماس  نآ  مدرم  هک  دـنراد  فارتعا  دـناهدرک  ندـید  یتعنـص  ياهروشک  زا  حیحـص  شنیب  اـب  هک  ینادنمـشیدنا 
ًابیرقت نآ  دننام  یگتسشنزاب و  همیب و  یگنهرف و  یتشادهب و  عیسو  تالیکشت  میظع و  ياههاگراک  هلیسو  هب  ار  يریپ  لیصحت و  يرامیب و 

هلان یگدـنز  ندوب  چوپ  زا  تسا ، هدـش  نیمأت  اهنآ  نادـنزرف  عضو  یتح  گرم و  هظحل  اـت  دـلوت  هظحل  زا  اـهنآ  یگدـنز  دـناهدرک و  لـح 
. دننکیم ساسحا  ینزو  یب  یفده و  یب  لاح  کی  ردار  دوخ  دننکیم و 

یفده یب  یچوپ و  نیمه  هرابرد  ندرک  رکف  زا  رارف  اهنآ  بیرغ  بیجع و  ياهیمرگرـس  برغ و  ياهیبلطعونت  زا  يرایـسب  زمر  دـیاش  و 
. تسا

نینچ  مسیلایسناتسیزگا  بتکم  رد  شاهفسلف  ریبعت  هب  ار  تقیقح  نیا 
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( دینک تقد  : ) میناوخیم

يارب یتسه  هک  روط  نامه  دـشابیم ، هاگآ  نتـشیوخ  یتسه  زا  دـنکیم و  كرد  ار  دوجو  موهفم  هک  تسا  ناسنا  اـهنت  تادوجوم  ناـیم  »
ار رگید  زیچ  ای  دوخ  دوجو  هکنیا  نیع  رد  ام  دراد ، دوجو  ناسنا  نهذ  رد  یتسه  روصت  اب  هارمه  زین  یتسین  تسا ، یهیدـب  رما  کی  ناـسنا 

. تسا نشور  ام  رظن  رد  زین  زیچ  نآ  مدع  ای  دوخ  مدع  مینکیم ، سح 
ینارگن  » و بارطـضا »  » و دـنکیم ، سح  حـضاو  روط  هب  زین  ار  دوخ  مدـع  تسا ، هاگآ  نتـشیوخ  دوجو  زا  اهنت  هن  ناـسنا  هنیمز ، نیا  يور 

يارب ام  دوشیم : نشور  اجنیا  زا  نآ ) یچوپ  و   ) دوجو ندوب  ینعم  یب  رتاـس »  » لوق هب  تسا  مدـع  دوجو و  زا  یهاـگآ  نیمه  هجیتن  ناـسنا 
( .... میرادن تسد  رد  اهنیا  يارب  یخساپ  ( ؟ تسیچ ام  ندوب  لیلد  میاهدمآ و  دوجو  هب  هچ 

دنکیم و سح  ادج  دارفا  ءایشا و  رگید  زا  ار  دوخ  وا  دنکیم ، یگناگیب  ساسحا  ایند  نیا  رد  دنیبیمن  دوخ  یتسه  رب  یلیلد  درف  هک  یتقو 
(1) .« دباییمن دوخ  يارب  بسانم  یلحم  هک  تسا  يروجان  هلصو  تروص  هب  وا  دوجو  هصالخ 

رد دشیدنیب  طیحم  نآ  رد  یگدنز  هرابرد  دشاب و  هتشادن  محر  نوریب  زا  يربخ  اما  دشاب  هتشاد  یشناد  شوه و  ردام ، مکش  رد  نینج  رگا 
. درک دهاوخن  دیدرت  رتاس  بتکم  زا  ندرک  يوریپ 

دناوخ دهاوخ  لصاح  یب  فده و  یب  چوپ و  الماک  دوشیم  هرادا  هتـسباو  تروص  هب  هک  ار  هدننک  تحاران  دودحم و  یگدـنز  نآ  مه  وا 
نارود  نارود ، نیا  دوشیم و  يرگید  رتعیسو  یگدنز  يارب  هدامآ  اجنآ  زا  دنادب ، رگا  اما 

هحفص 363. يرادمتعیرش / رتکد  مولع ) ینابم  یفسلف ، ياهبتکم  یفسلف ، لئاسم  هفسلف ( باتک  - 1
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موهفم وا  يارب  ینینج  نارود  یگدنز  هاگنآ  ددرگ ، رادروخرب  لقتـسم » یگدـنز   » کی زا  دـناوتیمن  نآ  نودـب  هک  تسا  یـصاخ  یتیبرت 

. تشاد دهاوخ 
نیمه همادا  رتیلاع ، حطـس  کی  رد  تسا  یتسه  تسین ، مدـع  هاگلزنم  میراد  شیپ  رد  هک  یهاـگلزنم  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  مه  اـم  رگا 

یچوپ و زا  ام  یگدـنز  تلاـح  نیا  رد  ددرگیم  یهتنم  نآ  هب  ماجنارـس  اهشـشوک  اـهشالت و  همه  و  رتـالاب ، قفا  کـی  رد  تسا  تاـیح 
. دریگیم موهفم  دوشیم و  جراخ  یگدوهیب 

زا اـیند و  یگدـنز  هب  ندیـشخب  فدـه  نداد و  موـهفم  زیخاتـسر  گرم و  زا  سپ  یگدـنز  هب  ناـمیا  رثا  نیتـسخن  : » تـفگ دـیاب  نیارباـنب 
«. تسا نآ  ندروآرد  یگدوهیب 
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تیبرت رثؤم  لماع  کی 

دنمورین كرحم  لماع  کی  هدنرادزاب و  رثؤم  ملاع  کی 

قح و لوصا  هب  دنمورین  نادجو  کی  نتـشاد  اب  مرادروخرب و  يدنمورین  نادـجو  زا  منکیم  رکف  نم  : » تفگیم ياهدرک  لیـصحت  ناوج 
ادـخ و هب  نامیا  وترپ  رد  بهذـم  ار  هچنآ  اریز  منیبیمن ، دوخ  رد  یبهذـم  تامیلعت  بهذـم و  هب  يزاـین  بیترت  نیا  هب  مدـنبیاپ و  تلادـع 

. مراد رادیب  نادجو  وترپ  رد  نم  دشخبیم  ناسنا  هب  رگید ، ناهج  تازاجم  رفیک و  زا  سرت 
دنمورین نامیا  کی  نودب  دنراد و  رارق  يرتنییاپ  حوطـس  رد  هک  دشاب  یناسک  يارب  بهذم  ترورـض  هک  دـینکیمن  رکف  لاح  نیا  اب  ایآ 

ار اهنآ  دناوتیمن  یهاگ  شتردق  مامت  اب  زین  یبهذم  نامیا  هزات  دـنروخیم . ار  رگیدـکی  تسوپ  تشوگ و  دـنوشیمن و  حالـصا  یبهذـم 
»؟ دننکیم يرادرب  هرهب  ناشیاهراک ، طلغ  ریسم  رد  نیناوق  نامه  زا  یعرش  ياهيزاب  هالک  اب  هکلب  دنک ، حالصا 

!« بهذم قوفام   » حالطـصا هب  ار  دوخ  یـضعب  زین  نادنمـشناد  هفـسالف و  نایم  رد  تسین ، ناوج  نیا  هب  صوصخم  رکفت  زرط  نیا  مینادیم 
نیا زا  یلک  هب  ناشدوخ  اما  دنراد ، رارق  نییاپ  حوطـس  رد  هک  تسا  یمدرم  يارب  يرثؤم  یتیبرت  هلیـسو  بهذم  دـنراد  هدـیقع  دـننادیم و 

! دنزاین یب  تامیلعت 
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ماجنا الاب  حوطـس  دارفا  نامه  و  گرزب ، نادنمـشناد  گرزب و  ياهتیـصخش  ار  گرزب  تایانج  هشیمه  هک  دنرادن  هجوت  اهنیا  ایوگ  یلو 

: دنهدیم
يداصتقا یـسایس و  رامعتـسا  ياههشقن  دنزیریم ، اهنآ  ار  یکینورتکلا  ياهگنج  حرط  دنزاسیم ، اهنآ  ار  ینژوردـیه  یمتا و  ياهبمب 

. دنشکیم اهنآ  ار  اهروشک 
تامولعم و شورف  اب  دنتـسه و  هدوب و  ایند  یمنهج » ياهتردـق   » راـیتخا رد  هراومه  هک  دنتـسه  نارکفتم » نادنمـشناد و   » نیمه هصـالخ 

. دنزاسیم مکحم  ار  اهنآ  یگماکدوخ  دادبتسا  رامعتسا ، ياههیاپدوخ  راشرس  ياهدادعتسا  تاراکتبا و 
ياهنوراق و  شوهاب ، ياهناماه  زا  یفـص  اهنوعرف ، رانک  رد  هراومه  زین  خیرات  هتـشذگ  رد  تسین ، زورما  يایند  هب  رـصحنم  عوضوم  نیا 

اب تسا  دقتعم  هک  دراد  ینالک  تورث  مه  و  لیئارسا ، ینب  رد  نوعرف  هدنیامن  مه  و  تسا ، یسوم  يومع  رـسپ  مه  هک  دنمتورث  دنمـشناد و 
. دندوب هتسشن  اههریرهوبا  اهصاع و  ورمع  اههیواعم  تسد  رانک  رد  و  تسا ، هدروآ  تسد  هب  ار  اهنآ  ششناد  ملع و 

هب ار  ایند  دنناوتیم  اهنیا  هک  تسا  رتشیب  همه  زا  بهذم  لرتنک  هب  الاب ، حطس  دارفا  اهدادعتـسا و  اب  اهشوهاب و  نادنمـشناد و  زاین  نیاربانب 
! دنیامن يربهر  حلص  يوس  هب  ای  دنشکب و  شتآ 

بتارم هب  فارحنا  ماگنه  هب  ناشررض  هک  اهنآ  تسد  رد  ییاه  هرهم  دنیاهنآ و  نامرف  رب  رـس  ًابلاغ  دنتـسه  نییاپ  حوطـس  رد  هک  یمدرم  و 
. تسا رتفیعض  رتمک و 

تیبرت رثؤم  لماع  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 68 

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

http://www.ghaemiyeh.com


59 ص :
رد هچنآ  تسا و  رتفد  زاغآ  هکلب  تسین ، یگدـنز  رتفد  نایاپ  گرم  دنـشاب  هتـشاد  نامیا  رگا  ناهج - مدرم  مامت  یلک  روط  هب  و  اهنیا - اـما 

مادک چیه  اهيدب ، اهیکین و  راتفگ ، لامعا و  دریگیم ، دوخ  هب  تیدـبا  گنر  زیچ  همه  تسا ، نآ  رب  ياهچابید  طقف  درذـگیم  ایند  نیا 
یتخبکین شمارآ و  هلیـسو  ای  دنتـسه و  ام  هدازآ  محازم و  میراد  شیپ  رد  هک  ینالوط  یگدنز  رد  هک  دنتـسه  اهنامه  و  دنوشیمن ، یناف 

. ام
- تسا ناج  مسج و  یگدنزاس  نارود  هک  ردام - مکش  رد  دوخ  یگدنز  هاتوک  نارود  رد  دشاب و  هتشاد  لقع  نینج »  » رگا هک  روط  نامه 

نآ بقاوع  دیاب  اًلثم ) هلاس  دصکی   ) ینالوط رمع  کی  دیامن ، داجیا  دوخ  رد  یـصیاقن  اهيراک  طارفا  اب  و  دنک ، یهاتوک  دوخ  نتخاس  رد 
عاوـنا بوـیع و  صیاـقن و  اـب  دـننک و  یهاـتوک  دوـخ  یگدـنزاس  رد  زین  اـیند  یگدـنز  نیا  رد  هک  یناـسک  دربـب ، جـنر  دـنک و  لـمحت  ار 

. دننیبب هجنکش  جنر و  هشیمه  يارب  دیاب  دنراذگب  گرم  زا  سپ  ملاع  رگید و  ناهج  رد  ماگ  یناور  یقالخا و  ياهيرامیب 
و دهد ، شرورپ  ار  ناسنا  ناج  حور و  یتیبرت ، یلاع  سرد  کی  ناونع  هب  دنک و  نوگرگد  یلک  هب  ار  ناسنا  یگدنز  دناوتیم  هدـیقع  نیا 
. دراد زاب  دنوشیم ، دوبان  زین  اهنآ  همه  شیدوبان  انف و  اب  وا  هدیقع  هب  دنزبرس و  تسا  نکمم  يدام  ناسنا  کی  زا  هک  یتایانج  همه  نآ  زا 

کی مه  و  يراکاطخ ، هانگ و  ربارب  رد  يوق » هدـنرادزاب  لماع   » کی دـناوتیم  مه  یمدآ  لامعا  رثا  ياقب  گرم و  زا  سپ  ملاع  هب  هدـیقع 
. ددرگ اهیکین  ادخ و  قلخ  هب  تمدخ  هار  رد  يونعم  يدام و  يراذگ  هیامرس  قیوشت  يارب  دنمورین » كرحم  لماع  »

دساف و دارفا  حالصا  رد  دناوتیم  گرم  زا  سپ  ملاع  هب  نامیا  هک  یتارثا 
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اهشاداپ و زا  شیب  و  یلومعم ، ياهرفیک  اههاگداد و  تارثا  زا  شیب  بتارم  هب  دراذگب  قیال  دـهاجم و  راکادـف و  دارفا  قیوشت  فرحنم و 

. تسا يداع  ياهقیوشت 
تاضق رکف  ناوتیم  هن  و  يزاب ، یتراپ  هیصوت و  هن  و  دراد ، هار  نآ  رد  رظن  دیدجت  هن  هک  تسا  نیا  زیخاتـسر  هاگداد  تاصخـشم  زا  اریز :

. دوب دهاوخ  لیصفت  لوط و  هب  دنمزاین  نآ  تافیرشت  هن  و  داد ، رییغت  نیغورد  كرادم  هئارا  يزادنا و  مه  تشپ  اب  ار  نآ 
ینعی تسا . یعیبط  صاوخ  راثآ و  هب  هیبش  يدایز  تاهج  زا  ملاع  نآ  رد  اهشاداپ  اهرفیک و  تفگ  میهاوخ  ًاحورـشم  هک  روط  نامه  هکلب 

نآ دناوتیمن  هیصوت  هوشر و  تسین و  رادرب  هابتـشا  اطخ و  دوخ  ریثأت  رد  هدنـشک ، مس  کی  ای  شخبافـش  يوراد  کی  اًلثم  هک  روط  نامه 
. وسکی زا  نیا  دنراد  ار  یعضو  نینچ  ًابیرقت  زین  گرم  زا  سپ  یگدنز  رد  ناسنا  ياهراک  لامعا و  دنک ، ضوع  ار 

لاس هاجنپ  یـسک  رگا  اًلثم  درادـن و  موهفم  قیوشت  هلأسم  دراد - بیع  کی  رازه و  هک  ناهج - نیا  يداع  ياههاگداد  رد  رگید  يوس  زا  و 
دنرادن یشاداپ  ینعی  دنهدیمن . وا  هب  نوناق  هب  لمع  ربارب  رد  یشاداپ  دشن  مه  کچوک  فالخ  کی  بکترم  درکن و  زواجت  نوناق  زرم  زا 

. دنهدب هک 
هب دـنبیاپ  سانـش و  نوناق  هن  دوریم ، زواجتم  نکـش و  نوناق  غارـس  هشیمه  ینعی  تسا ، هبناج  کـی  نیناوق  نیا  ییارجا  تنامـض  نیارباـنب 

تازاجم و هفک  هک  تسا  نیگنـس  هزادـنا  نامه  هب  شاداـپ  هفک  و  تسا ، هبناـج  ود  یبهذـم  نیناوق  يارجا  تنامـض  هک  یلاـح  رد  نوناـق ،
. رفیک

تسا فاکشوم  ریگتخس و  هداعلا  قوف  نوگانوگ  لامعا  ماجنا  رد  دوخ ، حالـصا  رد  دشاب ، یناهج  نینچ  هب  نمؤم  هک  یـسک  کش  نودب 
هک  روطنامه  و 
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وا دراد  تشحو  رایسب  یمود  زا  دنمهقالع و  هداعلا  قوف  یلوا  هب  تبـسن  هدنـشک ، مومـس  شخبافـش و  ياهوراد  صاوخ  زا  علطم  درف  کی 

! دنیبیم مسجم  دوخ  نامشچ  ربارب  رد  ار  لمع  نآ  یعطق  راثآ  دنک  يراک  هب  مادقا  دهاوخیم  هک  هظحل  ره  مه 
تاـیانج و ربارب  رد  راـکدوخ  روط  هب  و  دراد ، رارق  شیوـخ  دوـجو  نورد  زا  قـیقد  یمئاد و  تبقارم  کـی  تحت  هراوـمه  بیترت  نیا  هب  و 

. دوشیم لرتنک  دسافم  اهيراکهبت و 
***

: دیوگیم هک  دناسریم  ییاج  هب  ار  ناسنا  تیعقاو ، نیا  هب  حیرص  نامیا 
هچوک و رد  دنهن و  نم  ياپ  تسد و  رد  ریجنز  اهزور  و  دشاب ، زادگناج  ياهراخ  كون  نم  رتسب  حبـص  هب  ات  اهبش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  »

ادخ ناگدنب  زا  ياهدنب  رب  یمتـس  هک  یلاح  رد  موش  رـضاح  شیوخ  راگدرورپ  گرزب  هاگداد  رد  هک  مراد  رتشوخ  نآ  زا  دنناشکب ، رازاب 
(1) !«. مشاب هدومن  بصغ  ار  یسک  قح  مشاب و  هدرک 

یماگنه دربیم و  تسا - قلخ  لاملا  تیب  رد  ضیعبت  ناـهاوخ  هک  يردارب  شردارب - تسد  کـیدزن  نازوس  هدـیتفت و  نهآ  یـسک  نینچ 
: دیامرفیم دهدیم و  زردنا  وا  هب  دزیخیم  رب  شدایرف  هنحص  نیا  هدهاشم  زا  هک 

یشتآ يوس  هب  ار  تردارب  اما  ینکیم ، رارف  یشکیم و  دایرف  تسا ، یناسنا  تسد  رد  ياهچیزاب  ناس  هب  هک  یکچوک  شتآ  هلعـش  زا  وت  »
(2) »!؟ تسا هتخورفارب  ار  نآ  راگدرورپ  بضغ  رهق و  هلعش  هک  یناشکیم 

تیوقت  يارب  ار  وا  نیب ، کیدزن  نایفارطا  زا  ياهراپ  هک  یماگنه  و 

هبطخ 224. هغالبلا ، جهن  - 1

هبطخ 224. هغالبلا ، جهن  - 2
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: دنزیم دایرف  اهنآ  هب  دننکیم  توعد  نیملسم  هعماج  رد  اوران  ياهضیعبت  هب  شتموکح  ياههیاپ 

ادخ هب  منک ! وجتـسج  دننکیم  یگدنز  نم  تموکح  هانپ  رد  هک  اهنآ  هب  ندرک  متـس  رد  ار  دوخ  يزوریپ  دییوگیم  نم  هب  امـش ، رب  ياو  »
زا ياهشوگ  يداع ، مدرم  همه  و  ناهج ، نارادـمامز  همه  رگا  یتسار   (1) !« درک مهاوخن  نینچ  دشخردیم  نامسآ  رد  ياهراتس  ات  دنگوس 

؟ تشاد دهاوخ  ياهفایق  هچ  ام  يایند  دشاب  نشور  ناشدوجو  قامعا  رد  عطاق  حیرص و  نامیا  نیا 
؟ دوب دهاوخ  نآ  رد  اهزواجت  ملظ و  اهیتسرپدوخ و  اهیگماکدوخ ، اهیهاوخ ، دوخ  نیا  زا  يرثا  ایآ 

سپ ملاع  هب  نامیا  شرورپ  يارب  یعیسو  ششوک  تاعامتجا ، حالـصا  دارفا و  تیبرت  يارب  ینامـسآ  بهاذم  نایدا و  همه  لیلد ، نیمه  هب 
. دنا هدروآ  لمع  هب  مدرم ، لد  رد  گرم ، زا 

رد میونـشب  رگا  تسین  روآ  بجعت  تهج  نیمه  هب  دوـشیم و  بیقعت  هار  نیمه  زا  یتـیبرت  لـئاسم  زا  یمهم  تمـسق  نآرق  رد  ًاـصوصخم 
. مینکیم هراشا  بلاج  ریبعت  دنچ  هب  اهنآ  نایم  زا  هک  تسا  هدش  هراشا  نآ  تایصوصخ  هلأسم و  نیا  هب  هبترم  دودح 1400  رد  نآرق 

رثا مه  نآ  هب  ناـمگ » نظ و   » هکلب تسا ، یفاـک  ناـسنا  تیبرت  يارب  گرزب  زور  نآ  هب  یعطق  نیقی  ناـمیا و  اـهنت  هن  دـیوگیم : نآرق  - 1
: دراد قیمع 

هبطخ 126. هغالبلا ، جهن  - 1
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َنیَملاْعلا  ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ٍمیظَع  ٍمْوَِیل  َنُوثوُْعبَم  ْمُهَّنَأ  َِکئلوُأ  ُّنُظَی  َأ ال 

یگرزب زور  رد  دـننکیمن  ناـمگ  دـنهدیمن ) اـهنآ  هب  ار  مدرم  قح  دـنریگیم و  لـماک  روط  هب  ار  دوخ  قح  هک  ناـشورف  مک   ) ناـنآ اـیآ 
(1) «. دنوشیم رضاح  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  مدرم  همه  هک  يزور  دش ، دنهاوخ  هتخیگنارب 

قح ربارب  رد  تجاجل  كرت  ناسنا و  نایغط  زا  يرگیولج  يارب  ناهج  نآ  هب  اجر »  » و دیما »  » اهنت هک  دنکیم  دـیکأت  یفلتخم  دراوم  رد  - 2
. تسا هداتفین  نیقی  عطق و  ءاجر  دیما و  موهفم  رد  دیشاب  هتشاد  هجوت  تسا - یفاک  حلاص  لمع  ماجنا  و 

(2) «. دهد ماجنا  حلاص  لمع  دیاب  دراد  راگدرورپ  تاقالم  دیما  هکیسک  اًِحلاص ؛ اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  »
( تجاجل رورغ و  قیرط  زا   ) دنتـشادن ار  ام  تاقالم  دـیما  هک  اهنآ  انَّبَر ؛ يَرن  َْوأ  ُۀَِـکئالَْملا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اـنَءاِقل  َنوُجْرَی  ـال  َنیذَّلا  َلاـق  َو  »

(3) »؟ مینیبیمن دوخ  مشچ  اب  ار  ادخ  دنوشیمن و  لزان  ام  رب  ناگتشرف  ارچ  دنتفگ :
رانک رد  یگمه  ناهج  نآ  رد  و  دریگیم ، دوخ  هب  يدـبا ، گنر  ناسنا  راتفگ  راتفر و  لامعا و  هک  هدـش  حیرـصت  ًاصوصخم  نآرق  رد  - 3

: دوب دنهاوخ  وا  اب  دنوشیم و  رضاح  ناسنا 
رضاح دوخ  ربارب  رد  هدرک  يدب  کین و  راک  ره  ناسنا  هک  زور  نآ  ٍءوُس ؛ ْنِم  ْتَلِمَع  ام  َو  اًرَـضُْحم  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدَِجت  َمْوَی  »

(4) .« دنیبیم

ات 6. هیآ 4  (، 83 نیففطم ( هروس  - 1

هیآ 110. (، 18 فهک ( هروس  - 2

هیآ 21. (، 25 ناقرف ( هروس  - 3

هیآ 30. (، 3 نارمع ( لآ  هروس  - 4
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(1) «. دنباییم دوخ  روضح  رد  ار  شیوخ  لامعا  همه  ًارِضاَح ؛ اُولِمَع  ام  اوُدَجَو  َو  : » دنکیم دیکأت  رگید  ياج  رد  و 

هب نمؤم  هک  یناـسنا  ناـسنا ، حور  قاـمعا  رد  یگدـنز  ياهدادـیور  همه  ربارب  رد  تیلوؤسم  ساـسحا  زا  دـنمورین  یجوم  بیترت  نیا  هب  و 
. دروآیم دوجو  هب  تسا  گرم  زا  سپ  یناگدنز 

هیآ 49. (، 18 فهک ( هروس  - 1
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تسامش نورد  رد  زیخاتسر 

. تسا زیخاتسر  هاگداد  زا  ياهدنز  هنومن  تسام  همه  ناج  نورد  رد  تسا و  یکی  شماکحا  يرجم  هاوگ و  یضاق و  هک  هاگداد  نیا 
تاصخـشم مامت  ياراد  هک  ار  نآ  زا  یکچوک  رایـسب  هنومن  اًلبق  دـنزاسب  ياهناخراک  ای  نامتخاس ، دـنهاوخیم  هک  یماگنه  ًالومعم  زورما 

. دنمانیم تکام »  » ار نآ  دشاب و  اهنآ  راک  يارب  ییوگلا  ات  دننکیم  تسرد  تسا  رکیپ  لوغ  هناخراک  میظع و  نامتخاس  نآ 
اهنآ همه  زا  ادعب  ار  تکام  نیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  نآ  زا  ياهدرـشف  کچوک و  رایـسب  تکام  زین  شنیرفآ  ناهج  هبوجعا  نیا  ناسنا » »

ًالوصا تسا . هتخاسن  ار  نآ  دوخ  تاهابتـشا  لح  يارب  تسا  دودحم  ناشملع  هک  یناسنا  ناگدنزاس  نوچمه  نآ  هدنزاس  نوچ  دناهتخاس ،
. دنناسکی ود  ره  تساهتنا  یب  شتردق  ملع و  هک  سک  نآ  يارب  اما  دراد ، موهفم  میدودحم  هک  ام  يارب  یگرزب »  » و یکچوک » »

، اههزیگنا اهیتفگـش ، رارـسا ، اهورین ، اـهزار ، همه  نآزا  هدـش ، يرادرب  هنومن  تقد  هب  زیچ  همه  زا  تقلخ ، ناـهج  بیجع  تکاـم  نیا  رد 
اغوغرپ کچوک و  ناهج  نیا  رد  زیچ  همه  زیچ و  همه  ناشتیناحور ، ناگتـشرف و  ناش ، يوخ  قلخ و  اب  تاناویح  ناگراتـس ، اهدیـشروخ ،

. تسه
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: دوشیم هدید  ع )  ) یلع نانمؤمریما  ناگدازآ  ياوشیپ  هب  بوسنم  رعش  رد  هک  تسا  نامه  ریبعت  نیرتاسر  نیرتابیز و  و 

!« تسا هدش  هدیچیپ  مه  رد  وت ، رد  یگرزب  ناهج  هن  یتسه ؟ یکچوک  هرذ  ینکیم  نامگ  ایآ  »
دوجو هب  ملیفورکیم  زا  هدافتـسا  يارب  یحرط  دوش ، لح  باتک ، لاغـشا  لحم  لکـشم  هکنیا  يارب  اـیند  گرزب  ياـههناخ  باـتک  رد  زورما 
موزل عقوم  رد  و  داد ، ياج  ياهبعج  رد  اًلثم  ناوتیم  ار  یگرزب  هناخ  باتک  کچوک ، رایـسب  رایـسب  ياهملیف  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  هدمآ 

. دنناوخیم دننکیم و  گرزب  یصوصخم  ياهنیب  هرذ  اب  ار  اهملیف 
. تسا سب  ار  وا  راختفا ، کی  نیمه  و  شنیرفآ ، گرزب  هناخباتک  زا  تسا  یملیفورکیم  هعومجم  مه  ناسنا  ایوگ 

ار نآ  زا  يرتکچوک  ياههنومن  دوشیم و  رتنشور  ملع ، نوزفا  زور  تفرـشیپ  اب  ناهج ، گرزب  کچوک و  نایم  بلاـج ، يدـننامه  نیا 
. مینیبیم زین  ناهج  رگید  تادوجوم  رد 

هب یـسمش  هموظنم  و  روآ ، ماسرـس  شدرگ  نامه  تارایـس و  نامه  اب  یـسمش  میظع  هموظنم  زا  تسا  یتکام  متا »  » زیگناتریح ناـمتخاس 
نآ ياهییابیز  ياشامت  هب  دـیاب  نیب  هرذ  اـب  هک  لولـس  کـی  ناـمتخاس  نینچمه  و  اـهناشکهک ، ناـمتخاس  يارب  تسا  یتکاـم  دوخ  هبون 

. ناسنا کی  ناویح و  کی  تخرد ، کی  نامتخاس  زا  تسا  یتکام  تخادرپ ،
تـسا نازیوآ  غرم  مخت  هدرز  رانک  رد  هک  یکچوک  هفطن  و  تسا ، هتفهن  ياهتـسه  ره  رانک  رد  هک  ياهدنز  لولـس  اهلگ و  کچوک  رذـب 

کی  ای  هویم ، گرزب  تخرد  کی  ای  لگ ، هخاش  کی  زا  ییابیز  فیرظ و  هنومن  کی  ره 
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ملاـع رگم  دـشاب ، نینچ  مه  دـیاب  و  دوشیم ، هدـید  هتـسب  رـس  روط  هب  زین  اـهنیا  رد  دراد  دوجو  اـهنآ  رد  هچنآ  ماـمت  تسا و  زیگنالد  غرم 

؟ تسین هتسویپ  مه  هب  دحاو  کی  یتسه 
رد نآ  هباشم  هب  تسا  گرزب  ملاع  نآ  رد  هچنآ  زا  هک  دوشیم  ببـس  یهاگ  گرزب  ناهج  و  ناسنا )  ) کچوک ناهج  نایم  يدننامه  نیا 

هتـشاد رطاـخ  هب  ار  نیا  . ) میربب ریبـک » ملاـع   » رد نآ  هباـشم  هب  یپ  دراد  دوجو  ناـسنا  رد  هچنآ  زا  سکع ، هب  یهاـگ  مینک و  هجوت  ناـسنا 
(. دیشاب

ای هماول  سفن   » نآرق ناسل  رد  یلمع و  لـقع   » ار نآ  هفـسالف  نادـجو و   » ار نآ  زورما  هک  تسا  یکچوک  هاـگداد  ناـسنا  دوجو  نورد  رد 
همه نآ  اب  ام  ياـیند  ياـههاگداد  هک  تسا  یبیجع  هاـگداد  یتسار  هب  و  دـنیوگیم ، ریمـض »  » نآ هب  اـهبرع  تسا و  هدـش  هدـیمان  سفن  »

. تسا ياهرخسم  زیچ  نآ  ربارب  رد  شلاپوک  لای  قرب و  قرز و  لوط و  ضرع و 
« نادجو  » مان هک  يزومرم  يورین  نامه  تسا ، یکی  همه  نآ ، رد  یچاشامت »  » و ماکحا » يرجم   » و دهاش »  » و یـضاق »  » هک تسا  یهاگداد 

. میاهداد نآ  هب 
کی درادـن ، تقو  هب  زاین  دـشکیم  لوط  لاس ! هدزناپ  شاهمکاحم  کی  یهاگ  هک  ییادـص  رـس و  رپ  ياههاگداد  فـالخ  رب  هاـگداد  نیا 

. تسا مامت  نآ  رد  زیچ  همه  هظحل ، کی  یهاگ  هقیقد و  کی  تعاس ،
، تسا یلبق  ياههاگداد  راک  هب  دامتعا  مدـع  هناشن  یگمه  هک  رتیلاع  یلاع و  ياهناوید  و  رظن ، دـیدجت  فانیتسا و  ياـههاگداد  زا  يرثا 

تموکح  دامتعا  اجنیا  رد  اریز  دراد ، هلحرم  کی  طقف  شمکح  دوشیمن و  هدید  نآ  رد 
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. دامتعا دنکیم ،

يوزارت نیهاش  ندـناخرچ  و  رتالاب ، تاـماقم  زا  سرت  دـننام : دـهدیم  يور  یمـسر  ياـههاگداد  رد  تاـضق  راـک  رد  هک  ییاـه  فارحنا 
یمیـسن كدـنا  اـب  هک  ار  فیرظ  ياـههفک  نیا  دزویم و  اـههفک  نیا  هب  ناـفوط  نوـچمه  هک  ییاـه  هیـصوت  اـی  و  تمـس ! نآ  هب  تلادـع 

! دنزیم مه  هب  دنوشیم  جک  دنزرلیم و 
هتشرف همجـسم  نوچ  دیدیمن  دوب  زاب  مه  شمـشچ  رگا  هک  تلادع - هتـشرف  مشچ  ندوب  هتـسب  زا  هدافتـسا  اب  هک  ییاه  باسح  قح و  اب  و 
یتراپ هیصوت و  روز و  رز و  نابحاص  تسین و  حرطم  نادجو  همکحم  هاگداد و  رد  اهنیا  زا  کی  چیه  دوشیم ...  هتفرگ  هتشرف - هن  تسا 

. تعیبط ناهج  قوفام  تسا و  یهلا  يورین  کی  نیا  هک  دنبای  هار  دنناوتیمن  نآ  میرح  هب 
زا تسا  نکمم  یهاگ  دراد ، يدودح  دـشاب  هچ  ره  نآ  شناد  ملع و  تسین و  موصعم  نوچ  هک  تسا  نیا  دراد  هاگداد  نیا  هک  یبیع  اهنت 

. داد هولج  قح  ار  یقحان  سکع  هب  ای  قحان  وا  رظن  رد  ار  یقح  داد و  بیرف  ار  نآ  درک و  هدافتساءوس  نآ  يافص  یکاپ و 
یمـسر ياههاگداد  رد  هک  یتافارحنا  هب  هسیاقم  اب  زاب  یلو  دوش  بهذم  نیـشناج  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  نادـج  مییوگیم  لیلد  نیمه  هب  و 

. تسا رتمک  مه  رازه  رد  کی  زا  دیاش  نآ  فارحنا  دهدیم  يور  يرشب 
ینزوس رس  مه  لاس  دص  نم  رگا  هک  یمسر  مکاحم  فالخ  رب  ناسانش . هفیظو  هب  شاداپ  مه  دهدیم ، نامرجم  هب  رفیک  مه  همکحم ، نیا 

کی  دشابن  نم  رمع  هدنورپ  مامت  رد  هایس  هطقن  کی  منکن و  زواجت  نوناق  زرم  زا 
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هب یگدیـسر  شراک  اهنت  درادـن و  بوخ  راـک  هب  یگدیـسر  يارب  ياهمکحم  اـًلوصا  دـیوگیمن و  نم  هب  مه  یفرح  اـی  يذـغاک » نیرفآ  »

. تسا دب  ياهراک 
يارب شتعـسو  مامت  اب  ایند  یهاگ  هک  دنزیم  قالـش  دـنازوسیم و  نورد  زا  نانچ  درادـن  يداع  ياهرفیک  اب  یتهابـش  چـیه  مه  نآ  رفیک 

. كانتشحو نادنز  لولس  کی  زا  رتگنت  دوشیم ، گنت  ناسنا 
راشف هاگ  دروآیم و  رد  یگناوید  نونج و  زا  رس  هک  دهدیم  ناسنا  هب  راشف  هجنکش و  نانچنآ  تسا  گرزب  رایـسب  ناسنا  هانگ  هک  یهاگ 

ار نآ  یـسک  یلو  تساه  هوک  هزادنا  هب  نآ  شتآ  هلعـش  هک  یباذع  زا  دوش و  مادعا  دهدیم  حیجرت  ناسنا  هک  تسا  يدح  هب  نآ  باذـع 
. دبای تاجندنیبیمن 

يرگید تغل  نوچ  میمانیم ، نادـجو  شمارآ   » ار نآ  ام  هک  تسا  یندرکان  فصو  زیگناـطاشن و  هوکـش و  رپ  ردـق  نیمه  مه  نآ  شاداـپ 
. میرادن نآ  يارب 

ار دوخ  هچ  ره  زا  ناراکهانگ  تسا ، زورما  تاعامتجا  رد  هانگ  شرتسگ  ام  رصع  رد  یناور  ياهیرامیب  هعـسوت  لماوع  زا  یکی  دنیوگیم :
ياهیرامیب تروص  هب  هک  تسا  نادـجو  ياـهتازاجم  نیمه  دنـشخب و  ییاـهر  ار  دوخ  دـنناوتیمن  نادـجو  هجنکـش  راـشف و  زا  دـنناهرب 

. دنکیم ییامندوخ  یناور  فلتخم 
نوچمه یهاتوک  رایسب  تدم  رد  دندرک  طوقس  دوخ  تسپ  هک  یماگنه  هب  هک  میسانشیم  ار  یسایس  فورعم  ياهتیـصخش  زا  يرایـسب 

. دندز وناز  گرم  ربارب  رد  ودنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياوق  مامت  دننزب ، نآ  هب  نزوس  هک  یکنکداب 
ربارب رد  ار - دوخ  نادـجو  يادـص  هک  ار  نآ  تقو  دـندوب  راـک  ردـصم  رد  هک  یماـگنه  هب  هک  دـشاب  نیا  نآ  مهم  لـماوع  زا  یکی  دـیاش 

یفالخ  ياهراک 

تسامش نورد  رد  www.Ghaemiyeh.comزیخاتسر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 79 

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

http://www.ghaemiyeh.com


70 ص :
نیگنس تابرض  دش و  عورش  یپ  رد  یپ  نادجو  تامکاحم  تسـشن  ورف  اهادص  رـس و  هک  یماگنه  هب  اما  دنتـشادن ، دنونـشب  دنتـشاد - هک 

. دیبوک مه  رد  ار  اهنآ  شتازاجم 
. تسا نادجو  نآ  مان  هک  بیجع  هاگداد  نیا  ياهتیلاعف  زا  یکچوک  هشوگ  دوب  نیا 

***
گرزب ناهج  نیا  لد  رد  اما  دـشاب ، یهاگتـسد  نانچ  اـب  يزومرم  هاـگداد  نینچ  ناـسنا  کـچوک  تکاـم  نیا  رد  درک  رواـب  ناوتیم  اـیآ 

. دشابن دب - کین و  زا  معا  ام - ياهراک  هب  یگدیسر  يارب  میظع  يزیخاتسر  هاگداد و 
ملاع نیا  تعـسو  هب  میظع  یهاگداد  گرزب ، ملاع  نیا  قمع  رد  ناهج ، نیا  نطاب  رد  هک  دهدیمن  شاب  رادیب  ام  هب  هاگداد  نیا  دوجو  ایآ 

ياههدـنورپ دـنبای و  روضح  اهنآ  رد  دـیاب  همه  ماجنارـس  هک  تسه  ییاسران  تیدودـحم و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  نآ ، راگدـیرفآ  تمظع  هب 
دوشیمن دوبان  نآ  رد  زیچ  چـیه  هک  ناهج  نیا  میظع  یناگیاب  اما  هدـش  شومارف  وحم و  اـم  رظن  زا  یلک  هب  هک  یلاـمعا  یتح  همه ، لاـمعا 

یـشاداپ و  نادـجو ، تازاـجم  شتآ  زا  رتكانتـشحو  رتقیمع و  رتهدـنزوس و  یـشتآ  ددرگ و  حرطم  همکحم  نآ  رد  هدرک ، ظـفح  ار  نآ 
تسه و مه  گرزب  ملاع  رد  هاگداد  نیا  هنومن  ًاملـسم  دوش ؟ هداد  رارق  سکره  لامعا  ربارب  رد  نادـجو  زیگناطاشن  شاداپ  زا  رتزیگناروش 

. داهن مان  ملاع  نادجو  ناوتیم  ار  نآ 
نآ و رانک  رد  هدمآ  نایم  هب  میظع  زیخاتـسر  تمایق و  زا  نخـس  هک  یماگنه  ام  ینامـسآ  گرزب  باتک  رد  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  دیاش 

شود  هب  شود 
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َنیرِداق یَلب  ُهَماظِع  َعَمْجَّن  ْنَّلَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  ِۀَماَّوَّللا * ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو ال  ِۀَمایِْقلا * ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  ال  : » تسا هدش  حرطم  نادجو  همکحم  نآ 

ياهناوختـسا هک  درادـنپیم  نینچ  ناسنا  ایآ  مسق ، هدـننک  شنزرـس  رادـیب  نادـجو  هب  و  دـنگوس ، زیخاتـسر  زور  هب  ُهَناَنب  َيِّوَسُّن  ْنَأ  یلَع 
صخـش ره  فرعم  هک  ار  شطوطخ  یتح  و   ) ار وا  ناتـشگنا  یتح  هک  میرداـق  اـم  تسین ) نینچ  هن  ، ) مینکیمن يروآ  عمج  ار  وا  هدـنکارپ 

(1) «. میزاسب تسخن ) زور  نوچمه  تسا 
. دناهتسشن مه  رانک  رد  هاگداد  ود  نیا  تایآ  نیارد 

ات 4. هیآ 1  (، 75 تمایق ( هروس  - 1
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اهامعم هب  یخساپ  زیخاتسر 

میهاوخن اهارچ  يارب  یخـساپ  و  دریگیم ، دوخ  هب  اـمعم  لکـش  زیچ  همه  مینک  عطق  گرم  زا  سپ  ناـهج  زا  ار  یگدـنز  نیا  طاـبترا  رگا 
. تشاد

! هجوج کی  مشچ  هچیرد  زا  ناهج 

رب مخت  زا  رس  زونه  هک  هجوج » کی   » دید هیواز  زا  ار  یتسه  ناهج  نینچمه  و  هدنیآ ، هتشذگ و  یگدنز و  موهفم  هک  تسا  بلاج  رایـسب 
: میهد رارق  یسررب  دروم  هدیدن ، ار  جراخ  يایند  تسا و  هتشادن 

ردق نیا  ایند  ارچ  و  هدیرفآ ، ارم  اهنت  ناهج  هدننیرفآ  ارچ  منادیمن  مهد ...  ناکت  مناوتیمن  ار  میاپ  تسد و  اًلصا  یکچوک ، نادنز  هچ  «آ !
نیا راوید  منادیمن  دنکیم ؟ لح  ار  یلکشم  هچ  و  دروخیم ، وا  درد  هچ  هب  اهنت  کت و  ینادنز  کی  اًلصا  هدش ، هدیرفآ  گنت  کچوک و 

نورد هب  ناهج  نیا  نوریب  زا  مدع  كانتـشحو  جوم  هک  هدوب  نیا  يارب  دیاش  تسا  ریذپانذوفن  مکحم و  ردقچ  دناهتخاس ، هچ  زا  ار  نادنز 
 .... منادیمن دنکن ، تیارس 

دش و دهاوخ  مامت  يدوز  هب  مه  هریخذ  نیا  منکیم و  هیذغت  مراد  هدیفس  زا  نونکا  هدش  مامت  یلک  هب  هدرز »  » نم نیتسخن  زور  ياذغ  هآ !
لصاح و یب  هچ  هدوهیب ، هچ  دسریم ، رخآ  هب  ایند  نم  گرم  اب  مریمیم و  یگنسرگ  زا  نم 
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! ناهج نیا  شنیرفآ  تسا  فده  یب  هچ 

! متسه ناهج  هدیزگرب  هدیرفآ و  اهنت  نم  تسا  هداد  نم  هب  یگرزب  راختفا  تسا ، یقاب  وا  رکش  ياج  زاب  اما 
منکیم رورغ  ساسحا  عوضوم  نیا  روصت  زا  نم ... ! ندب  فارطا  نآ  برغ  قرش و  بونج و  لامـش و  و  تسا ، نم  بلق  ناهج  نیا  زکرم 

! دیوگب نیرفآ  تقلخ  هدیزگرب  دوجوم  نیا  هب  دنیبب و  ار  راختفا  همه  نیا  هک  تسین  یسک  هدیاف ، هچ  اما 
ارف ارم  نادنز  طیحم  مامت  يدیدش  يامرس  تسا ) هساخرب  مخت  يور  زا  هناد  بآ و  يارب  ياهظحل  دنچ  غرم   ) دش درس  اوه  هبترم  کی  هآ !

هدـیبات و ناـهج  نیا  نورد  هـب  مدـع  زرم  زا  ياهدـننک  هریخ  روـن  دـشکیم ، ارم  امرـس  نـیا  هوا ، دودـمیم ، مناوختـسا  نورد  رد  هـتفرگ و 
تسا نتفای  نایاپ  فرـش  رد  ناهج  زیچ  همه  تسا و  هدیـسر  ارف  ایند  رخآ  هظحل  منکیم  نامگ  تسا ، هتخاس  نشور  ارم  نادنز  ياهراوید 

. دروآیم رد  ياپ  زا  ارم  ود  ره  هدنشک  يامرس  نیا  هدنهد و  رازآ  دیدش  رون  نیا 
مدیمهفن هرخالاب  چیه ... ! رگید  ندرم و  نادنز  رد  نتفای و  دلوت  نادنز  رد  فده ، دقاف  و  رذگدوز ، دوب و  هدوهیب  ردقچ  شنیرفآ  نیا  هآ !

!« ... دوب هچ  رهب  مندمآ  ماهدمآ ، اجک  زا  »
، تفر نیب  زا  هدنـشک  هدننک و  هریخ  رون  و  دـش ، مرگ  مناوختـسا  دـباوخیم ) مخت  يور  ًاددـجم  غرم   ) دـش فرطرب  رطخ  نم ، يادـخ  هآ !

! تسا شخب  تذل  هچ  یگدنز  هب  هب  منکیم ، شمارآ  ساسحا  ردقچ  نونکا 
هبرـض يادص  دنکیم ) ور  ریز و  يواسم  ترارح  بسک  يارب  دوخ  ياپ  ریز  رد  ار  اهمخت  غرم ،  ) دش نوکیف  نک  ایند  دـش ! هلزلز  ياو  يا 

نیگنس 
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هب مندب  ياضعا  دروخیم  جیگ  مرس  هدش ، مامت  زیچ  همه  رگید  و  تسایند ، نایاپ  هظحل  نیا  دنازرلیم ، ار  میاهناوختسا  مامت  یکانتشحو 

هرهز مراد  دوش ، باترپ  مدع  يازتشحو  هرد  هب  یتسه  ناهج  نیا  هرابکی  دنکشب و  راوید  نیا  تسانب  ایوگ  دنوشیم ، هدیبوک  نادنز  راوید 
 ... موشیم كاچ 

! ادخ يا 
ضوع ار  ناهج  ياهبطق  میظع  هلزلز  نیا  اهنت  دمآ ، دوخ  ياج  هب  زیچ  همه  تسـشن ، ورف  هلزلز  مدـش ، مارآ  دـش  بوخ  نم ، يادـخ  هآ !
شزوس دایز و  يامرگ  ساسحا  هک  دوب  یتدم  دش ، رتهب  هکنیا  لثم  اما  دش ! لیدبت  لامـش  هب  بونج  و  بونج ، هب  لیدبت  امـش  بطق  درک ،

تکرح و نیا  دوبن ، هلزلز  نیا  ایوگ  تشگرب ...  لداعت  لاح  هب  ود  ره  نالا  دوب ، هدـش  درـس  میاپ  تسد و  سکع ، هب  مدرکیم و  مرـس  رد 
راوید هب  هچنآ  زورما  یتـح  دـش ، ماـمت  یلک  هب  نم  ياذـغ  هآ ! درذـگیم ) تروص  نیمه  هب  يزور  دـنچ  ! ) دوب یگدـنز  تاـیح و  شبنج 

رخآ یتسار  تسا ...  يدـج  راب ، نیا  رطخ ، هدـنامن ...  یقاب  يزیچ  رگید  مدروخ و  صرح  علو و  تیاهن  اب  تقد و  اب  دوب  هدـیبسچ  نادـنز 
. تسا هدرک  زاب  ناهد  نم  یمدق  دنچ  رد  انف  گرم و  و  تسایند ،

ردـقچ دوب ؟ هچ  نآ  ینادـنز  قولخم  اـهنت  نیا  ناـهج و  نیا  شنیرفآ  زا  فدـه  دـشن  مولعم  هرخـالاب  اـما  مریمب ، نم  راذـگب  بوخ  رایـسب 
تقلخ نیا  هب  یـضار  دوخ  هک  نم  ، » ندش دوبان  ندرم و  نادـنز  رد  و  ندـش ، هداز  نادـنز  رد  دوب ! لصاح  یب  هچ  فدـه ! یب  هچ  هدوهیب !

!« دوب روز  مدوبن 
شیاه یتخبدب  همه  اب  نادنز  نیا  هکنیا  لثم  تسا ، یمدـق  کی  رد  گرم  هتفر و  نم  زا  ناوت  بات و  دروآیم ، راشف  نم  هب  یگنـسرگ  هآ !
! بوکب نادنز  راوید  رب  دوخ  كون  اب  مکحم  دنزیم  دایرف  یکی  مناج  نورد  زا  هک  نیا  لثم  دیسر ، مرظن  هب  يرکف  دوب ، رتهب  مدع  زا 
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ربخ دیاش  هن ، یلو  تسا ...  دوجو  مدـع و  نایم  زرم  اجنیا  تسایند ، رخآ  نیا  تسا  راحتنا »  » کی نیا  دوشیم . رگم  یکانرطخ  رکف  بجع 

. مریمب شالت  اب  راذگب  مگرم ، هب  موکحم  هک  نم  منادیمن ...  نم  دشاب و  يرگید 
زج ياهراچ  لاح  ره  رد  مشاب ...  دوخ  نتشک  رومأم  دنکن  هآ ! نکشب ...  ار  راوید  دیوگیم  نم  هب  هتفرگ و  توق  مناج  نورد  رد  دایرف  نیا 

(. دنکیم مخت  فیرظ  هتسوپ  رب  دوخ  كون  ندیبوک  هب  عورش  هتسهآ  هجوج  اجنیا  رد   ) مرادن ار  ینورد  نامرف  نیا  تعاطا 
! ... رتمکحم مه  نیا  زا  سرتن ! رتمکحم ...  مه  زاب  بوکب ...  مکحم 

ياهزات ناج  هب  هب  تسا ، یـشخب  ناج  فیطل و  میـسن  هن ، دـیچیپ ، نورد  هب  هنزور  نیا  زا  یناـفوط  دـش ، هتـسکش  مدـع  دوجو و  راوید  هوا !
یلک هب  دـیاب  ار  نادـنز  نیا  دز ! دـیاب  رتمکحم  تسا ، ینوـگرگد  لیدـبت و  لاـح  رد  نامـسآ  نیمز و  دـش ، نوـگرگد  زیچ  هـمه  مـتفرگ !

 .... درک یشالتم 
! ییاـبیز باـتهم  هچ  اـبیز ! ياههراتـس  هچ  تسا ! عیـسو  هچ  تسا ! رواـنهپ  هچ  هوا  تسا ... ! زیگنالد  هچ  تساـبیز ... ! هچ  نم  يادـخ  هآ !

هوا گـنراگنر ... ! نوگاـنوگ و  ياهاذـغ  هچ  مراد ... ! یناـبرهم  رداـم  هچ  اـههمغن ... ! هچ  اـهلگ ! هچ  دوشیم ، هرریخ  نآ  رون  زا  ممـشچ 
منامیم يرابغ  هرذ  هب  نم  مناهج ! زکرم  نم  اجک  تسا ! گرزب  ناهج  نیا  ردقچ  مکچوک و  نم  ردقچ  هآ  دراد ... ! قولخم  ادـخ  ردـقچ 

 .... نارکیب ياضف  کی  رد  قلعم 
رد یگدـنز  يارب  ارم  هک  دوب  یلاع  شرورپ  طیحم  کی  دوب ، تیبرت  بتکم  کی  دوب ، هسردـم  کی  دوبن ، نادـنز  اجنآ  هک  ممهفیم  الاح 

، تسا هدوب  راک  رد  ياهمانرب  هچ  دراد ، یفدـه  هچ  دراد ، یموهفم  هچ  یگدـنز  ممهفیم  نالا  درکیم ، هدامآ  روانهپ  اـبیز و  ناـهج  نینچ 
مناوتیم  الاح 

اهامعم هب  یخساپ  www.Ghaemiyeh.comزیخاتسر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 86 

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

http://www.ghaemiyeh.com


77 ص :
هتـشر کی  زا  دوب  یکچوک  هقلح  مدوب  نآ  رد  هچنآ  و  گرزب ، ردقچ  ناهج  نیا  میهافم  دندوب و  کچوک  ردقچ  نم  ياهسایقم  میوگب 

ار نایاپ  زاغآ و  متسنادیم و  هقلح  کی  نآ  رد  رصحنم  ار  زیچ  همه  نم  هک  یلاح  رد  تسادیپان  نآ  رخآ  زاغآ و  هک  ثداوح  دننام  ریجنز 
. مدرکیم هصالخ  نآ  رد 

.« دجنگیم روصت  هب  هچنآ  زا  رتکچوک  مکچوک . هجوج  کی  نم  هک  منادیم  نونکا 
***

. ینادنز هجوج  کی  هاگدید  زا  یتسه  ناهج  هرظنم  دوب  نیا 
چیه ایآ  دشاب ؟ هنوگ  نیمه  هب  دراد  رارق  نآ  رس  تشپ  رد  هچنآ  ربارب  رد  مینکیم  یگدنز  نآ  ردام  هک  ملاع  نیا  هرهچ  مینکیمن  رکف  ایآ 

؟ تسه تسد  رد  نآ  یفن  رب  یلیلد 
بئاطم اهجنر و  نینچمه  ناهج و  شنیرفآ  یلک  روط  هب  و  ناسنا ، شنیرفآ  هب  يدام  ياهبتکم  فرط  زا  یناوارف  تاداریا  خیرات  لوط  رد 

برع بهذـم  يدام  فورعم  رعاش  ار  نآ  لماک  هنومن  هک  هدـش ، تسا  هجاوم  نآ  اب  ناـسنا  رمع ، زور  راـهچ  رد  هک  یتالکـشم  مـالآ و  و 
نابز یـسراف  رعاـش  و  تسا . هدروآ  دوشیم  متخ  منادیمن )  ) ِيرْدا ُتسل   » هلمج اـب  همه  هک  دوخ  هدـنهد  ناـکت  راعـشا  رد  یـضام » اـیلیا  »

. تسا هدروآ  ار  لئاسم  هنوگ  نامه  شفورعم  راعشا  رد  زین  ینمهب  »
ملاع هدنیآ و  یگدـنز  زا  نآ  ندـیرب  ناهج و  نیا  يدام  یگدـنز  رد  دودـحم  تاعلاطم  دولوم  تالاکـشا  نیا  رتشیب  مینکیم  رکف  ام  یلو 
الاب رد  وا  تاساسحا  زا  ياهنومن  هک  هتـشادنرب ، مخت  زا  رـس  زونه  هک  دـنامیم  ياهجوج  نامه  ياهداریا  هب  تسرد  تسا و  گرم  زا  سپ 

. دش حیرشت 
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. تشاد میهاوخن  اهارچ  نیا  يارب  یخساپ  میشوپب ، مشچ  گرم ، زا  سپ  یگدنز  زیخاتسر و  زا  ام  رگا  هتبلا 

هلأسم لکش  میهد ، رارق  یـسررب  دروم  اهلماکت ، ینالوط  هتـشر  کی  نایم  رد  لماکت  هقلح  کی  ناونع  هب  ار  یگدنز  نیا  هک  یماگنه  اما 
. دش دهاوخ  لح  دوخ  هب  دوخ  رشب ، یگدنز  هدنیآ  لاح و  طابترا  هب  هجوت  اب  اهداریا  نیا  رتشیب  دوشیم و  ضوع 

رب دوجوم  بئاصم  اهجـنر و  اهدرد و  نیا  زا  تالاکـشا  زا  یتمـسق  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اهنآ - همه  هن  اهداریا - رتشیب  مییوگیم  هک  نیا 
دیاب هک  تسا  اهیراگنا  لهس  اهیتسس و  اهیلبنت و  ای  يرامعتـسا و  ياهشبنج  ای  و  یعامتجا ، دساف  ماظن  ای  و  ام ، دوخ  ياهراک  منادن  رثا 

. میرادرب نایم  زا  مینک و  وجتسج  یعامتجا  يدرف و  ياهتیلاعف  یگنوگچ  رد  ار  نآ  لماوع 
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ینامسآ بتک  رد  زیخاتسر  هرهچ 

هراشا

دوخ ياهراک  هب  مارآ  ینادجو  اب  ات  دندیشوک  زیخاتـسر  تایآ  وحم  رد  تورث ، تب  ربارب  رد  هدجـس  تایّدام و  رد  نتفر  ورف  رثا  رب  دوهی » »
! دنهد همادا 

نایم زا  ار  زیخاتـسر  هب  نامیا  یتیبرت  راثآ  ناشیـشک ، یـشخب  هانگ  حیـسم و  هلیـسو  هب  تاجن  ءادف و  هلأسم  ندیـشک  شیپ  اب  نایحیـسم »  » و
! دندرب

هب و  نآ » ماجنا   » و شنیرفآ » زاغآ   » تسا هدوب  رـشب  نارکفتم  و  ناربمایپ ، همه  همانرب  ءزج  امعم  ود  هب  نداد  خساپ  زیچ و  ود  هب  نداد  هجوت 
«. داعم  » و أدبم » : » رگید ترابع 

ریذپناکما ود  نیا  مهف  نودـب  یعقاو ، یـسانشناهج  هک  روطنامه  تسین . نکمم  ود  نیا  مهف  نودـب  تایح ، یگدـنز و  ینعم  مهف  ًاملـسم 
. دشابیمن

دنناـم ناتــسوداب و  فراـعتو  ندروـخ  اذــغ  زرط  یناـمهیم و  بادآ  تافیرــشت و  رد  اــهنت  هـک  یتـیبرت  ینعی ؛ یقیقح - ینعم  هـب  تـیبرت 
دراد هلأسم  ود  نیا  لح  هب  زاین  مه  نآ  دـنک - ذوفن  ناسنا  ناج  تاـیح و  قاـمعا  هب  درذـگب و  یگدـنز  حطـس  زا  هکلب  دوشن  هصـالخاهنیا 

طوقس لماکت و  و  رفیک ، شاداپ و  هب  هجوت  و  دنکیم ، تموکح  ناسنا  رب  هک  یتبقارم  هاگتسد  هب  هجوت  ینعی ؛
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. شلامعا هیاس  رد  ناسنا 

زا یلو  دـشاب . هتخاسن  راوتـسا  عوضوم  ود  نیا  رب  ار  دوخ  توعد  ساسا  هک  يربمایپ  چـیه  هن  هدوبن و  ینامـسآ  باتک  چـیه  لیلد  نیمه  هب 
رد زیخاتـسر  هرهچ  هدـش ، زارد  نیـشیپ  ناربمایپ  ینامـسآ  ياهباتک  هب  ینادانو  لهج  هطـساو  هب  ای  دـمع ، يور  زا  فیرحت  تسد  هک  هچنآ 

. تسا هدیدرگ  نوگرگد  اهتمسق  زا  ياهراپ  رد  اهنآ 
یتاهج زا  هک  دـیآ  لمع  هب  زیخاتـسر  ثحب  رظن  زا  بتک  نیا  تایوتحم  يور  یلامجا  یـسررب  کی  اجنیا  رد  تسا  مزـال  لاـح  ره  هب  یلو 

. تسا بلاج  هدنزومآ و 
***

ینامسآ بتک  ياج  هب  یخیرات  بتک 

ینامسآ باتک  هن  تسا  سدقم  بتک  طقف  اهنآ  دوخ  رظن  زا  تسا ، تسد  رد  زورما  يراصنو  دوهی  زا  هک  یـسدقم  بتک  دینادب  تسین  دب 
هک تسا  ینامسآ  یحو  نامه  بتک  نیا  دیوگب  هک  مینکیمن  ادیپ  یحیـسم  يدوهی و  چیه  دنراذگیمن ، اهنآ  رب  ینامـسآ  باتک  مان  اذلو 

هتـشر هب  اهنآ  ناوریپ  نادرگاش و  هلیـسو  هب  گرزب  ربمایپ  ود  نیا  زا  دعب  اهنیا  هک  دنفرتعم  همه  هکلب  تسا ، هدـش  لزان  یـسوم  حیـسم و  رب 
یتـح و  ع )  ) یـسوم و  ع )  ) حیـسم یفارگوـیب  لـیلد  نیمه  هب  دراد و  دوـجو  ینامـسآ  یحو  زا  يزیچ  اـهنآ  رد  هـچ  رگا  هدـمآ ، رد  ریرحت 

. تسا هدش  هتشون  حوضو  هب  اهباتک  نیا  رد  اهنآ  زا  دعب  ثداوح 
: هکنیا حیضوت 

جنپ  هک  تسا  باتک  رب 39  لمتشم  نایدوهی ) سدقم  بتک   ) قیتع دهع 
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81 ص :
سپ : » میناوخیم دراد - مان  ینثم » تاروت   » ای هینثت  رفـس  هک  مجنپ - رفـس  لصف  نیرخآ  رد  اًلثم  تسا و  تاروت  هناگجنپ  رافـسا  نآ  باـتک 

 ...« درک نفد  روعی  ربارب  باوم  نیمز  هرد  رد  ار  واو  درک  تافو  دنوادخ  لوق  قفاوم  باوم »  » نیمز هب  اجنآ  رد  دنوادخ  هدنب  یسوم 
. تسا ع )  ) یسوم تافو  زا  دعب  اهنآ  فیلأت  هاوگ  دوخ  نیا  و 

اهنآ دـننام  ناهاشداپ و  كولم و  زا  یخیرات  تسادـیپ  ناشمان  زا  هکنانچ  تسا  هدـمآ  ناخروم » تابوتکم   » ماـن هب  هک  نآ  باـتک  هدـفه  و 
دـنپ و راصق و  تاملک  نایب  لاح و  حرـش  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  ءایبنا و  تابوتکم  ناونع  هب  هدـنامیقاب  باـتک  هدـفه  دـشابیم و 

. تسادخ ناربمایپ  ياهتاجانم  اهزردنا و 
هلیـسو هب  دـنراد  مان  هعبرا » لیجانا   » هک نآ  باـتک  راـهچ  تسا  باـتک  رب 27  لمتـشم  نایحیـسم ) سدقم  بتک   ) دـیدج دـهع  بتک  اما  و 

لاجر سلوپ و  هک  تسا  ییاههمان  نآ ، زا  باتک  ود  تسیب و  هدـش و  هتـشون  ع )  ) حیـسم نادرگاـش  نادرگاـش  اـی  ع ،)  ) حیـسم نادرگاـش 
وا تافشاکم  حرش  هک  تسا  انحوی » تافشاکم   » باتک مه  نآ  باتک  نیرخآ  دناهداتسرف و  فلتخم  قطانم  يارب  تیحیسم  رگید  هتـسجرب 

. دهدیم ار 
تسا و ناوارف  ایند  زا  نخس  دوهی ، بتک  رد  هکنیا  نآ  دروخیم و  مشچ  هب  نشور  توافت  کی  دیدج  قیتع و  دهع  نایم  رد  لاح  ره  هب  و 
ات تسا  دایز  ًاتبسن  رفیک  شاداپ و  گرم و  زا  سپ  ملاع  زیخاتسر و  زا  نخس  تسین و  نینچ  لیجنا  رد  هک  یلاح  رد  مک ! رایسب  زیخاتسر  زا 
هب طوبرم  لئاسم  زا  ياهراپ  رد  دوهی  موق  راکفا  هک  دنکیم  حیرصت  سدقم » باتک  سوماق   » هدنـسیون ییاکیرمآ  سکاه » رتسم   » هک اجنآ 

. تسا حضاو  ریغ  مولعمان و  گرم  زا  سپ  ملاع 
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82 ص :
ندوب يدام  هب  ایند  مدرم  نایم  رد  هک  دوهی - هک : تسا  نیا  دز  سدـح  اج  نیا  رد  دوهی  موق  یحور  صاخ  عضو  هب  هجوت  اب  ناوتیم  هچنآ 

فیرحت تسد  هک  یماگنه  هب  تسا - لوپ  زین  اهنآ  يادخ  دناهتفگ : هک  اجنآ  ات  دنروهشم ، طرش  دیق و  یب  یتسرپ  تورث  یهاوخدوخ و  و 
زیخاتـسر و زا  نخـس  هچنآ  یلو  دـندرک  تبث  یبوخ  هب  دوب  يدام  یگدـنز  زا  نخـس  هچنآ  دـندوشگ  ناربمایپ  تالاح  تاملک و  يوس  هب 

. دندومن فذح  درکیم  وگزاب  نابصاغ  ناراکمتس و  ناتسرپ و  ایند  رفیک 
! مه زین  ار  ینامسآ  بتک  ایبنا و  نانخس  هکلب  دننکیمن  فیرحت  دوخ  دوس  هب  ار  ناهج  رابخا  اهنت  اهنآ 

هب صیرح  هداعلا  قوف  دـندوب  یمدرم  زین  ص )  ) مالـسا ربمایپ  رـصاعم  نایدوهی  دـهدیم  ناـشن  هک  دراد  دوجو  یتاـیآ  زین  دـیجم  نآرق  رد 
. يدام یگدنز 

(1)« ٍةایَح یلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِجََتل  َو  »
هـشیر و   » تسا هدش  اهنآ  نوخ  ءزج  مایا  رورم  هب  ایوگ  هتـشاد و  دوجو  مه  زورید  دوشیم و  هدـید  اهنآ  رد  زورما  هک  تسا  ياهیحور  نیا 

«. درک وجتسج  دیاب  نیمه  رد  دروآ  دهاوخ  نوریب  يرگید  يرد  هبرد  زا  رس  هک  ار  اهنآ  زورما  تجاجل  یتخسرس و  و  هتشذگ ، يرد  هبرد 
لئاق یـشزرا  زین  هدام »  » ریغ يارب  دـنیآ و  رد  یتشآ  رد  زا  ایند  مدرم  اب  دـننک و  رظن  دـیدجت  دوخ  یگدـنز  همانرب  رد  یتسار  هب  هکنیا  رگم 

. دنوش
هدـید هنیمز  نیا  رد  نآ  ياهباتک  زا  ياهراپ  رد  ینـشور  تاریبعت  زاب  زیخاتـسر  هلأسم  هب  میدـق  دـهع  بتک  یئانتعا  یب  همه  اب  لاـح ، ره  هب 

: میوشیم روآدای  ار  تمسق  دنچ  هنومن  نادنع  هب  هک  دوشیم 

هیآ 96. (، 2 هرقب ( هروس  - 1
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83 ص :
: میناوخیم هلمج 6 ) باب 2   ) لیئومس لوا  باتک  رد  - 1

«. دنازیخیم رب  دروآیم و  دورف  ربق  هب  دنکیم ، هدنز  دناریمیم و  دنوادخ  »
تسا ناسنا  مسج  ياج  ربق  هکنیا  هچ  دراد ، ینامسج  داعم  رد  تحارص  زیخاتسر  هلأسم  لصا  رب  هوالع  مینیبیم - هک  روطنامه  هلمج - نیا 

: میناوخیم نآرق  رد  هک  تسا  نآ  هیبش  تسرد  نیا  و  دزیخ ، رب  نآ  زا  هک  تسین  حور  هاگیاج  ربق  ّالا  و  هدش ، كاخ  هب  لیدبت  هک 
(1)« دنکیم هدنز  دنتسه  اهربق  رد  هک  ار  یناسک  مامت  دنوادخ  و  ِرُوبُْقلا ؛ ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  َو 

: میناوخیم هلمج 19 ) باب 26   ) یبن يایعشا  باتک  رد  - 2
!« دییامن مننرت  دیوش و  رادیب  دینکاس  كاخ  رد  هک  امش  يا  تساخرب  دنهاوخ  نم  ياهدسج  و  دش ، دنهاوخ  هدنز  وت  ناگرم  »

ُساّنلا : » میناوخیم زین  یمالـسا  تایاور  رد  هک  روطنامه  هدش  یفرعم  باوخ ) زا  يرادیب  هیبش   ) يرادـیب عون  کی  زیخاتـسر  هلمج  نیا  رد 
«. دنوشیم رادیب  زیخاتسر ) هناتسآ  رد  دورو  و   ) گرم ماگنه  دنباوخ ، مدرم  اوُهَبَْتنا ؛ اُوتام  اذا  ٌماِین 

رارق یـسررب  دروم  ادـخ - تساوخ  هب  ًادـعب - هک  دزومآیم  اـم  هب  اـهزیچ  رایـسب  باوـخ  زا  يرادـیب  هب  زیخاتـسر »  » اـی گرم »  » هیبـشت نیا 
. دریگیم

یئاهدسج ای  و  دسج - فلتخم  ياضعا  ءازجا و  روظنم  هب  دیاش  درادن .) رتشیب  دسج  کی  سک  ره  هکنیا  اب   ) نم ياهدـسج  هب  ریبعت  ًانمض 
. دوشیم ضوع  نامز  تشذگ  اب  رمع و  لوط  رد  هک  تسا -

هیآ 7. (، 22 جح ( هروس  - 1

ینامسآ بتک  ياج  هب  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comبتک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 93 

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

http://www.ghaemiyeh.com


84 ص :
: میناوخیم ات 6 ) هلمج 4  رومزم 23 ،  ) دوواد ریمازم  رد  - 3

دهاوخ نم  یپ  رد  مرمع  مامت  تمحر  یئوکین و  هنیآ  ره  ینم . اب  وت  اریز  دیـسرت  مهاوخن  يدـب  زا  مور  هار  زین  توم  هیاس  يداو  رد  نوچ  »
«. دابالا دبا  ات  دوب  مهاوخ  نکاس  دنوادخ  هناخ  رد  دمآ و 

هک دـیآیم ، تسد  هب  یبوخ  هب  تسا  هداد  ماجنا  ناـهج  نیا  رد  هک  یلاـمعا  اـب  گرم ، زا  سپ  ملاـع  رد  ناـسنا ، دـنویپ  اـههلمج  نیا  زا  و 
. دوشیمن ادج  وا  زا  زگره  تفاتش و  دهاوخ  وا  لابند  هب  اج  همه  وا  لامعا 

***
یلو تسا  هدمآ  زیخاتسر  هرابرد  ياهظحالم  لباق  تاراشا  دواد »  » و ءایعـشا »  » و لیئومـس »  » نوچمه یناربمایپ  نانخـس  رد  بیترت  نیا  هب  و 

! تسا هدوبن  راک  رد  يرگید  یگدنز  ایند ، يدام  یگدنز  نیا  زج  یئوگ  هک  دندرک  شومارف  ار  زیخاتسر  نانچنآ  دوهی  موق 
***

لیجانا رد  زیخاتسر  هرهچ 

: هلمج زا  دروخیم  مشچ  هب  يرتهدنز  تاریبعت  رتشیب و  تحارص  اب  زیخاتسر  هلأسم  لیجانا ، رد  دش  هتفگ  هک  روط  نامه 
: میناوخیم ( 28 هلمج 27 - باب 5 ،  ) انحوی لیجنا  رد  - 1

يارب درک  وکین  لامعا  سک  ره  دمآ ، دنهاوخ  نوریب  دینـش و  دنهاوخ  ار  وا  زاوآ  دنـشابیم  روبق  رد  هک  یناسک  هلمج  هک  دیآیم  یتعاس  »
«. يرواد تمایق  تهج  هب  درک  دب  سک  ره  تایح و  تمایق 

هک  تسادخ  تمعن  رد  ینادواج  تایح  نامه  تایح ، تمایق  زا  روظنم 
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85 ص :
. تسا راگدرورپ  لدع  يرواد و  ياضتقم  هب  ناراکدب  رفیک  يرواد  تمایق  زا  روظنم  تسا و  ناراکوکین  شاداپ 

. تسا ینامسج  داعم  هب  هراشا  تسا - ناسنا  مسج  هاگیاج  هک  روبق  رکذ  هب  هجوت  اب  هلمج - نیا 
: دیوگیم هک  اجنآ  هدش  هراشا  زیخاتسر  زور  شاداپ  ازج و  هلأسم  هب  ًاحیرص  تسا - لیجانا  نیتسخن  هک  یتم  لیجنا  رد  - 2

« داد دهاوخ  ازج  شلامعا  قفاوم  ار  یـسک  ره  تقو  نآ  رد  دوخ و  هکئالم  قافتا  هب  شیوخ ، ردپ  لالج  رد  دمآ  دهاوخ  ناسنا  رـسپ  اریز  »
(. هلمج 27 باب 16 ، یتم ، لیجنا  )

دهع بتک  لیجنا و  رد  دـنکیم  گرم  زا  سپ  ناـهج  رد  يرواد  خزود و  تشهب و  رفیک و  شاداـپ و  زا  تیاـکح  هک  تاریبعت  نیا  ریظن  و 
. تسا ناوارف  دیدج 

***
ناهانگ ربارب  رد  ع )  ) حیـسم ندش  ینابرق  تاجن و  هلأسم  دروم  رد  هک  یکانرطخ  تعدـب  اب  زورفا  شتآ  راکهنگ و  نایحیـسم  سوسفا ! اّما 

هک دنتخادنا  راک  زا  ار  زیخاتـسر  داعم و  هب  هدـیقع  یتیبرت  تارثا  نانچ  دـندراذگ ، ناشیـشک  هلیـسو  هب  یـشخب  هانگ  هلأسم  و  دوخ ، ناوریپ 
رد تسه  هچنآ  درادـن و  يرثا  نادـنچ  نادـیواج  شخب  مارآ  تایح  زا  يرادروخرب  رفیک و  زا  تاجن  يارب  لمع  یکاـپان  یکاـپ و  یئوگ 

! تسا راکهنگ  شیشک  یشخب  هانگ  و  ع )  ) حیسم تعافش  هلأسم 
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گرم زا  سپ  ملاع  نآرق و 

ییامنهار  نیتسخن 
هک گرم  زا  دعب  ایآ  هدنکارپ ، اج  همه  رد  دوب و  هلصاف  رتمولیک  اهنویلیم  اهنآ  نایم  رد  يزور  دهدیم  لیکـشت  ار  ام  ندب  زورما  هک  یتارذ 

؟ دندنویپب مه  هب  رگید  راب  تسا  نکمم  دوشیم  یشالتم  مه  زا  ًاددجم 
. دیزرلیم تدش  هب  ناتب  خاک  ياههیاپ  اریز  دوب ، هداتفا  یبیجع  شوج  بنج و  ناتسرپ  تب  نایم  رد 

هتفیـش همه  زا  شیب  ار  ناناوج  ًاصوصخم  درکیم و  ذوفن  راکفا  رد  تعرـس  هب  هناگی ، يادـخ  شتـسرپ  نییآ  دـیحوت ، نییآ  دـیدج ، نییآ 
. دوب هتخاس  دوخ 

ياههناخ نرود  مارحلا و  دجـسم  رازاب و  هچوک و  رد  نیئآ  نیا  ذوفن  زا  يریگـشیپ  هلباقم و  يارب  گرزب  کـچوک و  تاـسلج  اـهنمجنا و 
ادیپ دوب  هدـنکفا  نهک  نییآ  ناکرا  رب  هزرل  هک  نیون  نییآ  زا  ياهزات  فعـض  هطقن  دوب  نیا  رکف  هب  سک  ره  و  دـشیم ، لیکـشت  ناکرـشم 

. دنک
ٍْقلَخ یَفل  ْمُکَّنا  ٍقَّزَمُم  َّلُک  ُْمْتقُِّزم  اذا  ْمُُکئِّبَُنی  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکُّلُدـَن  لَه  : » دز دایرف  يراب  تنوشخ  نحل  اب  سلجم  هشوگ  زا  رفن  کـی  ناـهگان 

رد یشالتم و  مه  زا  یلکب  امـش  ندب  هک  یماگنه  دیوگیم  هک  مهدب  ناشن  امـش  هب  ار  يدرم  ایآ  ۀَّنِج ؛ ِهب  ْما  ًابِذَک  ِهللا  یَلَع  يرَْتفا  ٍدیدَج *
يدیدج  شنیرفآ  هرابود  دش  هدنکارپ  وس  ره 
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88 ص :
(1) »... !؟ تسا هناوید  ای  دنزیم  ارتفا  ادخ  هب  ًادمع  درم  نیا  ایآ  یتسار  دیباییم ،

شـشوج و  دـشیم ، بوسحم  دـنوادخ  رب  تمهت  ای  نونج  عون  کـی  ناـگدرم  زیخاتـسر  و  گرم ، زا  سپ  ملاـع  هب  هدـیقع  زور  نآ  يرآ 
. دیدرگیم یقلت  زیمآنونج  یندرکن و  رواب  بیجع ، یبلطم  ناج  یب  هدام  زا  تایح  همشچ 

رد شناد  ملع و  میـسن  زارد  نایلاس  هک  یطیحم  يارب  و  دندوب ، راکـشآ  یهارمگ  نیبم و  لالظ   » رد هک  یمدرم  نآ  زا  رکفت  زرط  نیا  هتبلا 
. دوبن هرظتنم  ریغ  دوب  هدیزون  نآ 

هرهب نآ  زا  داوسیب  ماوع  مه  هک  یعنتمم  لهـس و  قطنم  بلاج و  ياهلاثم  ابیز و  ياهلالدتـسا  هچ  هب  نآرق  مینادـب  هک  تساجنیا  بلاج  اما 
. درک اپ  هب  زیخاتسر  هلئسم  رد  میظع  يزیخاتسر  هنوگچ  و  دز ، تسد  فاکشوم ، نادنمشناد  مه  دنریگیم و 

دوخ نیا  و  دـشابن ، نآ  رد  نآ ، هب  طوـبرم  نوگاـنوگ  لـئاسم  و  گرم ، زا  یپ  ملاـع  زا  يرکذ  هک  دـشاب  نآرق  زا  ياهحفـص  رتـمک  دـیاش 
. دزاسیم نشور  مهم  هلأسم  نیا  هب  تبسن  ار  نآرق  مامتها 

نیا يوس  هب  یهار  دوخ  يارب  مادـک  ره  هک  درک  میـسقت  هتـسد  تفه  هب  ناوتیم  لالدتـسا  قطنم و  رظن  زا  ار  زیخاـسر  تاـیآ  یلک  روـطب 
. ریذپلد نئمطم و  نشور ، یهار  تسا ، هدوشگ  گرزب  هلأسم 

هیآ 7 و 8. (، 34 أبس ( هروس  - 1
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89 ص :
نیتسخن  شنیرفآ  يروآدای  هار : نیتسخن 

(1) «. مینامب زجاع  زیخاتسر  رد  نآ  دیدجت  زا  هک  میدش  ناوتان  زجاع و  تسخن  شنیرفآ  زا  ایآ  »
هلیبق شکمشک  مادک  رد  نآ  بحاص  دوبن  مولعم  هک  داتفا  نابایب  طسو  رد  هدیسوپ  ناوختسا  هعطق  هب  شمشچ  هک  نیمه  ینابایب  برع  درم 

نیا دیوگیم : دمحم  درک  رکف  دوخ  شیپ  دز ، وا  دـماج  زغم  رد  یقرب  تسا ، هتفر  ایند  زا  یئادـخ  گرم  هب  ای  هدـش و  هتـشک  يرگتراغ  ای 
هب یبیجع ... ! هناسفا  هچ  دوشیم . شوهاب  لاحرس و  ناوج و  باداش و  یناسنا  دنکیم و  رب  رد  یگدنز  سابل  رگید  راب  هدیسوپ  ناوختـسا 

. مبوکیم مه  رد  ار  وا  قطنم  نکش  نادند  لیلد  نیمه  اب  هک  دنگوس ، اهتب 
تفای ار  ترضح  هک  یماگنه  هب  تفرگ و  ار  ص )  ) مالسا ربمایپ  غارس  دش و  هناور  رهش  يوس  هب  هلجع  اب  تشادرب و  ار  هدیسوپ  ناوختـسا 

: دز دایرف 
(2) »؟ دنک هدنز  ار  هدیسوپ  ناوختسا  نیا  تسا  رداق  یسک  هچ  میِمَر  َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  »

وا هب  نیریـش  حیرـص و  یقطنم  اب  و  درک ، شزیر  ص )  ) ربمایپ بلق  رب  راهب  ناراب  شخب  تاـیح  تارطق  نوچمه  نآرق  تاـیآ  عقوم  نیا  رد 
: داد خساپ 

(3) «. دنکیم هدنز  رگید  راب  درک  داجیا  ناج ) یب  هدام  زا   ) ار وا  زاغآ  رد  هک  سک  نامه  وگب : »

هیآ 15. (، 50 هروس ق ( - 1

هیآ 78. (، 36 سی ( هروس  - 2

هیآ 79. (، 36 سی ( هروس  - 3
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90 ص :
(1) »؟ تسین اهنآ  دننامه  شنیرفآ  رب  رداق  دیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  سک  نآ  ایآ  »

زاب میدـیرفآ  زاغآ  رد  هک  روطنامه  ُهُدـیعُّن  ٍْقلَخ  َلَّوا  انأَدـَب  اَمَک  دروخیم : مشچ  هب  يرتهاتوک  هلمج  رد  قطنم  نیمه  زین  رگید  تایآ  رد  و 
(2) «. مینادرگیم

: میرگنیم وا  شنیرفآ  زاغآ  هب  میدرگیم و  رب  بقع  هب  مینزیم و  قرو  ار  رشب  شیادیپ  هچخیرات  نونکا 
تکرح هب  عورش  هلـصافالب  و  دش ، باترپ  جراخ  هب  دیـشروخ  هرک  زا  تفرگ  دوخ  هب  نیمز »  » مان اهدعب  هک  یمیظع  نیـشتآ  يوگ  ناهگان 

يزور هک  دوب  نیا  دادیمن  لامتحا  هک  يزیچ  تسیرگنیم  نآ  هب  يرظان  رگا  هک  دوب  نازوس  رو و  هلعش  ردقنآ  اّما  درک ، دیشروخ  رود  هب 
. ددرگ اهناسنا  گنرشوخ و  ناغرم  اهراشبآ و  اهناتسلگ و  ابیز و  ياهغاب  زکرم  نازوس  هرک  نیا 

! تسا هدوب  شیپ  لاس  نویلیم  رازه  جنپ  دیاش  اما  درذگیم ، ردقچ  نونک  ات  هظحل  نآ  زا  منیادیمن  تسرد 
. دوب نازوس  غاد و  نیمز  تشذگ و  لاس  نویلیم  نارازه 

دشیم درس  وج  يالاب  تاقبط  هک  نامز  تشذگاب  دش و  ادیپ  بآ  راخب  دندش و  بیکرت  مه  اب  نیمز  وج  رد  نژیسکا  نژوردیئ و  ياهزاگ 
. تشگ زاغآ  یکانتشحو  یبالیس  ياهناراب  دیدرگیم  عابشا  بآ  راخب  زا  یفاک  دح  هب  و 

هیآ 81. ( 36 سی ( هروس  - 1

هیآ 104. (، 21 ءایبنا ( هروس  - 2
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91 ص :
، دندشیم باترپ  الاب  هب  هدش  راخب  ًاددجم  دنسرب  وا  هب  هکنآ  زا  شیپ  و  دادیمن ، هار  دوخ  هب  ار  اهناراب  هک  دوب  غاد  ردقنآ  زونه  نیمز  اما 

! دندوب قلعم  نادرگرس و  نامسآ  نیمز و  طسو  رد  اهایرد  دوب - لاس  اهنویلیم  دیاش  هک  زارد - نایلاس  بیترت  نیا  هب  و 
یماگنه و  دادیمن ، اهنآ  هب  دورو  هزاجا  یمرگ  رثا  رب  نیمز  دندشیم  هداتسرف  نیمز  هب  هاگ  ره  نامسآ ، وج  رد  هن  دنتـشاد  هار  نیمز  رد  هن 

. دندوب دمآ  تفر و  رد  ًامئاد  اهنآ  و  دنتشادن ، دوخ  رد  ار  بآ  راخب  همه  نیا  لح  تردق  دندشیم  هداتسرف  اهنامسآ  هب  هک 
. تخادنا شورخ  شوج و  زا  و  درک ، درس  هتفر  هتفر  ار  نیمز  هرک  ینزبداب  نوچمه  دمآ  تفر و  نیا  اما 

شرغ قرب و  دـعر و  يادـص  زج  یلو  داد ، ياـجاهلادوگ  رد  تفریذـپ و  دوخ  شوـغآ  هب  ار  اـهنآ  نیمز  و  دـندرک ، یتـشآ  نیمز  اـب  اـهبآ 
. دروخیمن شوگ  هب  نیمز  هرک  رد  ياهمغن  اهنافوط ، ویرغ  واهایرد  جاوما  اهراشبآ و 

هتسد هک  یناگدنرپ  ياهلاب  همهمه  يادص  هن  و  تشاد ، تکرح  اهگربلگ  يور  ياهناورپ  هن  تفکشیم ، ياهفوکش  هن  دیدنخیم ، یلگ  هن 
اج همه  یلبلب ...  يادـص  هنو  دیـسریم  شوـگ  هب  يروناـج  هرعن  هن  تسکـشیم ، مه  رد  ار  ناتـسربق  نـیا  توکـس  دنتـشاد  زاورپ  یعمج 

! دوب توکس  اج  همه  دوب ، شوماخ 
اج همه  رد  ناهایگ  ًاجیردـت  دـندشادیپ ، اهایرد  رد  هدـنز  تادوجوم  نیتسخن  داد و  يور  ياهقباـس  یب  لوحت  بیجع و  بـالقنا  ناـهگان 

رارق دوخ  هاگنالوج  ار  اهیکـشخ  اهایرد و  هنحـص  نوگانوگ  تاـناویح  سپـس  ینیبهرذ و  ناگدـنبنج  نیتسخن  نآ  لاـبند  هب  و  دـندرتسگ ،
. دنداد
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92 ص :
لماوع مینادیم  ردـق  نیمه  دـمآ ، دوجو  هب  رادـناج  يدوجوم  ناج ، یب  هدام  زا  هک  دـش  ببـس  یلماع  هچ  دـنادیمن  سک  چـیه  زونه  اما 

هب رشب  نادنمشناد  هک  تسا  يرارـسا  زا  زونه  نآ  تایئزج  اما  تفرگ ، توص  هدننک  هریخ  عادبا  نیا  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  يزومرم 
. دناهتفاین هار  نآ 

***
دیاش و  هدوب ، هدنکارپ  ناج  یب  روانهپ و  نیمز  نیا  زا  ياهشوگ  رد  مادـک  ره  اًلبق  ام ، ینونک  ندـب  نیا  يازجا  مینیبیم  ینـشور  هب  نیاربانب 

. تسا هتشاد  دوجو  هلصاف  رتمولیک  اهنویلیم  نآ  تارذ  نایم 
. دنزاسب ار  ام  ندب  دنهدب و  مه  تسد  هب  تسد  دنیآ و  مه  درگ  يزور  هک  دشن  نیا  زا  عنام  اههلصاف  نیا  هن  یگدنکارپ و  نآ  هن  اما 

دنـشوپب و تایح  سابل  دنیآ و  مه  درگ  ام  ندـب  هدـنکارپ  هدـش و  كاخ  تارذ  ددرگ  رارکت  رگید  راب  راک  نیا  هک  تسا  بجعت  ياج  ایآ 
؟ ددرگ ررکم  نیتسخن  شنیرفآ 

یلمع اًلماک  ار  نآ  شناد  ملع و  تفرشیپ  وترپ  رد  زورما  ام  تسنادیم  نونج  هناشن  لاحم و  ار  نخـس  نیا  داوس  یب  دماج و  برع  نآ  رگا 
امیف ال َو  ُزوُجَی  امیف  ِلاْثمالا  ُمْکُح  : » دـنیوگیم ناشینعمرپ  هاتوک و  ترابع  رد  مه  هفـسالف  هک  تسا  ناـمه  نیا  مینادیم و  هدـش  ماـجنا  و 

«. دِحاو ُزوُجَی 
***
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93 ص :

میاهدید دوخ  مشچ  اب  اهراب  ار  زیخاتسر 

هار  نیمود 
: هک دروخیم  مشچ  هب  گرزب  بیع  نیا  ام  رثکا  ینیب  ناهج  رد 

- دنتـسه ام  اب  هشیمه  هک  اهنآ  اما  مینک ، دروخرب  نآ  اب  ییانثتـسا  هنوگ  هب  هک  دنکیم  ار  ام  هجوت  بلج  ییاهزیچ  اهنت  هنازور  یگدـنز  رد 
! دنناشکب دوخ  يوس  هب  ار  ام  هجوت  دنناوتیم  رتمک  دنشاب - هدنزومآ  بیجع و  بلاج ، دنچ  ره 

عوضوم کی  ناونع  هب  دشاب ، هتـشاد  توافت  میاهدید  نونک  ات  هچنآ  اب  رگا  دـشاب  تیمها  یب  ردـق  ره  سابل ، کی  ولبات ، کی  هرظنم ، کی 
ام رانک  رد  هشیمه  رگا  ناهج  نیا  تادوجوم  نیرتزیمآ  رارـسا  نیرتابیز و  نیرتفیرظ ، ماما  دـنکیم  عمج  دوخ  رود  ار  مدرم  زیگناباـجعا 

. دنزیگنا رب  ام  حور  رکف و  رد  یجوم  دنناوتیمن  هاگ  چیه  دنشاب 
نیمه هب  دنتسه و  ام  سرتسد  رد  ام و  نایم  رد  دناهدنز و  هک  تسا  نیا  ناشبیع  اهنت  هک  میراد  غارس  ار  ياهداعلا  قوف  هتـسجرب و  ياهناسنا 

! میراد ییانتعا  ناشجاوم  حور  دنلب و  راکفا  هب  هن  میهدیم و  تیمها  ناشغوبن  هب  هن  لیلد 
ام سرتسد  زا  دناهدرم و  هک  تسا  نیا  ناشنسح  اهنت  اریز  میلئاق ، اهنآ  يارب  مارتحا  هنوگ  رازه  هک  میـسانشیم  ار  یـشزرا  یب  دارفا  سکعب 

. دننوریب
همه  رد  هنافسأتم  هک  تسا  هناماوع  یحطس و  رکفت  زرط  کی  نیا 
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94 ص :
. دوشیم هدید  یفلتخم  لاکشا  هب  صاوخ -! زا  یعمج  یتح  یعیسو - ياهرشق  نایم  رد  تاعامتجا 

، هدوب ام  سرتسد  رد  هشیمه  نوچ  اما  میاهدـید  ار  ناگدرم  ندـش  هدـنز  هرظنم  اهراب  تعیبط ، ناهج  نیمه  رد  میوشن ، رود  نخـس  لصا  زا 
. تسا هدرکن  ار  ام  رظن  بلج 

، هدرمژپ ار  زیچ  همه  تسا ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  یعیبط  گنر  زونه  هک  اجنآ  میراذگیم  نابایب  ارحـص و  هب  یمدق  دسریم ، ارف  زیئاپ  لصف 
هدرک و اـههخاش  هب  ندـیبسچ  يارب  ار  دوـخ  هناحوبذـم  شـالت  نیرخآ  رـضتحم ، ناـج و  همین  ياـهگرب  منیبیم . هدـیرپ  گـنر  هدرـسفا و 
هب هدـش ، هتخاس  داب  جاوما  زا  هک  یتوبات  يور  هدارا  یب  هتـشادرب و  دوخ  ردام  ناماد  زا  تسد  دـناهدش ، يزیئاپ  درـس  داـب  میلـست  ماـجنارس 

. دنوریم شیپ  یشومارف  ناتسربق  يوس 
ورف تسا - گرم  ربارب  ردارب و  هک  یقیمع - باوخ  رد  هتـسهآ  دـناهدرک و  لـیطعت  ار  دوـخ  یتاـیح  تیلاـعف  نیرخآ  هدرـسفا ، ياـههخاش 

. دوب هدیزون  اهنآ  هب  تایح  میسن  زگره  یئوگ  هک  دنوشیم  حور  یب  کشخ و  درس و  نانچ  دنوریم ،
هن یتاورط ، هن  دـنوشیم ، شوماخ  تکاس و  نایرع و  هنهرب و  هرابکی  دـنکیم ، رتشیب  اهنآ  يور  ار  یعیبط  لماوع  راشف  هک  ناتـسمز  لصف 

. دنامیمن یقاب  اهنآ  زا  يزیچ  ناگدرم  حور  یب  تلکسا  نوچمه  يزیگنا  مغ  تلکسا  زج  و  دنراد ، ياهیاس  هن  یلگ ، هن  یگرب ،
لکـش هب  دـنکیم - يرایبآ  ار  اهنآ  یمـسوم  ياهرابگر  اهنت  هک  زاجح - ياهنابایب  نوچمه  یکـشخ  ياـهنابایب  رد  ًاـصوصخم  هنحـص  نیا 

هنهک و ياهناتسربق  هرظنم  تسرد  ناتسمز  رد  اهنآ  هرظنم  دنکیم ، یئامندوخ  يرتحضاو 
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! دوشیمن هدینش  نآ  زا  مه  اههناریو ) نیرید  تسود   ) دغج ياوآ  یتح  تسا و  كورتم 

ارف شتاکرب  مامت  اب  و  شزیگنا ، لد  عوبطم و  ترارح  اب  شرورپ ، ناج  ياهرابگر  اب  شـشخب ، تاـیح  میـسن  اـب  راـهب  دـعب ، هاـم  دـنچ  اـما 
نامه دننکیم ، زاغآ  ون  زا  ار  یگدـنز  ناتخرد  حور  یب  ياهتلکـسا  راهب ، یئاحیـسم  سفن  اب  و  دـنریگیم ، ناج  هدرم  ياهنیمز  دـسریم ،

و دـنوشیم . يداـش  هدـنخ و  قرغ  شبنج ، تاـیح و  قرغ  لـگ ، هزبـس و  قرغ  دادیم ، یمیدـق  كورتـم و  ياهناتـسربق  يوـب  هک  اـهنابایب 
. ددرگیم اپ  رب  یتمایق  و  دریگیم ، ارف  ار  تعیبط  ناهج  رساترس  میظع  يزیخاتسر 

زا ياهدنز  هنومن  میاهدید ، ار  نآ  نامرمع  ياهلاس  دادـعت  هب  و  ددرگیم ، رارکت  ام  مشچ  ربارب  رد  لاس  ره  هک  تعیبط  تایح  گرم و  نیا 
. تسا گرم  زا  سپ  اهنآ  یگدنز  نایمدآ و  زیخاتسر 

. تسا یکی  اج  همه  تایح  گرم و  نوناق  دنکیم ، قرف  هچ 
. دنشابن انثتسم  نوناق  نیا  زا  زین  هدرم  ياهنیمز  دیاب  دشاب ، نکمم  ریغ  گرم  زا  سپ  یگدنز  رگا 

. تسا نکمم  مه  نایمدآ  يارب  تسا  نکمم  رگا 
رارف نآ  زا  دنراد  هقالع  اههناریو  هب  هک  ییاهدغج  یتح  دروخیمن و  مشچ  هب  نآ  رد  تایح  زا  يرثا  چیه  هک  زورید  هدیکـشخ  نابایب  رگا 

مرخ و هدنز و  نانچنآ  رابگر ، دنچ  شزیر  و  فیطل ، میـسن  دـنچ  شزو  و  اوه ، ترارح  هجرد  دـنچ  نتفر  الاب  وترپ  رد  زورما  دـندوب  هدرک 
میهدـن و میمعت  اهناسنا  گرم  یگدـنز و  هب  ار  نوناق  نیا  ارچ  هدوب ، طاـشن  یگدـنز و  تاـیح و  قرغ  هشیمه  ییوگ  هک  دـناهدش  زبس  رس 

. دنراد مه  اب  ود  نیا  یتوافت  هچ  یتسار 
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. میاهتشذگ نآ  رانک  زا  اهراب  هک  زیخاتسر  ياههنحص  زا  یکی  تسا  نیا  و 

حرطم یفیطل  زرط  هب  ار  تقیقح  نیمه  نایمدآ  زیخاتـسر  هرهچ  نداد  ناشن  يارب  يددـعتم  تاـیآ  رد  دـیجم  نآرق  مینیبیم  هک  تساـجنیا 
: تسا هتخاس 

هک تسا  یـسک  دنوادخ  ُروُشُّنلا ؛ َِکلذَـک  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اْنیَیْحَأَف  ٍتِّیَّم  ٍدََـلب  یلِإ  ُهانْقُـسَف  ًاباحَـس  ُریُثتَف  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يذَّلا  ُهَّللا  َو  - » 1
زا سپ  ار  نیمز  نآ  هلیـسو  هب  میدنار و  ياهدرم  نیمز  يوسب  ار  اهربا  نیا  ام  سپـس  دندروآ . رد  تکرح  هب  ار  ییاهربا  ات  داتـسرف  ار  اهداب 

(1) «. تسا نینچ  زین  زیخاتسر  مینکیم ، هدنز  شندرم 
. تسا هدش  هسیاقم  ناهایگ  ناهج  زیخاتسر  اب  اهناسنا  زیخاتسر  هلأسم  مینکیم  هدهاشم  هک  روطنامه 

اًْتیَّم ًةَدـَْلب  ِِهب  اْنیَیْحَأ  َو  ِدابِْعلِّل  اًقْزِّر  ٌدیـضَّن * ٌْعلَط  اهَّل  ٍتاقِـساب  َلْخَّنلا  َو  ِدیـصَْحلا * َّبَح  َو  ٍتاَّنَج  ِِهب  اْنتَْبنَأَف  اًکَرابُم  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  اـْنلََّزن  َو  - » 2
اب هدیشک  نامسآ  هب  رس  ياهلخن  هدش و  ورد  ياههناد  اهناتـسغاب و  نآ  هلیـسو  هب  و  میداتـسرف ، یتکرب  رپ  بآ  نامـسآ  زا  ُجوُرُْخلا  َِکلذَک 
رد ناگدرم  جورخ  میدرک - هدنز  نآ  اب  ار  هدرم  ياهنیمز  و  تسا - ناگدـنب  يزور  رطاخ  هب  همه  اهنیا  میداد ، شرورپ  ناوارف  ياههفوکش 

(2) «. تسا نینچ  زین  زیخاتسر 
یتْوَْملا ِیُْحی  ُهَّنَأ  َو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  ٍجیَهب * ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنَأ  َو  َْتبَر  َو  ْتَّزَتْها  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًةَدـِماه  َضْرَْألا  يََرت  َو  - » 3

اما ینیبیم  هدرسفا  ناتسمز ) ماگنه  هب   ) ار نیمز  ٌریدَق ؛ ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َو 

هیآ 9. (، 35 رطاف ( هروس  - 1

ات 11. هیآ 9  (، 50 هروس ق ( - 2
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هب نیا  دنایوریم ، هرظنم  شوخ  هایگ  جوز  ره  زا  دیآیم و  الاب  و  دنکیم ، ادیپ  یشبنج  میدرک  لزان  نآ  رب  ار  ناراب  ياههرطق  هک  یماگنه 

(1) «. تساناوت يزیچ  ره  رب  دنکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  تسا و  قح  رب  ادخ  دینادب  هک  تسا  نآ  رطاخ 
یتـح لوـقعم و  ریغ  لاـحم و  رما  کـی  تروـص  هـب  تیلهاـج  ياـهبرع  يارب  يزور  هـک  گرم  زا  سپ  یگدـنز  هلأـسم  بـیترت  نـیا  هـب  و 

. دنکیم هولج  دوشیم ، رارکت  ام  مشچ  شیپ  لاس  همه  هک  سوملم  و  یسح »  » رما کی  هنوگ  هب  دوب ، زیمآنونج 

مهم داریا  کی  خساپ 

: هکنیا نآ  دنک و  هولج  مهم  تسا  نکمم  هک  دسریم  یضعب  رظن  هب  يداریا  اجنیا  رد 
لاثم رد  مینادیم  اریز  تسا ، رایـسب  قرف  راهب  لصف  رد  هدرم  ياهنیمز  تایح  طاشن و  دیدجت  و  گرم ، سپ  ناسنا  یگدنز  هلأسم  نایم  رد 

هب هکلب  دنریمیمن ، ناتسمز  لصف  رد  زگره  ناتخرد  تسا . تایح  هلعـش  ندیـشک  ورف  هکلب  تسین ، راک  رد  یقیقح  گرم  ناهایگ  نیمز و 
ناتخرد اب  لیلد  نیمه  هب  دراد و  دوجو  اههقاس  اـههخاش و  اـههشیر و  نورد  رد  تاـیح  هقرج  اـما  دـنوشیم ، شوماـخ  دـنوریم و  باوخ 

هبال رد  ناهایگ  هدنز  ياهرذـب  هکنیا  هچ  تسین ، یعقاو  هدرم  هدرم ، رهاظ  هب  ياهنیمز  نینچمه  دـنراد . رایـسب  قرف  هدز  امرـس  هدیکـشخ و 
مه لاس  نارازه  رگا  رذب  دقاف  كاخ  هنرگ  و  دـننکیم ، دـشر  ومن و  هب  عورـش  دـنبایب ، يدـعاسم  طیحم  هک  نیمه  دـناهدرتسگ و  نآ  يال 

. دراد قرف  ناسنا  ندب  یقیقح  گرم  اب  نیا  دش و  دهاوخن  هدنز  دروخب ، ناراب 

هیآ 5 و 6. (، 22 جح ( هروس  - 1
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: تشاد هجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  داریا  نیا  خساپ  رد 

هشیر و هقاس و  هخاش و  راورخ  اهدص  هب  لیدبت  هنوگچ  درادن ، شیب  هدنز  لولـس  کی  اهنت  هک  تخرد  هتـسه  ای  هایگ و  رذب  دید  دـیاب  - 1
زا همه  هک  اوه  نبرک  نژیـسکا و  بآ و  تارطق  نیمز و  تارذ  هدرم و  ناج و  یب  ياـهکاخ  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  ددرگیم ؟ هدـنز  گرب 

هیاس هک  یتخرد  نیا  ایآ  دزاـسیم ؟ رادـناج  یتادوجوم  ناـج ، یب  تادوجوم  نیا  زا  هتخاـس و  دوخ  مادـنا  ءزج  دـنتعیبط  ملاـع  هدرم  داوم 
تارذ نامه  لبق  هام  دنچ  زور و  دنچ  ات  همه  همه و  ایآ  دنصقریم ، میـسن  شزو  اب  هک  یناهایگ  نیا  ددنخیم ، هک  ياهچنغ  نیا  هدرتسگ ،

؟ دناهدمآ رد  لکش  نیا  هب  نونکا  هک  هدوبن  كاخ  هدرم 
؟ میاهتفگ فالخ  تسا  هدش  هدنز  تادوجوم  هب  لیدبت  هدرم  نیمز  مییوگب  رگا  ایآ 

: دیوگیم دناهدرمن ) اهنآ  اریز   ) دنوشیم هدنز  هدرم  ناتخرد  دیوگیمن  نآرق  هکنیا  هجوت  لباق 
. دندرگیم هدنز  ياهلولس  هب  لیدبت  هدش و  تخرد  هایگ و  مادنا  ئزج  ینعی  دنوشیم ! هدنز  كاخ  تارذ  هدرم و  ياهنیمز 

دوب و نازوس  نیمز  هرک  زاغآ ، رد  هک  اریز  دوشیم ، رتنـشور  زاب  هلأسم  مینکفیب ، نیمز  هرک  رد  تاـیح  شنیرفآ  زاـغآ  هب  یهاـگن  رگا  - 2
دیدرگ و بیکرت  نژیـسکا  اب  نژودیئ  هدننک  هفخ  زاگ  دش . عورـش  یبالیـس  ياهناراب  نارود  تشادن ، دوجو  نآ  رد  ياهدنز  دوجوم  چـیه 

نیتسخن دش  تایح  هدامآ  طیحم  هک  نآ  زا  سپ  و  دندومن ، مخش  دندرک و  کنخ  دندز و  قالش  ار  نیمز  اسآ  لیس  ياهناراب  لاس  اهنویلیم 
هدـنز هدرم  نیمز  تشگ و  راکـشآ  نیمز  هدرم  داوم  نامه  زا  تسا  یفخم  نادنمـشناد  رب  شرارـسا  زونه  هک  یتیفیک  هب  تایح  ياههناوج 

. دش
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! اهيژرنا زیخاتسر  داعم و 

هراشا

هار  نیموس 
یترارح امرگ و  مینیبیم ، دوخ  مشچ  اب  ار  يزیخاتسر  دوشیم ، دازآ  نآ  زا  هک  یصاخ  یترارح  يژرنا  مینزیم و  شتآ  هک  یتیربک  ره  * 
تیربک بوچ  نیا  لد  رد  يزومرم  زرط  هب  اما  هدـیدرگ  دوبان  دـندرک  ناـمگ  همه  هدـش و  ادـج  دیـشروخ  زا  شیپ  لاـس  هاـجنپ  دـیاش  هک 

. تسوا زیخاتسر  نآلا  هدش و  هریخذ 
لاس اهنویلیم  هک  تسا  یئاـمرگ  يوق  لاـمتحا  هب  ددرگیم ، دازآ  نآ  زا  یترارح  يژرنا  مینزیم و  شتآ  هک  ینیزنب  اـی  تفن  هرطق  نآ  و  * 

. میتسه نآ  زیخاتسر  رظان  نونکا  تفرگ و  رارق  داوم ، نیا  رد  نیمز  قامعا  رد  يزیمآرارسا  هنوگ  هب  و  هدش ، ادج  دیشروخ  زا  لبق ،
لاثم اب  ار  اهیژرنا  زیخاتـسر  دـنکیم و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ایند  نیا  رد  نآ  زا  یئاه  هنحـص  میـسرت  يارب  داـعم  ثحب  رد  نآرق  هنوگچ  * 

! دزاسیم مسجم  ام  ناگدید  ربارب  رد  یبلاج 
. دییامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  ثحب  نیا 

. تسا باتفآ  زا  همه  یمتا ) يژرنا  زج  هب   ) دراد دوجو  نیمز  يور  هک  ییاهیژرنا  مامت  همشچرس 
هکلب  هغلابم  هن  تسا و  زیمآقارغا  هن  نخس  نیا 
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. تسا تیعقاو  کی 

ناـسنا و تاـناویح و  اـهداب ، قرب ، يورین  گنـس ، لاـغز  میهدیم ، رارق  یـسررب  دروـم  ار  از  يژرنا  ياههمـشچرس  هـمه  لاـثم  ناوـنع  هـب 
. ناتخرد ياهبوچ  دننکیم و  يژرنا  دیلوت  دوخ  زا  مادک  ره  هک  یلک ، روطب  هدنز  تاداوجوم 

. مینکیم دروخرب  تسا  باتفآ  رون  هک  یلصا  لماع  هب  مینزیم  قرو  ار  کی  ره  هچخیرات  هک  یماگنه 
رب هک  نوگانوگ  ثداوح  رثا  رب  هک  تسا  نیـشیپ  نورق  راصعا و  ناتخرد  اهلگنج و  هدنامیقاب  تسادیپ  شمان  زا  هکنانچ  گنـس  لاغذ  - » 1
هب هدش و  هایسور » لاغذ   » هب لیدبت  صوصخم ، طیارش  تحت  نامز و  تشذگ  اب  و  هدش ، نوفدم  نیمز  قامعا  رد  تسا  هتـشذگ  نیمز  هرک 

. دشابیم باتفآ  رون  زا  ناتخرد  رد  هدش  هریخذ  يژرنا  هک  تسناد  میهاوخ  يدوز 
يوج و طیارـش  رییغت  رثا  رب  هک  تسا  هتـشذگ  راصعا  ییایرد  گرزب  کچوک و  تاـناویح  هدـنامیقاب  زا  اـههیرظن  نیرخآ  قبط  تفن » - » 2

لیدبت شنیرفآ ، هاگتسد  بیجع  یئامن  تردق  اب  فلتخم ، تالاعفنا  لعف و  زا  سپ  اهنآ  ياههشال  و  دناهدش ، نفد  نیمز  قامعا  رد  یضرا 
يدوز هب  تسا و  رتدیفم  رتبلاج و  يرگید  زا  کی  ره  هک  دراد  هدروآرف  عون  رازه  دنچ  دنیوگیم  هک  هدیدرگ  باذـم  هایـس  يالط  نیا  هب 

. تسا باتفآ  رون  رس  تلود  زا  اهنآ  ندب  ياز  يژرنا  داوم  تاناویح و  شیادیپ  همشچرس  هک  تسناد  میهاوخ 
هک باتفآ - رون  اب  ناشطابترا  هک  دنیآ ، رد  تکرح  اهدس و  اهراشبآ و  بآ  راشف  هلیـسو  دیاب و  ای  قرب » دلوم  ياهروتوم  اهنیبروت و  - » 3

هب  ای  و  تسا ، نشور  دشابیم - ناراب  لوزن  اهربا و  لیکشت  اهایرد و  بآ  ریخبت  لماع 
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. دناهتفرگ همشچرس  باتفآ  رون  زا  دوخ  هبون  هب  زین  اهنآ  میدید  هک  دنیآ  رد  شبنج  هب  نآ  لاثما  یتفن و  داوم  کمک 

زین دنتـسه ، ینابداب  ياهیتشک  ای  يداب و  ياهبایـسآ  دـننام  کچوک  ياههاگتـسد  زا  ياهراپ  تکرح  يارب  یلماـع  هک  اـهداب » تکرح  - » 4
و دوـشیم ، ترارح  هجرد  فـالتخا  بجوـم  نیمز  هرک  فـلتخم  طاـقن  رب  نآ  شباـت  هک  تسا  باـتفآ  روـن  هب  طوـبرم  زیچ  همه  زا  شیب 

. تسا داب  شزو  بجوم  نیمز  هرک  زا  هطقن  ود  ترارح  هجرد  فالتخا  مینادیم 
راوخ هایگ  ای  ًالومعم - یناویح - ره  اریز  دننک  یگدنز  دنناوتیمن  ناهایگ »  » نودب دنوشیم ، بوسحم  يژرنا  زا  یعبنم  هک  تاناویح » - » 5

مان هب  یئایرد  کچوک  رایـسب  ناهایگ  زا  هک  یئایرد  تاـناویح  یتح  دـنکیم ، هیذـغت  دـنراوخ ، هاـیگ  هک  یتاـناویح  تشوگ  زا  اـی  تسا ،
. دنتسین انثتسم  نوناق  نیا  زا  دنیامنیم ، هیذغت  اه  نوتگنالپ »  » اه و همتاید » »

نیمه هب  تسین  نکمم  میقتسم - ریغ  شبات  ای  میقتسم  شبات  تروصب  هاوخ  باتفآ - رون  زا  هدافتسا  نودب  ناتخرد  ناهایگ و  شرورپ  - » 6
. دیوریمن یهایگ  ًاقلطم  نیئاپ ) هب  رتم  دصشش  قمع   ) دباتیمن باتفآ  رون  هک  اجنآ  اهایرد  قامعا  رد  لیلد 

هبذاج هلیـسوب  اهایرد  دم  رزج و  زا  لصاح  يژرنا  دننام  دریگن ، همـشچرس  باتفآ  رون  زا  هک  تفای  ناوتیم  ار  يژرنا  زا  يردان  دراوم  هتبلا 
، نآ لاثما  اهناشفشتآ و  هدشن  راهم  يژرنا  نینچمه  و  دریگیم ، رارق  هدافتسا  دروم  قرب  دیلوت  و  يرایبآ ، يارب  دراوم  زا  ياهراپ  رد  هک  هام 

. دنردان رایسب  اهنیا  میتفگ ، هک  روطنامه  یلو 
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! تسا باتفآ  زا  شتآ  یمرگ 

نازوـس مرگ و  تسه  یـشتآ  اـجک  ره  اریز  تسا ، حیحـص  مه  رظن  کـی  زا  و  تسوا ، دوـخ  زا  شتآ  یمرگ  دـنیوگیم  هک  تسا  تسرد 
بوسحم شتآ  یتاذ  صاوـخ  زا  تیفیک  نیا  حالطـصا  هب  تسین و  شتآ  رگید  دوـش ، هتفرگ  شتآ  زا  ترارح  یگدـنزوس و  رگا  تسا و 

. دوشیم
لد رد  تفای و  لاقتنا  نیمز  هب  باتفآ  شبات  هلیسو  هک  دوب  دیـشروخ  لد  رد  زور  کی  یمرگ  نیا  میرگنب  تسرد  رگا  رگید  يوس  زا  یلو 

شوماخ ار  نآ  تسناوتن  تخرد  رب  ناراب  فرب و  اهدـص  لوزن  اهلاس و  اههام و  تشذـگ  و  تفرگ ، ياـج  يزومرم  زرط  هب  تخرد  بوچ 
. دنک

رابنا کی  ای  لگنج  کی  رد  یـشهدُم  قیرح  رد  ای  دتـسرفیم و  نوریب  ندز  شتآ  يارب  ياهلعـش  تیربک  بوچ  رگا  رتهداس : تراـبع  هب  و 
مارآ مارآ  لاس  نارازه  ای  اهدـص  ای  اههد  یط  رد  هک  تسا  يریاخذ  همه  ددرگیم ، شخپ  ياهداعلا  قوف  یترارح  ياهیژرنا  میظع ، بوچ 

... ؟ روطچ تفگ  دیهاوخ  میوشیم . ور  هبور  ياهنحص  نانچ  اب  دنهدیم  نوریب  ار  نآ  هبترم  کی  نوچ  و  هدش ، هتفرگ  باتفآ  رون  زا 
: هکنیا نآ  دزاسیم و  نشور  ار  قوف  ثحب  ساسا  نآ  حیضوت  هک  میراد  یمیش  ملع  رد  ینوناق 

. دنکیم دازآ  ای  دریگیم  يژرنا  کی  ای  تسین  نوریب  تروص  ود  زا  ییایمیش » هیزجت   » و بیکرت »  » ره
اما مینکیم ، یکشخ  مکحم و  هشیش  رد  ار  نژوردیئ »  » و نژیسکا »  » يرادقم میروآ  تسد  هب  بآ  هرطق  دنچ  میهاوخیم  هک  یماگنه  اًلثم 

مینیبیم 
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یب هک  یمیظع  يادـص  میرادیم ، هاگن  هشیـش  هناهد  رد  مینکیم و  نشور  تیربک  کـی  دـندادن ، بآ  لیکـشت  و  دـندشن ، بیکرت  مه  اـب 

دـنوریم و ورف  مه  رد  هتخادـنا و  مه  ندرگ  هب  تسد  رـصنع  ود  نیا  و  دوـشیم ، دـنلب  تسین ، هرجفنم  داوـم  راـجفنا  يادـص  هـب  تهاـبش 
. دندرگیم رهاظ  هشیش  فارطا  رد  بآ  تارطق  تروص  هب  و  دنوشیم ، بیکرت 

. نژوردیئ هوالعب  نژیسکا  هوالعب  ترارح  اب  تسا  ربارب  بآ  هک : میریگیم  هجیتن  اجنیا  زا 
هیزجت یهاگـشیامزآ  صوـصخم  لـئاسو  اـب  ار  نآ  هک  یماـگنه  هب  اـما  میرادـهگن  ياهتـسب  رد  هشیـش  رد  ار  بآ  نیا  اـهلاس  تسا  نکمم 

تـشگزاب مه  تیربک  کی  نآ  ترارح » ، » تشگرب تساک  مک و  نودـب  قباس  نژوردـیئ »  » و نژیـسکا »  » هکنیا رب  هوالع  مینیبیم  مینکیم 
. درک غاد  ار  ام  هدننک  هیزجت  هاگتسد  هدومن و 

: میئوگیم مود  تروص  رد  و  تفرگ ، يژرنا  کی  ام  یئایمیش  بیکرت  میئوگیم : لوا  تروص  رد 
. درک دازآ  ار  يژرنا  ام  یئایمیش  هیزجت 

نژوردیئ و نژیسکا و  زا  دنتسه  یبیکرت  اهنآ  هک  دیوگیم  ام  هب  نآ  يور  یئایمیش  تاعلاطم  ناتخرد » بوچ   » یسررب هب  میدرگرب  نونکا 
. فلتخم حالما  يرادقم  نبرک و 

، دناهدروآ تسد  هب  اوه  زا  مه  ار  نآ  نبرک »  » دنامیم یقاب  بآ . زا  مه  ار  نژوردیئ  نژیسکا و  دناهتفرگ و  نیمز  زا  مینادیم  هک  ار  حالما 
. دشابیم نبرک »  » و نژیسکا »  » زا یبیکرت  هک  تسا  کینبرک  زاگ  اوه  رد  دوجوم  ياهزاگ  زا  یکی  اریز 

ار نآ  نبرک  هدرک  هیزجت  ار  زاگ  نیا  باتفآ  رون  وترپ  رد  ناتخرد  ياهلولس 
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ام هب  نژیـسکا  دـننکیم و  هیفـصت  ار  اوه  ناتخرد  میئوگیم  لـیلد  نیمه  هب   ) دـننکیم دازآ  ار  نآ  نژیـسکا  و  دـنیامنیم ، بذـج  دوخ  هب 

(. دننیرفآ تایح  شمدرم  يارب  اهرهش ، زبس  ياضف  اهلگنج و  و  دنهدیم ،
یهایگ زلولس  لیکـشت  ناتخرد و  شرورپ  ماگنه  هب  ینعی ؛ تسا  ینعم  رپ  هلمج  نیا  باتفآ ؛  رون  وترپ  رد   » میتفگ هک  دینکن  شومارف  یلو 

ندـش هیزجت  تخرد و  بوچ  نتخوس  ماـگنه  هب  تسا  یعیبط  دوشیم و  هریخذ  تخرد  رد  زین  باـتفآ  يژرنا  يرادـقم  زومرم ، بیکرت  و 
نایلاس هک  ار  باتفآ  هدـش  هریخذ  ترارح  نامه  نژیـسکا ، اب  نآ  بیکرت  و  نبرک ، ندـش  دازآ  و  بآ ) ینعی   ) نژوردـیئ نژیـسکا و  هب  نآ 

. دتسرفیم نوریب  هرابکی  تخودنا ، دوخ  رد  يریگنبرک   » لمع نمض  زارد 
***

لمع دـشابیم  رـضخا » رجـش   » قادـصم تسا و  هدـنز  زبـس و  هک  ماداـم  تخرد  هک  دـینکن  شوـمارف  ار  هتکن  کـی  نخـس  نـیا  ناـیاپ  رد 
. تسین هتخاس  وا  زا  يراک  دکشخب  هک  یماگنه  هب  دهدیم و  ماجنا  ار  باتفآ  رون  هریخذ  يریگنبرک و 

***
مـسجم ام  ربارب  رد  لاثم  نیمه  اب  ار  اهیژرنا  زیخاتـسر  داعم و  هنوگچ  مینیبب  دیجم و  نآرق  هب  میدرگ  زاب  دـش ، نشور  ثحب  نیا  هک  نونکا 

. دنکیم
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ناشگرم زا  دعب  اهیژرنا  زیخاتسر 

، تساهیژرنا زیخاتـسر  زا  ياهنحـص  مادـک  ره  دـنزوسیم  گنـس  لاغذ  ای  بوچ  اب  هک  یمیظع  ياههروک  ات  مینزیم  شتآ  هک  یتیربک  زا 
؟ تسا هدرک  وگزاب  یهاتوک  هلمج  رد  ار  تقیقح  نیا  نآرق  هنوگچ 

میرذگیم و نآ  رانک  زا  ای  مینیبیم  دوخ  مشچ  اب  هک  دوب  ناهج  نیمه  رد  یگدـنز  تایح و  هب  تشگزاب  نوگانوگ  ياههنحـص  زا  نخس 
. مینکیمن تقد  نآ  هب 

دیدـجت هلمج  زا  دـنکیم ، توعد  زیخاتـسر  زیگناتفگـش  رهاظم  نیا  رد  تقد  هب  ار  مدرم  دوخ ، زغم  رپ  هاتوک و  تارابع  رد  دـیجم  نآرق 
. تسا هدرم  رهاظ  هب  ياهیژرنا  تایح 

« باتفآ رون   » زا ياهتسه - يژرنا  زج  هب  نیمز - يور  دوجوم  ياهیژرنا  همه  ًابیرقت  هک  میدرک  تباث  ینشور  لالدتـسا  اب  هتـشذگ  ثحب  رد 
لیوـحت اـم  هب  هک  يروـن  ترارح و  نـیا  دـنزوسیم  کـشخ  ناـتخرد  گرب  مزیه و  بوـچ و  هـک  یماـگنه  اًـلثم  دـنریگیم و  همـشچرس 

تعاس دنچ  ای  هاتوک ، هظحل  کی  رد  نونکا  و  دناهتفرگ ، باتفآ  زا  ًاجیردت  زارد  نایلاس  یط  هک  تسا  یترارح  رون و  هعومجم  دـنهدیم ،
! دناهدیشک زیخاتسر »  » نادیم هب  عقاو  رد  دنهدیم و  سپ  اج  کی  ار  همه  درذگیم ، تعرس  هب  هک 
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. دنکیم ثحب  هنوگچ  هنیمز  نیا  رد  مینیبب  نآرق و  هب  میدرگ  زاب  نونکا 

: میناوخیم نینچ  داعم  زیخاتسر و  هرابرد  ثحب  لابند  هب  هیآ 80 )  ) سی هروس  رخآ  تایآ  نمض  رد 
تخرد زا  هک  دـنک ) هدـنز  رگید  راب  ار  اهناسنا  تسا  رداق   ) ییادـخ نآ  َنوُدـِقُوت  ُْهنِم  ُْمْتنَأ  اذِإَف  اًران  ِرَـضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يذَّلا  »

! یبلاج بیجع و  ریبعت  هچ  دینکیم » هدافتسا  نتخورفا  شتآ  يارب  نآ  زا  امش  دیرفآ و  شتآ  امش  يارب  زبس 
نامز و ره  رد  و  مومع ، مهف  يارب  هداس »  » یـضعب تسا : ینعم  دنچ  ياراد  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  دـننامه  هیآ  نیا  تشاد  هجوت  دـیاب  اما 

(. هیآ لوزن  نامز  هب  تبسن   ) هدنیآ نورق  راصعا و  ای  صاوخ ، ياههدبز  يارب  قیمع » اًلماک   » یضعب صاوخ ، يارب  قیمع »  » یضعب ناکم ،
زا نتخورفا ، شتآ  يارب  اهبرع  میدق  راصعا  رد  هک  تسا  نیا  دناهدرک  هراشا  نآ  هب  نیشیپ  نارسفم  زا  یـضعب  هک  هیآ  يارب  ینعم  نیتسخن 

هدرک اهنآ  هب  هراشا  روبزم  هیآ  دندرکیم . هدافتسا  دنیوریم  زاجح  ياهنابایب  رد  هک   (1)« رافع  » خرم و  » مان هب  یصوصخم  ناتخرد  بوچ 
زا دـناوتیم  دتـسرفب  نوریب  شتآ  تسا ) بآ  اـهنآ  مهم  تمـسق  هک  زبس  ناـتخرد   ) بآ نورد  زا  دـناوتیم  هک  ییادـخ  نآ  دـیوگیم : و 

!؟ تسین تایح »  » و گرم »  » هلصاف هیبش  شتآ »  » و بآ »  » هلصاف ایآ  دنیرفایب ! یگدنز  ناگدرم  نورد 
سپ ناسنا  مادنا  رب  یگدنز  سابل  ندیناشوپ  درادیم ، هاگن  شتآ  نورد  رد  ار  بآ  و  بآ ، نورد  رد  ار  شتآ  هک  ینیرفآ  یتسه  نآ  يارب 

لکشم  گرم  زا 

نآ يور  ار  یمود  دــندادیم و  رارق  ریز  ار  یلوا  هـک  هدوـب  هـنز  شتآ  بوـچ  عوـن  ود  راـبت ، نزو  رب  راــفع » خرچ و « نزو  رب  خرم » - » 1
! تسجیم نآ  زا  هقرج  هنز  شتآ  گنس  دننامو  دندزیم 
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. تسین

« خرم  » ناتخرد ياهبوچ  هب  رصحنم  ناتخرد ! بوچ  هلیسوب  يزورفا  شتآ  تیصاخ  هلأسم  مینیبیم  میراذگب  رتارف  ماگ  ینعم  نیا  زا  رگا  و 
رتشیب یگداـمآ  دوخ  صوصخم  عضو  داوم و  رثا  رب  بوچ  ود  نآ  هچ  رگا  تسه - تیـصاخ  نیا  ناـتخرد  همه  رد  هکلب  تسین ، راـفع »  » و

. دنهدیم هقرج  دنروخب  مه  هب  مکحم  رگا  ناتخرد  ياهبوچ  مامت  و  دنراد - راک  نیا  يارب 
نیا طقف  و  هدوبن ، نآ  لماع  یناسنا  چـیه  هک  دـهدیم  يور  اهلگنج  لد  رد  عیـسو  كانتـشحو و  ياـهیزوس  شتآ  یهاـگ  لـیلد  نیمه  هب 

شزو همادا  سپـس  و  هداتفا ، کشخ  ياهگرب  نایم  رد  ياهقرج  دـناهتفوک و  مه  هب  ار  ناتخرد  ياههخاش  هک  تسا  اهداب »  » رـس ریز  شتآ  »
. تسا هدز  نماد  شتآ  نآ  هب  داب 

مامت لد  رد  تقیقح  رد  هک  تسا  یـشتآ  نامه  نیا  ددرگیم . راکـشآ  شلاـم  كاکطـصا و  رثا  رب  هک  تسا  هتـسیرتکلا  هقرج  ناـمه  نیا 
« ران «، » رضخا رجش   » زا دهدیم و  ناشن  ار  دوخ  یصاخ  طیارـش  رد  و  تسا ، هتفهن  اهبآ ) ناتخرد و  لد  رد  یتح   ) ناهج تادوجوم  تارذ 

! دننیرفآیم
. دهدیم ناشن  رتصخشم  ار  انف  رد  ياقب  و  دزاسیم ، رتهدرتسگ  شنیرفآ  رد  ار  دادضا  عمج  زادنا  مشچ  هک  تسا  يرتعیسو  ینعم  نیا 
ماگنه هب  باتفآ  رون  هدـش  هریخذ  يژرنا  تشگزاب  نامه  میاهتفای  تسد  نآ  رب  زور  ياهـشناد  کـمک  هب  هک  يرتقیمع  ینعم  ریـسفت و  اـما 

« نبرک  » بیکرت زلولس و  ندش  هیزجت  مزیه و  بوچ و  ندنازوس  تقو  هک  دشابیم  نژوردیئ ) نژیسکا و  نبرک و  زا   ) یتابن زلولـس  بیکرت 
. ددرگیم دازآ  اوه ، نژیسکا »  » اب نآ 

ار ییاتسور  نآ  هبلک  نورد  ناتسمز  رد  هک  یعوبطم  ترارح  رون و  نیا 
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، تساک مک و  نودب  دهدیم ، سپ  نونکا  دوب ، هتفرگ  باتفآ  زا  رمع  کی  هچنآ  و  هدرک ، زاغآ  ار  دوخ  زیخاتـسر  دزاسیم ، مرگ  نشور و 

(. دینک تقد  ! ) هدشن مک  نآ  زا  هظحل  کی  رد  عمش  کی  ینشور  هزادنا  هب  یتح 
داـجیا یلکـشم  چـیه  عوضوم  نیا  میتـفگ  هک  روطناـمه  یلو  دوـبن ، نشور  مدرم  هدوـت  رب  هیآ  لوزن  ناـمز  رد  ینعم  نیا  هک  تسین  یکش 

كرد و لـباق  نوگاـنوگ  نورق  راـصعا و  يارب  فـلتخم  حوطـس  رد  هـک  دـنراد  ياهـلحرم  دـنچ  یناـعم  نآرق  تاـیآ  هـک  اریز  دـنکیمن ،
. نآ زا  رتشیب  يزیچ  زورما  ام  و  دندیمهفیم ، يزیچ  نآ  زا  نآرق  نارصاعم  دناهدافتسا .

بلاج هتکن  ود 

. تسا رتگنهامه  رتراگزاس و  ریخا  ریسفت  اب  هک  دروخیم  مشچ  هب  ریبعت  ود  ثحب  دروم  هیآ  رد  ًاقافتا 
«. دینکیم نشور  شتآ  نآ  زا  َنوُِدقُوت  ُْهنِم  ُْمْتنَأ  اذِإَف  : » دیوگیم نآرق  هک  تسا  نیا  هتکن  نیتسخن  - 1

 . هنز شتآ   » هن تسا  هریگشتآ »  » ینعم هب  دُوقُو »  » تبرع تغل  رد  تسا و  دوقو »  » هدام زا  َنوُِدقُوت » »
ار كدـنف  تیربک و  و  هریگ » شتآ   » یـسراف رد  ار  بوچ » ، » مینزیم شتآ  ار  یبوچ  كدـنف  ای  تیربک  اـب  هک  یماـگنه  رگید  تراـبع  هب 

(. دینک تقد   ) دنمانیم دانز » ای  و  دنز ،  » ار كدنف  تیربک و  و  دوقو »  » ار بوچ  یبرع  رد  و  میمانیم ، هنز » شتآ  »
داـجیا ترارح  روـن و  نآ  کـمک  هب  و  هنز » شتآ   » هن داد  رارق  امـش  هریگ » شتآ   » ار ناـتخرد  هـک  ییادـخ  نآ  دـیوگیم  نآرق  نیارباـنب 

رداق وا  مه  دینکیم 
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. تسا قبطنم  اهیژرنا  زیخاتسر  اب  اًلماک  نخس  نیا  دنادرگ و  زاب  یگدنز  هب  ار  ناگدرم  هک  تسا 

هن هدرک  دوقو  هب  ریبعت  هیآ  هک  یلاح  رد  تسا  رتبـسانتم  دانز »  » اب دـناهتفگ  رافع »  » و خرم »  » هنز شتآ  ناتخرد  هراـبرد  نارـسفم  هچنآ  یلو 
. دانز

هچ تسین ، نکمم  نتخورفا  شتآ  رت  بوچ  اـب  هک  دـنزیم  نهذ  هب  ادـتبا  هک  تسا  زبس ) تخرد  « ) ُرَـضْخالا ُرَجَّشلا   » ریبـعت رگید  هتکن  - 2
ناتخرد اهنت  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو  دشاب ، راگزاس  ینعم  نیا  اب  ات  دومرفیم  کشخ ) بوچ   ) سبایلا رجـشلا   » نآ ياج  هب  دوب  بوخ 
ضرعم رد  مه  لاس  دـص  کشخ ، ناتخرد  دـنهد ، ماجنا  ار  باتفآ  یمرگ  رون و  ندرک  هریخذ  يریگنبرک و  لـمع  دـنناوتیم  هک  دـنزبس 

راک نیا  رب  رداق  دنزبس  هدنز و  ناتخرد ، هک  یعقوم  طقف  هکلب  دوشیمن  هدوزفا  اهنآ  یترارح  يژرنا  هریخذ  رب  ياهرذ  دنـشاب  باتفآ  شبات 
. دنشابیم مهم 

رد يزومرم  لکـش  هب  ار  رون  امرگ و  يژرنا ، هریخذ  راـبنا  کـی  دـننامه  دزاـسیم و  اـم  يارب  هریگ  شتآ  هک  تسا  زبس  تخرد  اـهنت  سپ 
لیطعت اهنآ  رد  يژرنا  ندرک  هریخذ  يریگنبرک و  لمع  دندیکـشخ  اهتخرد  هک  یماگنه  اـما  درادیم ، هاـگن  دوخ  بوطرم  درـس و  بوچ 

. ینامسآ باتک  نیا  زا  یملع  هزجعم  کی  مه  دیجم و  نآرق  رد  اهیژرنا  زیخاتسر  زا  ياهرهچ  دوب  نیا  دوشیم .
***
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؟ دشابن نکمم  زیخاتسر  ارچ 

هراشا

هار  نیمراهچ 
: میاهداد رارق  یسررب  دروم  قیرط  هس  زا  گرم  زا  سپ  ملاع  هرابرد  ار  نآرق  قیمع  قطنم  نونک  ات 

. نیتسخن شنیرفآ  یگنوگچ  قیرط  زا  - 1
. میاهدید دوخ  مشچ  اب  اهراب  هک  ناهایگ  ناهج  رد  یمومع  زیخاتسر  قیرط  زا  - 2

! حور یب  ناج و  یب  رهاظ  هب  تادوجوم  دروم  رد  یتح  اهیژرنا  زیخاتسر  قیرط  زا  - 3
: میزادرپیم یتسه  ناهج  رد  وا  تردق  رهاظم  هب  هجوت  ینعی  قیرط ، نیمراهچ  یسررب  هب  نونکا 

دناوتیمن هنوگچ  دـشن  هتـسخ  ناوتان و  اهنآ  شنیرفآ  زا  هدـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  : » میناوخیم فاقحا  هروس  هیآ 33  رد 
!« تساناوت زیچ  همه  رب  وا  يرآ  دنک ، هدنز  ار  ناگدرم 
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ناهج نیا  زا  ام  دید  عاعش 

هتفهن لد  رد  يدایز  رارسا  هک  شوماخ  ناتخرد  لگنج ، یعیبط  يابیز  هرظنم  مینکیم ، روبع  یلگنج  طسو  زا  یناتسبات  رفس  کی  ءانثا  رد 
لگنج تارشح  ناگدنرپ و  و  تاناویح ، دناهتفرگ ، رارق  یشحو  ياهنافوط  اهمیسن و  شزو  ضرعم  رد  هک  یئاهگرب  همهمه  اوجن و  دنراد ،

هک ام  يارب  مادـک  ره  راصعا ، نورق و  يایاقب  راثآ و  اب  لگنج  نیمز  یعیبط  راـگن  شقن و  دـنراد ، ینـالوط  زارد و  یناتـساد  کـی  ره  هک 
حور یب  ياههنحـص  سب  زا  هک  زورما  ینیـشام  يایند  رد  ًاصوصخم  تسا ، زیگناهرطاخ  شخب و  طاشن  یعون  هب  میتسه ، رذگهر  ینامهیم 

فطل زا  ولمم  ار  نآ  شنیرفآ ، تسد  هک  یتعیبط  تعیبط ، شوغآ  هب  تشگزاب  میاهدش ، لسک  هتـسخ و  میاهدید  یعیبط  ریغ  یگتخاس و  و 
ام حور  يارب  همه  شیاههرهچ  طوطخ و  اـهگنر ، اهـشقن ، اریز  دـشاپیم ، توارط  یگدـنز و  اـم  هدرم  ناـج  حور و  هب  هتخاـس ، ییاـبیز  و 

! تفاطل دقاف  حوریب و  یگتخاس و  ياهیگدنز  طوطخ  شوقن و  دننام  هن  تسانشآ ، سونأم و 
نویلیم اهدـص  دـیاش  ینالوط - رایـسب  ياهچخیات  لگنج ، نیا  هک  یلاح  رد  تسا  لگنج  زورما  ناتـساد  مینیبیم  ام  هچنآ  لاح  ره  هب  ماـما 

کشخ و نشخ و  يژولونکت  زورما  ینیشام  یگدنز  رگا  دبای  همادا  تسا  نکمم  رادقم  نیمه  هب  زین  هدنیآ  رد  و  دراد ، هتـشذگ  رد  لاس -
. دهدن انف  داب  هب  ار  نآ  رتسکاخ  شک ،» تایح  »

هدیـسوپ و هدرم و  هدش و  دـلوتم  راب  رازه  اهدـص  نونک  ات  دـیاش  دـسریم  هلاس  یـس  رظن  هب  هداتـسیا و  ام  ربارب  رد  نالا  هک  یتخرد  نیمه 
هدش  نآ  ياههشیر  بذج  هتفرگ و  ناج  کچوک ، رذب  کی  هلیسوب  ون  زا  هدش و  كاخ 
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؟ ددرگ رارکت  یگدنز  گرم و  هنحص  نیا  راب  دنچ  زین  هدنیآ  رد  تسین  مولعم  و  تسا ، هتفرگ  رس  زا  ار  یگدنز  و 

نآ ياـههخاش  زا  یکی  اـم  نیمز  هرک  و  نآ ، ناـتخرد  زا  یکی  یـسمش  هموظنم  مینک  هیبشت  لـگنج  نآ  هب  ار  یتـسه  ناـهج  هعومجم  رگا 
تخرد نامه  دننامه  هدش و  یشالتم  هدیسوپ و  دنـشاب ، هدرم  هدش و  دلوتم  تارک  نیا  هموظنم و  نیا  راب  نارازه  تسا  نکمم  و  دشابیم ،

دیدپ ناهج و  یجیردت  یشوماخ  هرابرد  هتخیرگ  هتسج  يرابخا  اهتسیزیفوئژ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنـشاب ، هتفرگ  هزات  ناج  ون  زا  یلگنج 
ام هب  حوریب  ناهج  نآ  نوناک  رد  يرگید  میظع  هقرج  راجفنا  اب  نیون  تایح  دیدجت  سپـس  نآ و  رد  یتخاونکی  يدرـس و  تلاح  ندـمآ 

؟ دنهدیم
سونایقا کی  طسو  رد  روانـش  گرب  کی  يور  هک  ینیب  هرذ  هدنز  تادوجوم  تشم  کی  یگدنز  هب  تهابـش  یب  ام  یگدـنز  تقیقح  رد 
سوناـیقا هطقن  نیمادـک  زا  جاوـما  نیا  اـما  دربیم ، نیئاـپ  ـالاب و  ار  اـم  قیاـق  یجاوـما  مینیبیم  ردـق  نیمه  تسین . دـنربیم ، رـس  هب  مـیظع 

. تسین نشور  ام  يارب  هتفرگ ، همشچرس 
هک یعاعـش  میراد ، یهاـگآ  نآ  زا  نونکا  مه  هک  تسا  یعاعـش  دودـح  رد  میئوگیم  اًـلیذ  یتسه  ناـهج  تمظع  هراـبرد  هچنآ  نیارباـنب 

. کچوک دوش  روصت  هچنآ  زا  شیب  تسا و  دودحم  زیچان و  رایسب  شنیرفآ  هنهپ  هب  تبسن 
زیگناتفگـش نآ  ناـمتخاس »  » مه و  تمظع »  » مه هک  تسا  یگرزب  راـکهاش  تساز و  تریح  میظع و  رایـسب  کـچوک  عاعـش  نـیمه  اـما 

. تسا
يرون  لاس  نویلیم  رازه  هس  ار  ناهج  نیا  داعبا  هتشذگ  رد  مینادیم 
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زا یکی  ًاریخا  یلو  دندزیم ، نیمخت  تسا ) روآ  ماس  رس  ام  ینیمز  ياهـسایقم  هب  هجوت  اب  شلاس  کب  یتسار  هب  هک  یئاضف  سایقم  نامه  )

هلصاف ام  زا  لاس  نویلیم  رازه  ًالامتحا 12  هک  دروخ  رب  اهناشکهک  فرط  نآ  رد  ياهموظنم ، ای  هراتس ، هب  دوخ  تاعلاطم  نمض  نادنمـشناد 
تسا نیا  رتهب  اما  تسین ، چیه  نآ  ياروام  و  هتفر ، ورف  مدع   » یکیرات رد  هراتس  نآ  زا  دعب  اضف  هک  دوب  یعدم  دنمشناد  نیا  هچ  رگ  دراد !

هدش ربارب  راهچ  لاس  دنچ  رد  ناهج  زادنا  مشچ  هک  روطنامه  و  تسا ، هتفر  ورف  ام  یهاگآ  فعض  یعالطا و  یب   » یکیرات رد  میئوگب  هک 
 ... نینچمه دبای و  شیازفا  تبسن  نیمه  هب  زاب  تسا  نکمم  هدنیآ  لاس  دنچ  رد 

تازیهجت و اب  گنراگنر  عونتم و  رایـسب  ياههرهچ  رد  یگدـنز  تاـیح و  تسه ، مینک  روصت  هک  يدوجوم  عون  ره  میظع  ناـهج  نیا  رد 
هلیـسو هب  عون  رازه  تسیود  زا  شیب  تارـشح  ناـهج  رد  اـهنت  اـم و  نیمز  هرک  رد  اـهنت  هک  اـجنآ  اـت  فـلتخم ، هداـعلا  قوـف  ياههاگتـسد 

میریذپب ار  یعیبط  مولع  نادنمشناد  راتفگ  رگا  تسا و  توافتم  مه  اب  رایسب  اهنآ  ندب  مسیناگرا  هک  هدش  هتخانش  سانش  هرشح  نادنمشناد 
تادوجوم اب  دراد ، دوجو  رگید  ینوکسم  هراتس  نویلیم  اههد  دشابیم  نآ  هداس  وضع  کی  ام  یسمش  هموظنم  هک  یناشکهک  رد  طقف  هک 

عونت هب  یپ  تسا ، نکمم  ریغ  ام  يارب  اهنآ  یگدـنز  یگنوگچ  یتایح و  ياههاگتـسد  لاکـشا و  روصت  یتح  هک  رگید ، نوگاـنوگ  هدـنز 
. میربیم ناهج  نیا  رد  یگدنز  تایح و  بیجع 

یَلب یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأیلَع  ٍرِداِقب  َّنِهِْقلَِخب  َیْعَی  َْمل  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  : » دـهدیم ادـن  نآرق  هک  تساجنیا 
ار نیمز  اهنامسآ و  هک  يدنوادخ  دننادیمن  اهنآ  ایآ  ٌریدَق ؛ ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ 
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(1) «. تساناوت زیچ  ره  رب  وا  يرآ  دنک ؟ هدنز  ار  ناگدرم  دناوتیم  تسا ، هدشن  ناوتان  اهنآ  شنیرفآ  زا  هدیرفآ و 

؟ تسا نآ  نوگانوگ  تادوجوم  همه  نآ  عیسو و  ياهناهج  نیا  شیادیپ  زا  رتهدیچیپ  رتمهم و  رتالاب و  يزیچ  ناگدرم  ندرک  هدنز  ایآ  و 
؟ تسین تردق  نیا  زراب  لیلد  هدننک  هریخ  ییامن  تردق  نآ  ایآ 

دنمـشناد اـما  دـنرادنپب ، لکـشم »  » ار يزیچ  نینچ  تسا  نکمم  دـناهتفر  ورف  شیوخ  زیچاـن  دودـحم  تردـق  و  دوخ ، رد  هک  یناـسک  اـهنت 
يرکف نانچ  رب  دنکیم  یـسررب  شیاهیتفگـش  اب  ار  یتسه  ملاع  زادنا  مشچ  درگنیم و  يرتعیـسو  ياهقفا  هب  ملع  هاگدید  زا  هک  ياهنازرف 

. دنادیم هداس  يرما  یگدنز  هب  ار  ناسنا  تشگزاب  ناکما  و  دنزیم ، دنخبل 
: هدش سکعنم  يرگید  هنوگ  هب  قطنم  نیا  زین  سی  هروس  رخآ  تایآ  رد 

هاگ ره  هک  تسا  نینچ  وا  نامرف  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يذَّلا  َناْحبُسَف  ُنوُکَیَف * ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  اًْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  »
ناهج زیچ  همه  تموکح  هک  سک  نآ  تسا  هزنم  سپ  دوشیم ، دوجوم  هلـصافالب  مه  نآ  شاـب ، دوجوم  دـیوگیم : دـنک  هدارا  ار  يزیچ 

(2) «. دینکیم تشگزاب  وا  يوس  هب  تسوا و  تسد  رد 
. دنکیم تابثا  دنوادخ  تردق  تیمومع  قیرط  زا  ار  زیخاتسر  ناکما  لبق ، تایآ  هب  هجوت  اب  هیآ  ود  نیا 

هیآ 33. (، 46 فاقحا ( هروس  - 1

هیآ 83 و 82. (، 36 سی ( هروس  - 2
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! هدننک جیگ  لاکشا  کی 

يارب هک  ار  يداریا  تسین  دـب  دـش ، هیکت  نآ  يور  زیخاتـسر  هلأسم  رد  دیـسر و  راگدـیرفآ » تردـق  تیمومع   » هلأـسم هب  نخـس  هک  ـالاح 
. مینک حرط  هدرک  هولج  هدننک »! جیگ   » یضعب

دنوادخ ایآ  دننکیم : لاؤس  ام  زا  هکنیا  نآ  مینگیم و  دروخرب  یبیجع  ضقانت  هب  میریذپب  ار  ادـخ  تردـق  تیمومع  رگا  دـنیوگیم : اهنآ 
؟ دهد تکرح  ار  نآ  دناوتن  هک  دنیرفایب  یمیظع  مسج  دناوتیم 

؟ دزاس دوبان  ار  نآ  دناوتن  هک  دنیرفایب  يدوجوم  دناوتیم  ایآ 
راکنا ار  وا  تردق  مه  زاب  دناوتیمن ، میئوگب  رگا  و  دنک ، دوبان  ای  دهد  تکرح  ار  نآ  دناوتیمن  هک  میاهدرک  لوبق  دناوتیم ، میئوگب  رگا 

! میاهدرک
؟ دنیرفایب ار  دوخ  دننامه  دناوتیم  ایآ  دنیوگیم : هکنیا  ای 

! میاهتخاس دودحم  ار  وا  تردق  دناوتیمن  میئوگب  رگا  میاهدش و  لئاق  کیرش  هیبش و  وا  يارب  دناوتیم ، میئوگب  رگا 
خساپ 

هب ار  نآ  خساپ  و  دشاب ، هدننکجیگ  دیاب  هن  و  تسا ، مهم  نادـنچ  هن  تقیقح  رد  دـننکیم  لقن  دایز  بات  بآ و  اب  یـضعب  هک  ار  داریا  نیا 
دروخرب ياهلأسم  هب  یهاگ  یضایر  لئاسم  رد  هکنیا : نآ  داد و  حیـضوت  ار  نآ  ناوتیم  يرتهزات  لکـش  هب  اما  دناهداد ، فلتخم  ياههنوگ 

هک میراد  هچراپ  رتم  هد  : » دـیوگب یـسک  رگا  اًـلثم  درادـن ، خـساپ  اًلـصا  هلأـسم  ینعی  تسا » طـلغ  هلأـسم  تروص   » دـنیوگیم هک  مینکیم 
مینک  میسقت  رفن  جنپ  نایم  ار  اهنآ  میهاوخیم 
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اریز تسا ، ضیقن  دض و  نآ  رخآ  لوا و  تسا و  طلغ  هلأسم  تروص  میئوگیم  ًاروف  دـسرن ،» رتم  جـنپ  زا  رتمک  مادـک  ره  رب  هک  يروط  هب 

باوج اًلـصا  ياهلأسم  نینچ  تسا  یهیدـب  میراد  رتم  جـنپ  تسیب و  میئوگیم  رخآ  رد  میرادـن و  رتشیب  هچراـپ  رتم  هد  میئوگیم  زاـغآ  رد 
. درادن

مـسج نآ  ینعی  دزاسب » ار  یمـسج  ادـخ   » میئوگیم هک  زاغآ  رد  اریز : تسا . هنوگ  نیمه  ًاـنیع  راـگدرورپ  تردـق  هراـبرد  ـالاب  تـالاؤس 
« دهد تکرح  ار  نآ  دناوتن   » میئوگیم هک  رخآ  رد  و  تسادخ ) اهنت  دودحمان  و   ) تسا دودحم  هرخالاب  قولخم  ره  ًاعبط  و  دـشاب ، قولخم 
ار یمـسج  دـناوتیم  ادـخ  ایآ  هک : دـیآیم  رد  لکـش  نیا  هب  لاؤس  تروص  نیارباـنب  دـشاب ، دودـحمان  مسج  نآ  هک  تسا  نیا  شموهفم 

!؟ دشاب دودحمان  دشاب و  دودحم  هک  دزاسب 
. درادن باوج  اًلصا  یلاؤس  نینچ  تسا و  تسردان  طلغ و  لاؤس  حرط  يدنب و  هلمج  رظن  زا  اًلصا  هلأسم  تروص  نیا  تسا  یهیدب 

دـشاب شدوخ  لثم  میئوگیم  هک  یماگنه  و  یلزا ، هن  دـشاب  ثداـح  ینعی ؛ دزاـسب  ار  يدوجوم  میئوگیم  یتقو  رخآ  لاؤس  رد  هکنیا  اـی  و 
مه دـشاب و  ثداح  مه  هک  دزاسب  يدوجوم  دـناوتیم  دـنوادخ  ایآ  : » دـیآیم رد  لکـش  نیا  هب  لاؤس  هتفر  مه  يور  و  دـشاب ، یلزا  ینعی ؛

!«. ثداح ریغ  یلزا و 
! هن ًاملسم  دراد ... ؟ باوج  هب  زاین  یلاؤس  نینچ  ایآ 

. دینک هعجارم  میسانشب » هنوگچ  ار  ادخ   » باتک هب  دیناوتیم  رتشیب  حیضوت  يارب 

! هدننک جیگ  لاکشا  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 127 

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

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

! هدننک جیگ  لاکشا  www.Ghaemiyeh.comکی  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 128 

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

http://www.ghaemiyeh.com


119 ص :

سوسفا رهش  ناگتفخ 

: هار نیمجنپ 
؟ دراد یطابترا  هچ  زیخاتسر  هلأسم  اب  یهگناو  تسا  یخیرات  تیعقاو  کی  فهک ، باحصا  ناتساد  ایآ 

؟ تفای نآ  يارب  يدهاوش  ناوتیم  تسا و  ریذپناکما  یملع  رظن  زا  ینالوط  باوخ  نینچ  ایآ 
و ادـخ »  » هراـبرد هک  دوخ  ناـمز  تسرپ  تب  مدرم  زا  هک  میناوخیم  ار  ناـمیا  اـب  ناوج  دـنچ  تشذگرـس  فهک ) هروس   ) دـیجم نآرق  رد 

. دندش هدنهانپ  يراغ  هب  دندومن و  رارف  دنتشاد  دیدرت  ود ) ره  « ) داعم »
هب ار  مدرم  راکفا  و  هدرک ، رپ  ار  اهنآ  راب  ناقفخ  طیحم  هک  یتسرپ  تب  هک  دندوب  هتفایرد  دوخ  رادیب  هشیدـنا  یـشنم و  دازآ  رطاخ  هب  اهنآ  »

و اهنآ ، راکفا  ریدخت  و  مدرم ، ياههدوت  قیمحت  يارب  تقو ، نارادـمامز  عامتجا و  گرزب  ياهتب  هک  تسین  شیب  ياهفارخ  هدیـشک ، ریجنز 
. دناهدروآ دوجوب  دوخ ، تیهولا  هار  نتخاس  راومه 

هب دـنداد و  حـیجرت  دوخ  ماقم  ظفح  رب  ار  اهتلذ  اهتراسا و  تافارخ و  نیا  زا  يدازآ  دنتـشاد  دوخ  عامتجا  رد  یـساسح  ياهتـسپ  هک  اـهنآ 
هب  یتدم  زا  سپ  دنتشاذگ و  رس  تشپ  یمولعمان  دصقم  يوس  هب  ار  دوخ  راید  رهش و  یناهنپ  روط 
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لاس اهدص  تفرگ . ارف  ار  اهنآ  ینالوط  بیجع و  باوخ  کی  راغ  نآ  رد  و  دندرک . باختنا  دوخ  هاگهانپ  ناونع  هب  ار  نآ  هدیسر و  يراغ 

، زور کی  زا  یتمـسق  ای  زور  کی  لومعم - قبط  دندرکیم - روصت  دندش  رادیب  نیگنـس  نارگ و  باوخ  نیا  زا  هک  یماگنه  و  دـندیباوخ !
اهنآ لیلد  نیمه  هب  تسا و  نیا  زا  ریغ  عوضوم  هک  دادیم  ناشن  راغ  فارطا  طیحم  عضو  اـههفایق و  دـهاوش ؛ همه  اـما  دـناهدیباوخن ، رتشیب 

. دنتفر ورف  یقیمع  دیدرت  رد 
، اهنآ دوخ  يارب  رهـش و  مدرم  يارب  همه ، يارب  ارجام  دمآ ، دوب  یکیدزن  نآ  رد  هک  يرهـش  هب  اذغ  دیرخ  يارب  اهنآ  زا  یکی  هک  نیمه  اما 

. تسا هداد  يور  يروآ  فگش  هثداح  هچ  هک  دندیمهف  دش و  نشور 
- رهـش مدرم  اب  اهنآ  دروخرب  زرط  هکلب  تسا ، شیپ  لاس  اهدـص  هب  طوبرم  هک  دادیم  یهاوگ  دوب  اهنآ  تسد  رد  هک  یئاـه  هکـس  اـهنت  هن 
رد هچنآ  همیمض  هب  دوب - هتفرگ  يدایز  هلصاف  هتشذگ  یگدنز  لکـش  موسر و  تاداع و  اب  و  هتـشاذگ ، رـس  تشپ  ار  نرق  دنچ  هک  يرهش 

. دوب ياهثداح  نینچ  عوقو  تحص  رب  دهاش  همه  دندوب ، هدناوخ  ماقم  یلاع  بصنم  بحاص  ناوج  دنچ  ندش  دیدپان  هرابرد  خیرات 
« گرم ردارب   » هک یباوخ  زا  سپ  یگدنز  رگا  هک  داد  دنتشاد ، دیدرت  کش و  زیخاتسر  رما  رد  هک  اهنآ  هب  یگرزب ، سرد  عوضوم  نیمه  و 

راکفا رد  یفطع  هطقن  نیا  و  دسریمن ، رظن  هب  دیعب  نادنچ  زین  ناگدرم  ندـش  هدـنز  دـشاب ، ریذـپناکما  هدوب  گرم » دوخ   » نوچمه هکلب 
« ... دوب اهنآ  یبهذم 

. تسا هدومیپ  مدرم  ياههدوت  ناهذا  هب  نآ  نتخاس  کیدزن  و  داعم ، هلأسم  زا  داعبتسا  عفر  يارب  نآرق  هک  تسا  يرگید  هار  نیا  و 
اَنل ْیِّیَه  َو  ًۀَمْحَر  َْکنُدَّل  ْنِم  اِنتآ  انَّبَر  اُولاقَف  ِفْهَْکلا  َیلِإ  ُۀَْیتِْفلا  َيَوأ  ْذِإ  »
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اًدَشَر انِْرمَأ  ْنِم 

. اًدَدَع َنینِس  ِفْهَْکلا  ِیف  ْمِِهناذآ  یَلَع  اْنبَرَضَف 
َضَْعب َْوأ  اًمْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  ُْمْتِثَبل  ْمَک  ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق  ْمُهَْنَیب  اُولَءاسَتَِیل  ْمُهاْنثََعب  َِکلذَـک  َو  « » اًدَـمَأ اُوِثَبل  اِمل  یـصْحَأ  ِْنَیبْزِْحلا  ُّيَأ  َمَْلعَِنل  ْمُهاْنثََعب  َُّمث 
َّنَرِعُْشی َو ال  ْفَّطَلَتَْیل  َو  ُْهنِم  ٍقْزِِرب  ْمُِکتْأَْیلَف  اًماعَط  یکْزَأ  اهُّیَأ  ْرُْظنَْیلَف  ِۀَنیدَْملا  َیلِإ  ِهِذه  ْمُِکقِرَِوب  ْمُکَدَحَأ  اُوثَْعباَفُْمْتِثَبل  اِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  اُولاق  ٍمْوَی 

. اًدَحَأْمُِکب
. اًَدبَأ اًذِإ  اوُِحْلُفت  َْنل  َو  ْمِِهتَِّلم  یف  ْمُکوُدیُعی  َْوأ  ْمُکوُمُجْرَی  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  ْنِإ  ْمُهَّنِإ 

« اهیف َْبیَر  َۀَعاَّسلا ال  َّنَأ  َو  ُّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنَأ  اوُمَْلعَِیل  ْمِْهیَلَع  انْرَثْعَأ  َِکلذَک  َو 
! اراگدرورپ دنتـشاد : هضرع  ادخ  هاگـشیپ  هب  دندیزگ و  نکـسم  نآ  رد  دـندرب و  هانپ  راغ  هب  ناناوج  نآ  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخ  هب  »

. هدب تاجن  هثداح  نیا  زا  ار  ام  راذگب و  ام  ياپ  شیپ  یتسار  هار  تسرفب و  ام  رب  ار  تتمحر 
هک هورگ  نیمادک  ددرگ  نشور  ات  میتخاس  رادیب  ار  اهنآ  نآ  زا  دعب  میدنکفا و  اهنآ  شوگ  رب  نیگنـس ) باوخ  زا   ) ياهدرپ اهلاس  ام  سپس 

(1) «. دناهتشاد هاگن  رتهب  ار  نآ  باسح  دنتشاد  وگتفگ  اهنآ  باوخ  رادقم  رد 
؟ دیاهدرک گنرد  اج  نیا  رد  ردقچ  دیسرپ : اهنآ  زا  یکی  دننک . شسرپ  رگیدکی  زا  ات  میتخیگنا  رب  ار  اهنآ  هنوگ  نیا  «و 

رتهاگآ امـش  باوخ ) و   ) فقوت تدم  زا  امـش  راگدرورپ  دنتفگ : دـنداتفا و ) دـیدرت  هب  ینئارق  يور  زا  سپـس   ) رتمک ای  زور  کی  دـنتفگ :
تمیالم  تیاهن  اب  دیاب  دروایب و  امش  يارب  ياهزیکاپ  ياذغ  ات  دیتسرفب  رهش  هب  لوپ  نیا  اب  ار  رفن  کی  نونکا  تسا 

ات 12. هیآ 10  (، 18 فهک ( هروس  - 1
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122 ص :
. دزاسن هاگآ  امش  زار  زا  ار  سک  چیه  دنک و  راتفر 

. دش دیهاوخن  راگتسر  هاگ  چیه  دننادرگیم و  زاب  دوخ  نیئآ  هب  ای  دننکیم ، ناتراسگنس  دنبای  تسد  امش  هب  اهنآ  رگا  اریز 
(1) «. تسین زیخاتسر  رد  يدیدرت  کش و  تسا و  قح  ادخ  هدعو  دننادب  ات  میتخاس  ربخ  اب  اهنآ  زار  زا  ار  نامز  نآ  مدرم  هنوگ  نیا  و 

؟ تسا هدمآ  نآرق  زا  ریغ  ینامسآ  بتک  زا  کی  چیه  رد  ناتساد  نیا  ایآ 
؟ دروخیم مشچ  هب  نآ  زا  يرثا  یخیرات  عبانم  رد  ایآ 

؟ تسا ریذپناکما  یملع  رظن  زا  ًالوصا  یباوخ  نینچ  ایآ 
نینچ هتشذگ  همه  زا  و  دشابیم ؟ لوبق  لباق  درادن - ياهیذغت  ًاعبط  باوخ  تدم  رد  هک  یناسنا  مه  نآ  رشب - يارب  ینالوط  رمع  نینچ  ایآ 

؟ دنک کمک  داعم  هلأسم  مهف  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  ياهثداح 
. داد خساپ  اهنآ  کیاکی  هب  دیاب  تسا و  هتسب  شقن  هثداح  نیا  درگادرگ  رد  هک  تسا  یماهفتسا  ياهتمالع  اهنیا 

***
: تفگ دیاب  مود  لوا و  لاوس  دروم  رد 

- ینونک هتفای  فیرحت  بتک  یلصا و  بتک  زا  معا  تسا - هدوبن  نیشیپ  ینامسآ  بتک  زا  کی  چیه  رد  ًاملسم  فهک  باحـصا  تشذگرس 
. تسا ع )  ) حیسم روهظ  زا  دعب  نورق  هب  طوبرم  هثداح  نیا  خیرات  لقن  قبط  اریز  دشاب ، مه  دیابن  و 

رارق یتخـس  هجنکـش  تحت  نایحیـسم  وا  رـصع  رد  هک  دـشابیم  تسا ) سوناـیقد  نآ  برعم  هک   ) سویکد  » ناـمز هب  طوـبرم  ناـیرج  نیا 
. دنتشاد

ات 21. هیآ 19  (، 18 فهک ( هروس  - 1
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123 ص :
لاس ار 157  اهنآ  باوخ  تدـم  ناخروم  نیا  تسا ، هداد  يور  يدـالیم  ات 251  ياهلاس 49  نایم  هثداح  نیا  یئاپورا  ناـخروم  هتفگ  هب  و 

هتخانـش فهک » باحـصا   » ناونع هب  ام  نایم  رد  هک  یلاـح  رد   (1) دنـسانشیم سوسفا » ناگتفخ  نت  تفه   » ناونع هب  ار  اـهنآ  دـننادیم و 
. دنوشیم

ینرق هچ  رد  و  یناسک ، هچ  دناهتـشون  باتک  ناگتفخ  نیا  ناتـساد  هنیمز  رد  هک  ینادنمـشناد  نیتسخن  تساـجک و  سوسفا »  » مینیبب نونکا 
میدـق یقرـش  مور  زا  یتمـسق  هک  ینونک  هیکرت   ) ریغـص ییایـسآ  ياهرهـش  زا  یکی  نیـس ) فلا و  مض  هب  « ) سـسفا  » ای سوسفا »  » دـناهدوب

بوسحم ینویا »  » هاـشداپ تختیاـپ  هک  هتـشاد  رارق  ریمزا »  » یقرـش بوـنج  یلیم  لـهچ  دودـح  رد  رتساـک  دور  یکیدزن  رد  هدوـب و  تسا )
. تسا هدشیم 

(2). دراد یناهج  تیفورعم  زین  دوب  ناهج  هناگتفه  بئاجع  زا  هک  سیماطرا »  » هناختب فورعم و  دبعم  رطاخ  هب  سوسفا » »
هفیلخ هک  كاژ   » مان هب  یحیسم  نادنمـشناد  زا  یکی  هلیـسوب  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  راب  نیتسخن  يارب  فهک  باحـصا  ناتـساد  دنیوگیم :

. دیدرگ حیرشت  تسا  هتشون  ینایرس  نابز  هب  هک  ياهلاسر  رد  دوب  هیروس  ياسیلک 
(3). تشاذگ نآ  رب  ار  ءادهش » لالج   » مان دومن و  همجرت  نیتال  نابز  هب  ار  هلاسر  نآ  سویوگوگ   » مان هب  يرگید  صخش  سپس 

ییاسیلک لفاحم  هجوت  دروم  هتشاد و  ترهـش  نایحیـسم  نایم  رد  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  نرق  ود  یکی  هثداح  نیا  هک  دناسریم  دوخ  نیا  و 
. تسا هدوب 

رادقم هلمج  زا  نآ - تاصخشم  زا  ياهراپ  دش  هراشا  هک  روط  نامه  هتبلا 

هحفص 153. نآرقلا ، مالعا  - 1

هحفص 87. سدقم ، سوماق  باتک  زا  سابتقا  - 2

هحفص 154. نآرقلا ، مالعا  - 3
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124 ص :
. تسا هدرک  رکذ  لاس  ار 309  اهنآ  باوخ  تدم  ًاحیرص  نآرق  اریز  دراد  توافت  هدمآ  یمالسا  عبانم  رد  هچنآ  اب  اهنآ - باوخ  تدم 

کـلاسملا و  » باــتک رد  هـب  دادرخ  نـبا   » و هحفـص 806 ) مود ، دـلج   ) نادـلبلا مجعملا   » باـتک رد  يوَـمَح  توقاـی   » لـقن قـبط  یفرط  زا 
« سبآ  » رهش رد  میدق  نادرگناهج  زا  یعمج  هحفص 290 ) « ) ۀیقابلا راثالا   » باتک رد  ینوریب  ناحیروبا   » و ات 110 ) هحفص 106   ) کلامملا

ناتـساد نیمه  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  هک  دـنهدیم  لامتحا  تسا و  هتـشاد  دوجو  هدـش  کشخ  دـسج  نیدـنچ  نآ  رد  هک  دـناهتفای  يراغ 
. دشاب

دوشیم هدافتـسا  هدـش  دراو  روبزم  تایآ  يارب  یمالـسا  عبانم  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاهلوزن  نأش  فهک و  هروس  رد  نآرق  تاـیآ  نحل  زا 
هک ددرگیم  نشور  بیترت  نیا  هب  تسا و  هدوب  روهـشم  یخیراـت  هثداـح  کـی  ناونع  هب  زین  دوهی  نادنمـشناد  ناـیم  رد  روبزم  هثداـح  هک 

. تسا هدمآ  فلتخم  ماوقا  یخیرات  عبانم  رد  ینالوط  باوخ  نیا  يارجام 
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125 ص :

؟ تیعقاو ای  تسا  هناسفا 

دوجوم برغ  قرش و  خیراوت  رد  نآ  دانـسا  هک  تسا  یخیرات  تیعقاو  کی  سوسفا ) رهـش  ناگتفخ   ) فهک باحـصا  تشذگرـس  میتفگ 
: دینک هجوت  زور  یملع  ياههبنج  زا  هلأسم  یسررب  هب  نونکا  تسا .

دننک و دیدرت  يدارفا  تسا  نکمم  دـیماجنا  لوط  هب  يزارد  نایلاس  هک  فهک  باحـصا   ) سوسفا رهـش  ناگتفخ  ینالوط  باوخ  دروم  رد 
هلاس دـص  دـنچ  ینالوط  رمع  نینچ  اریز : دـننک  ضرف  اههناسفا  اههروطـسا و  فیدر  رد  ار  نآ  و  دـننادن ، راگزاس  یملع  نیزاوم  اـب  ار  نآ 

. وسکی زا  نیا  باوخ ، دارفا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  دیعب  رادیب  دارفا  يارب 
اریز درادن  ناکما  ناملـسم  دشاب  باوخ  رد  هک  یـسک  يارب  تسا  ریذپناکما  يرمع  نینچ  يرادیب  رد  هک  مینک  لوبق  رگا  رگید ، يوس  زا 

ًاضرف زور  ره  يارب  رگا  و  دنامب ، هدنز  بآ  اذغ و  نودب  یتدم  نانچ  رد  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دیآیم  شیپ  بآ  اذغ و  لکشم 
مزال بآ  رتیل  رازه  دصکی  اذغ و  نت  دص  کی  زا  شیب  فهک ، باحـصا  رمع  يارب  میریگب  رظن  رد  بآ  رتیل  کی  لداعم  اذغ و  ولیک  کی 

. درادن ینعم  ندب  دوخ  رد  نآ  ندرک  هریخذ  هک  تسا 
تدم نانچ  يارب  تخاونکی  طیارـش  رد  ندب  ندـنام  هک  دـیآیم  شیپ  لاکـشا  نیا  زاب  مینک  رظن  فرـص  اهنیا  همه  زا  رگا  موس ، يوس  زا 

هب  ینالوط 
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126 ص :
. دروآ دهاوخ  راب  هب  یناوارف  فاعیاض  دنزیم و  همدص  نآ  مزیناگرا 

اریز تسین : نینچ  هک  یلاح  رد  دـنک ، مسجم  هلأسم  نیا  هار  رـس  رب  يروبع  لباق  ریغ  عناوم  اهتـسب و  نب  زاغآ  رد  تسا  نکمم  اـهداریا  نیا 
چیه رمع  لوط  مینادیم  هکنیا  هچ  تسین ، یملع  ریغ  هلأـسم  کـی  لاـس - رازه  زا  شیب  یتح  لاـس و  دـص  دـنچ  تدـم - زارد  رمع  هلأـسم 

. دشاب یمتح  گرم  نآ ، ندیسر  ارف  اب  هک  درادن  ینیعم  تباث و  نازیم  یملع - رظن  زا  ياهدنز - دوجوم 
ینعم نآ  هب  نخـس  نیا  اما  تسا ، ریذـپنایاپ  دودـحم و  هرخالاب  دـشاب  هچ  ره  ناسنا  یمـسج  ياهورین  هک  تسا  تسرد  رگید  تراـبع  هب 

یماگنه تعیبط  رد  هک  روط  نامه  اًلثم  درادن ، ار  يداع  رادقم  زا  رتشیب  تسیز  ییاناوت  رگید  هدـنز  دوجوم  ای  ناسنا  کی  ندـب  هک  تسین 
دیـسر هک  لاس  هاجنپ  دصکی و  ای  دصکی  هب  مه  ناسنا  دنزیم ، خی  رفـص  هجرد  رد  دشوجیم و  دیـسر  ترارح  هجرد  دـصکی  هب  بآ  هک 

. دسریم ارف  وا  گرم  ددرگیم و  فقوتم  وا  بلق 
. تسا ریذپرییغت  الماک  نآ  رییغت  اب  دراد و  نآ  صاخ  طیارش  یگدنز و  عضو  هب  يدایز  یگتسب  هدنز  تادوجوم  رمع  لوط  نازیم  هکلب 

فـشک ناـسنا  رمع  يارب  ینیعم  نازیم  ناـهج  نادنمـشناد  زا  کـی  چـیه  مینیبیم  فرط  کـی  زا  هـک  تـسا  نـیا  نخـس  نـیا  هدـنز  هاوـگ 
هب یهاگ  و  ربارب ، دنچ  ای  ود ، هب  ار  هدنز  تادوجوم  زا  یـضعب  رمع  لوط  یهاگ  اههاگـشیامزآ  رد  دناهتـسناوت  رگید  يوس  زا  و  دناهدرکن ،
زین ناسنا  رمع  یملع » نیون  ياهشور   » ندش ادیپ  اب  هدنیآ  رد  هک  دـنهدیم  يراودـیما  ام  هب  زورما  یتح  و  دـنناسرب ، رتشیب  ربارب و  هدزاود 

. تفای دهاوخ  شیازفا  یلعف  ربارب  نیدنچ  هب 
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(. هصالخ روط  هب   ) رمع لوط  هلأسم  لصا  هرابرد  نیا 

نیا هک  داد  هدننک  داریا  هب  ار  قح  ناوتیم  دـشاب ، یلومعم  يداع و  باوخ  رگا  ینالوط  باوخ  نیا  رد  اذـغ  بآ و  دروم  رد  هک ، نیا  مود 
يور تسا و  رتمک  يرادیب  لاح  زا  یمک  يداع  ياهباوخ  ماگنه  هب  ندـب  ياذـغ  فرـصم  اریز  تسین ، راگزاس  یملع  لوصا  اب  عوضوم 

هک دراد  دوجو  تعیبـط  ناـهج  رد  ییاـه  باوخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دوـب ، دـهاوخ  داـیز  رایـسب  يداـمتم  ياـهلاس  يارب  هتفر  مه 
. تسا زیچان  رایسب  اهنآ  رد  ندب  ياذغ  فرصم 

یباوخ ناتسمز 

. دنراد یباوخ » ناتسمز   » حالطصا هب  دنور و  می  ورف  باوخ  رد  ناتسمز  رساترس  رد  هک  دنتسه  نارادناج  زا  يرایسب 
نابرض زا  ًابیرقت  بلق » ، » تسا نشور  نآ  زا  یفیعـض  رایـسب  هلعـش  اهنت  و  ددرگیم ، فقوتم  ًابیرقت  یتایح  ياهتیلاعف  اهباوخ  عون  نیا  رد 

هب ناوتیم  ار  ندب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسین ، ساسحا  لباق  ًادبا  هک  دوشیم  فیفخ  يردق  هب  نآ  نابرض  رتحیحـص  ریبعت  هب  ای  دتفایم و 
. تسا لاعتشا  لاح  رد  نآ  زا  یکعمش »  » اهنآ ندرک  شوماخ  ماگنه  هب  هک  درک  هیبشت  یمیظع  ياههروک 

نامـسآ هب  ار  دوخ  میظع  ياههلعـش  اـت  دـبلطیم  اًـلثم - یتـفن - داوم  زا  زور  کـی  رد  هروک  نآ  هک  ار  یکاروـخ  رادـقم  هک  تسا  حـضاو 
میظع ياههلعش  هب  یگتسب  نیا  هتبلا   ) دشاب کچوک  رایسب  کعمش  لاعتشا  لاح  رد  نآ  لاس  اهدص  ای  اههد  كاروخ  تسا  نکمم  دتسرفب 

(. دراد نآ  کعمش  لاح  هروک و  يرادیب  لاح  رد 
: دنیوگیم نینچ  نارادناج  زا  یضعب  یباوخ  ناتسمز  دروم  رد  نادنمشناد 
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نابرـض تسین ، اوـه  نآ  ياهـشش  رد  دـسریم ، هدرم  رظن  هب  میروآ ، نوریب  شیاـج  زا  تسا  یباوـخ  ناتـسمز  لاـح  رد  هک  ار  یغزو  رگا  »

اههناورپ و زا  يرایـسب  دـنراد  یباوخ  ناتـسمز  هک  درـسنوخ  تاناویح  ناـیم  رد  درب ...  یپ  نآ  هب  ناوتیمن  هک  تسا  فیعـض  ناـنچ  شبلق 
نارود رد  دنراد ، یباوخ  ناتـسمز  زین  مرگنوخ )  ) ناراد ناتـسپ  زا  یـضعب  درب . مان  ناوتیم  ار  ناگدـنزخ  یکاخ و  ياهنوزلح  تارـشح و 

(1) «. ددرگیم فرصم  جیردت  هب  اهنآ  ندب  هریخذ  یبرچ  دوشیم و  دنک  رایسب  یتایح  ياهتیلاعف  یباوخ  ناتسمز 
رفـص هب  کیدزن  یتایح  ياهتیلاعف  و  دـنکیم ، ادـیپ  لیلقت  هداعلا  قوف  اذـغ ، هب  زاین  نآ  رد  هک  میراد  باوخ  عون  کـی  تسا  نیا  روظنم 

ناتـسمز اـًلوصا  دـنکیم ، نارادـناج  هنوگ  نیا  رمع  لوط  اـضعا و  یگدوسرف  زا  يریگولج  هب  کـمک  عوـضوم  نیمه  ًاـقافتا  و  دـسریم ،
. تسا ییاهبنارگ  رایسب  تصرف  دنتسین  ناتسمز  رد  دوخ  ياذغ  لیصحت  رب  رداق  ًالامتحا  هک  تاناویح  نیا  يارب  یباوخ 

ناضاترم نفد  رگید : هنومن 

هدراذگ و يوبات  رد  روابرید ، دارفا  زا  ياهدع  هدز  تریح  نامـشچ  ربارب  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  هدـید  زین  ناضاترم  دروم  رد 
یعونـصم سفنت  ژاسام و  هدروآ و  نوریب  روبزم  تدـم  ندـش  مامت  زا  سپ  دـناهدرک و  نفد  كاخ  ریز  رد  هتفه  کی  تدـم  يارب  یهاـگ 

. دندرگ زاب  يداع  لاح  هب  مک  مک  ات  دنهدیم 
زغم ياهلولـس  تیـساسح  مینادیم  اریز  تسا . مهم  رایـسب  اوه  نژیـسکا  هب  زاین  هلأسم  دـشابن ، مهم  رگا  تدـم  نیا  رد  اذـغ  هب  زاین  هلأسم 

رد ًاصوصخم 

«. یباوخ ناتسمز  هدام « یسراف ) دیدج  فراعملا  ةرئاد  همان ( گنهرف  باتک  زا  سابتقا  - 1
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. دنوشیم عیاض  دننامب  مورحم  نآ  زا  هقیقد  دنچ  رگا  هک  تسا  دایز  يردق  هب  یتایح  هدام  نیا  هب  ناشزاین  نژیسکا و  ربارب 

؟ دنکیم لمحت  هتفه  کی  دودح  رد  یتدم  يارب  اًلثم  ار  نژیسکا  دوبمک  يدنه  ضاترم  بانج  تسا  روطچ  الاح 
فقوتم ًاـبیرقت  ضاـترم  ندـب  یتاـیح  تیلاـعف  تدـم  نیا  رد  تسین ، لکـشم  نادـنچ  میداد  هک  یحیـضوت  هب  هجوـت  اـب  لاؤـس  نیا  خـساپ 
هظفحم ياوه  نامه  تدـم  نیا  رد  هک  يروط  هب  دـباییم ، لیلقت  هداعلا  قوف  نآ  فرـصم  نژیـسکا و  هب  اهلولـس  زاین  نیارباـنب  ددرگیم ،

. تسا یفاک  وا  نت  ياهلولس  هتفه  کی  هیذغت  يارب  توبات 

هدنز ناسنا  ندب  نتخاس  دمجنم 

تـسا یناوارف  ياهثحب  اهيروئت و  زورما  اهنآ ، رمع  نتخاس  ینالوط  يارب  ناسنا  ندب  یتح  نارادـناج و  ندـب  نتخاس  دـمجنم  دروم  رد 
. تسا هدیشوپ  دوخ  هب  لمع  هماج  نآ  زا  یتمسق  هک 

نودب تخاس ، فقوتم  ار  وا  یگدنز  تایح و  رفـص ، ریز  يامرـس  رد  یناویح  ای  ناسنا  ندـب  نداد  رارق  اب  تسا  نکمم  اهيروئت ، نیا  قبط 
. ددرگ زاب  يداع  لاح  هب  هرابود  دنهد و  رارق  یبسانم  ترارح  رد  ار  وا  دشاب  مزال  هک  یتدم  زا  سپ  و  دریمب ، ًاعقاو  هکنیا 

زا یکی  هک  هدـش  داهنـشیپ  ییاه  حرط  دیـشکیم  لوط  لاس  نارازه  ای  اهدـص  ًالامتحا  هک  تسد  رود  تارک  هب  ییاضف  ياهترفاسم  يارب 
ماـگنه هب  زارد  ناـیلاس  زا  سپ  و  دـنزاس ، دـمجنم  ار  نآ  دـنهد و  رارق  یـصاخ  هظفحم  رد  ار  دروناـضف  ندـب  هک  تسا  حرط  نـیمه  اـهنآ 

متسیس  کی  اب  رظن ، دروم  تارک  هب  ندش  کیدزن 
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! دنشاب هدرک  فلت  يرمع  تقیقح  رد  هکنآ  نودب  دنیآرد ، يداع  لاح  هب  اهنآ  ددرگرب و  هظفحم  هب  يداع  ترارح  راکدوخ 

رمع کی  رطاخ  هب  ناـسنا  ندـب  نتخاـس  دـمجنم  هراـبرد  یباـتک  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  تفاـی  راـشتنا  ربخ  نیا  یملع  تاـّلجم  زا  یکی  رد 
. تسا هتشاد  يراد  هنماد  عیسو و  ساکعنا  شناد  ناهج  رد  هک  هدش  رشتنم  نوسلین  تربار   » ملق هب  ینالوط 

هب زین  مولع  ياههتـشر  نایم  رد  یملع  هتـشر  کـی  اریخا  هک  هدـش  حیرـصت  دوب  هدـش  میظنت  هنیمز  نیا  رد  روبزم  هّلجم  رد  هک  ياهلاـقم  رد 
: میناوخیم نینچ  روبزم  هلاقم  رد  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناونع  نیمه 

نیا تسا و  هتـسویپ  تقیقح  هب  ایؤر  نیا  نونکا  اما  هدوب  ناسنا  هنیرید  ییالط و  ياهایؤر  زا  هراومه  خـیرات  لوط  رد  نادـیواج ، یگدـنز  »
وا زا  دربیم و  نادـنبخی  ملاوع  هب  ار  ناسنا  هک  یملع   ) دراد مان  کـینویرک   » هک تسا  ینیون  ملع  زیگناتفگـش  ياهتفرـشیپ  نویدـم  رما 

(. دننادرگزاب هرابود  یگدنز  هب  ار  وا  نادنمشناد  هک  يزور  دیما  هب  دنکیم  يرادهگن  ياهدش  دمجنم  ندب  نوچمه 
نوچ یتایرـشن  دنـشیدنایم و  هلأسم  نیا  هب  رگید  تاهج  زا  زاـتمم  هتـسجرب و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  تسا ؟ یندرکرواـب  قطنم  نیا  اـیآ 

ياهمانرب هکنیا  رتمهم  همه  زا  دناهتخادرپ و  مهم  نیا  هرابرد  ثحب  هب  ًادـیدش  ناهج  رـسارس  ياههمانزور  نینچمه  و  ریاوکـسا »  » فیال و »
(1) «. تسارجا تسد  رد  هنیمز ) نیا  رد   ) نونکا مه 

هب  هک  یبطق  ياهخی  نایم  رد  هک  دوب  هدش  مالعا  دئارج  رد  زین  لبق  يدنچ 

هحفص 4. هام 47 ، نمهب  دنمشناد ، هلجم  - 1
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زا ار  یگدنز  یمیالم  بآ  رد  نتفرگ  رارق  زا  سپ  هک  هدش  ادیپ  يدمجنم  یهام  دوب ، لبق  لاس  رازه  دنچ  هب  طوبرم  نآ  ياهرشق  یهاوگ ،

. تسا هدرک  تکرح  هب  عورش  نارظان  هدز  تریح  ناگدید  لباقم  رد  هتفرگ و  رس 
هب تشگزاب  تروص  نآ  رد  اریز  دـندرگیمن ، فقوتم  گرم  لاح  دـننامه  یتاـیح  ياههاگتـسد  داـمجنا ، لاـح  رد  یتح  هک  تسا  نشور 

. دوبن نکمم  تایح 
فلتخم تاـعلاطم  و  تسا ، ریذـپناکما  تاـیح  هداـعلا  قوف  ندرک  دـنک  نتخاـس و  فقوتم  هک  میریگیم  هجیتن  اـهوگتفگ  نیا  عومجم  زا 

. تسا هدرک  دییأت  یفلتخم  تاهج  زا  ار  نآ  ناکما  یملع ،
ياهلاس رد  نآ  دنک  یگدنز  يارب  دناوتیم  ندب  رد  دوجوم  زیچان  هریخذ  دسریم و  رفـص  هب  ًابیرقت  ندب  ياذـغ  فرـصم  لاح  نیا  رد  و 

. دشاب یفاک  زارد 
ییانثتـسا هبنج  اًلماک  هک  هدوب  یباوخ  هدوبن و  ام  هنابـش  ياهباوخ  دـننام  یلومعم  يداع و  باوخ  کـی  فهک  باحـصا  باوخ  ناملـسم 

همدص اهنآ  ندـب  مزیناگرا  هن  دـنوش و  اذـغ  دوبمک  راتفرگ  هن  دوخ  ینالوط  باوخ  رد  اهنآ  هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب  تسا ، هتـشاد 
! دنیبب

: تسا هتشاد  قرف  یلومعم  ياهباوخ  اب  اهنآ  باوخ  زرط  هک  دیآیم  رب  اهنآ  تشذگرس  هرابرد  فهک  هروس  تایآ  زا  هکنیا  بلاج 
دنرادیب ایوگ  هک  دندیـسریم  رظن  هب  نانچ  اهنآ  اًبْعُر ؛ ْمُْهنِم  َْتِئلَُمل  َو  اًراِرف  ْمُْهنِم  َْتیَّلََول  ْمِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  َِول  ٌدُوقُر ...  ْمُه  َو  اًظاْقیَأ  ْمُُهبَـسَْحت  َو 

(1) «. تفرگیم ارف  ار  وت  دوجو  رسارس  سرت  يدرکیم و  رارف  تشحو  زا  يدرکیم  هدهاشم  ار  اهنآ  رگا  دوب ... ) زاب  ناشمشچ  )

هیآ 18. (، 18 فهک ( هروس  - 1
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. دناهتشاد هدوشگ - مشچ  اب  هدرم - کی  تلاح  هیبش  یتلاح  هکلب  دناهتشادن  يداع  باوخ  کی  اهنآ  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  هیآ  نیا 

هقطنم رد  ریغص  يایسآ  تاعافترا  زا  یکی  رد  راغ  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دیباتیمن » اهنآ  راغ  نورد  هب  باتفآ  رون  : » دیوگیم نآرق  هوالع  هب 
. دزاسیم رتنشور  ار  اهنآ  باوخ  ییانثتسا  طیارش  هدوب ، يدرس 

«. میدینادرگیم رب  پچ  تسار و  يوس  هب  ار  اهنآ  ام  ِلامِّشلا  َتاذ  َو  ِنیمَْیلا  َتاذ  ْمُُهبِّلَُقن  َو  دیوگیم ...« : نآرق  رگید  يوس  زا 
ره رد  ًالامتحا   ) تسا هدنام  هتخانشان  ام  يارب  زونه  هک  يزومرم  لماوع  دناهدوبن و  لماک  یتخاونکی  لاح  رد  اهنآ  هک  دهدیم  ناشن  نیا  و 

. دوشن دراو  ياهمدص  اهنآ  ندب  مزیناگرا  هب  ات  هدنادرگیم  پچ  تسار و  تمس  هب  ار  اهنآ  راب ) کی  لاس 
ندش رادیب  اریز  درادـن ، يدایز  يوگتفگ  هب  زاین  داعم  ثحب  رد  نآ ، زا  يریگهجیتن  دـش  نشور  یفاک  ردـق  هب  یملع  ثحب  نیا  هک  نونکا 

. دنکیم کیدزن  نهذ  هب  ار  داعم  ناکما  و  تسین ، گرم  زا  سپ  ندش  هدنز  هب  تهابش  یب  ینالوط  باوخ  نآ  زا  سپ 
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زیخاتسر زا  یحبش  ینینج  نارود 

هار  نیمشش 
ْمَُکل َنِّیَُبنِّل  ٍۀَقَّلَُخمِْریَغ  َو  ٍۀَقَّلَخُّم  ٍۀَغْـضُّم  ْنِم  َُّمث  ٍۀَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَفْطُّن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإَف  ِْثعَْبلا  َنِم  ٍْبیَر  یف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  »

ار امش  ام  اریز ) تسا ، تهج  یب   ) دیراد دیدرت  زیخاتسر  رد  رگا  مدرم ! يا  اًْلفِط ؛ ْمُکُجِرُْخن  َُّمث  یمَسُّم  ٍلَجَأ  یلِإ  ُءاشَن  ام  ِماحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقن  َو 
هتفای و لکـش  یتمـسق  هک  هدش  هدیوج  تشوگ  هب  هیبش  يزیچ  زا  دعب  و  هتـسب ، نوخ  زا  سپ  نآ  زا  و  هفطن ، زا  سپـس  میدـیرفآ ، كاخ  زا 
هب ار  امش  سپـس  و  میهدیم ، رارق  ینیعم  تدم  ات  تسه  محر  ملاع  رد  ار  هچنآ  و  میزاس ، نشور  امـش  يارب  ات  تسا  هتفاین  لکـش  یـضعب 

(1) «. میروآیم نوریب  كدوک  لکش 
عوضوم اریز ، تسا ، هدـننک  هارمگ  یهاگ  دـنکیم  لـح  ار  اـم  تالکـشم  زا  يرایـسب  هکنیا  نیع  رد  يزیچ  هب  هتفرگ  وخ  ندرک و  تداـع 

رس وا  ناهد  زا  هک  دنک  دشر  ومن و  نانچنآ  یبسا  نادند  هکنیا  لثم  تسا  مهم  ام  يارب  میرادن  تداع  نادب  میاهدیدن و  اًلبق  هک  ار  ياهداس 
. دوشیم دای  نآ  زا  بات  بآ و  اب  اج  همه  هک  دراذگب  یطورخم  ای  يورک  تروص  هب  ار  دوخ  مخت  یغرم  ای  دروآ ، نوریب 

هیآ 5. (، 22 جح ( هروس  - 1
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. تسا يداع  اًلماک  ام  رظن  رد  میاهتفرگ  وخ  نآ  اب  هک  زیمآرارسا  بیجع و  هداعلاقوف  تاعوضوم  اما 

ثداوح هچ  هام  هن  نیا  تدـم  رد  مینکیمن  رکف  چـیه  اما  تسا  كرابم  هَّللا  َءاَـش  ْنا  میئوگیم : هدروآ  يدـنزرف  وناـب  نـالف  میونـشیم  اـم 
. دزاس نشور  ار  نآ  دناوتیمن  باتک  اهدص  هک  هتشذگ  وا  محر  رد  ياهدننک  نوگرگد  بیجع 

هدایپ ینز  محر  رد  ياهدنز  لولـس  تروص  هب  ددرگیم ، هتخیمآ  وا  دوجو  اب  دوشیم و  یناسنا  ندب  دراو  ناهایگ  قیرط  زا  هک  یکاخ  هرذ 
. درادن زیچ  چیه  هک  دهدیم  لیکشت  یکمخت  دزیمآیم و  هدام  لولس  اب  دش و  دهاوخ 

دراد لولس  درایلیم  نارازه  هک  يدوجوم  هب  هام  دنچ  رد  یـسدنه  دعاصت  قیرط  زا  هک  يروآ  ماسرـس  تعرـس  اب  یلولـس  کت  دوجوم  نیا 
. ددرگیم لیدبت 

ره دنلوغـشم و  بآ »  » يور رب  یـشاقن  هب  زور  بش و  یناملظ ، کـیرات و  طـیحم  نآ  رد  تسد  هریچ  ناـشاقن  زا  زهجم  پیکا  کـی  اـیوگ 
. دنشخبیم نآ  هب  یصاخ  تیفیک  هفایق و  گنر و  و  هدروآ ، رد  یلکش  هب  ار  اهلولس  نیا  زا  ياهدع 

زا دنتـسه و  نآ  هدش  باسح  فیرظ و  هداعلاقوف  ياههاگتـسد  نتخاس  راک  رد  تسد  نادیمیـش ، نادکیزیف و  نیـسنکت ، سدـنهم و  اههد 
ياـهزغم نیرتگرزب  هک  دـنزاسیم  يدوجوم  بآ ، يداـیز  يرادـقم  و  نبرک و ...  رفـسف و  میـسلک ، مرگ  دـنچ  هفاـضا  هب  نهآ  مرگ  دـنچ 

. تسا زجاع  نآ  اب  تباقر  زا  ایند  ياهولبات  نیرتابیز  و  قیقد ، ياهرازبا  نیرتساسح  و  ناهج ، نیگنس  عیانص  نیرتمیظع  یکینورتکلا و 
، دـنکیم بیقعت  یفیک »  » هن دراد  یمک » لـماکت   » لکـش رتـشیب  هک  ار  یجیردـت  مارآ و  تکرح  کـی  دـلوتزا ، سپ  ناـسنا  هـکنیا  بلاـج 

طیحم رد  وا  تکرح 
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. دهدیم ناشن  ار  یبیجع  هدرپ  زور  ره  هکلب  هتفه  ره  تسا و  هدننک  نوگرگد  عیرس و  رایسب  محر  ینافوط 

هام دنچ  تشذگ  اب  ياهداس  کچوک و  قاجنـس  هک  تسا  بیجع  هزادنا  نامه  هب  دوخ  ملاع  رد  نینج  زیگناتفگـش  یپ و  ردیپ  تالوحت 
! دنک زاورپ  ددرگ و  ینابلخ  نودب  يامیپاوه  هب  لیدبت 

و دناهدش ، عمج  مه  رود  یصخشم  لکش  نودب  توت  هناد  کی  نوچمه  نآ  ياهلولس  دراد و  رارق  الوروم »  » هلحرم رد  نینج  هک  یماگنه 
نینج هک  یماگنه  و  دوش ، یمادیپ  دشابیم  نینج  یحاون  میـسقت  زاغآرـس  هک  میـسقت  هرفح  دسریم و  الوتـسالب »  » هلحرم هب  هک  یماگنه 
نینج ياهلولـس  لحارم  نیا  مامت  رد  دـیآیم ، دوجو  هب  مردوزم   » مردوتکا و  » مردودـنآ و  » ياـههیال ددرگیم و  ـالورتساگ »  » ياهیـال هس 

. درادن دوجو  نآ  رد  یناسنا  فلتخم  ياضعا  زا  يرثا  دنتسه و  هیبش  مهاب  اًلماک 
ندب ياضعا  دباییم و  رییغت  دنهد  ماجنا  دیاب  هک  يراک  اب  بسانتم  ناشلکش  هدش و  ادیپ  یتارییغت  نینج  هناگ  هس  ياهتسوپ  رد  ناهگان  اما 

يرایـسب دننام  نآ  رارـسا  دوش و  یمادیپ  هباشم  اًلماک  ياهلولـس  رد  تارییغت  نیا  یطیارـش  هچ  تحت  دنادیمن  سک  چـیه  دـننزیم . هناوج 
تسین و نآ  هب  یـسرتسد  هنوگ  چـیه  هک  دریگیم  تروص  یطیحم  رد  یپ  ردیپ  لـحارم  نیا  ماـمت  تسا و  موـتکم  نینج  رارـسا  زا  رگید 

. دراد رارق  ندب  یلخاد  يورین  لرتنک  تحت  اًلماک 
هدهاشم دیوگیم : دنرادنپیم  لکـشم  ای  لاحم  ار  نیون  یگدنز  شیادیپ  تایح و  يزاسون  گرم و  زا  سپ  ملاع  هک  اهنآ  هب  دـیجم  نآرق 

هنوگ  ره  لماک  ناسنا  کی  هب  بآ  کچوک  هرطق  کی  لیدبت  عیرس و  ياهینوگرگد  نیا 
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تـسا نکمم  هنوگچ  نیاربانب  دوب ، دـهاوخن  نیا  زا  رتـالاب  يزیچ  ناـگدرم  زیخاتـسر  تقیقح  رد  دـنکیم ، یفن  هنیمز  نیا  رد  ار  يدـیدرت 

؟ دنک کش  زیخاتسر  ناکما  رد  زاب  دنیبب  ار  نینج  ملاع  یسک 
دـنکیم و تسا  گرزب  شهج  کی  دوخ  نآ  هک  هدـنز  دوجوم  هب  كاخ  لیدـبت  هب  هراـشا  تسخن  دـش ، رکذ  نخـس  زاـغآ  رد  هک  ياهیآ 

نیا یسررب  هب  ار  زیخاتـسر  نارکنم  دیامنیم و  دندرگیم  بوسحم  یپ  ردیپ  ياهـشهج  همه  هک  نینج  نوگانوگ  لحارم  هب  هراشا  سپس 
تاعالطا اهنت  و  مولع ، زا  یکی  ءزج  یتح  هن  دوب و  لقتسم  ملع  تروص  هب  هن  یسانشنینج  هک  يرصع  رد  مه  نآ  دنکیم ، توعد  لئاسم 

. تشاد رارق  زاجح  طیحم  رد  هن  مه  نآ  نامز ، نآ  نادنمشناد  رایتخا  رد  نآ  هرابرد  یصقان  رایسب 
تروص محر  يایند  دـننامه  زیخاتـسر  رد  هک  دـشابیم  شهج »  » ینعم هب  یفیطل  هراشا  ایوگ  ثعب »  » هب تمایق  زا  ـالاب  هیآ  رد  نآرق ، ریبعت 

. دریگیم
. تسا زیخاتسر  هلأسم  هب  مدرم  نتخاس  انشآ  يارب  نآرق  یباختنا  قرط  زا  رگید  یکی  نیا  و 

زیخاتسر حَبَش 
نیرتهب مینک  هسیاقم  ناهج  نیا  یگدنز  عضو  اب  ار  نآ  میزاس و  مسجم  رظن  رد  ار  زیخاتسر  زا  یحبـش  دشاب  انب  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

وا دنکیم  هشیدنا  دلوت  زا  دعب  لحارم  هرابرد  هدیسر و  روعـش  لقع و  دح  رـس  هب  نینج  ملاع  رد  یناسنا  مینک  رکف  هک  تسا  نیمه  نآ  هار 
: هک دباییم  رد  فلتخم  نئارق  زا  ردق  نیمه 
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ملاع ربارب  رد  هک  ناهج  نیا  طیحم  دـننامه  تسا  هاتوک  نآ  نارود  مک ، نآ  تاناکما  زیچان ، نآ  بهاوم  دودـحم ، رایـسب  محر  طیحم  - 1

. دشابیم زیچان  تدم و  هاتوک  دودحم ، کچوک ، گرم  زا  سپ 
کی هن  تسا - ناهج  نیا  نوچمه  يرتگرزب  رتعیـسو و  طیحم  رد  ندراذگ  مدق  يارب  یگدیزرو  یگدامآ ، نارود  کی  ینینج  نارود  - 2

. تسا رگید  ناهج  نادیواج  یگدنز  يارب  یگدامآ  یگدنز  نارود  کی  ناهج  نیا  یگدنز  نارود  نینچمه  لآ - هدیآ  یگدنز  نارود 
اب مأوت  رگید  ناهج  یگدـنز  ربارب  رد  ناهج  نیا  یگدـنز  هک  روطنامه  تساهراشف  تالکـشم و  عاونا  اب  هتخیمآ  نینج  يارب  یگدـنز  - 3

. تسا فلتخم  ياهیتحاران 
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* ترطف هاگیلجت  رد  زیخاتسر 

هراشا

؟ دراد یموهفم  هچ  اقب  هب  قشع  هزیرغ  میاهدش  هدیرفآ  انف  يارب  رگا 
؟ هدشن ادج  رشب  زا  خیرات  لوط  رد  هدیقع  نیا  ارچ  تسین  يرطف  زیخاتسر  رگا  * 

! دشابن ًاقلطم  یباتک  باسح و  گرزب  ملاع  نیا  رد  دشاب و  ياهمکحم  ام  ناج  نورد  رد  هک  تسین  یندرک  رواب  نیا  * 
نانچ تابثا  لیالد  میوش و  همدقملا  يذ  دراو  حالطصا - هب  هک - تسا  نآ  عقوم  نونکا  دیسر . نایاپ  هب  زیخاتسر  هرابرد  یتامدقم  ياهثحب 

یـسررب تسا - كرد  لباق  میـسوبحم  ایند  نیا  یگدـنز  راوید  راهچ  رد  هک  ام  يارب  هک  اجنآ  ات  شیاهیگژیو - تاصخـشم و  اب  ار  یملاع 
. میئامن

هار نومنهر  نیتسخن  ترطف ، - 1

- میمانیم بلق  ار  نآ  هک  نامناج - حور و  قاـمعا  هکلب  راـکدوخ ، هبملت  نیا  هن  ناـمبلق  هب  يرـس  هدرک و  رب  ناـیم  ار  هار  زیچ  ره  زا  شیپ 
. میهدیم ارف  شوگ  دزیخیم  رب  نآ  نورد  زا  هک  ییادن  هب  مینزیم و 

رد هلأسم  نیا  ًالوصا  تسه ، گرم  زا  سپ  یگدنز  زا  ياهمزمز  اجنآ  رد  ایآ 
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؟ هن ای  تسا  حرطم  اهبلق  لفحم 

؟ میدز رس  اجنیا  هب  تسخن  ام  ارچ 
. دنوشیم رهاظ  اجنیا  رد  اًلبق  گرزب  ناهج  ثداوح  اریز  درادن ...  ارچ 

میظنت هتشر  ود  رد  مه  گرزب  ناهج  نیناوق  هتفای ، لیکشت  هاگآدوخان »  » و هاگآدوخ »  » هاگتسد ود  زا  ام  حور  هک  روطنامه  هکنیا : حیضوت 
ار ناـهج  حور  هاـگآ  دوخاـن  هاگتـسد  یلّوا  یتسه  ناـهج  رد  اـیوگ  هک  عیرـشت )  ) يدادرارق نیناوق  و  نیوکت )  ) شنیرفآ نیناوق  دـناهدش ،

. ار نآ  هاگآدوخ »  » یمّود دهدیم و  لیکشت 
، ناـسنا دوجو  هاـگآدوخان  هاگتـسد  دـننامه  و  دـنوریم ، شیپ  هب  هتفرگ  ار  دوخ  هار  اـم ، هجوت  میمـصت و  هدارا و  نودـب  شنیرفآ  نیناوـق 

هاگتـسد لـثم  دراد  راـک  ورـس  يدازآ  تیبرت و  میلعت و  اـب  هـچنآ  یعیرـشت و  نیناوـق  اـما  تسیناـم ، هدارا  تساوـخ و  راکهدـب  ناشـشوگ 
اًلبق هدش ، مالعا  يربمایپ  هب  ینامسآ  نوناق  کی  ناونع  هب  هک  ینوناق  ره  دیدرت  نودب  تسام . هدارا  تساوخ و  هب  هتسب  ام  دوجو  هاگآدوخ 

. تسا هدیسر  بیوصت  هب  شنیرفآ  سلجم  رد  و  هتشاد ، ياهشیر  شنیرفآ ، رد 
؟ دشاب هتشاد  داضت  مه  اب  دناوتیم  هچراپ  کی  دوپ  رات و  ایآ  دنهدیم . لیکـشت  ار  یتسه  تفاب  دوپ »  » و رات »  » تقیقح رد  هاگتـسد  ود  نیا 

. دیآ دوجوب  یئابیز  اًلماک  هچراپ  ات  دنشاب  هدوب  رگیدکی  لمکم  ًامازلا  دیاب  هکلب  تشاد  میهاوخن  ياهچراپ  ّالاو  هن . ًاملسم 
هب تسد  یتسه  ناهج  دوپ  رات و  لیلد  نیمه  هب  تسا ، یـشزرا  یب  حور و  یب  دبلاک  ییاناد  ملع و  نودب  ناهج  نیا  رد  ام  دوجو  لثملا  یف 

. دنتسرفب شناد  ملع و  لابند  هب  ار  ام  ات  دناهداد  مه  تسد 
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، اهناشکهک هعلاطم  هب  یهاگ  دوشیمن ، ادـج  اـم  زا  روگ »  » اـت هراوهاـگ »  » زا ياهظحل  هک  هتخیر  اـم  ناـج  نورد  رد  ینازوس  قشع  تسخن 
، اهلگنج اهـسونایقا و  قامعا  رارـسا  هب  ینامز  دراد ، دوجو  ام  نت  ياهلولـس  رد  هچنآ  هب  يزور  درذـگیم ، خـیرم  هرک  رد  هچنآ  هب  یناـمز 

. تسین رادرب  تسد  ام  رس  زا  ياهظحل  هاگآدوخان ، كرحم  نیا  هصالخ 
َیلا ِدْهَْملا  َنِم  َْملِْعلا  اُوُبلْطا   » هک مینیبیم  نآ  دننامه  تسرد  يروتـسد  زین  شنیرفآ ) هاگآدوخ  هاگتـسد   ) یبهذم تامیلعت  رد  هکنیا  بلاج 

. ترطف شنیرفآ و  يادن  نامه  تسرد   (1)« يوجب شناد  روگ  ات  هراوهگ  ز  ِدْحَّللا ؛
رد ناربمایپ  ياهروتـسد  دراد و  یمدآ  داهن  ترطف و  رد  ياهشیر  ءایبنا  تامیلعت  غورف  لوصا و  مامت  هکلب  دـیحوت »  » لصا اهنت  هن  نیارباـنب 

. تسا نآ  لمکم  ترطف و  هدنهد  شرورپ  اههنیمز ، مامت 
. دراد یجراخ  دوجو  ًامتح  زیچ  نآ  مینادب  دیاب  میتفای  يزیچ  هب  هقالع  دوخ  ترطف  نورد  رد  رگا  هک  میریگیم  مهم  هجیتن  کی  اجنیا  زا 

: مینک وجتسج  نامدوخ  دوجو  رد  ار  زیخاتسر  ياههشیر  میدرگرب و  الاح 

اقب هب  قشع  - 2

تذل الاب - نینـس  رد  عقوم و  هب  گرم  دـنچ  ره  گرم - زا  و  دـشاب ، انف  قشاع  دـیاب  دوب  هدـش  هدـیرفآ  یتسین  وانف  يارب  یتسار  ناسنا  رگا 
، هکلب تسین  دنیاشوخ  اهنت  هن  تسین ، هدوبن و  دنیاشوخ  وا  يارب  ینامز  چـیه  رد  یتسین ) ینعم  هب   ) گرم هفایق  مینیبیم  هک  یلاح  رد  دربب ،

یتسه  ءاقب و  قشاع  دوخ  دوجو  مامت  اب 

ثیدح 367. هحاصفلاجهن ، - 1
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. تسا نایامن  وا  ياهراک  همه  لالخ  زا  دیدش  هقالع  قشع و  نیا  و  تسا ،

، ناگدرم ندب  ندرک  یئایموم  نادیواج ، رباقم  و  رصم ، هلاس  رازه  دنچ  مارها  هیهت  دوخ ، رکذ  رکف و  مان و  نتشاد  هگن  هدنز  يارب  ششوک 
. تسا ءاقب  هب  يزیرغ  قشع  نیا  هناشن  همه  تسا و ...  وا  تایح  هلابند  هک  دنزرف  تایح  هب  هقالع  یتح  تفگنه ، جراخم  نآ  اب 

. تسا تیعقاو  نیا  زا  ياهناشن  مادک  ره  تایح  بآ  یناوج و  ریسکا  ینالوط ، رمع  لابند  ندیود 
یب هدوهیب و  لـقاال  اـی  و  محازم ، هقـالع  کـی  تقیقح  رد  و  دراد ؟ یموهفم  هچ  اـقب »  » هب هقـالع  نیا  میاهدـش ، هدـیرفآ  اـنف »  » يارب اـم  رگا 

. تسا فرصم 
: تسا هدرک  یّلجت  یهاتوک  هلمج  رد  تقیقح  نیا  هدش  لقن  ع )  ) یلع ترضح  ناهج  درم  دازآ  زا  هک  ینخس  رد 

هب امش  دوجو  رد  نآ  ياههناشن  »(1) و  انف يارب  هن  دیاهدش  هدیرفآ  اقب  يارب  امش  ِءاقَْبلا ؛ ِراِدل  ُْمتِْقلُخ  َْلب  ِءانَْفلا  ِراِدل  ْمُه  َو ال  َْتنا  َْتِقلُخ  ام  »
. دروخیم مشچ 

نیشیپ ماوقا  نایم  رد  زیخاتسر  - 3

زین گرم  زا  دعب  یگدنز  هب  وا  خسار  داقتعا  رب  هاوگ  تسا  ماّیا  نیرتمیدق  زا  اهناسنا  نایم  رد  بهذم  دوجو  هاوگ  هک  روطنامه  رـشب  خیرات 
. دشابیم

رب هاوگ  ناگدرم  نفد  یگنوگچ  و  تاوما ، روبق  نتخاس  زرط  ًاصوصخم  تسام  تسد  رد  زین  خیرات  زا  شیپ  میدـق  ياهناسنا  زا  هک  يراثآ 
. دنتسنادیمن یگدنز  نایاپ  هقطن  ار  گرم  اهنآ  هک  تسا  نیا 

: میناوخیم هحفص 192  گینک »  » یسانشهعماج باتک  رد 

هحفص 146. دلج 37 ، راونالاراحب ، یسلجم ، - 1
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143 ص :
بهذم یعون  ياراد  زین  رشب  نیتسخن  فیاوط  هک  دهدیم  ناشن  قیقد  تاقیقحت  هکلب  دراد  دوجو  بهذم  اهنت  هن  ناهج  رساترس  رد  زورما  »

یـصوصخم عضو  هب  ار  ناشدوخ  ياههدرم  اریز  دناهدوب ، بهذم  یمـسق  ياراد  زین  اهلاترادنین )  ) يزورما ناسنا  فالـسا  هکنانچ  دناهدوب .
.« دندیناسریم توبث  هب  رگید  يایند  دوجو  هب  ار  دوخ  هدیقع  قیرط  نیدب  دنداهنیم و  ناشرانک  ار  ناشراک  رازبا  دندرپسیم و  كاخ  هب 

: دسیونیم هحفص 225  دوخ  خیرات  لوا  دلج  رد  تنارود  لیو  »
اهنت راک  نیا  و  هدوبن ، ار  يرامعم  گرزب  رثا  کی  ندرک  اپ  رب  راک  نیا  زا  اهنآ  روظنم  هک  تسین  کش  دناهتخاس ؟ ار  مارها  مدرم  نآ  ارچ  »
هدمآ رد  لکش  نیا  هب  هدرک و  یقرت  دوخ  یئادتبا  تروص  زا  هتفر  هتفر  هک  هدوب  یئاهروگ  رـصم  مارها  هتفرگ ، تروص  ینید  روظنم  يارب 

.« تسا
. تسا هدوب  مارها  نتخاس  هزیگنا  هک  هدرک  رکذ  گرم  زا  سپ  یگدنز  رد  نایرصم  دیاقع  هرابرد  یطوسبم  حرش  سپس 

نویلیم و ود  وفوخ »  » مره رد  اهنت  تسا و  يرشب  ياهانب  نیرتزیگناتفگـش  نیرتمیظع و  زا  یکی  یتسار  هب  رـصم  مارها  هکنیا  هب  هجوت  اب  و 
رازه تعسو 46  هب  ار  ینیمز  و  دسریم ! نت  هب 150  اهنآ  زا  ياهراپ  نزو  مین و  نت و  ود  مادک  ره  طسوتم  نزو  هک  تسا  گنـس  هعطق  مین 
يارب لاس ، تسیب  تدـم  رد  رفن  رازه  دـص  کی  و  دـناهدروآ ، مارها  ياـپ  هب  هار  خـسرف  اهدـص  زا  ار  اهگنـس  نیا  و  هتفرگرب ! رد  عبرم  رتم 

هیهت فرـصم  هب  اهنت  تدـم  نیا  رد  رـالد  نویلیم  لداـعم 16  یغلبم  یتیاور  هب  هک  دـناهدش  هتفرگ  راـک  هب  مارها  ریاـس  مره و  نیا  نتخاـس 
(1). تسا هدش  هدع  نیا  يارب  اهوراد  یضعب  يزبس و 

224 و 225. تاحفص 211 - لوا ، دلج  ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  - 1
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هتخیمآ تافارخ  اب  هک  ياهدـیقع  هتبلا   ) دناهتـشاد داعم  هب  یمکحم  هدـیقع  هچ  ناتـساب  دـهع  ياهیرـصم  هک  دوشیم  تباث  اهنیا  هب  هجوت  اب 

(. دوب هدش 
هک راد  هشیر  دـیاقع  هنوگنیا  هکلب  تسناد ، نیقلت  کی  هجیتنای  تداع  کـی  ًافرـص  اـی  درک  ضرف  هداـس  ناوتیمن  ار  راد  هشیر  هدـیقع  نیا 

. تسا هلأسم  کی  ندوب  يرطف  هناشن  تسا  ینادواج  یمومع و  دارفا  نایم 
نانچمه دنک و  تمواقم  يرکف  یعامتجا و  تالوحت  نامز و  تشذگ  دیدش  نافوط  ربارب  رد  دـناوتیم  هک  تسا  هزیرغ  ترطف و  اهنت  اریز 

. اهنیقلت موسر و  تاداع و  هن  دنامب . اج  رب  اپ 

گرزب کچوک و  زیخاتسر  - 4

دب ای  کین  راک  کی  ماجنا  زا  دـعب  هک  تسام  دوجو  رد  نآ  گرزب  هاگداد  زیخاتـسر و  زا  ياهنومن  میدرک  هراشا  مه  ًاـقباس  هک  روطناـمه 
. ددرگیم لیکشت  ناسنا  ناج  نورد  رد  هلصافالب 

تذـل و هک  دوشیم  طاشن  يداش و  زا  زیربل  وا  حور  دـنکیم و  ینورد  شمارآ  ساسحا  نانچ  نآ  رثؤم  کین و  راک  کی  ربارب  رد  یهاگ 
. تسین فیصوت  لباق  یملق  نایب و  چیه  اب  نآ  یئابیز  هوکش و 

ددرگیم هودنا  مغ و  ياهنافوط  كانتشحو و  ياهسوباک  راچد  نانچ  هدز  رـس  وا  زا  هک  تیانج  فالخ و  کی  لابند  هب  یهاگ  سکعب ، و 
میلست راد  هبوچ  هب  هناهاگآ  ار  دوخ  یتحاران  نیا  لاگنچ  زا  یئاهر  يارب  یتح  و  دوشیم ، ریـس  یلکب  یگدنز  زا  هک  دزوسیم  نورد  زا  و 

. دنکیم
! دراد زیخاتسر  هاگداد  هب  یبیجع  تهابش  هچ  ینورد  بیجع  هاگداد  نیا 

، تسا یکی  اجنیا  رد  تقیقح  رد  مکح  يرجم  دهاش و  یضاق و  - 1
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145 ص :
: تسا نینچ  تمایق  رد  هک  روط  نامه 

یهاوخ تواضق  تناگدنب  نایم  رد  وت  و  یهاگآ ، راکشآ  ناهنپ و  رارـسا  زا  وت  ادنوادخ ! َكِدابِع  َْنَیب  ُمُکَْحت  َْتنَأ  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  َِملاع  »
(1) «. درک

زین تماـیق  هاـگداد  هراـبرد  هـک  روطناـمه  دریذـپیمن ، ار  يرـشب  جـیار  يزاـس  هدـنورپ  یتراـپ و  هوـشر و  هیـصوت و  نادـجو  هاـگداد  - 2
: میناوخیم

چیه هک  دیـسرتب  زور  نآ  زا  َنوُرَْـصُنی  ْمُه  َو ال  ٌلْدَـع  اْهنِم  ُذَـخُْؤی  َو ال  ٌۀَعافَـش  اْهنِم  ُلَبُْقی  َو ال  اًْئیَـش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يزَْجت  اًمْوَی ال  اوُقَّتا  َو  »
(2) «. دنوشیم يرای  هن  ياهوشر و  هیدف و  هن  ددرگیم و  هتفریذپ  یتعافش  هن  دوشیمن و  تازاجم  يرگید  ياج  هب  سک 

رداص تعرـس  هب  ار  دوخ  یئاهن  مکح  هدرک و  یگدیـسر  تدـم  نیرتهاـتوک  رد  ار  اههدـنورپ  نیرتروطق  نیرتمهم و  نادـجو  همکحم  - 3
زین زیخاتسر  هاگداد  هرابرد  هک  روطنامه  يرد ، هبرد  ینادرگرس و  اهلاس  اههام و  هن  رظن و  دیدجت  هن  تسه و  نآ  رد  فانیتسا  هن  دنکیم ،

: میناوخیم
عیرـس وا  باـسح  دوـشیمن و  ضقن  در و  وا  مـکح  دـنکیم و  مـکح  دـنوادخ  ِباـسِْحلا  ُعیرـَـس  َوُـه  َو  ِهِـمْکُِحل  َبِّقَعُم  ـال  ُمُـکْحَی  ُهَّللا  َو  »

(3) «. تسا
نوریب هب  اـجنآ  زا  دوشیم و  هتخورفا  نورد  رد  شیاـههقرج  نیتسخن  ناـهج  نیا  یلومعم  ياـهتازاجم  فـالخ  رب  شرفیک  تازاـجم و  - 4

هک روطنامه  ددرگیم  راکشآ  وا  كاروخ  باوخ و  هرهچ و  مسج و  رد  شراثآ  سپـس  درازآیم  ار  ناسنا  حور  تسخن  دنکیم ، تیارس 
: میناوخیم زین  تمایق  هاگداد  هرابرد 

زا هک  یهلا  هتخورفارب  شتآ  ِةَِدْئفألا ؛ یَلَع  ُِعلَّطَت  یتَّلا  ُةَدَقوُْملا * ِهّللاُراَن  »

هیآ 46. (، 39 رمز ( هروس  - 1

هیآ 48. (، 2 هرقب ( هروس  - 2

هیآ 41. (، 13 دعر ( هروس  - 3
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146 ص :
(1) «! دشکیم هنابز  اهبلق 

هکلب دـنکیمن  زارد  ناسنا  دوجو  زا  جراـخ  هب  تسد  موزل  تروص  رد  و  درادـن ، دوهـش  رظاـن و  هب  زاـین  نادـنچ  نادـجو  هاـگداد  نیا  - 5
. دریذپیم وا  دض  رب  ای  عفن  هب  دوهش  ناونع  هب  ار  ناسنا  دوخ  ياهیهاگآ  تامولعم و 

: دنتسه وا  لامعا  رب  ناهاوگ  وا  نت  تسوپ  اپ و  تسد و  یتح  ناسنا  دوجو  تارذ  زین  زیخاتسر  هاگداد  رد  هک  روطنامه 
رب اهنآ  نت  تسوپ  مشچ و  شوگ و  دنـسرب  خزود  شتآ  رانک  هب  نوچ  ْمُهُدُولُج  َو  ْمُهُراْصبَأ  َو  ْمُهُعْمَـس  ْمِْهیَلَع  َدِهَـش  اـهُؤاج  اـم  اذِإ  یَّتَح  »

(2) «. دهدیم یهاوگ  اهنآ  دض 
کی دوجو  رد  درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  اریز  تسا  هلأسم  نیا  ندوب  يرطف  رب  يرگید  هناشن  هاگداد  ود  نیا  نایم  رد  بیجع  تهابـش  نیا 

اما دشاب  هتشاد  دوجو  يزیمآرارـسا  زومرم و  هاگداد  باتک و  باسح و  نانچ  تسا  یتسه  میظع  سونایقا  نیا  زا  یکچوک  هرطق  هک  ناسنا 
. تسین یندرک  رواب  نیا  دشاب  هتشادن  دوجو  ياهمکحم  هاگداد و  باتک و  باسح و  ًاقلطم  گرزب  ملاع  نیا  نورد  رد 

. درک تابثا  ناوتیم  ار  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  نامیا  ندوب  يرطف  هار ، هس  زا  نیاربانب 
رد زیخاتسر  هاگداد  کچوک  هنومن  دوجو  قیرط  زا  رـشب و  خیرات  لوط  رد  نامیا  نیا  همادا  دوجو و  هار  زا  و  اقب ، هب  قشع  ءهزیرغ  قیرط  زا 

. ناسنا دوجو  نورد 

هیآ 6 و 7. (، 104 هزمه ( هروس  - 1

هیآ 20. (، 41 تلصف ( هروس  - 2
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تلادع یمومع  نامرف 

یلقع لیلد  نیتسخن 

هراشا

 ... اما دوشیم  همکاحم  ناهج  نیمه  رد  همکحم  راهچ  رد  ناسنا 
. ددرگ انثتسم  شنیرفآ  یمومع  تلادع  نوناق  زا  دناوتیمن  ناسنا 

موکحم تازاجم و  ناهج  نیمه  رد  فلتخم » هاگداد  راهچ   » رد اهیگدولآ  اهیرگدادـیب و  اـهیراکفالخ و  ربارب  رد  ناـسنا  هک  تسا  تسرد 
هیفصت ار  اهباسح  همه  ییاهنت  هب  هاگ  هک  تسا  نادجو »  » زیمآرارـسا هاگداد  اهنآ  نیتسخن »  » هک دوشیم  ینیگنـس  ياههمیرج  نتخادرپ  هب 

. دراذگیمن یقاب  يزیچ  دنکیم و 
تواضق ریثأت  دوز  یلیخ  دریگیم  دوخ  هب  یناگمه »  » هبنج هک  یناهانگ  رد  ًاصوصخم  هک  تسا  لمع  یعیبط  راثآ   » هاگداد اـهنآ  نیمود  و 

. ددرگیم راکشآ  هاگداد  نیا 
رد یلبنت  قافن و  تنایخ و  غورد و  و  ضیعبت ، متس و  ملظ و  رثا  رب  هک  یعماوج  كاندرد  تشونرـس  زا  تسا  ولمم  رـشب  زیگناتربع  خیرات 

. دندش یشالتم  مه  زا  یلکب  هدیچیپ و  مه  رد  اهنآ  یگدنز  راموط  یهاتوک  تدم 
هاگداد نیا  تاضق  ایوگ  هتخانـشان ! شطباور  تسا و  رتزیمآرارـسا  مکاحم  نیا  همه  زا  هک  تسا  لمع  تافاکم   » همکحم همکحم ، نیموس 

تشپ  رد 

تلادع یمومع  www.Ghaemiyeh.comنامرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 157 

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

http://www.ghaemiyeh.com


148 ص :
. ددرگیم ارجا  زین  يزیمآرارسا  لکش  هب  دننکیم و  رداص  یعطاق  ماکحا  دننیشنیم و  یسرداد  هب  هتسب  ياهرد 

هب اهراب  دوخ  یگدنز  رد  هک  مینک  راکنا  میناوتیمن  مه  ار  نیا  اما  میهدب ، میناوتیمن  تافاکم »  » هلأسم يارب  یملع  حیـضوت  چیه  زورما  ام 
چیه يارب  هک  دنتخوس  تافاکم  شتآ  رد  نانچ  راک ، نایاپ  رد  يرگدادیب  دارفا  هک  میاهدناوخ  رایسب  خیرات  تاحفص  رد  ای  میاهدید  مشچ 
لباق نادـجو »  » قیرط زا  هن  دـندشیم ، بکترم  هک  یفالخ  لامعا  اب  اهنآ  كاندرد  موش و  تشونرـس  هطبار  و  دوبن ، ینیب  شیپ  لـباق  سک 

. درک فداصت  رب  لمح  ار  اهنآ  همه  دوب  نکمم  هن  و  لمع ،» یعیبط  رثا   » قیرط زا  هن  دوب و  ریسفت 
دنکیم لمع  هدنبوک ، عطاق و  تروص  هب  اّما  هتخانـشان ، زومرم و  لکـش  هب  هک  تسا ، راک  رد  یتافاکم  تسد  هک  ار  یمیدـق  داقتعا  نیا  و 

. درادیم هگن  هدنز  نانچمه  راکفا  رد 
دروم کی  اهنت  فالخ  دروم  هد  زا  دیاش  و  دراد ، یفیعض  تردق  هک  تسا  يرشب  يداع  یمسر و  ياههاگداد  ، » هاگداد نیمراهچ  هرخالاب 

مه مینادیم  هکنانچ  اریز  تسین ، هنالداع  هشیمه  وا  ماـکحا  مه  دروم  کـی  نیمه  رد  هزاـت  و  دـننک ، ناـهنپ  وا  زا  ار  دوخ  هیقب ، دـنیبب و  ار 
لمحت بات  شفیرظ  يوزارت  نیهاش  اههفک و  مه  تسین و  یناسآ  راک  نداد ، صیخشت  هتسب  مشچ  اب  تسا و  هتـسب  شتلادع  هتـشرف  مشچ 

! دروخیم مه  هب  شلادتعا  هک  دوشیم  رایسب  اذل  درادن  دزویم  تاعامتجا  لد  رد  هک  ییاهنافوط  همه  نآ 
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یصوصخ ياههمکحم 

رد رـس  رب  هک  دـید  میهاوخ  مینک  ندـید  تقد  هب  اهنآ  کی  کی  زا  تسرد  رگا  اما  دراد ، دوجو  ام  ربارب  رد  هناگ  راـهچ  ياـههمکحم  نیا 
!« دنکیم یگدیسر  مئارج  زا  یضعب  هب  اهنت  تسا و  یصوصخ  همکحم  نیا   » هدش هتشون  هلمج  نیا  اهنآ  همه 

ناماد تسا و  نشور  میتفگ - هکنانچ  شفیلکت - هک  یمسر  ياههاگداد  اریز : درادن  ثحب  هب  يدایز  زاین  اههاگداد  نیا  ندوب  یـصوصخ 
رد ناهج  زورما  دناتـسیم  زاب  نارگمتـس  زا  ار  نامولظم  همه  داد  تفرگیم و  رگا  و  دریگب ، دـناوتیمن  ار  ناراـکفالخ  ناراـکهنگ و  همه 

. تخوسیمن رامثتسا  دابعتسا و  رامعتسا و  متس و  ملظ و  همه  نیا  شتآ 
قیرط زا  مومع  هب  تسا  يرادـشه  و  تسا ، یتیبرت  همانرب  کی  اهنت  ایوگ  درادـن ، یناگمه  یمومع و  هبنج  مه  نآ  تافاکم ، هاـگداد  اـما  و 

نادـنچ یهاگ  تیانج  هوـالعب  دـناهدرک ، رارف  مه  نآ  لاـگنچ  زا  هک  میـسانشیم  ار  ینارگدادـیب  لـیلد  نیمه  هب  و  اـههنومن ! نداد  ناـشن 
. دنکیم نییعت  نآ  زا  ياهشوگ  يارب  ياهمیرج  اهنت  دیآرب و  نآ  همه  هدهع  زا  دناوتیمن  تافاکم  هک  تسا  نیگنس 

یناگمه هبنج  هک  دریگیم  رب  رد  ار  یناهانگ  ًالومعم  شلمع  عاعـش  اریز  دراد ، یـصوصخ  هبنج  زین  نآ  لمع » یعیبط  راثآ   » همکحم اـما  و 
هویم و  دـنز ، هناوج  و  دـنک ، هشیر  ات  دـهد ، همادا  لمع  نآ  هب  ینالوط  یتدـم  دـیاب  دوش  بکترم  ار  نآ  درف  کی  رگا  ای  و  هتفرگ ، دوخ  هب 

. ددرگ راکشآ  نآ  موش  خلت و 
. دننوریب نآ  تواضق  ورملق  زا  ناهانگ  زا  يرایسب  ناراکهنگ و  زا  يرایسب  نیاربانب 
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میاهتشاد  هاگداد  نیا  راک  زرط  هرابرد  هک  یحورشم  ياهثحب  رد  هک  نادجو » همکحم   » دنامیم یقاب 

هب هک  نادجو  فعـض  و  دنتـسین ، رادروخرب  هدنز » رادیب و  نادـجو   » کی زا  مدرم  همه  هکنیا : هچ  تسا ، هدـش  تباث  نآ  ندوب  یـصوصخ 
تازاجم لاگنچ  زا  فلتخم ، ياهـسابل  رد  كانرطخ ، نایناج  ناگدولآ و  زا  یعمج  هک  دوشیم  ببـس  دریگیم  تروص  ینوگانوگ  لـلع 

. دننک رارف  زین  همکحم  نیا 
یمومع و لکش  کی  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  میریگیم  الاب  هناگراهچ  ياههاگداد  هبناج  همه  یـسررب  زا  هک  یلک  هجیتن  نیاربانب 
، درادـن دـناسرب  هتـسیاش  رفیک  هب  دـنک و  همکاحم  مرج  هنوگ  ره  باکترا  و  هانگ ، ره  رطاخ  هب  ار  ناـمرجم  ناـفرحنم و  همه  هک  یناـگمه 

. نآ ریغ  هن  دنوشیم  هتخاون  رشب  شاب  رادیب  تیبرت و  يارب  هک  دنتسه ، يرطخ  ياهگنز  یپ و  ردیپ  ياهراطخا  هلزنم  هب  اهنآ  همه  ایوگ 

یتسه ناهج  رد  تلادع  نوناق 

باسح هیفـصت  اهناسنا  ای  تشاد ، نانیمطا  یگدـنز  نیا  ياروام  رد  یناگمه  یمومع و  تلادـع  کـی  دوجو  هب  ناوتیم  اـیآ  مینیبب  نونکا 
! چیه رگید  دنوریم و  ناهج  نیا  زا  هدشن 

یمومع عضو  هب  یلک  رظن  کی  دـهدیم و  لیکـشت  ار  شنیرفآ  ماظن  زا  یکچوک  رایـسب  هشوگ  هک  اهناسنا  یگدـنز  زا  میرادیم  رب  مشچ 
: مینکفایم یتسه  ملاع 

نیا  تسا . هدنکفا  هیاس  اج  همه  رب  تلادع » مظن و   » مان هب  ینوناق  مینیبیم 
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تارک همه  نیا  ینعی  نیمز  اهنامـسآ و  رگا  تسا ، يزیچ  ره  يدوبان  ببـس  نآ  زا  فارحنا  نیرتکچوک  هک  تسا  دنمورین  يردق  هب  نوناق 

راک زا  رکف  بکرم  هک  یماگنه  یتح  دـنوریم  شیپ  دـنک  راک  رکف  هک  اجنآ  اـت  دـناهدرک و  رپ  ار  یتسه  هنحـص  هک  يرامـش  یب  میظع و 
مظن و نیمه  رطاخ  هب  دنتـسه  اپ  رب  اهنآ  رگا  دنهدیم ، همادا  دوخ ، شرتسگ  هب  يورـشیپ ، هب  یتسه ، هب  تکرح ، هب  نانچمه ، اهنآ  دتفایم 

(1) «. تساپرب نیمز  اهنامسآ و  تلادع  هب  ُضرالا  َو  ُتاومَّسلا  ِتَماق  ِلْدَْعلِاب  : » هک تسا  تلادع 
ًاتدـعاق و  هتفر ، راک  هب  نآ  نامتخاس  رد  هک  یتقد  تفارظ و  همه  نآ  اب  لاـس  اـهنویلیم  یط  رد  متا »  » کـچوک هداـعلا  قوف  هناد  کـی  ماود 
اهنوتورپ اهنورتکلا و  ماظن  قیقد  هداعلا  قوف  هبساحم  تلادع و  نامه  دولوم  دتفیب ، راک  زا  دوز  یلیخ  یفیرظ  هاگتسد  نینچ  نیا  تسیابیم 

. تسا
! ناسنا زج  هب  تسین ، رانکرب  یمومع  تلادع  فرگش و  ماظن  نیا  زا  گرزب - کچوک و  یهاگتسد - چیه  و 

؟ تسا ییانثتسا  دوجوم  کی  ناسنا  ایآ 

يدازآ رایتخا و  اب  مأوت  هدارا  مان  هب  بیجع  تردـق  هکنیا  نآ  و  دراد ، تعیبط  ناهج  تادوجوم  مامت  اب  یـساسا  تواـفت  کـی  ناـسنا  هتبلا 
كرت دید  دوخ  نایز  هب  ار  هچ  ره  دـهدیم و  ماجنا  داد  صیخـشت  دوخ  دوس  هب  ار  زیچ  ره  رکفت  یـسررب و  هعلاطم و  زا  سپ  ینعی ؛ دراد ،

شدوخ  رظن  نیا  زا  و  دنکیم ،

. نمحرلا هروس  هیآ 7  لیذ  یفاص ، ریسفت  یناشاک ، ضیف  - 1
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. تسا شیوخ  تشونرس  رب  مکاح 

تامدـخ و  کین ، ياهراک  اًلثم  دوبیمن و  دازآ  وا  رگا  اریز  تسوا ، یناـسنا » یقـالخا و  يونعم و  لـماکت   » نماـض گرزب  زاـیتما  نیمه  و 
مه اهنآ  نایم  رد  هک  تشادـن  نابایب  ياهگنـس  اب  یتوافت  هنوگ  چـیه  دادیم  ماجنا  ینوریب  ای  ینورد  لـماوع  فرط  زا  راـبجا  اـب  ار  یمدرم 

. تسین اهنآ  يارب  یقالخا  زایتما  سنج ، توافت  نیا  دراد و  دوجو  تمیق  نازرا  تمیق و  نارگ  فلتخم  عاونا  سانجا و 
هار هب  لاح  ره  هب  هسـسؤم  نآ  دـننک ، هیریخ  هسـسؤم  کـی  هب  ینویلیم  دـنچ  کـمک  هب  راداو  هزین  رـس  راـشف  ریز  ار  یـسک  رگا  لـثملا  یف 

اب دوخ و  تسد  اب  لایر  کی  یتح  رگا  هک  یلاح  رد  دـنکیمن  داجیا  وا  يارب  یناسنا  یقـالخا و  لـماکت  هنوگ  چـیه  رما  نیا  یلو  دـتفایم 
يدازآ نتـشاد  یقالخا ، یناسنا و  لماکت  نیتسخن  طرـش  نیاربانب  تشاد . لماکت  عون  نیا  زا  یمهـس  تبـسن  نامه  هب  دادیم  هدارا  يدازآ 

نیا ناهج  راگدـیرفآ  رگا  و  تعیبط . ناهج  يرارطـضا  لماوع  نوچمه  رابجا  هب  هن  دـیامیپب ، ار  هار  نیا  دوخ  ياـپ  اـب  رـشب  هک  تسا  هدارا 
(. دینک تقد   ) تسا هدوب  یلاع  فده  نیمه  رطاخ  هب  هداد  ناسنا  هب  ار  گرزب  زایتما 

. دننزیم ییاهیراکفالخ  تایانج و  هب  تسد  دننکیم و  هدافتسا  ءوس  يدازآ  نیا  زا  مه  یعمج  هک  تسا  یعیبط 
میتی لام  هکنیا  درجم  هب  و  دوش ، یبلق » هتکـس   » و سوتکافنآ »  » راتفرگ دـنک و  بوک » گنـس   » شبلق دـنک  هاـنگ  تین  اـت  ناـسنا  رگا  لاـح 
يارب فیلکت  هک  یهوک  تشپ  درم  نآ  لوق  هب  دنزیم - تقرس  هب  تسد  هک  یماگنه  هب  ای  و  دور ، شیپ  گرم  مد  ات  درد  لد  زا  دروخیم 

نشور  تشرد و  طخ  اب  نامسآ  هحفص  رب  قراس  ناونع  هب  وا  مان  دوش و  کشخ  ًاروف  شتسد  درکیم - تسرد  ادخ 
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يراختفا نزوس  رس  ندرکن  هانگ  نیا  یلو  دوریمن ، ناهانگ  نیا  غارس  سک  چیه  دریگیم و  دوخ  هب  رابجا  لکـش  هلأسم  زاب  دوش ، هتـشون 

. وس کی  زا  همه  اهنیا  دوشیمن ...  بوسحم  یحور  لماکت  یناسنا و  زایتما  و  دنیرفآیمن ، وا  يارب 
يارب یگنرمهان  هلـصو  دشابانثتـسم و  تسا  یتسه  ملاع  رـسارس  رد  راگدیرفآ  نامرف  هک  تلادع  نوناق  زا  دناوتیمن  ناسنا  رگید  يوس  زا 

هدش نییعت  ياهمکحم  هاگداد و  زین  وا  يارب  هک  مینکیم  ادیپ  نیقی  لیلد  نیا  هب  تسا ، لیلد  یب  اًلماک  انثتـسا  نیا  اریز  ددرگ  تقلخ  ناهج 
مه زاب   ) درک دنهاوخ  تفایرد  شنیرفآ » ناهج  یمومع  تلادع   » زا ار  دوخ  مهس  تفای و  دنهاوخ  روضح  نآ  رد  انثتـسا  نودب  ناگمه  هک 

(. دینک تقد 
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یلقع لیلد  نیمود 

دراد دوجو  گرم  زا  سپ  ملاع  دیوگیم : شنیرفآ  هفسلف 

. دنکیم کمک  گرم  زا  سپ  ملاع  تخانش  هب  ناسنا  تقلخ  شنیرفآ و  هفسلف  تخانش 
! ددرگیم شوماخ  یسمش  هموظنم  يزور  هرخالاب 

؟ دتفایم راک  زا  تفرشیپ  همه  نآ  زا  سپ  مه  ناسنا  لماکت  ياهخرچ  ایآ 
.... !؟ تسین يراک  هدوهیب  نیا  ایآ 

؟ تسیچ عیسو  ناهج  نیا  ام و  شنیرفآ  هفسلف  دننکیم  لاؤس  ًابلاغ 
؟ دشیم هچ  میدشیمن  هدیرفآ  ام  رگا 

؟ تسا هتشاک  هچ  يارب  ار  ام  یتسه  ملاع  نابغاب  دراکیم ، هویم  يارب  ار  تخرد  نابغاب ،
یگدیـسوپ یگدوهیب و  ساـسحا  لـیلد ، نیمه  هب  تفر ؟ میهاوـخ  هچ  يارب  و  میتـسه ؟ هچ  يارب  و  میاهدـمآ ؟ هچ  يارب  میمهفیمن  هک  اـم 

. دهدیم تسد  ام  هب  میوریم  ورف  رکف  رد  ياهظحل  میوشیم و  غراف  هنازور  راک  زا  تقو  ره  هدنهد  جنر  ساسحا  نیا  و  مینکیم ،
نینچ  زین  اهنآ  دهدیم  ناشن  زین  ارعش  هفسالف و  زا  یضعب  راثآ  هعلاطم 

یلقع لیلد  www.Ghaemiyeh.comنیمود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 165 

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

http://www.ghaemiyeh.com


156 ص :
. دناهتشاد ار  یساسحا 

طاقن نامه  درک ، عورش  هداس  نشور و  طاقن  زا  دیاب  هدیچیپ  رهاظ  هب  تالاؤس  هنوگنیا  لح  يارب  هک  میشاب  هدرک  هراشا  مه  اًلبق  دیاش  یلو 
. داهن انب  نآ  يور  ار  دوخ  بتکم  يوسنارف  فورعم  فوسلیف  تراکد   » هک ینشور 

شاقن تسد  ریز  زا  هزات  هک  دتفایم  یهوکـشرپ  میظع و  نامتخاس  هب  ام  مشچ  رهـش  نوریب  رد  مینکیم  روبع  يرهـش  رانک  زا  دـینک  ضرف 
، حـلاصم حیحـص  باختنا  و  یفاک ، ییانـشور  هدـننک ، هریخ  يرامعم  یلاـع ، هشقن  بلاـج ، بولـسا  مینکیم ، ندـید  نآ  زا  هدـمآ ، نوریب 

نامتخاس نیا  مینادیمن  اما  میباییم ، هدـش  باسح  دوخ و  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  یلوصا  رظن  زا  ام  دزیگنایم ، رب  ار  ام  باـجعا  نیـسحت و 
؟ تسا هدش  هتخاس  هچ  يارب  هوکشرپ 

هدوهیب نآ  هعومجم  اما  تسا ، فده  يور  هدـش و  باسح  نامتخاس  نیا  ءازجا  مامت  مینک  رکف  هک  دـهدیم  هزاجا  ام  هب  قطنم  لقع و  ایآ 
؟ دنک شومارف  ار  لک  تسا  نکمم  هنوگچ  هتشاد  ار  یفده  ءزج  نیرتکچوک  رد  هک  سک  نآ  هن ، اعطق  تسا ؟ فده  یب  و 

***
نودـب دوخ  یپ  ردیپ  مظنم و  تاکرح  نزوم و  يادـص  اب  هک  مینیبیم  ار  بلق  میوریم  ورف  نامدوخ  دوجو  میظع  هاگراک  نورد  هب  الاح 
ياهگر اهزیلهد ، اهنطب ، اههچیرد ، زا  میاهدینش  بلق  نامتخاس  هرابرد  هچنآ  دنکیم ، راک  هداتـسیا و  ام  هنیـس  طسو  رد  فقوت  هظحل  کی 

، دنتکرح رد  نآ  لابند  هب  دنراد و  یفده  مادـک  ره  هک  مینیبیم  دوخ  ياج  رد  ار  همه  نوخ ، هدـننک  لخاد  ياهگر  نوخ و  هدـننک  جراخ 
ندرک و باریس  هیوهت و  هیذغت و  نآ  راک  و  مینیبیمن ، راکدوخ  هبملت  نیا  رد  فده  یب  دئاز و  ءزج  کی  یتح 

یلقع لیلد  www.Ghaemiyeh.comنیمود  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 166 

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

http://www.ghaemiyeh.com


157 ص :
میزادرپیم اـههچیهام و ...  و  هیر ، هیلک ، دـبک ، سپـس  هدـعم و  ياـشامت  هب  میرذـگیم و  نآ  زا  تـسا ، ندـب  ياهلولـس  ماـمت  يوشتـسش 

. دنتسه فده  همانرب و  ياراد  همه  مینیبیم 
ياههاگتـسد اههدنتـسرف و  اههدـنریگ و  ندـب و  ياههاگتـسد  کی  کـی  یـسررب  زا  سپ  میوشیم و  دراو  زغم  بیجع  هاـگراک  هب  سپس 

: میسرپیم دوخ  زا  میوریم و  ورف  رکف  هب  هدننک  لرتنک 
یب هدوهیب و  چوپ و  ناسنا ، نیا  هعومجم  اما  دـشاب ، هتـشاد  یفدـه  هژم - کی  یتح  اـم - ندـب  ياههاگتـسد  نیرتکچوک  تسا  نکمم  اـیآ 

؟ دشاب فده 
؟ میهدب هار  دوخ  زغم  رد  ار  یلامتحا  نینچ  یتح  هک  دهدیم  هزاجا  لقع  ایآ 

مینیبیم میزادرپیم ، یتسه  ملاع  ریس  هب  و  میوشیم ، راوس  لایخ  زاورپ  رود  ناگتشرف  ياهلاب  رب  میئآیم و  نوریب  دوخ  نورد  زا  سپـس  و 
ادـیپ ار  تردـق  نیا  شناد  ملع و  وترپ  رد  اـم  هدـش و  هتـشون  نآ  يور  متا  نآ  شنیرفآ  فدـه  هدـش و  بصن  ییولباـت  یمتا  ره  راـنک  رد 

. میناوخب یعیسو  رادقم  هب  ار  طوطخ  نیا  هک  میاهدرک 
؟ دشاب فده  یب  دناوتیم  روانهپ  ناهج  نیا  هعومجم  یتسار  ایآ  میباییم ، یفده  ناهج  نیا  تارذ  همه  رد  هک  نونکا 

تاظحل رد  ار  نآ  میناوتیمن  شتمظع  رثا  رب  هک  هدشن  بصن  یئاهن  فدـه  نداد  ناشن  يارب  یگرزب  يولبات  روانهپ  ملاع  نیا  رانک  رد  ایآ 
؟(1) دروخیم مشچ  هب  تیبرت  لماکت و   » تاملک زج  يزیچ  گرزب  يولبات  نیا  يور  ایآ  مینیبب و  تسخن 

تسا  نیا  هدوب و  ام  تیبرت  لماکت و  ام  شنیرفآ  فده  میتسناد  هک  نونکا 

. دیئامرف هعجارم  یتسه » يامعم  باتک « هب  شنیرفآ  هفسلف  هرابرد  رتشیب  حیضوت  يارب  - 1
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؟ دوش مامت  ام  گرم  اب  زیچ  همه  دبای و  نایاپ  ام  گرم  اب  دناوتیم  لماکت  نیا  ایآ  مینیبب  دیاب  ناسنا ، شنیرفآ  هفسلف 
؟ دشاب گرزب  شنیرفآ  نیا  فده  دناوتیم  اهجنر  اهیتخبدب و  اهرسدرد و  همه  نآ  اب  تدم  هاتوک  یگدنز  نیا  ایآ 

؟ مینارگید یقرت  نابدرن  ام  ایآ 

هب میهدیم و  رتهتفرتشیپ  رتیقرتم و  يدارفا  هب  ار  دوخ  ياج  ام  هکلب  دریذـپیمن  نایاپ  تیناـسنا  ناـهج  اـم  گرم  اـب  میئوگب : تسا  نکمم 
. یناسنا یقالخا و  ياههبنج  رد  ادرف  و  يژولونکت ، يدام و  ياههبنج  رد  زورما  دوریم ، شیپ  نانچمه  لماکت  هلفاق  بیترت  نیا 

ددرگیمن و فقوتم  دوباـن و  دارفا  گرم  اـب  یعون ، لـماکت  نیا  و  دارفا . هن  تسا  ناـسنا  عوـن  تیبرت  لـماکت و  شنیرفآ  هفـسلف  نیارباـنب ،
: هک ارچ  دنک  لح  ار  یلصا  لکشم  دناوتیمن  زگره  دراد و  نکسم  يوراد  کی  هب  تهابش  خساپ  نیا  یلو  تفر . دهاوخ  شیپ  نانچمه 

؟ تسین هناملاظ  ضیعبت  درف ، کی  يدوبان  انف و  اب  ناسنا ، عون  لماکت  همادا  ایآ  ًالوا -
یقرت نابدرن  زج  ياهجیتن  چیه  نامدوخ  ام  تسا و  ناگدنیآ  تفرـشیپ  يارب  تاناکما  هلـسلس  کی  ندرک  مهارف  ام  یگدـنز  لوصحم  رگا 

جنگ نآ  زا  یمهس  ار  نارب  جنر  ام  و  دوشیم ، رـسیم  جنگ  جنر ، هدربان  ار  اهنآ  میربیمن ، ندرک  يراگیب  اهنآ  يارب  زج  و  ندش ، ناگدنیآ 
اهثحب نیا  مامت  نوچ  ( ؟ تسا راگزاس  هنوگچ  دنکیم  تموکح  یتسه  رب  هک  ياهقلطم  تلادع  اب  نیا  تسین ،
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(. تسوا تافص  ادخ و  دوجو  لوبق  زا  دعب 

. تشگ دهاوخ  هدنز  یناسنا  تایح  یگدوهیب  یچوپ و  هلأسم  هنرگ  دشاب و  درف  کی  يارب  یتح  نایاپ  هطقن  دناوتیمن  گرم  نیاربانب 
یئاضف ياهـسایقم  رظن  زا  هک  ياهدـنیآ  هدـنیآ - رد  مینکیم  یگدـنز  نآ  يور  ام  هک  ياهرایـس  دـنیوگیم : ام  هب  نادنمـشناد  همه  ًاـیناث -
شوماخ یناهگان  روطب  ای  ًاجیردـت  زین  نامز  نآ  هتفای  لماکت  یلاـع و  هداـعلا  قوف  ندـمت  و  دـیارگیم ، یـشوماخ  هب  تسین - رود  نادـنچ 
یلصاح هچ  دش  دمآ و  نیا  زا  هک  دیآیم  شیپ  رکف  نیا  هاگنآ  دوشیم و  شوماخ  درس و  ناریو و  ياهرک  هب  لیدبت  نیمز  هب  و  ددرگیم ،

؟ تسین نآ  ندرک  دوبان  نتسکش و  ابیز و  سیفن و  رایسب  يولبات  کی  نتخاس  هب  هیبش  راک  نیا  ایآ  دمآ ؟ تسد  هب 
هفسلف میناوتیم  هک  تسا  هاگنآ  دباییم  همادا  تیاهن  یب  ات  رتعیـسو - یناهج  رد  رگید و  لکـش  هب  ناسنا - یگدنز  هک  مینک  لوبق  رگا  اما 

. میشاب هدوب  لماکت  نوناق  همادا  دهاش  مینک و  سمل  ینشور  هب  ار  شنیرفآ 
سپ رتیلاع  لکـش  هب  یگدنز  دشاب و  یگدنز  نایاپ  هطقن  دناوتیمن  گرم  دیوگیم : ام  هب  ناسنا  لماکت  نوناق  شنیرفآ و  هفـسلف  نیاربانب 

. تفای دهاوخ  همادا  نانچمه  گرم  زا 

نآرق رد  قطنم  نیا  ساکعنا 

یـضعب مینیبیم  دنکیم ، ثحب  نآ  تایئزج  گرم و  زا  سپ  یگدنز  زیخاتـسر و  زا  فلتخم  ياههروس  يال  هب  رد ال  دیجم  نآرق  هکنیا  اب 
ًابیرقت هک  هعقاو  هروس  هلمج  زا  دزادرپیم ، داعم  هلأسم  هب  نایاپ  ات  زاغآ  زا  نآرق  ياههروس  زا 
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دنچ رکذ  اب  یبلاج  لکـش  هب  ار  لماکت  نوناق  شنیرفآ و  هفـسلف  ثحب  نیمه  هیآ ) هدفه   ) ات 73 هیآ 57  زا  تسا و  داعم  ثحب  نآ  رـسارس 

: تسا نینچ  نآ  عومجم  هصالخ  هک  دنکیم  بیقعت  لاثم 
: هکنیا اب  دینکیم » دیدرت  زیخاتسر  رد  هنوگچ  امش  »

. دیدش لماک  یناسنا  دیدومیپ و  ار  دوخ  یلماکت  ریس  دیتفرگ و  رارق  ردام  محر  رد  ياهفطن  تروص  هب  میدیرفآ و  ار  امش  ام  ًالوا :
نکمم ای  دزاس و  فقوتم  ندیـسر  رمث  هب  زا  سپ  ار  نآ  تسا  نکمم  دنکیم  يربهر  نینج  رد  ار  هفطن  یلماکت  ریـس  نیا  هک  سک  نآ  ایآ 

؟ دشاب ناوتان  گرم  زا  دعب  تایح  دیدجت  زا  تسا 
لوصحم میتساوخیم  رگا  ام  دینکیم ، يربهر  ار  نآ  لماکت  لحارم  امـش  ایآ  دـیرگنب ، دـیناشفایم  نیمز  رد  هک  ياهناد  نیا  هب  امـش  ًایناث :

. میدادیمن رارق  هدیکشخ  هاک  زج  يزیچ  ار  نآ 
هلحرم دوشیم و  ناسنا  ندـب  ءزج  سپـس  مینایوریم و  اههناد  مدـنگ  هناد  کی  زا  میربیم و  شیپ  لـماکت  يوس  هب  ار  ناـهج  نیا  اـم  اـما 

. دنکیم ریس  ار  لماکت  زا  ياهزات 
نیا ایآ  دوش ؟ شزرا  یب  كاخ  هب  لیدبت  ماجنارـس  ددرگ و  شوماخ  یلکب  ناسنا  نیا  گرم  اب  لماکت  نازورف  هلعـش  نیا  تسا  نکمم  ایآ 

؟ تسین يراک  هدوهیب  لمع ،
هیفـصت ار  نآ  ام  دوب ، ایرد  رد  يراوگاـن  خـلت و  روش و  بآ  هک  دـینکن  شومارف  دـیرگنب ، دیـشونیم  امـش  هک  ار  ییاراوگ  بآ  نیا  ًاـثلاث :

رارق یخلت  بآ  ار  نآ  میتسرفب و ) نامـسآ  هب  نآ  هارمه  زین  ار  نآ  حـالما   ) میتـسناوتیم اـم  میداتـسرف  نامـسآ  هب  ربا  تروص  هب  میدرک و 
. میهد

نآرق رد  قطنم  نیا  www.Ghaemiyeh.comساکعنا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 170 

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

http://www.ghaemiyeh.com


161 ص :
ایآ ددرگ ، اهناسنا  سپـس  ناهایگ و  ندب  ءزج  هک  میتخاس  نآ  زا  اراوگ  بآ  هدومن  هدایپ  نآ  رد  ار  لماکت  نوناق  میدرکن و  نینچ  هن ، یلو 

؟ تسین يراک  هدوهیب  نیا  ایآ  مینیچیمرب ؟ ار  لماکت  طاسب  نیا  ناسنا  گرم  اب 
امـش و يروآدای  يارب  هک  میدوب  اـم  اـی  دـیدرک ؟ داـجیا  ار  نآ  بوچ  تخرد و  امـش  اـیآ  دـیرگنب ، دـیزورفایم  هک  ار  یـشتآ  نیا  ًاـعبار :

. میدیرفآ ار  نآ  ناتیاهیدنمزاین  عفر  نینچمه 
ات میدرک ، هریخذ  نآ  بوچ  تخرد و  هندـب  رد  شبات  قیرط  زا  ار  نآ  هدـنکارپ  ياـهیژرنا  میداد و  شباـت  ناـمرف  باـتفآ  هب  هک  میدوب  اـم 
رد يژرنا ، نآ  زا  دیـشکب و  نوریب  نآ  نورد  زا  غاد  ياههلعـش  تروص  هب  ار  باـتفآ  يژرنا  زا  ياهعومجم  هاـتوک  هظحل  دـنچ  رد  دـیناوتب 

. دیزاس دوخ  ءزج  دینک و  هدافتسا  دوخ  تایح 
زیچ همه  وا  گرم  اب  تسا  نکمم  ایآ  داد  ناسنا  ماـن  هب  ياهویم  اـت  میدرک  يربهر  هلحرم  هب  هلحرم  لـماکت  ریـسم  رد  ار  يژرنا  نیا  هک  اـم 

. تسین نینچ  هن : دبای ، نایاپ 
. دریذپیمن نایاپ  مسج  گرم  اب  یعقاو  تایح  هک  دنهدیم  یهاوگ  اهنیا  همه 
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یلقع لیلد  نیموس 

دوب دهاوخ  هدوهیب  ناهج  شنیرفآ  دشاب  نایاپ  هطقن  گرم  رگا 

تسا ! مامت  رمع  نم  یماخ  دوش  هتخپ  اتتسا  ماخ  هتخوس  نم  يادوس  هک  سوسفا 
. تسین کیکفت  لباق  گرم » زا  سپ  یگدنز   » هب نامیا  زا  یتسه  ناهج  رد  تمکح  ملع و  أدبم  کی  هب  نامیا 

نیا تقامح  رد  ایآ  دنکـشیم ، دنزیم و  نیمز  هب  ار  نآ  دـمآ ، رد  هروک  زا  هک  نیمه  دزاسیم  ار  ياهزوک  هک  مینک  ضرف  ار  يرگ  هزوک 
؟ درک دیهاوخ  دیدرت  رگ  هزوک 

هب هن  یعقاو - ینعم  هب  يرنه  رثا  کی  و  دنک ، شقن  نآ  يور  ابیز  بلاج و  رایـسب  ياهراگن  شقن و  دشاب و  مه  دنمرنه  رگ  هزوک  نیا  رگا 
؟ مینادب لقاع  ار  وا  تسا  نکمم  ایآ  دنکشب ، ار  نآ  هدوهیب  سپس  و  دروآ ، دوجو  هب  نآ - روآ  عوهت  هدش و  خسم  ینعم 

حلاصم و نیرتهب  اب  ییابیز  هوکـشرپ و  نامتخاس  نیگنـس ، ياهنیزه  فرـص  اب  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یقوذاب  رهام و  دـنمتورث و  سدـنهم 
دنزب یمیظعدس  ثادحا  هب  تسد  هنیزه ، نیمه  اب  ای  و  دراداو ، نیـسحت  باجعا و  هب  ار  ياهدننیب  ره  هک  دزاسب  اههشقن ، نیرتهدش  باسح 

ای نامتخاس ، مامتا  زا  سپ  و 
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. دیامن توعد  مسارم  نیا  يارب  اهتیصخش  همه  زا  دنک و  حاتتفا  ار  نآ  یبلاج  هوکشرپ و  مسارم  تافیرشت و  اب  دس ،

هک ياهبحاصم  رد  تسا و  هتخاس  رجفنم  دنمورین  تیمانید  دنچ  اب  ار  روبزمدس  نامتخاس و  سدنهم ، ياقآ  هک  میناوخب  دـیارج  رد  ادرف  اما 
دنچ ای  دنک و  تحارتسا  نآ  رد  زور  کی  هک  هدوب  نیا  نامتخاس  نیا  زا  وا  فدـه  هک  تسا  هداد  حیـضوت  نینچ  داد ، ماجنا  ناراگنربخ  اب 

! دزادرپ شدرگ  هبدس  هچایرد  يور  قیاق  اب  تعاس 
زا تسا ، رانک  رب  یلصاح  یب  هدوهیب و  راک  نانچ  زا  دنمشناد  میکح و  درف  کی  اهنت  هن  تسا ؟ لقع  زا  رود  هناکدوک و  نخـس  نیا  ردقچ 

. دسریم رظن  هب  دیعب  مه  داوس  یب  مدآ  کی 
یمـسج و رظن  زا  ناسنا  و  ًامومع ، ناهج  نیا  نامتخاس  رد  هک  یتقد  تمظع و  هب  میرگنب و  ار  روانهپ  ملاع  نیا  ناـمزاس  تالیکـشت و  رگا 
رد اریز  دشاب ؛ وا  یتسه  فقوت  هطقن  رشب و  یگدنز  نایاپ  دناوتیمن  گرم »  » هک تسناد  میهاوخ  میشیدنیب ، هتفر  راک  هب  ًاصوصخ ، یحور 

هزوک نآ  راک  هب  هیبش  تسرد  و  دوب ، دـهاوخ  یقطنم  ریغ  و  موهفمان ، ای  لصاح  یب  تسوا  نوماریپ  هک  یناهج  وا و  یگدـنز  تروص  نیا 
. تسا راک  هدوهیب  سدنهم  رگ و 

: هکنیا حیضوت 
روـصت هچنآ  زا  شیب  ناـهج  نیا  هک  دـنکیم  تاـبثا  ار  تقیقح  نیا  تـقد »  » رظن زا  مـه  و  تـمظع »  » رظن زا  مـه  شنیرفآ  ناـهج  هعلاـطم 

. تسا زیمآرارسا  هوکشرپ و  عیسو و  مینکیم 
 : تیبسن هفسلف   » باتک رد  نیتشنیا »  » هتفگ هب 
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شناد میظع  شهج  وترپ  رد  اـم  تسا و  هدوبن  یتاحفـص ) اـی   ) هحفـص زا  شیب  میاهدـناوخ  شنیرفآ  نیوکت و  گرزب  باـتک  زا  اـم  هچنآ  »

«. میاهدش انشآ  میظع  باتک  نیا  يابفلا  هب  اهنت  يرشب 
نآ قاروا  دهدیم و  لیکشت  ّتیدبا   » ار نآ  نیریز  دلج  ّتیلزا و   » ار نآ  نیئور  دلج  هک  تسا  یباتک  نیا  درک : هفاضا  دیاب  نخس  نیا  هب  و 
هچ دـنهدیم و  لیکـشت  اهناشکهک  میظع و  تارک  ناگراتـس و  اههموظنم و  ار  نآ  فورح  تاـملک و  هتفرگ ، ارف  ار  نامـسآ  نیمز و  هنهپ 

. دشاب هتشاد  ناکما  يزیچ  نینچ  رگا  دناوخب ، ار  باتک  نیا  همه  یسک  هک  دهاوخیم  يریظن  یب  یگتسیاش  ینالوط و  رمع 
 : تسد رود  ياهناهج  هب  يرفس   » باتک رد  نیزلیگ » لراک   » روسفرپ هتفگ  هب  ای  و 

لـصاوف رد  دنروانـش  اـضف  رد  دـنخرچیم و  دوخ  روحم  نوماریپ  هک  یکلف  ریازج  نیمه  اـهناشکهک ، اـی  ناگراتـس  رکیپ  لوغ  هعوـمجم  »
. تسا راوشد  زین  نآ  ندیشیدنا  هک  دنراد  رارق  مه  زا  یمیظع 

ریظن و یب  تعرـس  نآ  اب   ) رون وترپ  هک  تسا  میظع  نانچ  اهنآ  لـصاوف  تسا ، هراتـس  دراـیلیم  نیدـنچ  لـماش  اـهناشکهک  نیا  زا  کـی  ره 
یط دـنراد  رارق  ناشکهک  کـی  ياـهزرم  رد  هک  ار  هراتـس  ود  ناـیم  هلـصاف  اـت  دراد  مزـال  تقو  لاـس  رازه  اهدـص  یهاـگ  روآ ) ماـسرس 

(1) «. دنک
نآ رکیپ  لوغ  ياهدـحاو  نیرتمیظع  نامتخاس  رد  هک  یتقد  دـننامه  هتفر  راک  هب  ناهج  نیا  دـحاو  نیرتکـچوک  ناـمتخاس  رد  هک  یتقد 

يدوجوم  نیرتلماک  لقا  ال  نایم - نیا  رد  ناسنا -»  » تسا و زیگناتریح  دوشیم  هدید 

هحفص 8. تسد ، رود  ياهناهج  هب  يرفس  - 1
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بوسحم مینادیم - ام  هک  اجنآ  ات  هتبلا  ناهج - نیا  لوصحم  نیرتیلاع  دوخ  بیجع  نامتخاس  نآ  اب  و  میاهتخانـش ، نونکاـت  اـم  هک  تسا 

. ددرگیم
: رگید يوس  زا 

رمع ربارب  رد  هک  دوخ  تدم  هاتوک  رمع  نیا  رد  تسا ، هاگتـسد  نیا  هدش  هتخانـش  لوصحم  نیرتیلاع  هک  ناسنا  نیا  هک  مینکیم  هدهاشم 
. دوشیم گرزب  یتالکشم  اهیتحاران و  هچ  نایم  رد  تسا  رادیاپان  رذگدوز و  رایسب  ياهظحل  اهناشکهک  بکاوک و 

طیحم رد  دراد ، اـسرف  تقاـط  نیگنـس و  رایـسب  هماـنرب  تسوا ، یگدـنز  ياـهنارود  نیرتتقـشمرپ  نیرتراوشد و  هک  وا  ّتیلوـفط  نارود 
دایز تایبرجت  اب  دیاب  دنادیمن و  ار  ناهد  بآ  يرادـهاگن  زرط  یتح  وا  تسا  هزات  سونأمان و  وا  يارب  زیچ  همه  هک  هدراذـگ  ماگ  ياهزات 

ناشوج همشچ  نیا  ندرک  راهم  زرط  و  ناهد ، فارطا  بل و  تالضع  رب  دماجنایم  لوط  هب  اهزور  هک  يررکم  ياهنیرمت  اهـشیامزآ و  و 
يور ار  زیچ  همه  زاغآ  رد  دیاش  تسا و  ربخ  یب  اًلماک  دوخ  مشچ  اب  اههلصاف  يریگهزادنا  زا  دسانشیمن ، ار  ادص  تهج  وا  ددرگ . طلسم 

نتسکش سپس  اهادص و  عاونا  داجیا  یتوص و  ياهرات  يور  اوه  جاوما  نداد  تکرح  زا  درادنپیم ، دوخ  مشچ  هب  کیدزن  هحفص و  کی 
بش و درادن و  یعالطا  نیرتمک  ولگ  ناهد و  تالـضع  نابز و  کباچ  هنارهام و  تاکرح  هلیـسو  هب  اهادـص ، هب  نداد  لکـش  ندـیرب و  و 

طیحم هب  ات  دـنک ، نیرمت  دـناوخب و  سرد  دـنک ، ارجا  همانرب  هدـش  شومارف  هراوهاگ  نامه  رد  دـیاب  یهاگـشناد  ناوج  کی  زا  شیب  زور 
رازبا رب  انشآ و  دوخ  تسیز 
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. ددرگ ّطلسم  نآ  يرادرب  هرهب 

هک ار  ییاه  نیرمت  لاح  ره  رد  و  دیامن ، لّمحت  ار  طیحم  اب  یگنهامه  ماجنارس  دناوتب  ات  دزیخرب  هزرابم  هب  اهيرامیب  عاونا  اب  نمـض  رد  و 
نیا هب  و  تسا ، تیمها  دجاو  هام ، هرک  رد  تسیز  يارب  نادروناضف  ياسرف  تقاط  ياهنیرمت  زا  شیب  ددرگ  انـشآ  طیحم  هب  ات  دنکیم  وا 

. دراذگیم رس  تشپ  شیاهرسدرد  مامت  اب  ار  یکدوک  هلغشمرپ  نارود  بیترت 
یپ رد  یپ  دوخ  جاوما  نایم  رد  ار  وا  دـسریم و  ارف  شاهدـنبوک  دـیدش و  ياهنافوط  اب  یناوج  ياغوغرپ  نارود  هدرکن  هزات  یـسفن  زونه 

ناکم لقن  دـیدج ، ياههروک  هب  نآ  زا  و  رگید ، هروک  هب  دـیاب  هثداح  هروک  نیا  زا  دـهدب ، وا  حور  ناج و  هب  ياهزات  يورین  ات  دراـشفیم 
. دوش هتخپ  دزیرب و  وا  یماخ  ًاجیردت  ات  دنک 

دراد مک  مک  هک  تسا ، هدیـسر  ارف  يریپ  سپـس  تلوهک و  نارود  هتـشذگ و  بابـش  لصف  هدرکن  مکحم  اًـلماک  ار  دوخ  ياـپ  ياـج  زونه 
- دوب ریذـپانبانتجا  یگتخپ  جوـضن و  تلاـح  هب  ندیـسر  يارب  اـهنآ  زا  یتمـسق  هک  هتـشذگ - تاهابتـشا  زا  دـمهفیم  یگدـنز  زا  يزیچ 

هبرجت یگتخپ و  رظن  زا  نونکا  هک  دـنکیم  رکف  دوخ  شیپ  تساهنآ و  ناربج  نالیب و  هیهت  یـسررب و  لوغـشم  تسا و  نارگن  تحاراـن و 
: دنکیم همزمز  ار  فورعم  رعش  نآ  بل  ریز  هتفر و  لیلحت  شیناوج  يورین  هک  سوسفا  اما ، تسا  دیدج  یگدنز  هدامآ 

راگزور نیا  رد  تسیاب  ود  رمعار  هشیپرنه  دنمرنه  درم 
راک ! هب  نتسب  هبرجت  يرگد  ابنتخودنا  هبرجت  یکی  هب  ات 

، اهیگتخپ مامت  دـنزیریم و  ورف  اه  بلاـق  همه  دـسریم و  ارف  گرم  هظحل  يدوز  هب  و  دـنک ، ارجا  ار  وا  روتـسد  نیا  هک  تسین  یـسک  اـما 
اهشناد اههبرجت ،
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! دنوریم كاخ  هب  و ... 

نتفر تسد  زا  یعامتجا ، یعیبط و  كاندرد  ثداوح  هاگنالوج  شاهدرـشف  ياههمانرب  مامت  اـب  رمع  هناـگ  هس  ياـهنارود  هتـشذگ  اـهنیا  زا 
. تسا ناوارف  ياههودنا  اهیخلت و  اهیماکان ، نازیزع ، ناتسود و 

: مینک یضاق  ار  دوخ  هالک  الاح  بوخ ،
کچوک ياـیند  نیا  شنیرفآ  زا  فدـه  ًاـصوصخم  شنیرفآ ، فرگـش  میظع و  گرزب و  هاگتـسد  نیا  فدـه  هک  تسا  یندرک  رواـب  اـیآ 

اهـشزومآ و همه  نآ  زا  سپ  و  دشاب ، یتحاران  نارازه  اب  هتخیمآ  تفر  دـمآ و  نیمه  یگدـنز ، نیمه  اهنت  تسا  ناسنا »  » شمان هک  یبیجع 
درگ بقع  کـی  اـب  دوـش و  هتـسب  یلکب  رتـفد  نیا  دراد ، يرگید  یگدـنز  يارب  یتامدـقم  هبنج  دـسریم  رظن  هب  هـک  یحور  ياـهیگدامآ 
رابغ كاخ و  زا  ياهداس  تارذ  هب  لیدـبت  گرم ، اب  تسایند  ياههدـنورپ  نیرتگرزب  يوتحم  هک  يزغم  بیجع  ياهلولـس  نآ  كانتـشحو 

؟ ددرگ تعیبط  ناهج 
؟ تسین رگ  هزوک  نآ  راک  هب  هیبش  نیا  ایآ 

؟ تسین میظع  دس  هدنزاس  سدنهم  نآ  راک  هب  هیبش  ایآ 
؟ دزاسیم راگدرورپ  هغلاب  تمکح  اب  نیا  ایآ 

! رسدرد رپ  زور  دنچ  نیمه  يارب  هدناشن ... ؟ هچ  يارب  ار  بیجع  لاهن  نیا  یتسه  ناهج  نابغاب  دناشنیم ، هویم  يارب  ار  تخرد  نابغاب 
ملع و تسا و  لقع  هک  وا  هب  دـسر  هچ  اـت  میدرکیم ؟ ار  يراـک  نینچ  میدوب  وا  ياـج  هب  میراد  هک  یلقع  نیمه  اـب  اـم  ًاـضرف - رگا - اـیآ 

. نایاپ یب  تمکح 
! تسا چیه  اب  يواسم  ًابیرقت  هک  تسناد  یفده  يارب  ار  اغوغ  همه  نیا  درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ 
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؟ دنشکب ار  وا  دش  یگدنز  هدامآ  هدیزرو و  هک  هاگنآ  دنهد  شرورپ  یعونصم  محر  کی  رد  ار  یکدوک  هک  تسین  نآ  هب  هیبش  نیا  ایآ 

. دوشیمن هدیچرب  وا  تایح  یمدآ  گرم  اب  هک  دنک  راکنا  دناوتیمن  دراد  وا  تمکح  ادخ و  هب  نامیا  هک  سک  نآ  نیاربانب 
: تسا هتفای  مسجت  يراکنا  ماهفتسا  نمض  رد  فیطل  هاتوک و  نایب  اب  هدش و  هراشا  لالدتسا  نیا  هب  دروم  دنچ  رد  دیجم  نآرق  رد 

هدـنادرگ زاب  ام  يوس  هب  امـش  میدـیرفآ و  هدوهیب  ار  امـش  ام  دـیدرک  نامگ  ایآ  َنوُعَجُْرت  اـْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  اًـثَبَع  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  »
(1) »؟ دیوشیمن

ندوب ثبع  اب  يواسم  یتسه ) تیاهن  یب  هطقن  يوس  هب  تکرح  تایح و  همادا  زیخاتـسر و  ینعی   ) راگدرورپ يوس  هب  عوجر  مدع  اجنیا  رد 
. دیماجنا دهاوخ  یگدوهیب  هب  شنیرفآ  دیاین ، نایم  رد  گرم  زا  سپ  یگدنز  داعم و  ياپ  رگا  هک  هدش  یفرعم  شنیرفآ 

َأ یْثنُْألا  َو  َرَکَّذـلا  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف  يَّوَسَف * َقَلَخَف  ًۀَـقَلَع  َناک  َُّمث  ینُْمی  ٍِّینَم  ْنِم  ًۀَـفُْطن  ُکَـی  َْمل  َأ  يًدُـس * َكَْرُتی  ْنَأ  ُناـْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  »
محر رد  هک  ینم  زا  ياهفطن  وا  اـیآ  دوشیم ؟ اـهر  فدـه  یب  هک  درادـنپیم  نینچ  ناـسنا  اـیآ  یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداـِقب  َکـِلذ  َْسَیل 

! دیرفآ نآ  زا  نز  درم و  جوز  ود  تخاس و  نوزوم  دیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  دمآ و  رد  ياهتـسب  نوخ  تروصب  سپـس  دوبن ؟ دوشیم  هتخیر 
(2) »؟ دنک هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  رداق  یسک  نینچ  ایآ 

همه  اهنآ  معز  هب  رگا  هک  تسا ، زیخاتسر  نارکنم  اب  اجنیا  رد  نخس  يور 

هیآ 115. (، 23 نونمؤم ( هروس  - 1

ات 40. هیآ 36  (، 76 تمایق ( هروس  - 2
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گرزب نارـسفم  زا  یـضعب  لیلد  نیمه  هب  تسا ) لمهم  ینعم  هب  تغل  رد  يّدُـس   ) دوب هدوهیب  لمهم و  شنیرفآ  دـشیم  مامت  گرم  اب  زیچ 

رد راگدرورپ  هدرتسگ  ياهتمعن  زیخاتـسر و  نارکنم  ِهّللا  ِمَِعِنل  ُدِـحاْجلا  ِْثعَْبلاـِب  ُِرفاـْکلا   » ـالاب هیآ  رد  ناـسنا  زا  روظنم  هک  دـناهتفگ  مالـسا 
(1) «. دنرگید یگدنز 

. دننیبیمن ار  هدنیآ  ناهج  نآ ، تمظع  ناهج و  نیا  هدهاشم  اب  هک  دنتمالم  روخ  رد  یتسار  و 

. تمایق هروس  دلج 10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  - 1
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یلقع لیلد  نیمراهچ 

تسا زیخاتسر  زا  ياهناشن  حور  ياقب 

يدوبان انف و  گرم ،»  » اب هک  دـهدیم  ناشن  دراد و  کیدزن  هطبار  گرم  زا  سپ  یگدـنز  زیخاتـسر و  هلأسم  اب  هک  یلئـالد ، زا  رگید  یکی 
. تسا حور  ياقب  هلئسم  دیآیمن ، ناسنا  غارس  هب  قلطم 

، گرم زا  سپ  هک  دزاسیم  نشور  ار  عوضوم  نیا  ندـب - یـضراع  تیـصاخ  کی  هن  لقتـسم - تقیقح  کی  ناونع  هب  حور  دوجو  تابثا 
تابثا يوس  هب  گرزب  ماگ  کی  تقیقح  رد  عوضوم  نیا  تابثا  تسین و  قلطم  ینعم  هب  یگدنز  نایاپ  گرم  دـنامیم و  یقاب  یمدآ  حور 

: درک یسررب  هناگادج  ار  عوضوم  هس  دیاب  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  یلو  تسا . داعم  گرم و  زا  دعب  ناهج  دوجو 
حور  لالقتسا  - 1

حور  درجت  - 2
حور  ياقب  - 3

ورهبور نآ  اب  نادنمـشناد  هفـسالف و  هک  تسا  یثحابم  نیرتهدـیچیپ  نیرتیمیدـق و  زا  حور  هلأسم  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  اًـلبق  اـما 
. دناهدوب

- رگید ماوقا  ًالامتحا  و  اهيرصم - لبق ، لاس  رازه  جنپ  زا  خیرات  یهاوگ  قبط  اریز  دنک ، نایب  ثحب  نیا  يارب  يزاغآ  دناوتیمن  سک  چیه 
حور  هلئسم  هب 
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نیا رد  هیرظن  لوق و  رازه  کی  دودـح ) رد   ) نونکات یمالـسا  فورعم  دنمـشناد  یـسولآ »  » هتفگ هب  یتح  دناهتـشاد ، ییانـشآ  شیب  مک و 

. تسا هتفگ  نخس  حور  تیهام  زا  یعون  هب  سک  ره  و  هدش ، زاربا  هلئسم 
. تسا هدوب  ایؤر  باوخ و  عوضوم  هدش  حور  هلئسم  هب  ناسنا  هجوت  ببس  هک  يزیچ  نیتسخن  دسریم  رظن  هب  اما 

ار اهنآ  زا  کی  چیه  يرادیب  زا  سپ  هک  درکیم  هدهاشم  ار  یعیسو  ملاوع  اههنحـص و  باوخ  ملاع  رد  خیرات - زا  لبق  ناسنا  یتح  ناسنا -
. دیدیمن دوخ  طیحم  رد 

هب و  یلکـش ، هب  يرادـیب  ماگنه  هب  هک  تسا  هتفهن  وا  دوجو  رد  يزومرم  يورین  هک  درکیم  ساسحا  نینچ  هلئـسم ، نیا  هب  هجوت  اـب  ناـسنا 
، هداتفا ياهشوگ  رد  ناسنا  دنشوماخ و  ندب  ياههاگتسد  هک  یعقوم  رد  یتح  دنکیم ، ییامندوخ  تیلاعف و  رگید ، لکش  هب  باوخ  ماگنه 

. تسا تیلاعف  لوغشم  وا » »
. دیمان رگید ) ياهنابز  رد  نآ  لداعم  ای   ) حور  » ار زومرم  يورین  نیا 

ییاج یفـسلف  ثحابم  ردص  رد  هک  دوب  یلئاسم  زا  یکی  حور  هلئـسم  تفرگ ، لکـش  نَّودـُم » ملع   » کی تروص  هب  هفـسلف  هک  یماگنه  هب 
. درک زاب  دوخ  يارب 

دید میهاوخ  هکلب  تسا ، حاورا  ملاع  ياهدـیلک  زا  یکی  باوخ  هلئـسم  نیمه  دـید ، میهاوخ  ادـخ - تساوخ  هب  يدوز - هب  هک  روطنامه  و 
: دنک ییامنهار  حاورا  ملاع  هب  ار  ام  دناوتیم  تهج  ود  زا  ایؤر  ندید و  باوخ  هک 

يریبعت هاوخ  حالطـصا  هب  هن و  ای  دنک  ادـیپ  یجراخ  دوجو  هاوخ  دـنیبیم - باوخ  رد  ناسنا  هک  ییاه  هنحـص  ایؤر و  هلئـسم  لصا  تسخن 
ناسنا  هک  ییاهایؤر  اهباوخ و  یگنوگچ  تیفیک و  رگید  و  دشاب - هتشادن  ای  دشاب  هتشاد 
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. درادیم رب  هدنیآ »  » ای هتشذگ »  » ای دوجوم »  » ثداوح زا  هدرپ  ًانایحا  دنیبیم و 

رد هک  تسا  ییاه  هنحـص  نامه  تسین ، یمهم  زیچ  هک  ایؤر  باوخ و  دنیوگیم : دـننکیم و  تحار  ار  دوخ  ًاروف  یحطـس  دارفا  اجنیا  رد 
. تسا هاگآان  ریمض  تایوتحم  رگنشور  ای  لایخ و  همهاو و  يورین  تیلاعف  مه  یهاگ  مینیبیم و  يرادیب 

نیا رد  نخس  هدنیآ ؟ ای  تسا  هتشذگ  هب  طوبرم  ایآ  و  تسیچ ؟ تیلاعف  هجیتن  دریگیم و  همشچرس  اجک  زا  ایؤر  باوخ و  هک  میرادن  راک 
ام و يزغم  ياهلولـس  اهنآ  لحم  ایآ  دـنراد ، اـم  دوجو  رد  ییاـج  دـبال  مینیبیم  باوخ  ملاـع  رد  هک  ار  یعیـسو  ياههنحـص  نیا  هک  تسا 

. ددرگیم میسرت  يرگید  يولبات  يور  عیسو  ياههشقن  نیا  ای  تسا و  ام  همجمج  نورد 
رد ابیز  غاب  نیا  دروخیم ، مشچ  هب  غاب  طسو  رد  شیابیز  نازرل و  جاوما  اب  یعیسو  رختسا  میاهتـسشن ، یغاب  رد  مینیبیم  باوخ  رد  ام  اًلثم 

. تسا هتفر  شیپ  نامسآ  رد  نآ  ياههناش  هک  هتفرگ  رارق  یمیظع  هوک  هنماد 
ولبات کی  دـننامه  هک  دراد  مزال  یلحم  ینهذ  هشقن  نیا  لاـح  ره  هب  یلو  تسا ، هدـنیآای  هتـشذگ  هب  طوبرم  هنحـص  نیا  هک  میرادـن  راـک 

مزال يرگید  لحم  سپ  هن ، هک  دیمهف  میهاوخ  يدوز  هب  دشاب ؟ يزغم  ياهلولـس  دناوتیم  نآ  لحم  ایآ  دوش ، هدایپ  لحم  نآ  رد  یـشاقن 
. میمانیم حور »  » ار نآ  هک  دراد 

نیا هک  دهد  ناشن  درادرب و  حور  رارـسا  يور  زا  هدرپ  دناوتیم  هزادنا  هچ  ات  ایؤر  باوخ و  هلئـسم  هک  دید  میهاوخ  هدـنیآ  رد  لاح  ره  هب 
لیلد کـی  ناونع  هب  ار  دوخ  شزرا  مه  زورما  تسا  هدوب  حور  عیـسو  هقطنم  هب  نتفاـی  هار  يارب  يدـیلک  زاـغآ  رد  هک  روـط  ناـمه  هلئـسم 

. تسا هدادن  تسد  زا  یبرجت  لیلد  کی  یتح  یفسلف و 
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هک دـمآ ، تسد  هب  حور  دوجو  تابثا  يارب  ياهزات  لیالد  تفای  شرتسگ  یفـسلف  لـئاسم  رـشب و  شناد  ملع و  مه  ردـق  ره  دـعب  هب  نآ  زا 
رد یحور  لئاسم  حور و  هرابرد  وگتفگ  شیادیپ  هچخیرات  هب  هراشا  طقف  اجنیا  رد  روظنم  دنکیم ، بیقعت  ار  لیالد  نیا  هدـنیآ  ياهثحب 

. دوب نادنمشناد  راکفا  حطس  رد  مومع و  حطس 

یلقع لیلد  www.Ghaemiyeh.comنیمراهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 184 

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

http://www.ghaemiyeh.com


175 ص :

حور لالقتسا 

یتح ناج و  یب  تادوجوم  اب  هک  مینکیم  ساسحا  یبوخ  هب  ام  اریز  تسین ، یکـش  دراد  قرف  حور  یب  بوچ  گنـس و  اب  ناسنا  هکنیا  رد 
یلو میوـشیم و ...  رفنتم  میزرویم ، قـشع  میراد ، هدارا  میریگیم ، میمـصت  مـینکیم ، روـصت  مـیمهفیم ، اـم  میرادتواـفت ، ناـهایگ  اـب 
حور نتـشاد  نآ  و  دراد ، دوجو  یلوصا  توافت  کی  اهنآ  ام و  نایم  نیاربانب  دـنرادن ، ار  تاـساسحا  نیا  زا  کـی  چـیه  اهگنـس  ناـهایگ و 

. تسا یناسنا 
« يژولوکیسیپ  » یسانشناور اهنآ  همه  لیلد  نیمه  هب  دنتسین و  ناور »  » ای حور »  » دوجو لصا  رکنم  زگره  رگید  ياهتسد  چیه  هن  اهیدام و  هن 

یط ار  دوخ  تیلوفط  لحارم  یتاـهج  زا  ًاـبیرقت  هچرگ  ملع  ود  نیا  دنـسانشیم . تبثم  ملع  کـی  ناونع  هب  ار  مزیلاناکیـسپ »  » يواـکناور و 
نامه و  دنوشیم ، بیقعت  ناهوژپ  شناد  ناداتسا و  هلیسو  هب  ایند  گرزب  ياههاگـشناد  رد  هک  دنتـسه  یمولع  زا  لاح  ره  هب  یلو  دننکیم 

. دنتیعقاو کی  فلتخم  لحارم  هکلب  دنتسین  مه  زا  ادج  تقیقح  ود  حور »  » و ناور » ، » دید میهاوخ  هک  روط 
هک اجنآ  میراذگیم و  نآ  رب  ناور   » مان دوشیم ، نایب  رگیدـکی  رد  ود  نیا  لباقتم  ریثأت  و  تسا ، مسج  اب  حور  طابترا  زا  نخـس  هک  اجنآ 

. میربیم راک  هب  ار  حور  مان  دنریگیم  رارق  ثحب  دروم  مسج ، زا  يادج  یحور  ياههدیدپ 
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. دراد دوجو  ام  رد  ناور  حور و  مان  هب  یتقیقح  هک  دنکیمن  راکنا  سک  چیه  هکنیا  هصالخ 
؟ تساجک رد  نویحور  کیزیفاتم و  هفسالف   » ای اهيدام »  » راد هنماد  گنج  دید  دیاب  نونکا 

رهوگ تقیقح و  دهدیم ، لیکشت  ار  ناسنا  مسج  هک  يداوم  زا  ریغ  دندقتعم  نویحور  یهلا و  نادنمـشناد  هک : تسا  نیا  لاؤس  نیا  خساپ 
. دراد رارق  نآ  میقتسم  ریثأت  تحت  یمدآ  ندب  تسین و  هدام  سنج  زا  هک  تسا  هتفهن  وا  رد  يرگید 

، تسا هداـم  ناـهج  تیلاـعف  ناـمتخاس و  زا  ریغ  نآ  تیلاـعف  ناـمتخاس و  هک  تسا  یعیبـط  يارواـم  تقیقح  کـی  حور  رگید : تراـبع  هب 
! تسین هدام  تیصاخ  ای  هدام و  یلو  دراد  طابترا  هدام  ناهج  اب  ًامئاد  هک  تسا  تسرد 

غارـس رگید  مان  ای  حور  مان  هب  هدام  زا  لقتـسم  يدوجوم  ام  دنیوگیم : اهنآ  دـنراد ، رارق  اهتسیلایرتام  يدام و  هفـسالف  لباقم ، فص  رد 
. تسا نآ  ییایمیش  یکیزیف و  راثآ  ای  ینامسج و  هدام  نیمه  تسه  هچ  ره  میرادن 

يدام ندـب  ياههاگتـسد  ریاس  دـننام  دـنهدیم و  ماجنا  ار  ام  یتایح  لامعا  زا  یمهم  شخب  هک  میراد  باصعا  زغم و  مان  هب  یهاگتـسد  ام 
. دننکیم تیلاعف  هدام  نیناوق  تحت  دنتسه و 

ناهد دراو  اذـغ  هک  یماـگنه  ییایمیـش ، مه  دـنراد و  یکیزیف  تیلاـعف  مه  هک  قازب » ياههّدـغ   » ماـن هب  میراد  ناـبز  ریز  رد  ییاههّدـغ  اـم 
نامه هب  تسرد  هک  دـنرگباسح  نانچ  و  دـننکیم ، راـک  هب  عورـش  کـیتاموتا  اًـلماک  راـکدوخ و  روط  هب  نیزترآ ! ياـههاچ  نیا  دوشیم ،

ندرک  مرن  ندیوج و  يارب  بآ  هک  هزادنا 
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تفایرد ار  ناهد  بآ  زا  ياهیمهس  دوخ ، زاین  هزادنا  هب  مادک  ره  کشخ ، بآ و  مک  رادبآ ، ياهاذغ  دنـشاپیم ، نآ  يور  تسا  مزال  اذغ 
تفایرد بآ  زا  يرتشیب  مهس  ات  دنهدیم  شیازفا  ار  اههّدغ  نیا  تیلاعف  دنشاب ، ظیلغ  دایز  هک  یماگنه  ًاصوصخم  يدیـسا  داوم  دنرادیم ،

! دنناسرن ینایز  هدعم  ياهراوید  هب  دنوش و  قیقر  یفاک  هزادنا  هب  و  دنراد ،
تموکح ناـشوج  ياههمـشچ  نیا  رب  یبـیجع  ماـظن  هصـالخ  ددرگیم ، شوماـخ  اـههاچ  نیا  تیلاـعف  میدرب ، ورف  ار  اذـغ  هک  یماـگنه  و 

نابز و ياهزادـنا  هب  ای  تسا و  ریزارـس  ام  هچول » بل و   » زا بآ  هشیمه  ای  دروخب  مه  هب  اهنآ  باسح  لداعت  تعاس  کـی  رگا  هک  دـنکیم 
. دنکیم ریگ  ام  يولگ  رد  همقل  هک  دوشیم  کشخ  ام  يولگ 

بیکرت اذغ  اب  هک  تسا ، هتخیمآ  نآ  اب  یفلتخم  داوم  تسا ، نآ  ییایمیش  راک  قازب  رتمهم  راک  مینادیم  یلو  تسا  قازب  یکیزیف  راک  نیا 
. دننکیم مک  ار  هدعم  تمحز  دنوشیم و 

هب هک   ) تسا ییایمیـش  یکیزیف و  ياهتیلاعف  ياراد  نآ  دننام  یقازب و  ياههّدع  هیبش  ام  زغم  باصعا و  هلـسلس  دنیوگیم : اهتسیلایرتام 
و یحور » ياههدیدپ   » ار نآ  مان  ام  هک  تسا  ییایمیش  وکیزیف   » ياهتیلاعف نیمه  و  دوشیم ) هتفگ  نآ  هب  ییایمیشوکیزیف »  » عومجم روط 

. میراذگیم حور  ای 
ار جاوما  نیا  دزیخیم ، رب  اـم  زغم  زا  صوصخم  یکیرتـکلا  جاوما  هلـسلس  کـی  میتـسه  ندرک  رکف  لوغـشم  هک  یماـگنه  هکنیا : حیـضوت 

ییاه هار  جاوما  نیا  يور  هعلاطم  اب  یناور  ياهناتـسرامیب  رد  ًاصوصخم  دـننکیم ، تبث  ذـغاک  يور  دـنریگیم و  ییاه  هاگتـسد  اب  زورما 
. تسام زغم  یکیزیف  تیلاعف  نیا  دننکیم ، ادیپ  یناور  نارامیب  نامرد  تخانش و  يارب 
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. دنتسه ییایمیش  تالاعفنا  لعف و  هتشر  کی  ياراد  یناور  ياهتیلاعف  ریاس  ای  و  ندرک ، رکف  ماگنه  هب  يزغم  ياهلولس  نیا ، رب  هوالع 

. دشابیمن ام  یبصع  يزغم و  ياهلولس  ییایمیش  تالاعفنا  لعف و  یکیزیف و  صاوخ  زج  يزیچ  یحور  ياههدیدپ  حور و  نیاربانب 
: دنریگیم هجیتن  نینچ  ثحب  نیا  زا  اهنآ 

اب زین  ام  یحور  ياهتیلاعف  دوب  دهاوخن  زین  نآ  زا  دعب  هدوبن و  ندب  زا  لبق  نآ  فلتخم  تارثا  یقازب و  ياههّدـغ  تیلاعف  هک  روطنامه  - 1
! دنریمیم نآ  ندرم  اب  دنوشیم و  دوجوم  باصعا ، هاگتسد  زغم و  شیادیپ 

. درادن یعیبط  ياروام  هبنج  تسا و  يدام  سپ  تسا ، مسج  صاوخ  زا  حور  - 2
. دنکیم تموکح  مسج  رب  هک  تسا  ینیناوق  مامت  لومشم  حور  - 3

. دشاب هتشاد  دناوتیمن  درادن و  یلقتسم  دوجو  نودب  حور  - 4

حور لالقتسا  مدع  رب  اهيدام  لیالد 

یکیزیف و صاوخ  زا  دنتـسه و  يدام  یگمه  یحور  ياههدـیدپ  ریاـس  هدارا و  رکف و  حور و  هکنیا  دوخ و  ياعدـم  تاـبثا  يارب  اـهيدام 
: دوشیم هراشا  اهنآ  هب  ریز  رد  هک  دناهدروآ  يدهاوش  دنشابیم  یبصع  يزغم و  ياهلولس  ییایمیش 

لیطعت یحور  راثآ  زا  هتـسد  کی  باصعا ، هلـسلس  اـی  زکارم و  زا  تمـسق  کـی  نداـتفا  راـک  زا  اـب  هک  داد  ناـشن  ناوتیم  یناـسآ  هب  - » 1
(1) «. دوشیم

هحفص 23. يژولوکسیپ ، یقت ، ینارا ، - 1
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، دـهدیم تسد  زا  ار  دوخ  تامولعم  زا  يرایـسب  یلو  دریمیمن ، میرادرب ، ار  رتوبک  زغم  زا  یـصاخ  ياهتمـسق  رگا  هک  هدـش  شیامزآ  اًلثم 

! دریمیم یگنسرگ  زا  دروخیمن و  دنزیرب  وا  لباقم  رد  هناد  اهنت  دنهدن و  رگاو  دنکیم  مضه  دروخیم و  دنهدب  وا  هب  اذغ  رگا 
راک زا  زغم  زا  ییاه  تمـسق  اـهيرامیب  زا  یـضعب  لـلع  هب  اـی  دوشیم و  دراو  ناـسنا  رـس  رب  هک  يزغم  ياههبرـض  زا  ياهراـپ  رد  نینچمه 

. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  تامولعمزا  یتمسق  ناسنا  هک  تسا  هدش  هدید  دتفایم ،
ثداوح مامت  يزغم  هبرـض  کی  رثا  رب  زاوها »  » یکیدزن رد  هثداح  کی  رد  هدرک  لیـصحت  ناوج  کـی  میدـناوخ : دـئارج  رد  لـبق  يدـنچ 

دـلوتم و نآ  رد  هک  ياهناخ  هب  ار  وا  هک  یماـگنه  تخانـشیمن و  ار  دوخ  رهاوخ  رداـم و  یتح  درک و  شومارف  ار  دوخ  یگدـنز  هتـشذگ 
! دوب انشآان  وا  يارب  اًلماک  دندرب  دوب  هدش  گرزب 

. دراد دوجو  یحور  ياههدیدپ  يزغم و  ياهلولس  تیلاعف  نایم  یکیدزن  هطبار  هک  دهدیم  ناشن  نآ  ریاظن  اهنیا و 
عقوم دهدیم ، سپ  يرفـسف  داوم  رتشیب  و  دریگیم ، اذـغ  رتشیب  زغم  دوشیم ، رتشیب  زغم  حطـس  رد  يدام  تارییغت  ندرک ، رکف  ماگنه  - » 2

(1) «. تسا يرکف  راثآ  ندوب  يدام  رب  لیلد  دوخ  نیا  دریگیم ، اذغ  رتمک  دهدیمن  ماجنا  ار  رکفت  راک  زغم  هک  باوخ 
مرگ و دودح 1400  رد  نادرم  زغم  طسوتم  دـح   ) تسا طسوتم  دـح  زا  شیب  ًامومع  نارّکفتم  زغم  نزو  هک  دـهدیم  ناشن  تادـهاشم  - 3

. تسا حور  ندوب  يدام  رب  يرگید  هناشن  نیا  تسا ) رتمک  نآ  زا  يرادقم  نانز  زغم  طسوتم  دح 
دشاب لقتسم  حور  دوجو  رب  لیلد  یحور  تارهاظت  رّکفت و  يورین  رگا  - 4

هحفص 6. يدام ، رظن  زا  رشب  یقت ، ینارا ، - 1
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. دنراد یتاکاردا  دوخ  دح  رد  مه  اهنآ  اریز  میریذپب  زین  تاناویح  رد  ار  ینعم  نیا  دیاب 

نیا زین  یـسانشناسنا  هب  طوبرم  مولعم  ياهتفرـشیپ  تسین و  یلقتـسم  دوجوم  ام  حور  هک  مینکیم  ساسحا  ام  دـنیوگیم : اهنآ  هصـالخ 
. دنکیم دییأت  ار  تیعقاو 

رتحضاو ار  تقیقح  نیا  زور  هب  زور  یناویح  یناسنا و  يژولویزیف  هعسوت  تفرشیپ و  هک  دنریگیم  هجیتن  نینچ  تالالدتسا  نیا  عومجم  زا 
. دراد دوجو  یکیدزن  هطبار  يزغم  ياهلولس  یحور و  ياههدیدپ  نایم  هک  دزاسیم 

لالدتسا نیا  کیرات  ياههطقن 

. دناهدرک هابتشا  راک » لعاف   » اب ار  راک » رازبا   » هک تسا  نیا  هدش  اجنیا  رد  اهيدام  ریگنماد  هک  یگرزب  هابتشا  دسریم  رظن  هب 
: میروایب لاثم  ود  یکیدیهدب  هزاجا  دناهدرک  هابتشا  راک  هدننک  اب  ار  رازبا  اهنآ  هنوگچ  مینادب  هکنیا  يارب 

نتخاس هب  قفوم  زاس ، کنیع  کی  کمک  هب  ییایلاتیا  هلیلاگ  دش ، ادـیپ  اهنامـسآ  عضو  هعلاطم  رد  یلوحت  فرط  نیا  هب  هلیلاگ »  » نامز زا 
ماگنه بش  دش و  لاحشوخ  رایسب  هلیلاگ »  » زور نآ  هتبلا  یلو  دوبن ، زورما  ناکدوک  ياهنیبرود  هب  تهابـش  یب  هک  دش  یکچوک  نیبرود 

چیه زور  نآ  ات  هک  دـیدرگ  راکـشآ  وا  مشچ  ربارب  رد  يزیگنا  تفگـش  هنحـص  تخادرپ  نامـسآ  ناگراتـس  هعلاـطم  هب  نآ  کـمک  هب  هک 
. داتفا ناسنا  تسد  هب  الاب  ناهج  رارسا  هعلاطم  دیلک  دعب  هب  زور  نآ  زا  و  تسا ، هدرک  یمهم  فشک  دیمهف  وا  دوب ، هدیدن  يرگید  ناسنا 
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لباق رادقم  تفرگ  مشچ  هب  ار  نیبرود  هک  یماگنه  اما  دـیدیم ، ار  دوخ  فارطا  هخاش  دـنچ  طقف  هک  دوب  ياهناورپ  هیبش  ناسنا  زور  نآ  ات 

. دید زین  ار  دوخ  فارطا  ناتخرد  زا  ياهظحالم 
ار اهنآ  دوب و  رتشیب  ای  رتم  جنپ  اهنآ  یـسدع  رطق  هک  دـش  هتخاس  یموجن  گرزب  ياهنیبرود  هکنیا  ات  داد  همادا  دوخ  لماکت  هب  هلئـسم  نیا 

اهنآ هاگتـسد  عوـمجم  هک  اـهنیبرود  نیا  دـندرک ، بصن  تشاد  رارق  اوـه  یفاـص  رظن  زا  یبساـنم  هقطنم  رد  هک  يدـنلب  ياـههوک  زارف  رب 
ار نآ  مرازه  کی  یتح  يداع  مشچ  هک  داد  ناشن  ناسنا  هب  ار  الاب  ار  ناهج  زا  یملاوع  دشیم ، هقبط  دـنچ  ترامع  کی  هزادـنا  هب  یهاگ 

. دوب هدیدن 
هزادـنا هب  یتازیهجت  اب  رتمدـصکی  رطق  هب  یـسدع  اب  ییاه  نیبرود  نتخاس  هزاجا  رـشب  يژولونکت  ینف و  عضو  يزور  رگا  دـینک  رکف  لاح 

. تسا لکشم  ام  يارب  نآ  روصت  یتح  زورما  دیاش  هک  دش  دهاوخ  فشک  ام  رب  یملاوع  هچ  دهد  رهش  کی 
ام تادـهاشم  تامولعم و  زا  ییاهـشخب  اـی  یـشخب  عطق  روط  هب  دـنریگب  اـم  زا  ار  اـهنیبرود  نیا  رگا  هک  دـیآیم  شیپ  هلئـسم  نیا  نونکا 

؟ نیبرود ای  میتسه ، ام  یلصا  هدننیب  ایآ  یلو  دش ، دهاوخ  لیطعت  اهنامسآ  هرابرد 
!؟ تسا یعقاو  هدننیب  راک و  لعاف  ای  مینیبیم و  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  ام  راک  رازبا  پوکسلت  نیبرود و  ایآ 

راک رازبا  زغم  ایآ  یلو  تسین ، نکمم  نآ  دـننام  رکفت و  ماـجنا  يزغم  ياهلولـس  نودـب  هک  دـنکیمن  راـکنا  سک  چـیه  زین  زغم  دروم  رد 
!؟ حور هدنروآ  دیدپ  ای  تسا و  حور 

هلیسو  هب  میوشیم و  امیپاوه  ای  یتشک  راوس  ام  مینزیم : يرگید  لاثم 
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اهنآ زا  ار  مزـال  ياهروتـسد  ًاـبترم  میراد و  طاـبترا  لـحاس  نیمز و  يور  رد  دوخ  زکارم  اـب  اـمیپاوه  اـی  یتـشک  نورد  زا  میـس  یب  جاوـما 
میس یب  هاگتسد  ام و  زکارم  ياهمایپ  ندینش  نایم  ینعی  میونشیمن ، ییادص  رگید  دوش  بارخ  ام  میس  یب  هاگتسد  رگا  ًاملـسم  میریگیم ،

. دراد دوجو  یکیدزن  هطبار 
!؟ میتسه ام  ای  تسا  میس  یب  دنکیم  كرد  دونشیم و  هکنآ  ایآ  یلو 

یطابترا ام  تاکاردا  يزغم و  ياهلولـس  نایم  هک  دـنک  یم  تباث  طقف  دـناهدروآ  اجنیا  رد  اهيدام  هک  یلیالد  مامت  هکنیا : نخـس  هاـتوک 
(. دینک تقد   ) تسین نآ  رازبا  تسا و  تاکاردا  هدنهد  ماجنا  زغم  هک  دنکیمن  تابثا  اهنآ  زا  مادک  چیه  یلو  دراد ، دوجو 

یناف حور  هکنیا  هن  هتفر  نیب  زا  ندب  اب  اهنآ  حور  طابترا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنمهفیمن  يزیچ  ناگدرم  رگا  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و 
یتشک نایادـخان  نایامنهار و  یتشک و  تسا ، هداتفا  راـک  زا  نآ  میـس  یب  هاگتـسد  هک  ییاـمیپاوه  اـی  یتشک  دـننامه  تسرد  تسا ، هدـش 

. تسا هتفر  نایم  زا  یطابترا  هلیسو  اریز  دننک ، رارقرب  ياهطبار  اهنآ  اب  دنناوتیمن  نانیشن  لحاس  اما  دنراد  دوجو 
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حور لالقتسا  لیالد 

هراشا

« راکتبا  » و هظفاح »  » و رکف »  » دننادب و يزغم  ياهلولس  صاوخ  زا  ار  یحور  هدیدپ  دنراد ، رارـصا  اهیدام  هکنیا  دوب و  حور  هلئـسم  زا  نخس 
یلو دـننادب ، هدام  ناهج  نیناوق  لومـشم  یهاگـشیامزآ و  لـئاسم  فیدر  رد  یگمه  ار  اهـشناد » مولع و   » و مشخ »  » و ترفن »  » و قشع »  » و

: دوشیم هراشا  نآ  زا  ییاهتمسق  هب  لیذ  رد  هک  دنراد  هدیقع  نیا  درط  یفن و  رب  یلیالد  حور ، لالقتسا  رادفرط  هفسالف 

( نورب ناهج  زا  یهاگآ   ) ییامن عقاو  تیصاخ  - 1

وکیزیف  » صاوـخ ناـمه  یحور  ياههدـیدپ  راـکفا و  رگا  هک : تسا  نیا  درک  اهتـسیلایرتام  زا  هنیمز  نیا  رد  ناوـتیم  هک  یلاؤـس  نیتـسخن 
ياهتیلاعف زا  یبیکرت  اًلثم  هدعم - راک  اریز  دـشاب ، هدوبن  دـبک  هیلک و  ای  هدـعم  راک  زغم و  راک  نایم  یلوصا  توافت  دـیاب  دـنزغم ، یئایمیش »

راک نینچمه  و  دنکیم ، ندب  بذـج  هدامآ  مضه و  ار  اذـغ  ییاهدیـسا  حـشرت  دوخ و  صوصخم  تاکرح  اب  تسا و  یئایمیـش  یکیزیف و 
. تسا ینشور  رایسب  قرف  ود  نیا  نایم  مینیبیم  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، ییایمیش  یکیزیف و  راک  زا  یبیکرت  دش  هتفگ  هک  نانچ  قازب 

زج هب  دنراد  رگیدکی  هب  تهابش  شیب  مک و  ندب  ياههاگتسد  مامت  لامعا 
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ام دـنراد و  یجراخ  هبنج  یحور  ياههدـیدپ  هک  یلاح  رد  تسا  یلخاد  ياههبنج  هب  طوبرم  همه  اهنآ  تسا  ییانثتـسا  نآ  عضو  هک  زغم » »

. دننکیم هاگآ  ام  دوجو  نوریب  عضو  زا  ار 
: درک هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  نخس  نیا  حیضوت  يارب 

؟ هن ای  تسه  ام  دوجو  زا  نوریب  یناهج  ایآ  هکنیا : تسخن 
و میئاـم »  » تسه هچ  ره  دـنیوگیم : دـننکیم و  راـکنا  ار  جراـخ  ناـهج  دوجو  هک  اهتـسیلآ - هدـیا  و  دراد ، دوـجو  یناـهج  نینچ  ًاملـسم 
و دنهابتـشا ، رد  تخـس  تسین - تاروصت  زج  يزیچ  مینیبیم  باوخ  رد  هک  ییاههنحـص  دـننامه  تسرد  جراخ  ناهج  و  اـم ،» تاروصت  »

دوخ هناخباتک  طیحم  رد  ار  هچنآ  دـنوشیم و  تسیلائر  لمع  رد  اهتـسیلآ  هدـیا  هنوگچ  هک  میاهدرک  تابثا  دوخ  ياـج  رد  ار  اـهنآ  هابتـشا 
(1)! دننکیم شومارف  یگدنز  طیحم  رد  نابایخ و  هچوک و  رد  دنشیدنایم 

نوریب ناهج  زا  يدایز  یهاگآ  ام  اریز  تسا  تبثم  زین  لاؤس  نیا  خـساپ  اعطق  هن ؟ ای  میتسه  هاگآ  نوریب  ناهج  دوجو  زا  امایآ  هکنیا : رگید 
. تسه ام  رایتخا  رد  یناوارف  تاعالطا  تسا  تسد  رود  طاقن  ای  ام  فارطا  رد  هک  یتادوجوم  زا  و  میراد ، دوخ 

زا هدافتـسا  اب  هک  تسا  ام  شیپ  نآ  هشقن  هکلب  هن ، ًاملـسم  دـیآیم ؟ ام  دوجو  نورد  هب  جراـخ  ناـهج  اـیآ  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
. میربیم یپ  دوخ  دوجو  نوریب  ناهج  هب  ییامن » عقاو   » تیصاخ

حالطـصا هب  تسا و  نوریب  ناهج  زا  ام  تارثأت  هدیئاز  صاوخ  نیا  اریز  دشاب  زغم  ییامیـشوکیزیف  صاوخ  اهنت  دـناوتیمن  ییامن  عقاو  نیا 
اهنآ لولعم 

. دوش هعجارم  هدنراگن  زا  اهامن » فوسلیف  باتک « هب  - 1
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ببـس نآ  ییایمیـش  یکیزیف و  لاعفنا  لعف و  هدعم و  يور  اذغ  ریثأت  ایآ  دراذگ  یمام  هدعم  يور  اذغ  هک  ییاهریثأت  دننامه  تسرد  تسا 

؟ ددرگ ربخاب  دوخ  نوریب  يایند  زا  دناوتیم  ام  زغم  روطچ  سپ  دشاب ، هتشاد  یهاگآ  اهاذغ  زا  هدعم  هک  دوشیم 
. تسین يزغم  ياهلولس  راک  هطاحا  نیا  تسا و  مزال  اهنآ  رب  هطاحا  عون  کی  ینیع  یجراخ و  تادوجوم  زا  یهاگآ  يارب  رگید : ریبعت  هب 
رب یهاگآ  هطاحا و  اما  تسا ، جراخ  زا  ندـب  ياههاگتـسد  ریاس  رثأت  دـننامه  رثأت ، نیا  و  دـنوشیم ، رثأتم  جراخ  زا  اهنت  يزغم  ياـهلولس 

. مینکیم كرد  یبوخ  هب  ام  ار  عوضوم  نیا  تسا ، يرگید  زیچ  جراخ  عضو 
هـصالخ تسین ، نینچ  هک  یلاح  رد  میمهفب  زین  دوخ  نابز  هدـعم و  اب  ام  دوب  مزال  دوب  جراـخ  زا  اـم  یهاـگآ  رب  یلیلد  جراـخ  زا  رثأـت  رگا 

(. دینک تقد   ) تسا هتفهن  نآرد  يرگید  تقیقح  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  ام  تاکرادا  ییانثتسا  عضو 

تیصخش تدحو  - 2

هراشا

. تسا یمدآ  رمع  لوط  رد  تیصخش  تدحو  هلئسم  درک ، رکذ  ناوتیم  حور  لالقتسا  يارب  هک  يرگید  لیلد 
«. میراد دوجو   » هک میرادن  يدیدرت  عوضوم  نیا  رد  میشاب  هتشاد  دیدرت  کش و  زیچ  ره  رد  ام  هکنیا : حیضوت 

شیپ نم  ینعی  یلوصح »  » هن تسا  يروضح  ملع  حالطـصا  هب  مدوخ  دوجو  هب  نم  ملع  و  مرادـن ، دـیدرت  مدوخ  یتـسه  رد  و  متـسه » نم  »
. متسین ادج  مدوخ  زا  مرضاح و  مدوخ 
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دوخ هک  هار  نیا  زا  هکلب  دشاب  هدش  میـسرت  منهذ  رد  نم  دوجو  زا  یـسکع  هک  تسین  تروص  نیا  هب  مدوخ  دوجو  هب  نم  یهاگآ  نیاربانب 

. متسین ادج  مدوخ  زا  نم 
تسا هار  نیا  زا  دراد  یشوقن  طوطخ و  تسا و  ام  يور  شیپ  باتک  نیا  هکنیا  زا  اًلثم  یجراخ ، تادوجوم  زا  ام  یهاگآ  رگید : ترابع  هب 

. مینکیم ادیپ  جراخ  عضو  هب  هطاحا  قیرط  نیا  زا  ددرگیم و  میسرت  ام  نهذ  رد  اهنآ  زا  ياهشقن  هک 
. دنمانیم یماسترا  ای  یلوصح » ملع   » هفسلف رد  ار  ملع  عون  نیا 

هکلب دـشابیمن ؛ ینهذ  ریوصت  هشقن و  قیرط  زا  یهاـگآ  نیا  میتفگ  هک  روط  ناـمه  اریز  تسین  نینچ  ناـمدوخ  دوجو  زا  اـم  یهاـگآ  اـما 
. میرضاح نامدوخ  شیپ  نامدوخ  ام  هک  تسا  نیا  هدیئاز 

. دنمانیم يروضح  ملع  ار  ملع  عون  نیا 
هک یفورعم  لالدتـسا  و  درادـن ، لالدتـسا  هب  ًادـبا  يزاین  جایتحا و  تسا و  اـم  تاـمولعم  نیرتنـشور  ناـمدوخ  زا  اـم  یهاـگآ  لاـح ، ره  هب 

رظن هب  یتسرداـن  دـیاز و  لالدتـسا  متـسه » سپ  منکیم  رکف  نم  : » هـک هدرک  شدوـخ  دوـجو  يارب  يوـسنارف  فورعم  فوـسلیف  تراـکد 
هک اجنآ  رگید  راب  و  نم »  » دـیوگیم هک  اجنآ  راـبکی   ) هدرک شدوخ  دوجو  هب  فارتعا  راـبود  دـنک ، تاـبثا  هکنآ  زا  شیپ  اریز  دـسریم ،

. وسکی زا  نیا  منکیم ... )»  » دیوگیم
« لـبق لاـس  تسیب  نم   » ناـمه زورید » نم   » ناـمه زورما » نم   » تسین رتـشیب  دـحاو  کـی  رمع  ناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا  نم   » نـیا رگید  يوـس  زا 

صخش هن  مصخش ، نیمه  زین  رمع  رخآ  ات  ماهدوب و  هک  متـسه  یـصخش  نامه  نم  مدوبن  رتشیب  رفن  کی  نونکات  یکدوک  زا  نم  دشابیم .
اب مدناوخ ، سرد  هتبلا  رگید ،
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ارم رمع  نایاپ  ات  زاغآ  زا  مدرم  همه  لیلد  نیمه  هب  و  ماهدـشن ، رگید  مدآ  کی  یلو  تفای ، مهاوخ  مه  زاب  ماهتفای و  لـماکت  ماهدـش ، داوس 

 ... مراد و همانسانش  کی  مراد ، مان  کی  دنسانشیم ، مدآ  کی 
ای ام و  ندب  ياهلولس  تارذ و  ایآ  تسیچ ؟ هدناشوپ  ار  ام  رمع  رـسارس  هک  يدحاو  دوجوم  نیا  مینیبب  مینک و  باسح  مینیـشنب و  نونکا  . 

رابکی لاس  تفه  رد  ًابیرقت  دـنوشیم و  ضوع  اهراب  ام  رمع  لوط  رد  هک  اـهنیا  تسا ؟ نآ  تـالاعفنا  لـعف و  يزغم و  ياهلولـس  هعومجم 
نآ نیشناج  هزات  لولس  اهنویلیم  دریمیم و  ام  ندب  رد  لولس  اهنویلیم  زور  هنابش  ره  رد  مینادیم  اریز  دندرگیم ، ضیوعت  اهلولـس  مامت 
دعب نامتخاس  نیا  دنراذگب ، راک  نآ  ياج  هب  ياهزات  ياهرجآ  و  دنروآ ، نوریب  ار  نآ  ياهرجآ  ًاجیردـت  هک  ینامتخاس  دـننامه  دوشیم ،
بآ هتـسهآ  هتـسهآ  فرط  کی  زا  هک  یگرزب  رختـسا  دننامه  ای  دنوشن و  هجوتم  یحطـس  مدرم  هچ  رگا  دوشیم  ضوع  یلک  هب  یتدم  زا 

نیبرهاظ دارفا  هچ  رگا  دوشیم  ضوع  رختـسا  بآ  مامت  یتدم  زا  دعب  تسا  یهیدـب  ددرگیم ، جراخ  رگید  فرط  زا  و  دوشیم ، نآ  دراو 
. دننیبب تباث  لاح  نامه  هب  ار  نآ  دنشاب و  هتشادن  هجوت 

. دش دهاوخ  ضیوعت »  » و يزاسون »  » ًاجیردت دراد ، اذغ  فرصم  رگید  يوس  زا  دنکیم و  اذغ  تفایرد  هک  يدوجوم  ره  یلک  روط  هب 
مسج و دننامه  ار  ناسنا  اهیدام ، دننامه  رگا  نیاربانب  تسا . هدش  ضوع  وا  ندـب  يازجا  مامت  راب  هد  ًالامتحا  هلاس  داتفه  مدآ  کی  نیاربانب 

نامه دشاب و  هدش  ضوع  راب  هد  لاس  داتفه  تدم  رد  نم »  » نیا دیاب  مینادـب  نآ  ییایمیـشوکیزیف  صاوخ  یبصع و  يزغم و  ياههاگتـشد 
. تفریذپ دهاوخن  ار  نخس  نیا  ینادجو  چیه  هک  یلاح  رد  دشابن ، قباس  صخش 
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ضیوعت يدام  يازجا  دننامه  هک  دراد  دوجو  رمع ، رسارس  رد  تباث  دحاو  تقیقح  کی  يدام ، يازجا  زا  ریغ  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 

. تسا نامه  ام  تیصخش  تدحو  لماع  دهدیم و  لیکشت  نامه  ار  ام  دوجو  ساسا  دوشیمن و 

گرزب هابتشا  کی  زا  زیهرپ 

يزغم ياهلولس  دادعت  هک  میاهدناوخ  يژولویزیف  ياهباتک  رد  دنیوگیم : دنوشیمن و  ضوع  يزغم  ياهلولس  دننکیم  روصت  یـضعب 
تهج نیمه  هب  دننکیمن و  لثم  دیلوت  اما  دنوشیم ، گرزب  طقف  هکلب  دـنوشیمن  دایز  مک و  زگره  و  تسا ، ناسکی  رمع  رخآ  ات  زاغآ  زا 
يزغم ياهلولـس  نامه  هک  میراد  ندب  عومجم  رد  تباث  دـحاو  کی  ام  نیاربانب  دنتـسین ، میمرت  لباق  دـیایب  شیپ  اهنآ  يارب  ياهعیاض  رگا 

. تسا
هدش تباث  زورما  ملع  رد  هچنآ  دناهدرک  هابتشا  رگیدکی  اب  ار  هلئسم  ود  دنیوگیم  ار  نخـس  نیا  هک  اهنآاریز  تسا ، یگرزب  هابتـشا  نیا  اما 
نیا هدنهد  لکـشت  تارذ  هکنیا  هن  دوشیمن ، دایز  مک و  و  تسا ، تباث  دادعت  رظن  زارمع  نایاپ  ات  زاغآ  زا  يزغم  ياهلولـس  هک  تسا  نیا 

دنباییم و كالهتـسا  ًاجیردت  زین  دننکیم و  تفایرد  اذغ  ًامئاد  ندب  ياهلولـس  میتفگ  هک  روط  نامه  اریز  دندرگیمن ، ضیوعت  اهلولس 
ًاملسم دراد ، تخادرپ  رگید  فرط  زا  تفایرد و  فرط  کی  زا  ًامئاد  هک  دنتـسه  یـسک  دننامه  تسرد  دنهدیم ، تسد  زا  ار  هنهک  تارذ 

نآ هب  بآ  وس  کی  زا  هک  یبآ  رختـسا  ناـمه  دـننام  دوشن  ضوع  نآ  رادـقم  هچ  رگا  دـش  دـهاوخ  ضوع  ًاجیردـت  یـسک  نینچ  هیاـمرس 
یتدم  زا  سپ  دوشیم ، جراخ  نآ  زا  بآ  رگید  يوس  زا  دزیریم و 
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. تسا هدنام  تباث  نآ  رادقم  هچ  رگا  ددرگیم ، ضیوعت  یلک  هب  نآ  تایوتحم 

يژولویزیف باتک  و  هحفـص 11 ، اهنومروه ، باتک  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا  هدـش  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  زین  يژولویزیف  ياهباتک  رد  ًاقافتا 
. دوش هعجارم  هحفص 32  ناراکمه ، دازهب و  دومحم  رتکد  فیلأت  یناویح 

. دنوشیم ضوع  اهلولس  ریاس  دننامه  دنتسین و  تباث  زین  يزغم  ياهلولس  نیاربانب 

اهریسفت اههیجوت و 

. دناهداتفا اپ  تسد و  هب  تیصخش » تدحو   » هلأسم ینعی  گرزب  لکشم  نیا  لح  يارب  اهيدام  زا  یضعب 
نیا یمئاد  طابتراو  لاـصتا  نیارباـنب  دـباییم ، دوجو  نهذ  رد  هک  تسا  یپ  رد  یپ  فلتخم و  تاروصت  هعومجم  نم  : » دـنیوگیم یهاـگ 

. تسا رمع  لوط  رد  ام  تیصخش  تدحو  فرعم  هک  دهدیم  لیکشت  ار  يدننام  ریجنز  دحاو  هلسلس  تاکاردا ،
هلیـسو هب  طقف  و  دراد ، دوجو  یلاوتم  ياهنامز  رد  یلاوتم  روط  هب  امظنم و  دوخ  موهفم  ملاس  هدنز  تادوجوم  رد  : » دـیوگیم ینارا  رتکد 

(1) «. دسرب روهظ  هب  تارکسم  هدننک و  شوهیب  داوم  هطساو  هب  تسا  نکمم  دوخ »  » رد لالتخا  دوشیم . عطق  باوخ 
هدرک تسرد  ینارا  ياقآ  هک  نم »  » نیا اریز  تسا ، تیـصخش  تدـحو  مدـع  نتـشگ و  ضوع  نم و  ندـش  هدـیرب  نخـس  نیا  همزـال  یلو 

دننامه

هحفص 104. يژولوکیسپ ، - 1
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. دراد لاصتا  رگیدکی  اب  یلو  دوشیم  ضوع  ًامئاد  هک  یفاب  هچراپ  هناخراک  کی  ياههچراپ 

شدوخ ریغ  یتهج  زا  تسا و  شدوخ  یتهج  زا  سک  ره  دراد و  یبسن  هبنج  نم  دـنیوگب : دـناهدش  روبجم  اهنآ  زا  ياهدـع  تهج  نیمه  هب 
: دیوگیم باتک  نامه  رد  هدربمان  هکنانچ 

هیضق نیا  ندیمهف  يارب  لاثم  نیرتهب  مشابیم ، ریغتم  یلو  متـسه ، تباث  دوخ و  نامه  نم  متـسین ، مدوخ  متـسه  مدوخ  هکنیا  نیع  رد  نم  »
(1) .« تسا هناخدور  نامه  لاح  نیع  رد  دراد و  فالتخا  هتشذگ  هظحل  اب  نآ  هظحل  ره  تسا و  يراج  هناخدور  تسا ، هناخدور  هب  هیبشت 

منکیم لایخ  یلو  ماهدش  ضوع  ًاقیقح  متسین و  لبق  لاس  دنچ  مدآ  نامه  نم  هک  تسا  نینچ  نآ  ینعم  اریز  تسا ، یبیجع  نخـس  نیا  اما 
! تسا سک  ره  نادجو  فالخرب  نیا  و  منامه ... !

؟ تسا تاروصت  أدبم  هک  تسیک  نم »  » نیا سپ  نم ،»  » هن تسا  نم »  » راک تاروصت  متسین ، تاروصت  هعومجم  نم »  » هتشذگ نیا  زا 
تیـصخش تدحو  هیاپ  هک  دنهد  ناشن  ام  هب  رمع  لوط  رد  ار  یتباث  دوجوم  دنناوتیمن  و  درادن ، لاؤس  نیا  يارب  ياهدننک  عناق  خـساپ  اهنآ 

. دشاب ام 

کچوک گرزب و  قابطنا  مدع  - 3

هراشا

. رییغت لاح  رد  ًامئاد  ندب و  هب  هتسباو  تیصاخ  کی  ای  تسا  یعیبط  قوفام  تباث و  تقیقح  کی  ناسنا  حور  ایآ  هک  دوب  نیا  رد  ثحب 

هحفص 106. يژولوکیاس ، - 1
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دوبان مه  حور  زغم  ندـش  شوماخ  اب  دراد و  يرکف  تیلاعف  مه  زغم  دـنکیم ، ارفـص  حـشرت  دـبک  و  قازب ، حـشرت  ناهد  هک  روطنامه  اـیآ 

اهکشوم نیا  دـنروآرد ، زاورپ  هب  ار  اهنآ  ياهلحرم  دـنچ  ياهکشوم  هک  یماـگنه  هک  تساـمیپاضف  ياههنیفـس  دـننام  اـی  و  ددرگیم ؟
، داد دهاوخ  همادا  نانچمه  دوخ  يورـشیپ  زاورپ و  هب  مزال  تعرـس  تفایرد  اب  هنیفـس  نآ  دنوشیم و  ادج  هنیفـس  زا  يرگید  زا  سپ  یکی 

. دهدیم همادا  دوخ  يورشیپ  هب  دنامیم و  حاورا  ناهج  رد  ندب  زا  ندش  ادج  زا  سپ  مه  یمدآ  حور 
: میوریم يرگید  لیلد  غارس  هب  نونکا  میاهدرک و  رکذ  حور  لالقتسا  هیرظن  تابثا  يارب  یلیالد  نونکات 

***
مینیبیم ار  باتفآ  دنتکرح ، رد  بآ  جاوما  يور  میظع  یتشک  کی  کچوک و  قیاق  دنچ  میاهتـسشن ، ییابیز  يایرد  رانک  رد  دـینک  ضرف 

. تسا ندرک  عولط  لاح  رد  رگید  يوس  زا  هک  مینیبیم  ار  هام  دنکیم و  بورغ  وس  کی  زا  هک 
. تسا هدیشک  نامسآ  هب  رس  یمیظع  هوک  ام  تمس  کی  رد  دنزیخیم و  رب  دننیشنیم و  بآ  يور  ًامئاد  ییایرد  يابیز  ياهغرم 

نامه اـب  اـیرد  تمظع ، ناـمه  اـب  هوک  مییاـمنیم : مسجم  دوخ  نهذ  رد  میاهدـید  ار  هچنآ  میدـنبیم و  ار  دوخ  مشچ  یتاـظحل  اـم  نونکا 
رد ای  ام  حور  ربارب  رد  یگرزب  هداعلا  قوف  يولبات  دننامه  دنوشیم و  مسجم  ام  نهذ  رد  دراد  هک  یگرزب  نامه  اب  میظع  یتشک  و  تعسو ،

. دنراد دوجو  ام  حور  نورد 
؟ تسا اجک  گرزب  هشقن  نیا  ياج  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  الاح 

؟ دریذپب دوخ  رد  ار  یمیظع  هشقن  نینچ  دناوتیم  يزغم  کچوک  هداعلا  قوف  ياهلولس  ایآ 
دوجو زا  يرگید  شخب  ياراد  ام  دیاب  نیاربانب  هن ، ًاملسم 
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. دهدیم ياج  دوخ  رد  ار  اههشقن  نیا  مامت  هک  تسا  عیسو  ردقنآ  تسا و  ینامسج  هدام  نیا  قوفام  هک  میشاب 

؟ درک هدایپ  يرتمدص  نیمز  يور  ناوتیم  ار  يرتمدصناپ  ترامع  کی  هشقن  ایآ 
؟ دومن انب  يرتم  کی  نیمز  کی  يور  ناوتیم  ار  يرتم  رازه  هد  یشزرو  نلاس  کی  ایآ 

یکچوک دوجوم  رب  قبطنم  زگره  دوخ  یگرزب  ظـفح  اـب  رتـگرزب  دوجوم  کـی  نوچ  تسا ، یفنم  همه  تـالاؤس  هنوگ  نیا  خـساپ  ًاملـسم 
. دوش هدایپ  نآ  يور  دناوتب  هک  نآ  زا  رتکچوک  ای  دشاب  نآ  يواسم  ای  هک  تسا  نیا  قابطنا  همزال  دوشیمن ،

!؟ میهد ياج  دوخ  يزغم  کچوک  ياهلولس  رد  ار  یگرزب  هداعلا  قوف  ینهذ  ياههشقن  میناوتیم  ام  هنوگچ  لاح  نیا  اب 
کی هک  ار  دیـشروخ  هرک  میناوتیم  زین  مینک و  میـسرت  دوخ  نهذ  رد  شايرتم  نویلیم  لهچ  دـنبرمک  نامه  اب  ار  نیمز  هرک  میناوتیم  اـم 

رد ار  همه  دنرتعیسو  ام  دیـشروخ  زا  راب  اهنویلیم  هک  ار  ییاهناشکهک  نینچمه  تسا و  رتگرزب  نیمز  هرک  زا  هبترم  رازه  تسیود  نویلیم و 
رب گرزب  قاـبطنا  مدـع  نوناـق  قـبط  دـنوش  هداـیپ  اـم  يزغم  کـچوک  ياهلولـس  رد  دـنهاوخب  رگا  اـههشقن  نیا  مینک ، مسجم  دوـخ  رکف 

دـشابیم و گرزب  ياـههشقن  نیا  شریذـپ  زکرم  هک  مینک  فارتعا  مسج  نیا  قوفاـم  يدوجو  هب  دـیاب  سپ  تسین ، ریذـپناکما  کـچوک 
. درادن يدام  هبنج 
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مزال لاؤس  کی 

يرـسک ددع  کی  نآ  رانک  رد  هک  تسا  ییایفارغج » ياههشقن   » ای و  اهملیفورکیم »  » دـننامه ام ، ینهذ  ياههشقن  دوش ، هتفگ  تسا  نکمم 
ار هشقن  نیا  دیاب  هک  دنامهفیم  ام  هب  دهدیم و  ناشن  ار  نآ  ندـش  کچوک  سایقم  هک  ای 1100000000  دننام 1100000 و  هدش  هتشون 

دناوتیمن هک  هدش  هتفرگ  يرکیپ  لوغ  یتشک  زا  یسکع  میاهدید  رایـسب  زین  و  دیآ ، تسد  هب  یعقاو  هشقن  ات  مینک  گرزب  تبـسن  نامه  هب 
رارق یتشک  هشرع  رد  ار  یناسنا  نآ  تمظع  نداد  ناشن  يارب  سکع  نتفرگ  زا  لـبق  اذـل  و  دـهدب ، ناـشن  ار  یتشک  نآ  تمظع  ییاـهنت  هب 

. دوش نشور  یتشک  تمظع  ود  نآ  هسیاقم  اب  ات  دنریگیم  مه  اب  ار  ود  نآ  سکع  دنهدیم و 
ار اهنآ  تبسن  نامه  هب  هک  یماگنه  هب  دناهدش  کچوک  ینیعم  ياهسایقم  اب  هک  دنتسه  یکچوک  رایسب  ياهریوصت  زین  ام  ینهذ  ياههشقن 

تقد  ) دریگ ياج  ام  يزغم  ياهلولـس  رد  یعون  هب  دناوتیم  کچوک  ياههشقن  نیا  ًاملـسم  و  دـیآیم ، تسد  هب  یعقاو  هشقن  مینک  گرزب 
(. دینک
خساپ 

ياههشقن رد  دنیامنیم و  سکعنم  ياهدرپ  يور  دننکیم و  گرزب  اهروتکژورپ  هلیـسوب  ًالومعم  ار  اهملیفورکیم  هک  تساجنیا  مهم  هلئـسم 
رد ار  یعقاو  گرزب  هشقن  مینک و  برـض  ددع  نآ  رد  ار  هشقن  هک  دنکیم  کمک  ام  هب  تسا  هدـش  هتـشون  نآ  ریز  هک  يددـع  ییایفارغج 

نیا  الاح  میئامن . سکعنم  دوخ  نهذ 
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نیا اـیآ  تساـجک ؟ ددرگیم  سکعنم  میظع  تروص  هب  نآ  يور  اـم  ینهذ  ياـهملیفورکیم  هک  یگرزب  هدرپ  نآ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس 

لیدبت مینکیم و  برض  گرزب  ددع  رد  ام  هک  ار  کچوک  ییایفارغج  هشقن  نآ  و  هن . ًاعطق ، دنتـسه ؟ يزغم  ياهلولـس  نامه  گرزب  هدرپ 
. دشاب يزغم  کچوک  ياهلولس  دناوتیم  ایآ  دراد ، مزال  یلحم  ًاملسم  میئامنیم ، یمیظع  هشقن  هب 

دنتـسه کچوک  رایـسب  ياههشقن  اهملیف و  نامه  دراد ، دوجو  جراخ  رد  هچنآ  یئایفارغج  هشقن  ملیفورکیم و  لاثم  رد  رتنـشور : تراـبع  هب 
هزادنا هب  دنراد  مزال  یلحم  ًاعطق  دنـشابیم و  اهنآ  یجراخ  دوجو  هزادـنا  هب  تسرد  اههشقن  نیا  تسین ، نینچ  ام  ینهذ  ياههشقن  رد  یلو 
تـسا نآ  زا  رتکچوک  يزغم  ياهلولـس  مینادیم  دنرادن و  یلحم  هب  زاین  هنوگچ  دنرت  هدـنز  رتنیگنر و  یـشاقن  ولبات  ره  زا  اهنیا  ناشدوخ 

. دزاس سکعنم  تمظع  نآ  اب  ار  اهنآ  دناوتب  هک 
دناوتیمن میظع  روصت  ریوصت و  نیا  مینکیم و  روصت  دنراد  جراخ  رد  هک  یگرزب  نامه  اب  ار  ینهذ  ياههشقن  نیا  ام  هکنیا : نخس  هاتوک 

میربیم یپ  اهلولـس  نیا  قوفام  یتقیقح  دوجو  هب  اجنیا  زا  تسا و  نآ  زا  ریغ  یلحم  دـنمزاین  نیاربانب  ددرگ ، سکعنم  یکچوک  لولـس  رد 
. تسا هدام  ناهج  قوفام  هک 

دنتسین دننامه  يدام  تایفیک  اب  یحور  ياههدیدپ  - 4

صاوخ و یحور ، ياههدـیدپ  رد  هک : تسا  نیا  ددرگ  نوـمنهر  نآ  ندوـبن  يداـم  حور و  لالقتـسا  هب  ار  اـم  دـناوتیم  هک  يرگید  لـیلد 
. درادن تهابش  هنوگ  چیه  يدام  تادوجوم  ياهتیفیک  صاوخ و  اب  هک  مینیبیم  یئاهتیفیک 

. دنراد یجیردت  هبنج  دنهاوخیم و  نامز »  » يدام تادوجوم  اریز :
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. دنوشیم هدوسرف  نامز ، تشذگ  اب  هکنیا : رگید 

. دنتسه يددعتم  ءازجا  هب  هیزجت  لباق  موس : يوس  زا 
هکنیا نودب  مینک  میسرت  دوخ  نهذ  رد  یلعف  ناهج  دننامه  یناهج  میناوتیم  ام  دنتـسین ، راثآ  صاوخ و  نیا  ياراد  ینهذ  ياههدیدپ  یلو 

. دشاب هتشاد  یجیردت  ياههبنج  نامز و  تشذگ  هب  جایتحا 
لکش نامه  و  هدوسرف ، هن  دوشیم و  هنهک  هن  نامز  تشذگ  اب  هتسب  شقن  ام  نهذ  رد  یکدوک  نامز  زا  اًلثم  هک  ییاهسکع  هتـشذگ  نیا  زا 

رد لبق  لاس  تسیب  زا  شاهشقن  هک  ياهناخ  زغم ، ندـش  هدوسرف  اـب  یلو  دوش  هدوسرف  ناـسنا  زغم  تسا  نکمم  تسا . هدرک  ظـفح  ار  دوخ 
. تسا رادروخرب  تسا  هدام  ياروام  ناهج  تیصاخ  هک  تابث  عون  کی  زا  و  ددرگیمن ، هدوسرف  هدش  تبث  ام  نهذ 

نهذ رد  ار  یـشقن  هنوگ  ره  ياهمدقم  چیه  نودـب  میناوتیم  نآ »  » کی رد  و  دراد ، یبیجع  تیقالخ  اهـسکع  اهشقن و  هب  تبـسن  ام  حور 
تـسین يدام  دوجوم  کی  تیـصاخ  نیا  نآ ، دننام  اههوک و  اهایرد و  ینیمز ، تادوجوم  ای  اهناشکهک و  ینامـسآ ، تارک  مینک ، میـسرت 

. تسا يدام  قوفام  دوجوم  کی  هناشن  هکلب 
ار ای 4  ددـع 2  ینعی  مینک ، هیزجت  میناوتیم  ار  هلداـعم  نیا  نیفرط  هک  تسین  یکـش  اب 4 ، يواسم  هفاضا 2  هب  اًلثم 2  مینادیم  ام  هوـالعب 

نیا تسا ، رگید  مین  زا  ریغ  یمین  ره  دراد و  مین  ود  يربارب »  » میئوـگب مینک و  هیزجت  میناوـتیمن  زگره  ار  يربارب  نیا  یلو  میئاـمن ، هیزجت 
. درک مین  ود  ار  نآ  ناوتیمن  زگره  درادن و  دوجو  ای  دراد و  دوجو  ای  تسا ، هیزجت  لباق  ریغ  موهفم  کی  يربارب  تسین ، نکمم  عوضوم 

لیلد  نیمه  هب  دنتسین و  هیزجت  لباق  ینهذ  میهافم  هنوگ  نیا  نیاربانب 
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تـسا يدام  ریغ  میهافم  نینچ  زکرم  هک  ام  حور  لیلد  نیمه  هب  زاب  و  دندوب ، هیزجت  لباق  دـندوب  يدام  رگا  اریز  دنـشاب ، يدام  دـنناوتیمن 

(. دینک تقد   ) تسا هدام  قوفام  نیاربانب  دشاب  هدوب  يدام  دناوتیمن 

حور لالقتسا  رب  یبرجت  لیالد  - 5

هراشا

اهیدام هتفگ  قبط  دـناوتیمن  حور  هک  میدومن  تباث  میاهدرک و  تابثا  ار  حور  لالقتـسا  یقطنم ، یلقع و  لالدتـسا  راهچ  قیرط  زا  نونکات 
. دشاب ینامسج  هدام  قوفام  يدوجوم  دیاب  ًامتح  هکلب  دشاب  هدوب  يزغم  ياهلولس  ییایمیش  ای  یکیزیف  تیصاخ 

. مینک تابثا  زین  ار  حور  ندوبن » يدام   » و لالقتسا »  » اهنآ کمک  هب  ات  میوریم  یبرجت  لیالد  غارس  هب  نونکا 
ناشیارب یلقع  تالالدتـسا  شریذـپ  هک  اهنآ  يارب  هدروآ و  رد  یبرجت  لـئاسم  دـح  رـس  رد  ار  حور  زورما ، یحور  نادنمـشناد  هفـسالف و 

نیا ربارب  رد  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  نیرترواب  رید  زا  یعمج  هک  اجنآ  ات  دـناهداد ، هلئـسم  نیا  هب  یبرجت  یـسح و  تروص  تسا  لکـشم 
. دناهدرک فارتعا  هدام  قوفام  دوجوم  کی  ناونع  هب  حور  دوجو  هب  هدش و  میلست  یبرجت  لئالد 

: درک نایب  هدرشف  روطب  تمسق  دنچ  رد  ناوتیم  ار  یبرجت  لیالد 
. حاورا اب  یطابترا  مسیت و  يرپسا  - 1

. یسیطانغم ياهباوخ  - 2
. اهایؤر يداع و  ياهباوخ  - 3

. ناضاترم هداعلا  قراخ  ياهراک  - 4
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. رود هار  زا  رکف  لاقتنا  یتاپ و  هلت  - 5

***
. میهدیم رارق  یسررب  دروم  هدرشف  روطب  ار  هناگجنپ  ياههار  نیا  زا  کی  ره  نونکا 

حاورا اب  طابترا  مسیت و  يرپسا  - 1

هراشا

ناهج فلتخم  طاـقن  رد  ماـن  نیا  هب  ییاـه  تیعمج  هدـمآرد و  ملع  کـی  تروص  هب  زورما  اـهنآ ، اـب  وگتفگ  حاورا و  اـب  طاـبترا  عوضوم 
دودح رد  حور ) هدام  رد  دوخ  فراعملا  ةرئاد  زا  مراهچ  دلج  رد   ) يدجو دیرف  يرـصم  فورعم  دنمـشناد  هتفگ  هب  و  تسا ، هدش  لیکـشت 

مولع نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  یعمج  دـباییم و  راـشتنا  ناـهج  رـسارس  رد  نویحور » ياـهتیعمج   » فرط زا  هماـنزور  هلجم و  دـصیس 
. دنراد هتشاد و  تکرش  تاسلج  نیا  رد  فلتخم 

هدش و لیکشت  عوضوم  نیا  هب  یگدیسر  روظنم  هب  یتاسلج  ًارارک  رگید  ياهروشک  زا  يرایـسب  ناملآ و  هسنارف و  ناتـسلگنا ، اکیرمآ ، رد 
قراخ ياهراک  هدـش و  رارقرب  حاورا  اب  طابترا  اـهنآ  روضح  رد  و  دناهتـسج ، تکرـش  نآ  رد  فلتخم  ياهتیـصخش  زا  یـسانشرس  دارفا 

. تسا هتفرگ  ماجنا  ياهداعلا 
تاضق ناتسلگنا و  ياههاگشناد  دیتاسا  زا  يرفن  تئیه 33  کی  میناوخیم : نینچ  هحفص 32 ، دیورف  يواکناور  لوصا  باتک  رد  هلمج  زا 

کی حاورا  اب  طابترا  ایآ  هک  دندرک  یسررب  هلئـسم  نیا  يور  مین  لاس و  کی  اهنآ  دش ، لیکـشت  راک  نیا  هب  یگدیـسر  يارب  اهنآ  دننام  و 
؟ گنرین هفارخ و  کی  ای  تسا و  تیعقاو 

هب  عوضوم  نیا  تحص  هب  رئاد  ار  دوخ  يأر  قیقحت ، زا  سپ  اما 
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. دندرک میدقت  دنتشاد  ار  تیرومأم  نیا  اهنآ  فرط  زا  هک  ناتسلگنا » ناسانش  نابز  نمجنا  »

رد هک  يروآ  تریح  لئاسم  يداملا  بهذملا  لاطبا  یلع  باتک  دیورف و  يواکناور  و  یند ) نوئل  فیلأت   ) گرم زا  سپ  ملاع  ياهباتک  رد 
. تسا هدمآ  حورشم  روطب  هدش  هدید  تاسلج  نیا 

: هلمج زا 
ًانایحا دناوتیم  دنریگیم ، سامت  حاورا  اب  دنربیم و  ورف  یسیطانغم  باوخ  رد  هک  ار  یصخش  ینعی   ) يردام نابز  ریغ  هب  نتفگ  نخس  - 1

!(. دیوگب نخس  هتشادن ، نآ  اب  زور  نآ  ات  ییانشآ  هنوگ  چیه  هک  ینابز  اب 
. یسیطانغم باوخ  رد  دناهتشادن  لئاسم  نیا  لح  يارب  یگدامآ  هنوگ  چیه  هک  یناسک  هلیسوب  یضایر ، هدیچیپ  لئاسم  لح  - 2

! دناهدرک موم  رهم و  هتسب و  ار  نآ  برد  دندوب و  هداد  رارق  یقودنص  لخاد  هک  یحاولا  يور  یبلاطم  نتشون  - 3
! دنزب اهنآ  هب  تسد  یسک  هکنیا  نودب  حاورا  هلیسوب  نیمز  يور  زا  یماسجا  نتشادرب  - 4

. تاسلج نیا  رد  یحابشا  تروص  هب  حاورا  ندش  رهاظ  - 5
اهباتک و رد  دناهدرک و  فارتعا  نآ  تحـص  هب  هدـش و  هدـهاشم  یگرزب  نادنمـشناد  هلیـسو  هب  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا  میتفگ  هک  روطنامه 

. تسا هدش  تبث  نوگانوگ  تالجم 
؟ تسا يزغم  ياهلولس  ییایمیش  یکیزیف و  صاوخ  نامه  حور ، تفگ  ناوتیم  یسح  تادهاشم  نیا  هب  هجوت  اب  ایآ 
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؟ دنیوگیم هچ  زیگناتریح  بلاطم  نیا  ربارب  رد  اهیّدام 

. دننزیم تسد  باوج  هس  زا  یکی  هب  اهنآ 
اههئطوت ای  دشاب و  هدوب  یکیرتکلا  لئاسو  زا  هدافتسا  یتسدرت و  يزاب و  هدبعـش  قیرط  زا  تسا  نکمم  روما  هنوگنیا  دنیوگیم : یهاگ  - 1

. تسا هدوب  راک  رد  لبق  زا  یئاهینابت  و 
. دریگب همشچرس  هدیزرو  دارفا  هلیسوب  ررکم  یپ و  رد  یپ  ياهنیقلت  زا  دشاب و  هتشادن  یعقاو  دوجو  اههدیدپ  هنوگنیا  تسا  نکمم  - 2

هاگآان نادجو  رد  لئاسم  زا  هلسلس  کی  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب ، هاگآان  نادجو  رثا  اههدیدپ  نیا  زا  یتمـسق  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا  - 3
دوجو زا  هک  يدارفا  و  دوشیم ، هتـشادرب  نآ  يور  زا  هدرپ  یـسیطانغم ، باوخ  ماگنه  هب  تسا و  لـفاغ  نآ  زا  وا  دوخ  دراد و  رارق  صخش 

. دناهدرک دروخرب  ياهداعلا  قراخ  هلئسم  اب  دننکیم  روصت  دنرادن  ربخ  هاگآان  نادجو  نیا 
لئاسو زا  هدافتسا  و  يزاب ، هدبعـش  و  ینابت ، لامتحا  هنوگره  هکنیا  يارب  دناهتـسب و  ار  اههار  نیا  مامت  اهتیرپسا )  ) یحور نادنمـشناد  یلو 

: هکنیا هلمج  زا  دناهدز  یتامادقا  هب  تسد  دنامن  یقاب  يداریا  ماهبا و  نیرتمک  ياج  دورب و  نیب  زا  یکیرتکلا ، فلتخم 
رگا اـی  دنونـشیم و  اـهنآ  هلیــسوب  ار  حاورا  ماـیپ  دـننکیم و  باـختنا  رتـمک  اـی  هلاـس  ود  ياـههچب  ناـیم  زا  ار   (1)« اهمویدـم  » یهاگ ًالوا 

چیه  ات  دندنبیم  ار  اهنآ  مشچ  تسد و  یتح  هداد و  رارق  یصوصخم  سفق  رد  ار  اهنآ  دنلاسگرزب 

. دنربیم ورف  یسیطانغم  باوخ  رد  ار  وا  و  دننکیم ، ادیپ  طابترا  حاورا  اب  وا  هطساو  هب  هک  دنیوگیم  یسک  هب  مویدم  - 1
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. دوشن نکمم  اهنآ  يارب  یصاخ  لئاسو  زا  ياهدافتسا  هنوگ 

لامتحا تسا  یهیدـب  دـنوشیم ، باختنا  گرزب  نادنمـشناد  نایم  زا  یهاگ  میتفگ  هک  روطنامه  تاسلج  نیا  رد  ناگدـننک  تکرـش  ًایناث 
. تسین نکمم  ًاتداع  یعمج ، هتسد  روطب  مه  نآ  یصاخشا ، نینچ  لثم  رد  يریذپ  نیقلت 

دننک یسررب  اهنآ  رد  ار  از  تشحو  ياههنحص  لمعلا  سکع  ات  دنهدیم ، تکرش  تاسلج  نآ  رد  ار  تاناویح  زا  یـضعب  یهاگ  یفرط  زا 
نیقلت هلئـسم  هک  تسین  کش  دننکیم و  رارف  ای  دنوشیم و  رارف  هدامآ  یئاه  هنحـص  نانچ  ندـید  اب  اهنآ  ینعی  تسا ، تبثم  هجیتن  ًاقافتا  و 

. تسین لوبق  لباق  اهنآ  دروم  رد 
اهنآ شوگ  هب  هجو  چـیه  هب  هتـشذگ  رد  هک  دـنرادیم  راهظا  ار  یلئاـسم  یـسیطانغم  باوخ  ماـگنه  هب  یهاـگ  اهمویدـم  اههطـساو و  ًاـثلاث 

(. دوش هعجارم  میدرب  مان  اًلبق  هک  ییاهباتک  هب  . ) تسین اهنآ  هاگآان  نادجو  رد  بوسر  لامتحا  هدروخن و 

مزال يروآدای  دنچ 

: مینک يروآدای  ار  عوضوم  دنچ  ثحب ، نیا  بناوج  نتخاس  نشور  يارب  تسا  مزال  اجنیا  رد 
ملسم یعطق و  عوضوم  کی  رگید ، نادنمشناد  زا  یعمج  و  نف ، نیا  ناققحم  رظن  زا  میتفگ  هک  روطنامه  هچرگ  حاورا  اب  طابترا  هلئسم  - 1

عوضوم نیا  یلو  میاهدروآ ، دـناهدرک  فارتعا  ًاحیرـص  عوضوم  نیا  هب  هک  یناققحم  زا  يریثک  عمج  مان  حاورا  دوع   » باتک رد  ام  تسا و 
. میریذپب دنحاورا  اب  طابترا  یعدم  هک  ار  حول » هداس   » ای و  دایش »  » یعمج ساسا  یب  ياهاعدا  ام  هک  تسین  ینعم  نآ  هب 

هدافتسا  ءوس  حاورا ، اب  طابترا  هلئسم  زا  هنافسأتم  اریز 
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همه اب  ار  دوخ  دـننکیم و  ار  یئاهاعدا  نینچ  یهاگ  هلبا ، ناحول  هداـس  اـی  ياهفرح و  ناـیوج  دوس  زا  يداـیز  هدـع  و  تسا ، هدـش  ناوارف 

یملع هلئسم  نیا  هب  یفارخ  گنر  هناتخبدب  دارفا  هنوگنیا  دنربیم ، راشرس  ياههدافتسا  ًانایحا  رذگهر  نیا  زا  و  دننادیم ، طابترا  رد  حاورا 
رد دـننک ، راکنا  ار  عوضوم  لصا  یـضعب  هک  هدـش  ببـس  اهنآ  ياهیدایـش  اهیفابلایخ و  و  دـناهدز ، ناهاگآ  زا  یـضعب  راظنا  رد  یبرجت  و 

قداص یکی  حاورا ، اب  طابترا  یعدم  اههد  نایم  زا  یهاگ  تسا و  ادج  ثحب  نیا  ناققحم  نادنمشناد و  زا  دارفا  هنوگنیا  باسح  هک  یلاح 
بیرف و  میراد ، رانکرب  فاـبلایخ  اـی  دایـش و  دارفا  هدافتـسا  ءوس  زا  ار  یملع  ثحب  نیا  میـشاب و  شوه  هب  اًـلماک  دـیاب  اـم  نیارباـنب  تسین ،

. میراذگن یملع  ثحب  نیا  باسح  هب  ار  اهنآ  تسردان  لامعا  و  میروخن ، ار  نیغورد  نایعدم 
ای یملع  یگدامآ  هنوگ  چیه  نودب  ياهدع  هدش و  جـئار  درگزیم  هلیـسوب  حاورا  اب  طابترا  مان  هب  یعمج  نایم  هک  یـصاخ  يزاب  ًاصوصخم 

ریغص و حاورا  اب  هدروآ و  تسد  هب  ار  حاورا  ملاع  دیلک  هک  دننکیم  اعدا  نادرگ ، هحفـص  کی  اب  درگ  زیم  کی  ندرک  هیهت  اب  اهنت  یلمع 
نیا حرش   ) دوب رذح  رب  تدش  هب  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  ساسا  یب  یبالق و  ياهطابترا  هنوگنیا  ياههنومن  نیرتنـشور  زا  دنراد ، طابترا  ریبک 

(. میاهدروآ حاورا  دوع  باتک  رد  ار  بلطم 
؟ دراد دوجو  حاورا  اب  طابترا  ناکما  رب  لیلد  یمالسا ، عبانم  رد  ایآ  - 2

رد ار  نمـشد  ناگتـشک  داد  روتـسد  ص )  ) ربمایپ ردب  گنج  زا  دعب  هک  میناوخیم  یمالـسا  خیراوت  رد  اریز  تسا ، تبثم  لاؤس  نیا  خساپ 
ْدَق ّیناَف  ًاّقَح  ْمُکُّبَر  ْمُکَدَعَو  ام  ُْمتْدَجَو  ْلَه  : » دومرف درک و  هاچ  رد  رس  سپس  دنزیرب ، یهاچ 
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« میتفایرد تقیقح  هب  ار  ادخ  هدعو  هک  ام  دیتفای  دوب  هدرک  هدعو  دنوادخ  ار  هچنآ  امش  ایآ  ًاّقَح ؛ ّیبَر  ینَدَعَو  ام  ُتْدَجَو 

؟ دناهدمآ رد  ياهفیج  تروص  هب  هک  ینکیم  تبحص  یناج  یب  دارفا  اب  ایآ  دنتفگ : نارضاح  زا  یضعب 
(1) «. دیونشیمن اهنآ  زا  رتهب  ارم  نانخس  امش  : » دومرف ص )  ) ربمایپ

هفوک رهش  تشپ  هک  یناتسربق  رانک  رد  تشگیم  زاب  نیفص »  » گنج زا  هک  یماگنه  هب  مالسلا - هیلع  یلع - میناوخیم : هغالبلا  جهن  رد  و 
: تفگ نخس  نینچ  اهنآ  نانکاس  اب  هدرک و  اهربق  هب  ور  و  داتسیا ، تشاد  رارق 

هب امـش  ياههناخ  اما  میئآیم ، امـش  لابند  هب  ام  دـیدوب و  هلفاق  نیا  ورـشیپ  امـش  کیرات ... ! ياهربق  كانتـشحو و  ياههناخ  نابحاص  يا  »
... ؟ ربخ هچ  امش  دزن  تسام . دزن  هک  تسا  یئاهربخ  اهنیا  دش ... ! میسقت  امش  لاوما  دندرک و  جاودزا  امش  نارسمه  داتفا و  نارگید  تسد 

(2) «. تس اوقت  اههشوت  داز و  نیرتهب  هک  دنیوگیم  امش  هب  دنهد  نخس  هزاجا  اهنآ  هب  رگا  دومرف : هدرک و  دوخ  نارای  هب  ور  سپس 
. تسین ینکمم  ریغ  رما  حاورا  اب  طابترا  زین ، یمالسا  عبانم  رظن  زا  هک  دوشیم  نشور  نآ  دننام  كرادم و  نیا  اب  هجوت  اب 

؟ دنیوگب دنناوتیم  دننادیم  ار  هچنآ  مامت  ای  و  دننادیم ؟ ار  زیچ  همه  حاورا  ایآ  - 3
نیا  زا  یئادج  زا  سپ  حور  اریز  تسا ، یفنم  ًاملسم  لاؤس  نیا  باوج 

هحفص 639. لوا ، دلج  ماشه ، نبا  هریس  - 1

تمکح 130. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 2
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هب دشاب و  هاگآ  زیچ  همه  زا  هک  تسین  نانچ  و  تسا ، دودحم  شتامولعم  دشاب  هچ  ره  زاب  یلو  دباییم ، يرتعیـسو  تیلاعف  هچ  رگا  ناهج 

« دوش هداد  نتفگ  نخـس  هزاجا  اهنآ  هب  رگا   » هلمج دنک و  وگزاب  ار  همه  دناوتب  هک  تسین  مولعم  دـشاب ، هاگآ  زیچ  همه  هب  هک  لاحم  ضرف 
. دنتسین زیچ  همه  رکذ  هب  زاجم  اهنآ  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  دوب  هغالبلا  جهن  ترابع  رد  هک 

یـضعب و  دوشیم ، هابتـشا  يرارکت ، یگدـنز  حاورا و  دوع   » هلئـسم اب  حاورا  اب  طابترا   » ناکما هلئـسم  یهاگ  هکنیا  رگید  مهم  عوضوم  - 4
دعب حور  هک  دشاب  دقتعم  ینعی  دریذپب ، زین  ار  حاورا  دوع  هلئـسم  دیاب  ًامازلا  تسا  حاورا  اب  طابترا  هب  دقتعم  سک  ره  هک  دنرادنپیم  نینچ 
کی ددرگ و  رارکت  راب  نیدنچ  تسا  نکمم  راک  نیا  و  دوشیم ، دلوتم  ًاددجم  و  دریگیم ، رارق  يرگید  ردام  نینج  رد  ندب  زا  یئادج  زا 

. دیایب ناهج  نیا  هب  راب  نیدنچ  حور 
ندب نیا  زا  ییادج  زا  دعب  حور  و  تسین ، نکمم  يرارکت  یگدنز  تسا ، ضحم  هابتـشا  تسا  خسانت  هب  هدیقع  نامه  هک  هدـیقع  نیا  یلو 

. تفرگ دهاوخن  رارق  رگید  ندب  رد 
. دیئامرف هعجارم  روبزم  باتک  هب  نآ  زا  یهاگآ  يارب  میاهدرک ، نایب  حاورا  دوع   » باتک رد  هدیقع  نیا  ندوب  لطاب  رب  يدایز  لیالد  ام 

« مسیتونپیه  » و مسیتینام »  » سیطانغم ياهباوخ  - 2

هراشا

ای دارفا و  رد  دناوتیم  يداع  لئاسو  هب  لسوت  نودب  هک  دراد  دوجو  ناسنا  ندب  رد  يزومرم  يورین  هک  دندوب  هتفایرد  میدق  زا  نادنمشناد 
رثا رگید  ماسجا 
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هب یمالـسا  مولع  همجرت  ماگنه  هب  ایوگ  تسا و  سیطانغم »  » نامه هک  مسیتینام »  » اـی و  سیطاـنغم » يورین   » ار نآ  ماـن  اهدـعب  هک  دراذـگب 

! دندیمان تسا  هداد  تروص  رییغت  لکش  نیا  هب  ینیتال  نابز 
یضعب رد  هک  یلاح  رد  تسا ، فیعض  رایسب  یـضعب  رد  اهتنم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دارفا  همه  رد  دیاش  یـسیطانغم ) هلایـس   ) زومرم هوق  نیا 

. درک رتدنمورین  داد و  شرورپ  ار  نآ  ناوتیم  زین  نیرمت  هلیسوب  هک  دشابیم ، دنمورین  هداعلا  قوف  رگید 
تکرح زا  ار  دوخ  راکش  ای  نانمشد  صوصخم ، هلایس  نیا  هلیسوب  اهنآ  هک  دننکیم  لقن  رام - هلمج  زا  تاناویح - زا  یـضعب  هرابرد  یتح 

. تسین دیدرت  لباق  ناسنا  دروم  رد  مینک  دیدرت  تاناویح  رد  ورین  نیا  دوجو  دروم  رد  رگا  و  دنرادیم ، زاب 
لکـش نادنچ  اما  دندوب ، هدرب  یپ  نآ  هب  اهیدـنه  اهیرـصم و  اهینادـلک و  دوب ، هدـش  فشک  نیمز  قرـشم  رد  یئورین  نینچ  دوجو  زاغآ  رد 
فـشک کی  ناونع  هب  ار  نآ  لاس 1775 ) رد   ) يدالیم نرق 18  رخاوا  رد  رمـسم »  » مان هب  یـشیرطا  کشزپ  کی  هکنیا  ات  تشادن  یمومع 

نآ زا  ناراـمیب  زا  یـضعب  ناـمرد  يارب  ناوتیم  هک  دراد  دوـجو  یـصوصخم  لایـس  يورین  ناـسنا  دوـجو  رد  تفگ : درک و  حرطم  یملع 
. درک هدافتسا 

نآ رد  ددرگیم ، عقاو  دوسح  نیعلطم  ای  دراو و  ریغ  دارفا  تالمح  موجه  دروم  دنکیم ، يدیدج  فشک  سک  ره  هک  لومعم  قباطم  هتبلا 
تالمح نیا  هب  زین  رمسم  ياهیزاورپ  دنلب  هتبلا  دندناوخ ، هناوید  ار  وا  یضعب  یتح  داتفا  هار  هب  رمـسم »  » نوماریپ تاضارتعا  زا  ینافوط  زور 

. داد نافلاخم  تسد  هب  زیواتسد  دز و  نماد 
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هلایس زا  ثحب  اهنت  دوبن ، نایمر  یـسیطانغم د  باوخ  زا  ینخـس  اجنیا  ات  اما  داد ، همادا  ار  دوخ  راک  دمآ و  هسنارف  هب  شیرطا  زا  راچان  هب  وا 
ندب زومرم  يورین  نیا  زا  نارامیب  نامرد  يارب  دش و  انشآ  داتـسا  شور  هب  رمـسم  نادرگاش  زا  یکی  روگـسیوپ »  » هکنیا ات  دوب . یـسیطانغم 

. تخاسیم هناور  رامیب  ندب  هب  ار  صوصخم  یسیطانغم  جاوما  نیا  حالطصا  هب  درکیم و  هدافتسا  دوخ 
تخـس نایرج  نیا  زا  وا  تفر ، ورف  باوخ  هب  وا  دـید  بجعت  تیاهن  اب  ناهگان  دوب  ییاتـسور  کی  نامرد  لوغـشم  هک  یماگنه  زور  کـی 

!. زیخرب زیخرب ! دز  ادص  ار  وا  دنک ، رادیب  ار  يو  تساوخ  دش و  هچاپتسد  شحوتم و 
! درک نتفر  هار  هب  عورش  تساخرب و  اج  زا  دوب  باوخ  رد  زونه  هک  یلاح  رد  رامیب  دش ، وربور  يرتبیجع  هنحص  اب  عقوم  نیا  رد 

. داتسیا تسیاب ! تفگ : تشحو  بجعت و  اب  وا 
هدننک باوخ  يادص  لاح  نیا  رد  وا  دراد ، رایسب  قرف  یلومعم  ياهباوخ  اب  هک  هتفر  ورف  باوخ  هب  هیبش  یلاح  رد  رامیب  هک  دیمهف  مک  مک 

. دهدیم ماجنا  دوش  هداد  روتسد  وا  هب  هچ  ره  دونشیم و  ار 
دش و فشک  طیحم  نآ  رد  لقاال  یـسیطانغم  باوخ  عوضوم  بیترت  نیا  هب  دنادرگرب و  يداع  لاح  هب  رادیب و  ار  وا  دوب ، روط  ره  هرخالاب 

. تفای تسد  یسیطانغم ) باوخ   ) مسیتونپیه هب  ناوتیم  یسیطانغم ) هلایس   ) مسیتینام قیرط  زا  هک  دیدرگ  مولعم 
همیمـض هب  یپرد ، یپ  ياهنیقلت  اـب  مأوت  نشور ، همین  هطقن  کـی  هب  ینـالوط  ياـههاگن  هک  دـش  راکـشآ  هنیمز  نیا  رد  تاـقیقحت  همادا  اـب 
باوـخ هب  ار  دارفا  ناوـتیم  لـماع  هس  نیا  اـب  تسا و  یفاـک  دـنراد  یگداـمآ  هـک  يدارفا  ندرک  باوـخ  يارب  روـبزم ، هلایـس  زا  هدافتـسا 

. درب ورف  یسیطانغم 
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قرف یعیبط  ياهباوخ  اب  باوخ  نیا  دادیم  ناشن  هک  تشگ  راکـشآ  باوخ  نیا  زا  ياهزات  ياهیتفگـش  نامز  ره  و  تفاـی ، همادا  اهـشیامزآ 

. دراد رایسب 
مامت هب  لومعم  و  ددرگ ، هدنور ) باوخ   ) لومعم  » میمـصت هدارا و  ینیـشناج  تسناوتیم  هدننک ) باوخ   ) لماع  » هک دوب  اجنیا  مهم  هلئـسم 

. دهد ماجنا  یئانثتسا - دراوم  رد  زج  ارچ - نوچ و  نودب  دهدب  وا  هب  يروتسد  ره  و  دوش ، وا  هدارا  میلست  ینعم 
: هلمج زا 

. دشاب هتشادن  درد ، ساسحا  نیرتمک  هک  يروطب  دنک  سح  یب  ار  وا  ندب  یپرد  یپ  ياهنیقلت  اب  دناوتیم  لماع  - 1
ياهثحب یکـشزپ  تـالجم  رد  نونکا  مه  تسا و  يرادرب  هرهب  دروم  یـشوه  یب  يوراد  ياـج  هب  یکـشزپ  رد  زورما  ًاـصوصخم  راـک  نیا 

هتفرگ و دوخ  هب  یلمع  هبنج  اهروشک  زا  ياهراپ  رد  و  دوشیم ، یشوه  یب  يوراد  ياج  هب  یسیطانغم  ياهباوخ  زا  هدافتسا  نوماریپ  ناوارف 
. تسا رتمک  نآ  ضراوع  رتهب و  یشوه  یب  يوراد  زا  نآ  رثا  هک  دندقتعم  یعمج 

هفایق لوا  تروص  رد  هلـصافالب  وا  و  تسا ، يریجنز  ینادنز  کی  ای  رکـشل و  هدنامرف  کی  وا  اًلثم  هک  دنک  نیقلت  وا  هب  دـناوتیم  لماع  - 2
مود تروص  رد  و  دیوگیم ، نخس  رکـشل  هدنامرف  کی  صوصخم  تاکرح  ادص و  نت  نامه  اب  و  دریگیم ، دوخ  هب  رکـشل  هدنامرف  کی 

! دهدیم ناشن  دوخ  زا  شنکاو  ینادنز  ریسا  کی  دننام  تسرد 
ناتسود زا  یکی  لزنم  رد  هک  یـسیطانغم  باوخ  ياههنحـص  زا  یکی  رظان  دهاش و  اهترفاسم  زا  یکی  رد  دابآ  مرخ  ناتـسرهش  رد  هدنراگن 

. مدوب تفرگ  ماجنا  ناتسود  زا  رگید  یضعب  داهنشیپ  هب 
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اب دشکب ، زارد  نیمز  يور  زاب  قاط  روطب  داد  روتسد  دوب  یبدؤم  ناوج  هک  لومعم »  » هب هکنآ  زا  سپ  تسا  یمرتحم  درم  هک  هدننک  باوخ 

موادم هاگن  اب  و  داتسرف ، وا  ندب  هب  ار  یسیطانغم  هلایس  دوشیم ، هدیمان  نداد  ساپ  اهنآ  حالطـصا  رد  هک  دوخ ، تسد  صوصخم  تاکرح 
هک یلاح  رد  نآ  دـننام  ای  تفر » یهاوخ  باوخ  هب  يدوز  هب   » و يورب » باوخ  هب  تسا  کـیدزن  نـالا   » هک ررکم  ياـهنیقلت  وا و  مشچ  رد 

. درک باوخ  ار  لومعم  دندوب ، هنحص  نیا  رظان  لضاف  دارفا  زا  رفن  هدزناپ  دودح  رد  یعمج  و  دوب ، هدمآ  رد  کیرات  همین  تروصب  قاتا 
دهاوخ کشخ  بوچ  دـننام  شندـب  هک  درک  نیقلت  وا  هب  دـعب  دومن ، عطق  شدوخ  زا  زج  سک  همه  زا  ار  وا  طاـبترا  نیقلت ، هلیـسوب  سپس 

. دش
وا ياپ  تشپ  دندرک و  دنلب  نیمز  يور  زا  تفرگ و  ار  وا  رـس  رفن  کی  و  لومعم ، ياپ  رفن  کی  هک  يروطب  دش  نینچ  هک  تشذگن  يزیچ 

، دـندراذگ دنتـشاد  رارق  مه  زا  ياهلـصاف  رد  هـک  رگید  یلدنـص  يـالاب  هـبل  يور  ار  وا  ندرگ  یلدنـص و  کـی  یتـشپ  يـالاب  هـبل  يور  ار 
. دنداد رارق  نارضاح  زا  یئابع  مادک  ره  ریز  دوشن  تحاران  یلدنص  ياههبل  يور  وا  ياپ  ندرگ و  هکنیا  يارباهتنم 

راشف وا  مکـش  يور  هک  یماـگنه  یتح  دوب و  هتفرگ  رارق  یلدنـص  ود  نیا  يور  کـشخ  بوچ  هعطق  کـی  دـننامه  لومعم ، هکنیا  بلاـج 
. دوش جک  ای  دتفیب و  نیمز  هب  یلدنص  يور  زا  هکنیا  نودب  درکیم  تکرح  رنف  دننام  تسرد  وا  رمک  دندروآیم 

. دوش رادیب  باوخ  زا  هکنیا  نودب  دنادرگ ، زاب  يداع  لاح  هب  ار  وا  ندب  یتانیقلت  اب  لماع »  » دندراذگ و نیمز  يور  هب  ار  وا  سپس 
ساسحا  هک  يروطب  درک  سح  یب  ار  وا  ندب  ررکم  ياهنیقلت  اب  رگید  راب 
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ناشن دوخ  زا  یلمعلا  سکع  هنوگ  چـیه  وا  اما  دراذـگ ، وا  تسد  يور  ار  راگیـس  شتآ  دز و  شتآ  ار  يراگیـس  عقوم  نیا  رد  دـنکن  درد 

. منکیم شزوس  ساسحا  یمک  مدوخ  تسد  يور  تشادیم  راهظا  دومن ، شرادیب  باوخ  زا  هک  یعقوم  اهنت  دادن ،
! تسا هتشادن  نآ  اب  یئانشآ  هک  یئاهنابز  یتح  دهدیم  فلتخم  ياهنابز  هب  نتفگ  نخس  روتسد  لومعم  هب  یهاگ  لماع  - 3

، دتـسرفیم دوخ  هتـشذگ  یناگدـنز  هب  ار  وا  دروآیم و  وا  دای  هب  هدرک  شومارف  هشیمه  يارب  لومعم  هک  ار  یتارطاـخ  لـماع ، یهاـگ  - 4
! دهدیم ناشن  دوخ  زا  هتشذگ  نینس  تالاح  دننامه  ییاهلمعلا  سکع  تالاح  نیا  مامت  رد  هکنیا  بلاج 

(1). دیامن وگزاب  ار  دوخ  تادهاشم  دنک و  ترفاسم  یتسد  رود  طاقن  هب  هک  دهدیم  روتسد  وا  هب  لماع  یهاگ  - 5
هک يدام  ياهورین  اب  هک  تسا  ام  دوجو  رد  يرگید  يورین  نآ ، تالاعفنا  لعف و  ام و  يزغم  ياهلولـس  زا  ریغ  هک  دهدیم  ناشن  همه  اهنیا 

و تسا ، هدش  هتخانـش  زورما  شناد  ملع و  هلیـسوب  هک  تسا  يدام  ياهورین  زا  رتالاب  نآ  تیلاعف  تردـق و  دراد و  رایـسب  قرف  میـسانشیم 
. تسا توافتم  میتسه  انشآ  نآ  اب  هدید و  هدام  ناهج  رد  هچنآ  اب  هک  دهدیم  ناشن  دوخ  زا  يراثآ  اههدیدپ و 

***
هب دننکیم  لقن  فلتخم  طاقن  هب  نتفر  و  ندب ، زا  نآ  تقوم  ییادج  ینعی  حور  دیرجت  هرابرد  دامتعا  دروم  دارفا  هک  يددـعتم  تادـهاشم 

ياهزادنا 

. تسا سیطانغملا ، میونتلا  گرم - رارسا  گرم - زا  سپ  ملاع  يدجو - دیرف  فراعملا  ةرئاد  الاب : تاعوضوم  رد  ام  كرادم  - 1
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دنک ادیپ  نانیمطا  هبرجت ، قیرط  زا  هدام  قوفام  و  لقتـسم ، تیعقاو  کی  ناونع  هب  حور  دوجو  هب  اهنآ  عومجم  زا  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا 

: دوشیم لقن  اًلیذ  اهنآ  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب  هک 
ناتسود و زا  يرایسب  دوشیم  لقن  اًلیذ  هک  ینایرج  دوب و  دهشم »  » هیملع هزوح  گرزب  دیتاسا  املع و  زا  ینیوزق » مشاه  خیـش  اقآ   » موحرم

يزور درکیم : لـقن  نینچ  تسا - مق  هیملع  هزوح  يالـضف  زا  هک  موـحرم - نآ  نادرگاـش  زا  یکی  هلمج  زا  دناهدینـش  وا  زا  شنادرگاـش 
ندـب زا  نآ  تقوم  یئادـج  حور و  دـیرجت  هنیمز  رد  هک  ار  ینایرج  مدرک ، شهاوخ  وا  زا  مدیـسر و  ینیوزق  مشاه  خیـش  موحرم  تمدـخ 

: تفگ نینچ  وا  دنهد ، حیضوت  ًاصخش  هدش  عقاو  ناشیا  يارب 
هک یماگنه  درک و  لوبق  وا  دنک ، دیرجت  ندب  زا  ارم  حور  هک  متساوخ  وا  زا  هتفر و  وا  دزن  نم  تشاد ، یئانـشآ  ملع  نیا  اب  هک  دوب  يدرم  »

! مدش ادج  نآ  زا  مدوخ  داتفا و  ياهشوگ  هب  مندب  مدید  هاگان  مدش  عوضوم  نیا  هدامآ 
رد مدـید  هاـگان  منزب ، تشاد  رارق  نیوزق  فارطا  رد  هک  ناـمدوخ  ياتـسور  هب  يرـس  منک و  هدافتـسا  يدازآ  نیا  زا  تسین  دـب  متفگ : نم 

یلوط دربیم ، شدوخ  کلم  يوس  هب  هدیدزد و  رهن  زا  ار  بآ  رحـس ، ماگنه  هب  هک  مدید  ار  يدرم  هد ، نوریب  رد  متـسه ، اتـسور  یکیدزن 
هک دز  قراس  رب  نانچ  تشاد  تسد  رد  هک  یلیب  اب  دش و  ینابـصع  دیدرگ  علطم  نایرج  زا  هک  یماگنه  دمآ و  بآ  بحاص  مدید  دیـشکن 

. داد ناج  داتفا و  نیمز  رب  وا 
ندرب يارب  هک  هد  نانز  دـنام ، نیمز  يور  لوتقم  دـسج  درک و  رارف  لتاق  ماجنارـس  دـیدیمن ، ارم  وا  یلو  مدوب  نایرج  نیا  رظان  اًـلماک  نم 

هد  یلاها  هب  ار  ربخ  نیا  هدزتشحو  و  دندش ، هاگآ  لتق  نایرج  زا  دندوب  هدمآ  رهن  رانک  بآ ،

« مسیتونپیه  » و مسیتینام »  » سیطانغم ياهباوخ  - 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 219 

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

http://www.ghaemiyeh.com


210 ص :
، دـننک هچ  هک  ندوب  ریحتم  برطـضم و  تهج  نیمه  هب  دوبن و  يربخ  لـتاق  زا  یلو  دـندمآیم  اـشامت  هب  هتـسد  هتـسد  هد  مدرم  دـندناسر ،

. دنتخاس هدامآ  نفد  يارب  ار  لوتقم  ندب  هرخالاب 
ارم حور  هک  یصخش  متسه و  مندب  رد  مدید  ناهگان  ماهدناوخن  زامن  زونه  نم  تسا و  کیدزن  باتفآ  عولط  یتسار  هک  مدمآ  دوخ  هب  نم 

. مدومن طبض  ًاقیقد  ار  هثداح  خیرات  مدرک و  لقن  وا  يارب  مدوب  هدید  ار  هچنآ  نم  تسا ؟ روطچ  تلاح  تفگ : نم  هب  درک  دیرجت 
ایوج لوتقم  لاح  زا  نم  دندرک ، تاقالم  نم  اب  هک  یماگنه  دندمآ . دهـشم »  » هب اتـسور  یلاها  زا  رفن  دـنچ  تشذـگ  نایرج  نیا  زا  هام  ود 

؟ تسا روطچ  شلاح  مدیسرپ  میوگب  وا  لتق  زا  ینخس  هکنیا  نودب  مدش و 
. تسا هدشن  هتخانش  وا  لتاق  اما  میاهتفای ! رهن  رانک  رد  ار  وا  دسج  دناهتشک و  ار  وا  لبق  هام  ود  هنافسأتم  دنتفگ :

دندمآیم نم  تاقالم  هب  هتسد  هتسد  مدرم  منیبب ، کیدزن  زا  ار  ناتـسود  ناگتـسب و  ات  مدمآ  هد  هب  نم  تشذگ ، نایرج  نیا  زا  لاس  تفه 
منیبب وگب  یتسار  متفگ : مدرک و  توعد  دوخ  کیدزن  هب  ار  وا  دـش  تولخ  سلجم  هک  یماـگنه  دـمآ ، سلجم  هب  لـتاق  صخـش  هکنیا  اـت 

؟ تشک ار  ینالف  نآ  اب  درک و  دنلب  یسک  هچ  ار  لیب  نآ  سپ  متفگ : درک  یعالطا  یب  راهظا  وا  تسا ؟ هدوب  یسک  هچ  ینالف  لتاق 
. دنک وگزاب  نم  يارب  ار  نایرج  دش  راچان  مربخاب ، عوضوم  نیا  زا  نم  هک  دیمهف  دیرپ و  شتروص  زا  گنر 

لـالح ار  وت  هک  یهاوخب  اـهنآ  زا  اـی  يزادرپب و  وا  هثرو  هب  ار  وا  هید  يورب  دـیاب  هک  میوگب  وت  هب  متـساوخیم  یلو  متـسنادیم  نم  متفگ :
«. دننک
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؟ دنیوگیم هچ  عوضوم  نیا  ربارب  رد  اهیّدام 

میراد لوبق  ار  هدیدپ  نیا  ام  دنیوگیم : حور ، ندوب  يدام  نارادفرط  تسین ، يراکنا  لباق  عوضوم  یسیطانغم  باوخ  عوضوم  هک  اجنآ  زا 
رثا باوـخ  نیا  اریز  تسا ، يزغم  هداـم  یئایمیـشوکیزیف  صاوـخ  زا  ریغ  يزیچ  حور  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  تسا و  ياهداـس  هلئـسم  یلو 

ای یناملـس و  یچیق  تخاونکی  يادـص  یتح   ) دربیم ورف  باوخ  رد  ار  وا  هک  تسا  لمع  کی  رارکت  رطاخ  هب  یگتـسخ  همیمـض  هب  نیقلت 
سح دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  ناسنا  باوخ  نیا  رد  یلو  دربیم )! ورف  باوخ  هب  ار  ناسنا  یهاـگ  ویتوموکل ، تخاونکی  يادـص 

. دوشیم راکشآ  يو  زا  يراثآ  نیقلت ، رثا  رب  سپس  ددرگیم و  نآ  نیشناج  وا  يریذپ  نیقلت 
نینچ دهد ، ماجنا  یتاکرح  نیقلت  رثا  رب  دور و  ورف  باوخ  رد  ناسنا  هک  دوب  نیا  هب  رـصحنم  یـسیطانغم  باوخ  رگا  تشاد  هجوت  دـیاب  اما 

زا یهاگآ  تسین و  انـشآ  نآ  اب  هک  ییاهنابز  هب  نتفگ  نخـس  رگید و  طاـقن  هب  حور  ندرک  رفـس  یلو  دوب . لوبق  لـباق  نآ  يارب  يریـسفت 
دوجو رد  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  و  دـش ، دـهاوخن  لح  اهریـسفت  تاهیجوت و  هنوگنیا  اب  تسا  جراـخ  وا  تاـمولعم  دودـح  زا  هک  یلئاـسم 
يدام نیناوق  لوصا و  اب  هک  يروآ  تفگـش  راثآ  تسا و  هتفهن  دـنیوگیم  ام  هب  يدام  یعیبط و  مولع  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  تقیقح  ناسنا 

. دهدیم ناشن  دوخ  زا  تسین  راگزاس 
***
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ایؤر باوخ و  - 3

هراشا

. تسا هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  نادنمشناد  رکف  هراومه  هبنج  ود  زا  باوخ  هلأسم 
؟ دوشیم ادیپ  ناسنا  رد  یکیژولویزیف  تارییغت  عون  هچ  باوخ  لاح  رد  ًالوصا  دوریم ؟ باوخ  هب  ناسنا  ارچ  تسیچ ؟ باوخ  - 1

؟ تسا هنوگچ  تسیچ و  دوشیم  هدیمان  ایور  دنیبیم و  باوخ  رد  ناسنا  هک  ار  ییاههنحص  - 2
رید زا  هلئـسم  نیا  دهدیم  ناشن  هک  تسا ، هدش  زاربا  ایؤر  تقیقح  باوخ و  هرابرد  هیرظن  اهدص  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هتفگ  هب  نونک  ات 

زاربا ثحب  نیا  رد  هک  تسا  یتارظن  نیرتمهم  زا  ياهدرـشف  میروآیم  اجنیا  رد  ام  هچنآ  هدوب و  نادنمـشناد  یـسررب  هعلاطم و  دروم  نامز 
. تسا هدش 

؟ دوریم باوخ  هب  ناسنا  هک  دوشیم  هچ  مینیبب  ات  میزادرپیم  باوخ  تقیقح  لصا  هب  تسخن 
. درک میهاوخ  لابند  تسا  ام  ثحب  یلصا  هطقن  هک  ایؤر »  » تقیقح هرابرد  ار  دوخ  ثحب  دعب 

زکرم نیا  ياهتیلاعف  مامت  هاگ  چـیه  تسا  یهیدـب  هاگآدوخ ،) ياهتیلاعف   ) ناسنا يزغم  ياهتیلاعف  زا  یتمـسق  ندـش  لـیطعت  ینعی  باوخ 
! گرم اب  تسا  يواسم  نآ  یمومع  لیطعت  اریز  دوشیمن  لیطعت  ندب  یهدنامرف 

زا یتمـسق  ینعی  دـنباوخیم ، ناـهایگ  یتـح  تاـناویح و  همه  تسه ، هدـنز  تادوجوم  ماـمت  رد  باوـخ  نادنمـشناد  زا  یعمج  هدـیقع  هب 
یتایح  ياهتیلاعف 
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(1). دوشیم لیطعت  زور  بش و  تشذگ  اب  بوانتم  روطب  اهنآ 

تروص هب  یمـسج  ياهتیلاعف  دوریم و  ورف  باوخر  دنکیم و د  لیطعت  ار  دوخ  ياهتیلاعف  زا  یتمـسق  ناسنا  زغم  دوشیم  روطچ  هکنیا  اما 
هداد نآ  هب  یناوارف  ياهخـساپ  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دربیم ؟ شباوخ  ناسنا  هک  دوشیم  هچ  هداـس  ناـبز  هب  و  دـیآیم ، رد  میـالم  دـنک و 

: تسا ریز  هیرظن  هس  اهنآ  نیرتمهم  و  تسا ، هدش 
یکیزیف  لماع  هیرظن  - 1

ییایمیش  لماع  هیرظن  - 2
یبصع  لماع  هیرظن  - 3

: دیوگیم هیرظن  نیتسخن 
هجوتم نوخ  هک  یماگنه  تساـهاپ ، ندـب و  نیئاـپ  ياهتمـسق  يوس  هب  زغم  زا  نوخ  لاـقتنا  نآ  یلـصا  تلع  دراد و  یکیزیف  لـماع  باوخ 

. تسا هتفر  باوخ  هب  میئوگیم  عقوم  نیا  رد  دنکیم  لیطعت  ار  دوخ  تیلاعف  زا  یتمسق  زغم  دیسر  زغم  هب  رتمک  دش و  ندب  نیئاپ  ياهتمسق 
- دوشیم هدیمان  ییوزارت  باوختخت  هک  دـناهدرک - هدافتـسا  یـصوصخم  ياهباوختخت  زا  دوخ ، هدـیقع  تابثا  يارب  هیرظن  نیا  نارادـفرط 
وا رـس  نتفر  باوـخ  زا  لـبق  هک  دـهدیم  ناـشن  هبرجت  دـشکیم ، زارد  اـهباوختخت  نیا  يور  دور  ورف  باوـخ  هب  دـهاوخیم  هک  یـصخش 

تسا  رتنیگنس 

مَْون َو ال  ُۀنِـس  ُهُذُخاَت  i ال  :» \ دـیوگیم نآرق  هک  روط  نامه  تسادـخ  كاپ  تاذ  درادـن ، هار  وا  تاذ  رد  باوخ  هک  يدوجو  اهنت  يرآ  - 1
هیآ 255. (، 2 هرقب ( هروس  دریگیمن -» ارف  ار  وا  ینیگنس  کبس و  باوخ  هاگ  چیه  « E

، دنوادخ تاذ  زج  هدنز ، تادوجوم  همه  هللا E ؛ اَلَخ  ام  ُمانَی  ِّیَح  ُّلُـک   i :» \ دومرف هک  هدـش  لقن  ع ) قداص ( ماما  زا  هک  تسا  نیا  بلاـج  و 
«. دنباوخیم
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هک دهدیم  ناشن  دوشیم و  رتنیگنـس  اهاپ  فرط  تفر  باوخ  هب  هک  یماگنه  اما  هدرک ، بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نوخ  يرتشیب  رادـقم  اریز 

. تسا هدش  ندب  زا  تمس  نآ  هب  هجوتم  نوخ 
ناشن ار  باوخ  یلـصا  لـماع  دـناوتیمن  هجو  چـیه  هب  یلو  دـشابیم - شیاـمزآ  هب  یکتم  نوچ  تسا - لوبق  لـباق  ًاـتاذ  هچرگ  هیرظن  نیا 
رگید ترابع  هب  دوشیم و  اهاپ  يوس  هب  هجوتم  هدرک و  اهر  ار  زغم  نوخ ، یلماع  هچ  رثا  رب  هک  دـنامیم  یقاب  لاؤس  نیا  ياـج  اریز  دـهد ،

. ار نآ  ندمآ  دیدپ  یلصا  لماع  هن  دناهدرک  نایب  ار  باوخ  هجیتن  اهنآ 
ار زغم  زا  یشخب  هک  دوشیم  عمج  ناسنا  ندب  رد  یمومس  ششوک ، شالت و  ماگنه  هب  دنیوگیم : یئایمیـش ) لماع   ) مود هیرظن  نارادفرط 

. دوشیم رادیب  باوخ  زا  دش  بذج  ناسنا  ندب  رد  مومس  نیا  هک  یماگنه  دزادنایم و  راک  زا 
هک یلاح  رد  دوشیم ، رادـیب  باوخ  زا  هبترم  کی  دوریم و  باوخ  هب  ناسنا  ارچ  هک  دـنزاس  نشور  ار  بلطم  نیا  دناهتـسناوتن  اـهنآ  یلو 

تلاح هب  يرادیب  تلاح  زا  ًاجیردت  دیاب  ناسنا  نیاربانب  یجیردت ، مه  نآ  ندش  لئاز  تسا و  یجیردـت  عوضوم  کی  تیمومـسم  مینادیم 
هدـیدپ ود  نیا  و  تسین ، نینچ  هک  یلاح  رد  دوش  رادـیب  ًاجیردـت  نینچمه  دور و  ورف  لماک  باوخ  سپـس  یگدز و  باوخ  باوخ و  همین 

رد نتفر  ورف  هظحل  یلو  دور  ورف  باوخ  هب  ات  دـنامب  رتسب  رد  تعاس  کی  ناـسنا  تسا  نکمم  هتبلا  دریگیم ، ماـجنا  نآ »  » کـی رد  اـبلاغ 
راگزاس ندوب  یجیردـت  هلأـسم  اـب  نیا  و  دریگیم ، ماـجنا  هظحل  کـی  رد  زین  ندـش  رادـیب  هک  روطناـمه  تسین ، شیب  هظحل  کـی  باوخ 

. دشابیمن
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: دیوگیم موس  هیرظن 

دباوخیم ناسنا  داتفا  راک  زا  لاعف  متـسیس  نیا  هک  یماگنه  درادیم ، او  راـک  هب  ار  زغم  هک  دراد  دوجو  لاـعف  متـسیس  کـی  یمدآ  زغم  رد 
. دوشیم شوماخ  یگتسخ  رثا  رب  دراد  ار  لیبموتا  زاگ  مکح  هک  یبصع  لاعف  متسیس  نیا 

؟ دتفایم راک  زا  یبصع  لاعف  متسیس  نیا  ارچ  و  تسیچ ؟ یگتسخ  نیا  اما 
. دنرادن نآ  يارب  زونه  ینشور  خساپ  هک  تسا  یتالاؤس  اهنیا 

نیا یلـصا  زار  زونه  تسا  هدش  باوخ  تقیقح  هرابرد  هک  ییاهیـسررب  اهوگتفگ و  مامت  اب  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
. درادرب نآ  يور  زا  هدرپ  نادنمشناد  هدنیآ  تاقیقحت  تسا  نکمم  تسا و  هدنام  یقاب  ماهبا  زا  ياهدرپ  رد  هلئسم 

ندید باوخ  ایؤر و 

كانتشحو و زیگنامغ ، ریذپلد و  ابیز ، تشز و  نوگانوگ  ياههنحـص  نامه  تسا . ایؤر » ندید و  باوخ  ، » رتمهم ندیباوخ  هلأسم  لصا  زا 
. دنیبیم باوخ  رد  ناسنا  هک  ازفا  حور 

؟ تساجک ایؤر  یلصا  همشچرس  تسیچ و  دنیبیم  باوخ  رد  هک  یئاه  هنحص  نیا  یتسار  هک  هدوب  رکف  نیا  رد  ناسنا  هشیمه 
؟ دزاسیم مسجم  ناسنا  ربارب  رد  باوخ  تاعاس  رد  ار  اههنحص  نیا  هک  تسا  راک  رد  يزومرم  لماع  هچ 

: درک میسقت  شخب  ود  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  هدش  يدایز  ياهریسفت  ایؤر ، تقیقح  هرابرد 
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يدام  ریسفت  - 1

یحور  ریسفت  - 2
: دشاب هتشاد  دناوتیم  تلع  دنچ  ایؤر  دنیوگیم  اهیدام 

هداد ماجنا  هتـشذگ  ياهزور  رد  ناسنا  ار  هچنآ  ینعی ؛ دشاب  ناسنا  هنازور  ياهراک  میقتـسم  هجیتن  ایؤر  ندید و  باوخ  تسا  نکمم  فلا :
. ددرگ مسجم  وا  رکف  لباقم  رد  باوخ  ماگنه  هب 

دنیبیم بآ  باوخ  رد  هنشت ، صخش  هک  روط  نامه  دوش ، ییاهباوخ  ندید  ثعاب  هدشن  هدروآرب  ياهوزرآ  هلسلس  کی  تسا  نکمم  ب :
! ...(. هناد هبنپ  دنیب  باوخ  رد  رتش  دناهتفگ : میدق  زا  و   ) دنیبیم ار  رفس  زا  وا  ندمآ  باوخ  تسا  ياهدرک  رفس  راظتنا  رد  هک  یسک  و 

دزد زا  اـهنت  هناـخ  رد  هک  یناـسک  هدـش  هبرجت  ررکم  اریز  دـنیبب ، ار  نآ  باوـخ  ناـسنا  هک  دوـش  ثعاـب  يزیچ  زا  سرت  تـسا  نـکمم  ج :
تقیقح نیمه  هب  هراـشا  نیبـم » هتفـشآ  باوخ  باوخب و  رتـش  زا  رود   » فورعم لـثملا  برـض   ) دـننیبیم دزد  باوخ  بش  دـنراد  تشحو 

(1) (. تسا
راـهظا یحورـشم  تامدـقم  یط  اـهنآ  دـنراد ؛ باوخ  يارب  يرگید  يداـم  ریبعت  ریـسفت و  عون  کـی  دـیورف  بتکم  ناوریپ  اهتـسیدیورف و 

« نم  » بیرف يارب  یئاهلیدبت  رییغت و  اب  هشیمه  هک  ياهتفوکرس  هدز و  سپاو  تالیامت  ياضرا  زا  تسا  ترابع  ایؤر  باوخ و  هک : دنرادیم 
(2). دنروآیم يور  هاگآدوخ  هصرع  هب 

. تسا شخب  ود  رب  لمتشم  ناور  هک  هلئسم  نیا  لوبق  زا  دعب  هکنیا : حیضوت 
يرایتخا  يدارا و  تامولعم  هنازور و  تارکفت  هب  هچنآ   ) هاگآ شخب  »

هحفص 196. ینارا ، رتکد  يژولوکیسپ  زا  سابتقا  - 1

هحفص 136. دیورف ، يواکناور  لوصا  - 2
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(. دراد طابترا  ناسنا 

.( تسا هدیدرگ  ناهنپ  هدشن ، ءاضرا  لیم  کی  تروص  هب  نطاب  ریمض  رد  هچنآ   ) هاگآان شخب  »
ماگنه هب  دـناهتفرگ ، ياج  ام  نطاب  ریمـض  رد  مینک و  اضرا  ار  اهنآ  میاهتـسناوتن  یللع  هب  میراد و  ام  هک  یلایما  دوشیم  رایـسب  دـنیوگیم :

سکعنم رییغت  نودب  یهاگ  دروآیم ، يور  هاگآدوخ  هلحرم  هب  یلیخت  عابشا  عون  کی  يارب  دتفایم  راک  زا  هاگآدوخ  متـسیس  هک  باوخ 
ياهتروص هب  هداد و  لکش  رییغت  یهاگ  و  دنکیم ) هدهاشم  باوخ  ملاع  رد  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  بوبحم  هک  یقـشاع  دننامه   ) دنوشیم

. دنراد ریبعت  هب  زاین  تروص  نیا  رد  هک  دنوشیم  سکعنم  یبسانم 
ریمـض  » ندـناوخ يارب  یبوخ  هلیـسو  دـنناوتیم  اـهنت  دـهدیمن ، ربخ  زگره  هدـنیآ  زا  تسا و  هتـشذگ  هب  طوبرم  هشیمه  اـهایؤر  نیارباـنب 

ياهباوخ زا  هک  دوشیم  رایسب  تسا  هاگآان  ریمـض  فشک  هب  یکتم  هک  یحور  ياهیرامیب  نامرد  يارب  تهج  نیمه  هب  و  دنـشاب ، هاگآان »
. دنریگیم کمک  رامیب 

رد ناسنا  رگا  اًلثم  هک  دـندقتعم  دنتـسه و  لئاق  هطبار  ندـب » یئاذـغ  ياهزاین   » و ایؤر » باوخ و   » ناـیم سانـشاذغ ، نادنمـشناد  زا  یـضعب 
! تسا هدش  مک  وا  ندب  نیماتیو ث  دبال  دکچیم  نوخ »  » شنادند زا  دنیبب  باوخ 

. تسا مسق  دنچ  رب  ایؤر  باوخ و  دنیوگیم : اهنآ  دنراد ، اهباوخ  يارب  يرگید  ریسفت  یحور ، هفسالف  اما  و 
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. دهدیم لیکشت  ار  ناسنا  ياهباوخ  زا  یمهم  شخب  هک  اهوزرآ ، لایما و  یگدنز و  هتشذگ  هب  طوبرم  ياهباوخ  - 1

(. دشاب هتشاد  یناور  ياههزیگنا  تسا  نکمم  هچ  رگا   ) تسا لایخ  مهوت و  يورین  تیلاعف و  لولعم  هک  موهفمان  ناشیرپ و  ياهباوخ  - 2
. دهدیم یهاوگ  نآ  زا  تسا و  هدنیآ  هب  طوبرم  هک  ییاهباوخ  - 3

تـسا هدید  دوخ  یگدنز  لوط  رد  ناسنا  هک  ییاه  هنحـص  مسجت  نتفرگ و  ناج  هتـشذگ و  یگدـنز  هب  طوبرم  ياهباوخ  هک  تسین  کش 
ناسنا هک  تسا  يراکفا  دننامه  و  ناشیرپ ، راکفا  هجیتن  هک  مالحا  ثاغضا  حالطصا  هب  ناشیرپ و  ياهباوخ  نینچمه  دنرادن ، یصاخ  ریبعت 

ناسانـشناور و هچ  رگا  دشاب ، هتـشاد  دـناوتیمن  یگدـنز  هدـنیآ  لئاسم  هب  تبـسن  یـصاخ  ریبعت  زین  دـنکیم  ادـیپ  نایذـه  بت و  لاح  رد 
ياهیرامیب نامرد  يارب  يدیلک  ار  اهنآ  هدرک و  هدافتـسا  يرـشب  هاگآان  ریمـض  هب  نتفای  تسد  يارب  ياهچیرد  ناونع  هب  اهنآ  زا  ناواکناور 

. دننادیم یناور 
. یگدنز هدنیآ  ثداوح  يارب  هن  تساهیرامیب ، همشچرس  ندرک  ادیپ  ناور و  رارسا  فشک  يارب  اهنآ  باوخ  ریبعت  نیاربانب 

يریبـعت هجو  چـیه  هب  هـک  دنـشابیم  نـشور  حیرـص و  ياـهباوخ  یتمـسق  تـسا ، هبعـش  ود  ياراد  زین  هدـنیآ  هـب  طوـبرم  ياـهباوخ  اـما  و 
. دریذپیم ققحت  کیدزن  ای  رود  هدنیآ  رد  بجعت ، تیاهن  اب  یتوافت ، نیرتمک  نودب  یهاگ  دنهاوخیمن و 

ریبعت هب  دـنمزاین  هتفای و  لکـش  رییغت  یحور  ینهذ و  صاـخ  لـماوع  رثا  رب  هدـنیآ  ثداوح  زا  تیاـکح  نیع  رد  هک  تسا  ییاـهباوخ  مود ،
. تسا

یخیرات بتک  یبهذم و  عبانم  رد  اهنت  هن  درک ، راکنا  ناوتیمن  ار  اهنآ  همه  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياههنومن  اهباوخ  نیا  زا  کی  ره  يارب 
زا یئاه  هنومن 
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ار همه  ناوتیمن  زگره  هک  ياهزادنا  هب  تسا  هداد  خر  ررکم  میسانشیم  هک  یناسک  ای  ام  دوخ  یصوصخ  یگدنز  رد  هکلب  هدش  رکذ  نآ 

اًلماک دارفا  زا  هتـشادرب و  هدـنیآ  ثداوح  يور  زا  هدرپ  یبیجع  زرط  هب  هک  ار  ییاـهباوخ  زا  هنومن  دـنچ  اـجنیا  رد  تسناد . فداـصت  لولعم 
: میوشیم روآدای  میاهدینش  دامتعا  دروم 

: درکیم لقن  نینچ  دوب  نارهت  گرزب  ياملع  زا  هک  یبنلادبع  ازریم  اقآ  موحرم  نادمه  قوثو  دروم  اًلماک  فورعم و  ياملع  زا  یکی  - 1
عوضوم نیمه  رابتعا  هب  و  دشیم ، هداتـسرف  نم  يارب  ناردـنزام  زا  ناموت  دـصکی  دودـح  رد  یغلبم  لاس  ره  مدوب  ارماس  رد  هک  یماگنه  »

ربخ نم  هب  لاسکی  مدرکیم . ادا  ار  دوخ  ياهیهدـب  ماـمت  هجو ، نآ  لوصو  ماـگنه  هب  مدومنیم و  یئاهـضرق  مدرکیم  ادـیپ  زاـین  هک  اًـلبق 
تحاران رکف  نیمه  اب  مدـش و  تحاران  رایـسب  دوشیمن ، هداتـسرف  یهجو  نیاربانب  هدوب و  دـب  رایـسب  تـالوصحم  عضو  لاـسما  هک  دـنداد 

: دومرف دز و  ادص  ارم  هک  مدید  ار  ص )  ) مالسا ربمایپ  باوخ  رد  ناهگان  مدیباوخ ،
. رادرب تسه  نآ  رد  ناموت  دص  کی  و  درک ) یبالود  هب  هراشا   ) نک زاب  ار  بالود  نآ  رد  زیخرب  سکنالف 

نایعیـش گرزب  عجرم  يزاریـش  يازریم  موحرم  هداتـسرف  مدید  دوب  رهظ  زا  دعب  دـندز  ار  هناخ  رد  تشذـگن  يزیچ  مدـش  رادـیب  باوخ  زا 
قاطا رد  مدـید  متفر  دـهاوخیم ، ارم  گرزب  درم  نآ  هچ  يارب  عقوم  نیا  رد  هک  مدرک  بجعت  نم  دـهاوخیم ، ار  امـش  ازریم  تفگ : تسا 

زاب ار  بالود  نآ  رد  یبنلادـبع  ازریم  تفگ : نم  هب  يزاریـش  يازریم  موحرم  هاـگان  مدوب  هدرک  شومارف  ار  دوخ  باوخ  نم  هتـسشن ، دوخ 
يزیچ متساوخ  مدرک ، بجعت  تخس  هثداح  نیا  زا  دیسر و  مرظن  هب  باوخ  ناتـساد  هلـصافالب  رادرب ! تسه  اجنآ  رد  ناموت  دصکی  نک و 

هتفگ  هنیمز  نیا  رد  ینخس  تسین  لیام  مدرک  ساسحا  میوگب ،
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. مدمآ نوریب  متشادرب و  ار  هجو  دوش ،

تحاران وا  تسار  تسد  تشاد ، يدنزرف  يزیربت  موحرم  بدالا » ۀناحیر   » باتک هدنسیون  درکیم  لقن  تسا  دامتعا  دروم  هک  یتسود  - 2
. دورب ناملآ  هب  هجلاعم  يارب  دش  انب  دریگب ، تسد  هب  ملق  تسناوتیم  تمحز  هب  هک  يروطب  تشاد ) دیدش  مسیتامر  دیاش  ( ؛ دوب

متـشون تعاس  زور و  دـیق  اب  ار  نایرج  مدرک و  زاب  ار  میوقت  تسا ، هتفر  ایند  زا  مردام  مدـید  باوخ  رد  مدوب  هک  یتشک  رد  دـیوگیم : وا 
نایرج مدرک و  بجعت  دنراد ، نت  رد  یکـشم  سابل  مدید  دندمآ  نم  لابقتـسا  هب  ناگتـسب  زا  یعمج  متـشگرب  ناریا  هب  هک  یتدـم  زا  دـعب 
میوقت مداتفا ، باوخ  نایرج  دای  هب  هلصافالب  هدرک ، توف  مردام  هک  دندرک  یلاح  نم  هب  ًاجیردت  هرخالاب  دوب  هتفر  مرطاخ  زا  یلکب  باوخ 

. تسا هتفر  ایند  زا  مردام  زور  نامه  رد  تسرد  مدید  مدرک  لاؤس  ار  توف  زور  مدروآ و  نوریب  ار 
ًاتبسن تمیق  هب  یعیـسو  ریاب  نیمز  نیوزق  یکیدزن  رد  هک  دنکیم  لقن  قباس  فورعم  لاجر  زا  یکی  زا  مهدزناش ، لاس  ایند ، همانلاس  رد  - 3
يارب يدیما  چیه  اریز  دننادیم  هابتشا  عون  کی  ار  نآ  همه  دریگیم و  رارق  ناتسود  تمالم  دروم  يدوز  هب  هک  دنکیم  يرادیرخ  يدایز 

هدافتسا بآ  هب  ندیسر  هاچ و  رفح  يارب  دیدج  نیسدنهم  میدق و  ياهینقم  زا  دنکیم و  شـشوک  ردق  ره  دوبن . نیمز  نآ  يارب  بآ  هیهت 
رب شـشوک  زا  تسد  تشاد ، یبیجع  راکتـشپ  هک  اجنآ  زا  یلو  دوب  هدرک  ناـشیرپ  رایـسب  ار  وا  ناـیرج  نیا  دریگیمن ، ياهجیتن  دـیامنیم 

لوغـشم نیمز  نآ  رد  هک  دـنیبیم  باوخ  رد  یبش  هکنیا  ات  دـنکیم  سویأم  ار  وا  مک  مک  اهـششوک  نیا  رد  وا  ياهیماکان  اـما  تشادیمن ،
نآ  يادرف  دشوجیم ، نآ  زا  بآ  هک  دسریم  ياهطقن  هب  ناهگان  تسا  بآ  نتفای  يارب  شدرگ 
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يزیچ دـهدیم ، ار  نآ  رفح  روتـسد  دـنکیم و  ادـیپ  دوـب  هدـید  باوـخ  رد  هـک  ار  ياهـطقن  دوریم و  نـیمز  هـعطق  ناـمه  غارـس  هـب  زور 

. دیامنیم ناروف  نآ  زا  ناوارف  بآ  هک  درذگیمن 
نم رگا  : » دسیونیم نینچ  فسوی »  » هروس هب  طوبرم  تایآ  لیذ  نآرقلا » لالظ  یف   » ریسفت رد  بطق ، دیس  یمالـسا ، فورعم  هدنـسیون  - 4
دـش عقاو  مدوب - اکیرمآ  رد  هک  یماگنه  مدوخ - يارب  هک  ار  ینایرج  مناوتیمن  هاگ  چیه  منک ، راکنا  دـناهتفگ  ایؤر  هرابرد  ار  هچنآ  مامت 

اب ماهدازرهاوخ   ) تسین ندـید  هب  رداق  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  شنامـشچ  نوخ  ماهداز  رهاوخ  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  اجنآ  رد  میامن ، راـکنا 
زا ًاصوصخم  متـشون و  رـصم  هب  ماهداوناخ  يارب  ياهمان  ًاروف  مدش ، شحوتم  باوخ  نیا  زا  نم  دـندوب .) رـصم  رد  ماهداوناخ  ياضعا  ریاس 

یلخاد يزیر  نوخ  هب  التبم  وا  مشچ  هک  دندوب  هتشون  دیسر ، متـسد  هب  همان  باوج  تشذگن  يزیچ  مدرک  لاؤس  ماهدازرهاوخ  مشچ  عضو 
هدهاشم رد  هک  دوب  يروط  وا  مشچ  یلخاد  يزیرنوخ  هکنیا  هجوت  لباق  تسا ، هجلاعم  لوغـشم  نونکا  مه  تسین و  ندـید  هب  رداق  هدـش و 

نیا یتح  نم  دوب ، هتـشگ  مورحم  مشچ  یئانیب  زا  لاح  ره  هب  دوب  رّـسیم  نآ  ندـید  یکـشزپ  لـیاسو  اـب  اـهنت  و  دوبن ، تیؤر  لـباق  یلومعم 
«. مدید راکشآ  لکش  هب  باوخ  رد  ار  ینورد  يزیرنوخ 

نآ زا  شیب  هدرک  فشک  ار  لاح  هب  طوبرم  یناهنپ  قیاقح  اـی  هدـنیآ و  هب  طوبرم  قیاـقح  هتـشادرب و  يرارـسا  يور  زا  هدرپ  هک  ياـهباوخ 
ناتـسود زا  قیقحت  اب  دـننک ، فداصت  رب  لمح  ار  اهنآ  ای  و  دـنراذگب ، اهنآ  همه  يور  راکنا  تشگنا  دـنناوتب  رواب  رید  دارفا  یتح  هک  تسا 

هب  دیناوتیم  ًابلاغ  دوخ  کیدزن 
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. دیبای تسد  اهباوخ  نیا  زا  ییاه  هنومن 

ناوتیم حور  لالقتسا  هب  داقتعا  و  یحور ، هفسالف  ریسفت  اب  اهنت  و  دنتـسین ، ریبعت  لباق  زگره  ایؤر » يدام  ریـسفت   » قیرط زا  اهباوخ  هنوگنیا 
. دومن هدافتسا  ناوتیم  حور  لالقتسا  يارب  يدهاش  ناونع  هب  اهنآ  عومجم  زا  نیاربانب  درک ، ریسفت  ار  اهنآ 

ناضاترم زیگناتریح  لامعا  یتاپهلت و  4 و 5 -

هراشا

يزیچ نامه  نیا  و  تسا ، رود  ياـههار  زا  ًاـصوصخم  رکف  لاـقتنا  هلئـسم  یبرجت  قرط  زا  حور  لالقتـسا  تاـبثا  يارب  مجنپ  مراـهچ و  هار 
. دوشیم دای  نآ  زا  مشش  سح   » ناونع هب  زورما  هک  تسا 

رگیدـکی اب  يداع  لئاسو  اب  هکنآ  نودـب  دـنناوتیم  مزال  ياـهنیرمت  زا  سپ  دـنراد ، یحور  یفاـک  یگداـمآ  هک  رفن  ود  هک  بیترت  نیا  هب 
. دنناوخب رود  هار  زا  ار  رگیدکی  راکفا  دننزب  فرح 

لاقتنا ینعم  هب  یتاپهلت  هملک  ًالوصا  و  دریذپ - ماجنا  هداتفا  رود  رهش  ود  رد  یهاگ  رهش و  کی  ای  هسلج  کی  رد  تسا  نکمم  زین  راک  نیا 
-. تسا رود  طاقن  زا  رکف 

لد نورد  رد  ياهدش  هتخانش  لماع  نودب  هبترم و  کی  یمیمص  ناتـسود  کیدزن و  ناگتـسب  ناردام و  ناردپ و  هک  هدش  شیامزآ  ررکم 
دوشیم مولعم  هک  درذـگیمن  يزیچ  دـننادب ، ار  نآ  لیلد  ناشدوخ  هکنآ  نودـب  دـننکیم  بارطـضا  یتحاران و  شیوشت و  ساسحا  دوخ 

کی هب  تسد  هدرکیم و  دادمتـسا  دوخ  بلق  اب  رود  هار  نامه  زا  ایوگ  تسا و  هدوب  هداد  خر  اهنآ  هقالع  دروم  درف  يارب  يراوگان  هثداح 
. تسا هدز  یناور  هرباخم 
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نیا رد  ار  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  نوگانوگ  مدرم  زا  يدایز  ياـههنومن  گرم » رارـسا   » باـتک رد  یکلف  فورعم  دنمـشناد  نویراـمالف » »

ار اهنآ  همه  میناوتیم  ایآ  یلو  مینادـب  یگداس  ای  لیخت و  هابتـشا و  ای  یفداصت و  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  ام  هک  ضرف  هب  دـنکیم - لـقن  هنیمز 
؟ میئامن راکنا 

هنوگچ مینادـب  يدام  هدـیدپ  کی  ًافرـص  ار  رکف »  » رگا و  تسا ؟ هیجوت  لباق  حور  يارب  يدام  ياهریـسفت  قیرط  زا  رکف  لاقتنا  هلئـسم  اـیآ 
؟ دشابن حرطم  وا  يارب  ناکم  نامز و  هلئسم  یتح  دنک و  ادیپ  لاقتنا  لقن و  نینچ  نیا  يدام  لئاسو  زا  هدافتسا  نودب  دناوتیم 

زاـب تکرح  زا  اـی  دـنروآیم و  رد  تکرح  هب  اوـه  رد  ار  یماـسجا  يزیچ  هب  ندز  تسد  نودـب  هدارا و  يورین  اـب  هـک  ناـضاترم  تاـیلمع 
ناوج کی  هک  دوب  هدـش  رکذ  نآ  زا  یئاههنومن  دـئارج  رد  ًاریخا  هک   ) دننکـشیم اـی  دـننکیم و  جـک  هاـگن  اـب  ار  يزلف  ءایـشا  دـنرادیم ،

جک ار  يزلف  ءایشا  رواب  رید  ياهیسیلگنا  زا  يدایز  تیعمج  مشچ  ربارب  رد  ددعتم و  ناراگنربخ  روضح  رد  ناتـسلگنا  رد  هنوگچ  ضاترم 
رـسارس هب  اهیراگنربخ  دادیم و  ماجنا  ار  اهراک  هنوگ  نیا  رفن  نارازه  مشچ  ربارب  رد  ایند  فلتخم  طاقن  رد  ناتـسلگنا  رد  اـهنت  هن  درکیم 

(. دندرک هرباخم  ناهج 
ندروآ و نوریب  زا  سپ  دننکیم و  نفد  كاخ  ریز  رد  هدراذـگ و  یتوبات  رد  هتفه  دـنچ  ای  کی  يارب  ار  ضاترم  درف  کی  یهاگ  هکنیا  ای 
هک دـندوب  هتـشون  تاـعوبطم »  » زا یکی  رد  ار  نآ  هنومن  هکناـنچ  ددرگیم ، زاـب  یلبق  یگدـنز  تلاـح  هب  ًاجیردـت  نداد  یعونـصم  سفنت 

ار راک  نیا  ود » يو  سویدولک   » مان هب  یسیلگنا  مکاح  ربارب  رد  دنه  ياهرهش  زا  یکی  رد  سل  کیراه   » مان هب  یضاترم 
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. داد ماجنا 

يرادـساپ ربـق  راـنک  رد  زور  بش و  نـالوارق  دـندرپس و  كاـخ  هـب  هدرک و  موـم  رهم و  هدراذـگ و  یتوباـت  رد  ار  وا  هـک  بـیترت  نـیا  هـب 
ار وا  زور  نیدنچ  زا  دعب  دندرکیم ، هدهاشم  ار  بیجع  شیامن  نیا  دـندوب و  رـضاح  ربق  رانک  رد  وا  نادـیرم  زا  رفن  نارازه  و  دـندرکیم ،

هتـسهآ دـشیمن ، هدـید  وا  رد  تایح  زا  يراثآ  دوب و  هدـش  کشخ  ًارهاظ  ندـب  هدروخ و  كورچ  ضاـترم  ندـب  تسوپ  دـندروآ ، نوریب 
. دمآ شوه  هب  دنداد و  وا  هب  یعونصم  سفنت  دنتخیر و  وا  رب  مرگ  بآ  هتسهآ 

میناوتیم هنوگچ  ار  قوف  هداعلا  قراخ  زیگناتفگـش و  لامعا  مینادـب  يزغم  ياهلولـس  ییایمیـش  وکیزیف  صاوخ  زا  ًافرـص  ار  حور  ام  رگا 
لامعا ای  دنک و  جک  ار  يزلف  هلیم  ای  دهد  تکرح  ار  یمـسج  تسا  رداق  هنوگچ  يزغم  ياهلولـس  یئایمیـشوکیزیف  صاوخ  میئامن ، ریـسفت 

؟ دهد ماجنا  نآ  هیبش  رگید  زیگناتریح 
يریگهجیتن 

تسا یقیقح  حور  هک  تسا  نیا  میریگب  یبرجت  یملع و  لیالد  زا  معا  حور ، لاقتسا  هب  طوبرم  ياهثحب  عومجم  زا  میناوتیم  هک  ياهجیتن 
زا دعب  دناوتیم  بیترت  نیا  هب  درادن و  هار  نآ  رد  تسا ، یگدوسرف  یگنهک و  يریذپانف و  هلأسم  هک  هدام  تیصاخ  نیاربانب  هدام و  قوفام 

. دنامب یقاب  ندب  يانف 
يدبا و ناهج  زیخاتـسر و  يوس  هب  یماگ  لاح  ره  رد  یلو  دراد ، توافت  زیخاتـسر  هلئـسم  اب  هچ  رگا  ندـب  يانف  زا  دـعب  حور  ياقب  تابثا 

هلحرم  نیرخآ  ار  گرم  هک  ییاهنآ  هب  دوب  دهاوخ  یخساپ  دوشیم و  بوسحم  گرم  زا  سپ  ملاع 
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رد وا ، دوجو  تارذ  دنکیم و  ناج  یب  ناهج  هب  تشگزاب  گرم ، اب  ناسنا  هک  دـندقتعم  دـننادیم و  وا  يدوبان  انف و  هطقن  ناسنا و  دوجو 

! دباییم نایاپ  زیچ  همه  دوشیم و  مگ  اوه  بآ و  كاخ و  يال  هبال 

مزال يروآدای 

میـشاب و حور  لالقتـسا  رکنم  ام  رگا  ای  و  دراد ؟ حور  لالقتـسا  تابثا  هلئـسم  هب  طابترا  ًامازلا  گرم  زا  سپ  ناهج  زیخاتـسر و  تابثا  اـیآ 
؟ تسا تباث  دوخ  ياج  رد  داعم  هلئسم  زاب  مینادب  هدام  صوخ  زا  ًافرص  ار  حور 

یگدنز داعم و  تابثا  يوس  هب  ياهتسجرب  ماگ  هچ  رگا  نآ ، ندوبن  يدام  حور و  لالقتـسا  تابثا  تفگ : دیاب  ًاحیرـص  لاوس  نیا  خساپ  رد 
يدام ار  حور  دنـشیدنایم و  اـهیدام  بتکم  قباـطم  حور  هراـبرد  هک  يدارفا  درادـن  یعناـم  چـیه  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا ، گرم  زا  سپ 

دوشیم و یـشالتم  مه  زا  ناسنا  ندب  گرم  ماگنه  هب  دنیوگب : هک  بیترت  نیا  هب  دنـشاب  لئاق  گرم  زا  سپ  یگدنز  تمایق و  هب  دـننادیم 
تارذ ناـمه  زیخاتـسر  ماـگنه  هب  سپـس  دـنامیم ، یقاـب  اوه  نیمز و  رد  نآ  تارذ  یلو  دوریم  ناـیم  زا  زین  دوب  نآ  صاوـخ  زا  هک  حور 

، دنتـسویپ مه  هب  یلماوع  تحت  دندوب و  هدنکارپ  زین  ایند  نیا  یگدنز  زاغآ  رد  هک  روط  نامه  تسرد  دندنویپیم و  مه  هب  یطیارـش  تحت 
دوب هدنام  یقاب  ایند  نیا  رد  ییاهیژرنا  تروصب  هک  ام  لامعا  دزاسیم ، ون  زا  ار  ام  دوجو  هتسویپ ، مه  هب  رترثؤم  یلماوع  تحت  مه  زور  نآ 

. دریگیم رارق  ام  ربارب  رد  دنکیم و  ادیپ  ار  ام 
اهرذب ناهایگ ، اههویم ، زا  يرایسب  میتفگ : ًاقباس  دشاب  ناترطاخ  رگا 
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یلگنج تخرد  کی  ياههویم  لثملا  یف  دندرگرب ، تسخن  تروصب  زاب  دنوش و  كاخ  هبترم  نیدنچ  ناهج  نیا  رد  تسا  نکمم  اههناد  و 
ییاذـغ هداـم  تروص  هب  دـنوشیم و  هیزجت  دنـسوپیم و  سپـس  دـنزیریم ، كاـخ  يور  هب  و  دـنوشیم ، ادـج  هخاـش  زا  ندیـسر  زا  سپ 

رد نیا  دنوشیم - رهاظ  ياهویم  تروصب  زاب  هدرک و  یط  ار  قباس  ریـسم  و  دنوشیم ، بذـج  ًاددـجم  تخرد  ياههشیر  قیرط  زا  يرثؤم ،
-. دنتسین حور  ياراد  اههناد  اههویم و  مینادیم  هک  یلاح  رد  تسا  داعم  زا  یکچوک  هنومن  گرم و  زا  سپ  یگدنز  عون  کی  تقیقح 

-. تسا یعطق  دش  رکذ  هک  یلیالد  اب  حور  لالقتسا  دنچ  ره  تسین - حور  تابثا  هلئسم  هب  یکتم  ًامازلا  داعم  تابثا  نیاربانب 
ًارهاظ نآ  تلع  تسا و  هدـش  هیکت  رتمک  نآ  ياقب  حور و  هلئـسم  يور  داعم  هب  طوبرم  ياهثحب  رد  زین  نآرق  تایآ  رد  هکنیا  هجوت  بلاج 

. مینک تابثا  ار  داعم  میناوتیم  زین  حور  ياقب  تابثا  نودب  ام  هک  تسا  نیمه 

نآرق رد  حور  ياقب 

ار داعم  تابثا  میئوگب  میهاوخیم  هکلب  تسا  هدرواین  نایم  هب  نخس  نآ  ياقب  حور و  هلئسم  زا  نآرق  هک  میئوگب  میهاوخیمن  دوشن  هابتـشا 
. تسا هدرکن  نآ  هب  یکتم 

ندـب يانف  هب  نآ  ندـشن  یناف  نآ و  لالقتـسا  حور و  ياقب  زا  تیاکح  هراشا  روطب  ای  ًاحیرـص و  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  تایآ  نآرق  رد 
. دنکیم

نینچ  ادخ  هار  نادیهش  هرابرد  هیآ 169 و 170  نارمع  لآ  هروس  رد  هلمج : زا 
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: میناوخیم

َْمل َنیذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَی  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیحِرَف  َنُوقَزُْری * ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءاـیْحَأ  ْلـَب  اـًتاْومَأ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَـسَْحت  ـال  َو  »
؛ َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی 

هداد يزور  ناشراگدرورپ  دزن  رد  دناهدنز و  اهنآ  هکلب  دـنناگدرم ، دـناهدش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  ربم  نامگ  زگره  ربمایپ )! يا  » )
هب زونه  هک  یناسک  رطاخ  هب  دنلاحـشوخ و  تسا  هدیـشخب  ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هک  یناوارف  ياهتمعن  رطاخ  هب  اهنآ  دـنوشیم ،
هن هک  دننادیم ) دننیبیم و  ناهج  نآ  رد  ار  اهنآ  هتـسجرب  تاماقم  اریز  ، ) دنتقوشوخ هدنیآ ) نادیهـش  نادهاجم و  دـناهدشن /(  قحلم  اهنآ 

«. تشاد دنهاوخ  یمغ  هن  تساهنآ و  رب  یسرت 
حاورا اـب  اـهنآ  حور  اریز  تسین  ادـخ  هار  نادیهـش  صوـصخم  مکح  نیا  هک  مینادیم  دراد و  ءادهـش  حور  ياـقب  رد  تحارـص  هـیآ  نـیا 

نوماریپ وگتفگ  ثحب و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هدـش ، هدرب  ماـن  اـهنآ  زا  اـهنت  رگا  درادـن و  یتواـفت  ندوبن ، ندوب و  يداـم  رظن  زا  نارگید 
(. دوشیم هدافتسا  یبوخ  هب  زین  هیآ  لوزن  نأش  زا  هک  نانچنآ   ) هدوب مدرم  نایم  رد  نادیهش  عضو 

: میناوخیم نینچ  نوعرف  لآ  هرابرد  هیآ 46 ، رفاغ  هروس  رد 
نآ رب  ماش  حبص و  ره  هک  تسا  شتآ  اهنآ  باذع  ِباذَْعلا  َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  ایِـشَع  َو  اوُدُغ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا  »

«. دینک دراو  اهباذع  نیرتتخس  رد  ار  نوعرف  لآ  هک ) دش  دهاوخ  هداد  روتسد   ) دوشیم اپرب  تمایق  هک  یماگنه  دنوشیم و  هضرع 
! درادن ناراکهنگ  نارگمتس و  زا  هتسد  نیا  هب  یصاصتخا  ًاملسم  یلو  تسا  نوعرف  لآ  هرابرد  هچرگ  زین  هیآ  نیا 
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دنتـسه و یخزرب  تایح  عون  کـی  ياراد  گرم  زا  دـعب  ناراکدـب »  » و ناراـکوکین »  » حاورا هک  دوشیم  هدافتـسا  قوف  هیآ  ود  زا  نیارباـنب 

. دنوشیم بوسحم  حور  لالقتسا  رب  لیلد  نیاربانب 
(1) «. دریگیم ار  امش  حور ) ، ) تسامش رومأم  هک  گرم  هتشرف  ْمُِکب  َلِّکُو  يذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق  دننامه : يرگید  تایآ  زا 
دوشیم هدید  زین  اهنیا  ریغ  سنوی و  هروس  هیآ 36  رمز ، هروس  هیآ 42  لافنا ، هروس  هیآ 50  دننام  يرگید  ددـعتم  تایآ  رد  ریبعت  نیا  هیبش 

هتفرگ زاب  مسج ، گرم  اب  هک  تسا  ناـسنا  دوجو  رد  يزیچ  دـهدیم  ناـشن  هک  تسا  هدـش  نتفرگ  هب  ریبعت  گرم  ياـج  هب  تاـیآ  نیا  رد 
یفیطل هراشا  تاریبعت  نیا  دـنامیم و  یقاب  وا  زا  يزیچ  ددرگیمن و  دوبان  یلکب  ناسنا  مسج ، گرم  اب  هک  دـهدیم  ناـشن  نیا  و  دوشیم ،

. تسا حور  ياقب  هلئسم  هب 

هیآ 11. (، 32 هدجس ( هروس  - 1
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یناحور ینامسج و  داعم 

هراشا

اهنت نادیواج  یگدنز  دوشیم و  ادج  ام  زا  هشیمه  يارب  گرم  ماگنه  هب  مسج  ینعی  دراد ؟ یناحور  هبنج  اهنت  گرم  زا  دـعب  یگدـنز  ایآ 
؟ تسا حور  هب  طوبرم 

؟ دندرگیم زاب  ًامأوت  حور  مسج و  ینعی  دریگیم ، تروص  هبنج  ود  ره  رد  داعم  هکنیا  ای  و 
يرـصنع يدام  مسج  نیا  هن  اما  ددرگیم ، رب  مه  مسج  ددرگیم و  زاب  حور  ینعی  دراد ، ینامـسج  همین  یناحور و  هبنج  داـعم  هکنیا  اـی  و 

. دنکیم تشگزاب  تسا  نآ  هراصع  مسج و  نیا  قوفام  هک  یفیطل  مسج  هکلب  یلومعم ،
صاوخ راثآ و  زا  ار  نآ  دنتـسین و  لئاق  یلالقتـسا  حور  يارب  هک  تسا  یناسک  هدـیقع  نیا  دراد و  ینامـسج  هبنج  ًافرـص  داعم  هکنیا  اـی  و 

. دراد ینارادفرط  هیرظن  راهچ  نیا  زا  کی  ره  دننادیم . مسج  نیمه 

یناحور داعم  لوا : رظن 

حاورا ملاع  رد  دوشیم و  ادج  ندب  زا  هشیمه  يارب  حور  گرم  ماگنه  هب  دنتفگیم  دندوب و  هدیقع  نیا  رادفرط  نیشیپ  هفسالف  زا  يرایسب 
نانچمه دوخ  ياقب  هب  حور  هکلب  تسین ، راک  رد  یتشگزاب  درادـن و  یموهفم  ًالوصا  تشگزاب  ینعی  داعم »  » هلئـسم نیاربانب  دـنامیم ، یقاب 

دندوب دقتعم  اهنآ  دهدیم ، همادا 
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نارود هک  یماگنه  و  ردام ، مکـش  رد  نینج  و  دـنک ، یگدـنز  غرم  مخت  تسوپ  نورد  رد  هک  دراد  زاین  یتدـم  يارب  هجوج  هک  روطناـمه 

هن ددرگیم و  رب  تسوپ  نورد  هب  غرم  هن  دـندرگیمن ، زاب  نآ  هب  زگره  رگید  دـندش ، ادـج  نآ  زا  دـندرک و  یط  نآ  رد  ار  دوخ  یلماـکت 
رگید ناهج  گرم و  زا  سپ  ياهیتحاران  تاذـل و  اهرفیک ، اهـشاداپ و  مامت  نیاربانب  تسا و  نینچ  زین  ناـسنا  محر ، هب  دـلوت  زا  دـعب  نینج 

. دراد یناحور  هبنج  همه 

هبنج ود  رد  داعم  مود : رظن 

رظن نیا  ًامومع  مه  نآرق  تایآ  دید - میهاوخ  هک  روطنامه  و - دناهدرک ، رایتخا  دیدج  میدق و  هفسالف  نادنمشناد و  زا  یعمج  ار  رظن  نیا 
رد رتالاب و  یحطـس  رد  اهتنم  دریگیم ، ناج  دوشیم و  يزاسون  يروآ و  عمج  مسج  هدـنکارپ  يازجا  زیخاتـسر  رد  هک  دـنکیم  دـییأت  ار 

. رتیلاع یتایح  یناهج و 

ینامسج همین  یناحور و  داعم  موس : رظن 

رد دش ، ادج  ندب  زا  هک  حور  دنکیمن ، تشگزاب  رگید  يرصنع  يدام و  مسج  نیا  هک  دندوب  دقتعم  نویحور  نیشیپ و  هفسالف  زا  یـضعب 
رارق درادـن  هار  نآ  رد  داسف  انف و  دـشابیم و  عناوم  زا  روبع  هب  رداق  یتح  تسا و  لاعف  ناکم  نامز و  رظن  زا  هداـعلا  قوف  هک  یفیطل  مسج 

. دهدیم همادا  دوخ  نادیواج  یگدنز  هب  نآ  اب  دریگیم و 
مـسج نیا  اب  یتهابـش  یتاهج  زا  هک  اجنآ  زا  اما  تسا ، رتا »  » دننامه جاوما و  هیبش  هکلب  تسین ، مرج  هدام و  دـننامه  مسج  نیا  تقیقح  رد 

دراد و
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. دننکیم یلاثم  مسج   » هب ریبعت  نآ  زا  تسا ، نآ  زا  یحبش 

طقف ینامسج  داعم  مراهچ : رظن 

تـسرد دوشیم ، مامت  زیچ  همه  میدرم  اـم  هک  یماـگنه  دـندقتعم  دـناهدرک و  باـختنا  دـیدج  میدـق و  نادنمـشناد  زا  یـضعب  ار  رظن  نیا 
، زیخاتـسر ماـگنه  هب  و  هتفر ، نیب  زا  نآ  يژرنا  مه  و  تسا ، هتخیر  مه  هب  نآ  هداـم  مه  دوـش ، یـشالتم  رگا  هک  قرب  روـتوم  کـی  دـننامه 
هک حور  ًاعبط  دشوپیم و  تایح  سابل  دوشیم و  هداد  دنویپ  مه  هب  يروآ و  عمج  ناسنا  ندب  ینعی  قرب  روتوم  نیا  هدـش  یـشالتم  يازجا 

. ددرگیم زاب  نآ  هب  تسا  قرب  روتوم  راثآ  زا  هک  قرب  يژرنا  دننامه  دوب  نآ  صاوخ  راثآ و  زا 

داعم تیفیک  هرابرد  مالسا  قطنم 

. مینک بیقعت  یلقع  تالالدتسا  اب  ار  عوضوم  سپس  هدرک ، یسررب  هلأسم  نیا  رد  ار  مالسا  رظن  تسخن  میهاوخیم  هزاجا  اجنیا  رد 
اب مأوت  هتبلا   ) ینامسج داعم  زا  تحارص  اب  اج  همه  رد  ینامسآ  باتک  نیا  تسا . دیجم  نآرق  یمالسا  لئاسم  يارب  عبنم  نیرتمهم  مینادیم 

. تسا یفاک  یناحور  داعم  رد  داعم  راصحنا  یفن  يارب  نآرق  تایآ  اب  ییانشآ  نیرتمک  دیوگیم و  نخس  یناحور )
ياهداریا هب  نتفگ  خساپ  رد  نارکنم  نهذ  هب  داعم  نتخاس  کیدزن  يارب  نآرق  میدرک - نایب  ًاحورـشم  باتک  زاغآ  رد  هک  روطنامه  اریز -

یبلاج  ياهلاثم  اهنآ 
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نیا مامت  دهد ، رارق  مدرم  ساسحا  هدهاشم و  دح  رس  رد  ار  زیخاتسر  هلئسم  دهاوخیم  تسا و  هتخیمآ  هدنز  لالدتسا  عون  کی  اب  هک  هدز 

. دنکیم دییأت  ار  ینامسج  داعم  داعم ، هنیمز  رد  نآرق  تاهیبشت  اهلاثم و 
، ام همه  مشچ  ربارب  رد  لاس  همه  هنوگچ  هک  دـنکیم  توعد  ناهایگ  ناهج  رد  تایح  گرم و  هنحـص  رارکت  هدـهاشم  هب  ار  مدرم  یهاگ 

. دوشیم رارکت  داعم » ، » ناهایگ ناهج  رد 
لـصف رد  و  دـنریگیم ، دوخ  هب  گرم  گـنر  ناـهایگ  اـههخاش و  اـهلگ و  دـنوریم ، گرم  يوس  هب  ور  ًاجیردـت  نازخ  لـصف  رد  اـهنیمز 
یـشبنج ون ، زا  لصف ، نیا  رد  ناراب  فیطل  ياههرطق  شزیر  و  يراهب ، شخبحور  ياهمیـسن  شزو  ماگنه  هب  اما  دناهدرم ، یگمه  ناتـسمز 

. دننکیم زاغآ  ینیون  تایح  دنباییم و 
( میدروآ باتک  زاغآ  رد  ار  تمسق  نیا  هب  طوبرم  تایآ  )

؟ دنکیم میهفت  ار  ینامسج  داعم  زج  يزیچ  اهنیا  ایآ 
زاب ار  امـش  ندـش ، یـشالتم  زا  سپ  رگید  راب  دـیرفآ ، ار  امـش  لوا  زور  هک  سک  نآ  دـیوگیم : هدرک و  شنیرفآ  زاغآ  هب  هراـشا  یهاـگ 

. دنادرگیم
یطابترا هنوگ  چـیه  هیبشت  نیا  اب  مسج  يانف  زا  دـعب  حور  ياقب  هنرگ  تسا و  ینامـسج  داـعم  تاـبثا  يارب  ًافرـص  هیبشت  نیا  تسا  یهیدـب 

. درادن
ییاهناتـساد ای  و  فهک ، باحـصا  باوخ  ناتـساد  و  تشذگ ، باتک  زاغآ  رد  ًاحورـشم  هک  اهیژرنا  زیخاتـسر  هرابرد  نآرق  ثحب  نینچمه 

زا لاؤـس  و  هدیـسوپ ، ناوختـسا  نتفرگ  تـسد  هـب  و  ص )  ) ربماـیپ تمدـخ  یناـبایب  برع  ندـمآ  اـی  مـیهاربا و  ياـهغرم  ناتـساد  نوـچمه 
زاغآ رد  اهنآ  همه  تسا و  هدـمآ  سی »  » هروس رخآ  رد  هک  لاؤس  نیا  هب  نآرق  هناـگ  هس  ياهخـساپ  و  نآ ، هب  تاـیح  تشگزاـب  یگنوگچ 

داعم الاو  تسا  ینامسج  داعم  هلئسم  هب  طوبرم  ًامومع  تشذگ ، باتک 
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(. دینک تقد   ) درادن اهثحب  نیا  اب  یبسانت  هنوگ  چیه  ینامسج ، نودب  یناحور 

ینامـسج و داعم  هلأسم  دومنیم  راکنا  تدش  هب  تشاد و  بجعت  وا  هچنآ  زا  تشاد ، حور  ياقب  هب  داقتعا  یلهاج  برع  هکنیا : هجوت  لباق 
: دیوگیم نینچ  اهنآ  نابز  زا  نآرق  اذل  دوب ، گرم  زا  دعب  یگدنز  هب  ندب  نیا  تشگزاب 

كاخ و دـیدرم و  هک  یماگنه  دـهدیم ، هدـعو  امـش  هب  ربمایپ ) نیا   ) ایآ َنوُجَرُْخم  ْمُکَّنَأ  اًـماظِع  َو  اـًباُرت  ُْمْتنُک  َو  ْمُّتِم  اذِإ  ْمُکَّنَأ  ْمُکُدـِعَی  َأ  »
(1) .« دیوشیم هدروآ  نوریب  اهربق ) زا   ) رگید راب  دیدش  هدیسوپ )  ) ياهناوختسا

نیمز رد  میدرم و )  ) ام هک  یماگنه  ایآ  دـنتفگ : اهنآ  ٍدـیدَج ؛ ٍْقلَخ  یَفل  اَّنِإ  َأ  ِضْرَْألا  ِیف  اْنلَلَـض  اذِإ  َأ  اُولاق  َو  : » میناوخیم رگید  ياج  رد  و 
(2) »؟ تفای میهاوخ  ياهزات  شنیرفآ  میدش  مگ 

: دیوگیم رگید  ياج  رد  و 
َِلب ٌۀَّنِج  ِِهب  ْمَأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفَأ  ٍدـیدَج * ٍْقلَخ  یَفل  ْمُکَّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُـک  ُْمْتقُِّزم  اذِإ  ْمُُکئِّبَُـنی  ٍلُـجَر  یلَع  ْمُکُّلُدـَن  ْلَـه  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َلاـق  َو  »

یلکب هک  یماگنه  دهدیم  ربخ  هک  میهدب  ناشن  امـش  هب  ار  يدرم  ایآ  دـنتفگ : و  ِدـیعَْبلا ؛ ِلالَّضلا  َو  ِباذَْـعلا  ِیف  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال 
زیخاتـسر هب  هک  اهنآ  یلو  تسا ! نونجم  ای  هتـسب ؟ ادـخ  هب  غورد  درم  نیا  ایآ  تفای ! دـیهاوخ  ینیون  شنیرفآ  دـیدش  هدـنکارپ  یـشالتم و 

(3) «. دنراد رارق  يرود  یهارمگ  تازاجم و  رد  دنرادن  نامیا 
اذـل تسا و  هتفگیم  ینامـسج  داعم  مسج و  نیا  تشگزاب  زا  نخـس  اج  همه  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  نیا  مامت  زا 

: دیوگیم هتخادرپ و  فلتخم  دراوم  رد  اهنآ  ییوگخساپ  هب  نآرق  تایآ  دندرکیم و  بجعت  نآ  زا  نافلاخم 

هیآ 35. (، 23 نونمؤم ( هروس  - 1

هیآ 10. (، 32 هدجس ( هروس  - 2

هیآ 7 و 8. (، 34 أبس ( هروس  - 3
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زاب وا  يوس  هب  سپـس  دیامن و  یم  دیدجت  ار  نآ  سپـس  دنکیم ، زاغآ  ار  شنیرفآ  دـنوادخ  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهُدـیُعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّللا  »

(1) «. دوشیم هدنادرگ 
داـعم زا  تیاـکح  هک  ار  ناوارف  تاـیآ  همه  نیا  هک  اـهنآ  تسا و  يرـصنع  ینامـسج - داـعم  نآرق ، رد  داـعم  ياـبفلا  هکنیا  نخـس  هاـتوک 

زا نتفر  هرفط  زج  يزیچ  دـنیامنیم ، ریـسفت  نآ  دـننام  یلاـثم و  مسج  هب  دـننکیم و  فـیرحت »  » رتحیحـص اـی  و  هیجوـت » ، » دراد ینامـسج 
! دنرادن ییارگ  هدوهیب  تقیقح و 

لقع يوزارت  رد  ینامسج  داعم 

هراشا

تسا و هدوب  ینامـسج  داعم  روظنم  هدـمآ ، نایم  هب  داعم  زا  نخـس  اجک  ره  نآرق  رد  هک  دـش  نشور  اًلماک  تقیقح  نیا  قباس  ياـهثحب  رد 
داعم حرط  زا  یلهاج  برع  هک  یتشحو  نیاربانب  تسا ، هدرکیم  راکنا  ار  طقف » یناحور  داعم   » نآرق لوزن  طـیحم  رد  یـسک  رتمک  اـًلوصا 

. تسا هدوب  نآ  ینامسج  هبنج  نامه  رطاخ  هب  هتشاد  نآرق 
؟ میبایب نخس  نیا  يارب  يدنس  میناوتیم  مه  لقع »  » زا مینیبب  نونکا 

موزلم مزـال و  يژرنا »  » و هداـم »  » دـننامه و  دناهتـسویپ ، مه  هب  اًـلماک  هکلب  دنتـسین  مه  زا  ادـج  تـقیقح  ود  ندـب  حور و  دـیوگیم : لـقع 
( ینالوط تدـم  کی  يارب   ) ود نآ  زا  کی  چـیه  ياقب  همادا  نیاربانب  دـننکیم  ادـیپ  لماکت  مه  اب  دـنباییم و  شرورپ  مه  اب  دـنرگیدکی ،

. وسکی زا  نیا  تسین  نکمم 
لثم  تاهج  مامت  زا  هاگ  چیه  ناسنا  ود  مسج  هک  روطنامه  رگید  يوس  زا 

هیآ 11. (، 30 مور ( هروس  - 1
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هدید رگیدکی  دننامه  زین  رفن  ود  ناتـشگنارس  طوطخ  هدـمآ ، لمع  هب  اهناسنا  هرابرد  هک  یعیـسو  تاقیقحت  یهاوگ  هب  یتح  و  تسین ، مه 

رد رگا  دراد و  دوبمک  مسج  نودب  زین  حور  تسا ، صقان  حور  نودب  مسج  هک  روط  نامه  تسین و  رگیدـکی  دـننامه  زین  حور  ود  هدـشن ،
زین یتقوم  هلحرم  نامه  رد  دراد و  یتقوم  هبنج  دنوشیم ، ادج  مه  زا  ود  نیا  تسا ) ترخآ  يارس  ایند و  نایم  رد  هک  یملاع   ) خزرب ناهج 

. درادن ار  تمایق  ملاع  یگدنز  هعسوت  هجو  چیه  هب  یخزرب  یگدنز  اذل  تسا و  دودحم  حور  ياهتیلاعف 
رازبا ای  ربنامرف و  زا  يدنمرنه  هدنامرف و  چیه  هک  روط  نامه  راک ، رازبا  ربنامرف و  ندب  تسا و  رثؤم  لماع  هدنامرف و  حور  رگید  ترابع  هب 

نیا زا  رتالاب  یحطـس  رد  رگید  ناهج  رد  حور  اهتنم  تسین ، مسج  زا  زاین  یب  دوخ  ياـهتیلاعف  همادا  يارب  مه  حور  تسین ، زاـین  یب  راـک 
. دوب دهاوخ  مه  نینچ  دشاب و  هتشاد  رایتخا  رد  رتیلاع  رتلماک و  یمسج  دیاب  تبسن  نامه  هب  دریگیم  رارق  ناهج 

ینامـسج هبنج  اهنت  ای  یناحور و  هبنج  اهنت  دناوتیمن  داعم  نیاربانب  دـنرگیدکی و  لمکم  رگیدـکی و  دازمه  حور  مسج و  تروص  ره  رد 
. دزاسیم نشور  ار  تقیقح  نیا  حور  مسج و  شیادیپ  عضو  رد  هعلاطم  دشاب ، هتشاد 

رارق یـسررب  دروم  هدرتسگ  روط  هب  دـیاب  هک  دـنکیم  ییامندوخ  تسب » نب   » راهچ یـضعب  هدـیقع  هب  ای  و  لاکـشا »  » راـهچ اـجنیا  رد  یلو 
: دریگ

؛ لوکأم لکآ و  ههبش  - 1
نیمز  يور  یکاخ  داوم  دوبمک  - 2

؟ ددرگیم زاب  کیمادک  رمع ، لوط  رد  ناسنا  مسج  لیدبت  دوجو  اب  - 3
رشح يارب  نیمز  هرک  حطس  اریز  دریگیم ؟ تروص  اجک  رد  زیخاتسر  - 4
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. تسین یفاک  ًاملسم  ناسنا  همه  نیا  رشن  و 

. دریگ رارق  ثحب  دروم  هناگادج  دیاب  هناگراهچ  ياهداریا  نیا  زا  کی  ره 

لوکأم لکآ و  ههبش  - 1

هراشا

: تسا نینچ  نآ  هصالخ  هدش و  رکذ  ینامسج  داعم  دروم  رد  هک  تسا  ییاهداریا  نیرتیمیدق  زا  یکی  داریا  نیا 
ناسنا ندب  زا  یتمـسق  ای  همه  هک  يروط  هب  دنک  هیذغت  يرگید  ناسنا  تشوگ  زا  دیدش  یگنـسرگ  یطحق و  ماگنه  هب  یناسنا  دینک  ضرف 

؛ دوشیم مییوگب  رگا  دوشیمن ؟ ای  دوشیم  ادـج  مود  ناسنا  زا  زیخاتـسر  رد  لوا  ناسنا  ندـب  يازجا  ایآ  دوش ، مود  ناـسنا  ندـب  ءزج  لوا 
. دوشیم صقان  لوا  ناسنا  ندب  دوشیمن  مییوگب  رگا  ددرگیم و  صقان  مود  ناسنا  ندب 

كاخ اـهنآ  ندـب  دـنوریم  اـیند  زا  ییاـه  ناـسنا  هک  دراد  ناـیرج  تعیبط  رد  ًاـمئاد  عوضوم  نیا  تسین ، مه  ضرف  نیا  هب  جاـیتحا  اـًلوصا 
زا يرگید  ياهناسنا  دوشیم و  هویم  ای  هایگ  هب  لیدبت  ًاجیردـت  ناتخرد  هشیر  بذـج  قیرط  زا  و  ددرگیم ، نیمز  ءزج  اهكاخ  دوشیم ،

ياهندب يازجا  نیاربانب  دروخیم ، ار  تاناویح  نآ  تشوگ  ناسنا  ًادـعب  هک  دـننکیم  هدافتـسا  نآ  زا  یتاناویح  ای  و  دـننکیم ، هیذـغت  نآ 
. دوشیم دعب  ياهناسنا  ندب  ءزج  قیرط  نیا  زا  نیشیپ 

یناسنا ندـب  ءزج  راب  هد  نونکاـت  دـیاش  هدـش  هدراذـگ  اـم  يور  شیپ  يروخ  هویم  رد  نـالا  هک  ییاهبیـس  نیا  مییوگب  رگا  دـینکن  بجعت 
ءزج هدروخ و  ار  نآ  یناسنا  سپس  هدش  بیس  هب  لدبم  بذج و  تخرد  ياههشیر  قیرط  زا  رگید  راب  هتـشگرب ، كاخ  هب  ًاددجم  هدیدرگ 

. تسا هدیدرگ  وا  ندب 
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یعدـم مادـک  ره  دـنزادرپیم و  عازن  گنج و  هب  ینیعم  يازجا  هرابرد  ندـب  هد  زیخاتـسر  زور  رد  دـشاب ، ینامـسج  داعم  رگا  لاح  نیا  اـب 

؟ تسا ریذپناکما  ینامسج  داعم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تساهنآ ، نآ  زا  ءازجا  نیا  هک  دوب  دنهاوخ 
***

یسررب خساپ و 

یسوط و نیدلاریـصن  هجاوخ  دننامه  نیـشیپ  ناملکتم  هفـسالف و  تسا و  ینامـسج  داعم  رد  اهداریا  نیرتیمیدق  زا  یکی  داریا  نیا  میتفگ 
. دناهتفگ خساپ  نآ  هب  یعون  هب  کی  ره  یلح و ...  همالع 

. تسا یلصا  ریغ  ءازجا   » یلصا و ازجا   » قیرط زا  دناهداد  داریا  نیا  هب  نیشیپ  نادنمشناد  هک  یخساپ  نیرتمهم 
. یفاضا يازجا  یلصا و  يازجا  تسا : ءازجا  مسق  ود  ياراد  ناسنا  ندب  دنیوگیم : اهنآ  رظن  نیا  قبط 

يرگید ناسنا  ندب  ءزج  زگره  ددرگیم و  دوبان  هن  دوشیم و  ضوع  هن  دـنامیم  یقاب  رمع  لوط  مامت  رد  هک  تسا  ییازجا  یلـصا  يازجا 
. دوشیمن وا  ندب  بذج  دروخب  ار  نآ  يرگید  ناسنا  رگا  یتح  دش ، دهاوخن 

ناویح ای  ناـسنا  ندـب  ءزج  تسا  نکمم  دنـشابیم و  ندـش  ضوع  لاـح  رد  ًاـمئاد  دنتـسه و  ینوگرگد  رییغت و  لـباق  یفاـضا  يازجا  اـما 
. دنوش يرگید 

تدم رد  ناسنا  هفطن  ای  هایگ و  ياههناد  دننامه  سک  ره  ندب  یلـصا  يازجا  زیخاتـسر  زور  رد  ینعی  دوشیم ، لح  لکـشم  بیترت  نیا  هب 
. دنزاسیم ار  یلصا  ندب  دنباییم و  شرورپ  یهاتوک 

کی  تروص  هب  ار  نآ  دنامیم و  یقاب  باوج  نیا  ربارب  رد  هک  یلاؤس  اهنت 
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ار اهنآ  ناوتیم  هنوگچ  دنراد و  رارق  يوضع  هچ  رد  دنندب و  يازجا  مادک  یلصا  يازجا  نیا  هک  تسا  نیا  دهدیم  ناشن  مهبم » هیـضرف  »

؟ تخانش زاب  ازجا  رگید  زا 
: هلمج زا  دزاس ، فرطرب  ار  ماهبا  دناوتن  دیاش  هک  هدش  هتفگ  یفلتخم  ياهخساپ  لاؤس ، نیا  ربارب  رد 

هتـسه زا  ییزج  اهنژ »  » نیاربانب دـنراد ، رارق  اهلولـس  هتـسه  طسو  رد  اهمزومورک »  » نورد رد  هک  دنتـسه ، اهنژ »  » نامه یلـصا  يازجا  - 1
. دنهدیم لیکشت  ار  ناسنا  ندب  یلصا  يازجا  و  تسا ، تباث  رمع  مامت  رد  اهنآ  عضو  هک  دنتسه  لولس 

نیب زا  زگره  هک  تسا  ناسنا  ندب  یلصا  ءزج  دراد  رارق  نوتس  نیا  رد  هک  یناوختسا  نیرتنییاپ  ینعی  تارقف  نوتـس  ناوختـسا  نیرخآ  - 2
. دوشیمن زین  يرگید  ناسنا  ای  ناویح  بذج  دوریمن و 

نیب زا  زگره  هک  تسا  نیا  ناشتیـصاخ  دنراد و  دوجو  ناسنا  ندـب  رد  مینادیم  اما  میـسانشیمن ، صخـشم  روط  هب  ار  اهنآ  هک  ییازجا  - 3
. دنوشیمن يرگید  ناویح  ای  ناسنا  ندب  بذج  دنوریمن و 

. تسین لوبق  لباق  یملع  رظن  زا  تالامتحا  نیا  زا  کی  چیه  یلو 
تـسا تخاونکی  تباث و  دـنامیم و  یقاب  هچنآ  دوشیم  ضوع  اـهنآ  داوم  ناـمز  تشذـگ  اـب  دـنرییغت و  رد  ًاـمئاد  داوم  رظن  زا  اـهنژ  اریز :

. تساهنژ صاوخ 
زور مولع  رظن  زا  اعدا  نیا  درادن و  ندب  ياهناوختسا  ریاس  اب  یتوافت  نامتخاس  رظن  زا  زین  تارقف  نوتس  ناوختسا  نیرخآ  رگید ، يوس  زا 

ندـب بذـج  ًاعبط  و  دوشیم ، كاخ  گرم  زا  دـعب  تسا و  لوحت  رییغت و  رد  ندـب  يازجا  ریاس  دـننامه  ناوختـسا  نیا  اریز  تسین ، تباـث 
. ددرگیم رگید  ناویح  ای  ناسنا 
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ییازجا نانچ  دوجو  رب  یلیلد  ینعی  یعطق ، عوضوم  کی  هب  ات  تسا  رتهیبش  هیـضرف  هب  زین  تباث » هتخانـشان  يازجا   » عوضوم موس ، يوس  زا 

كاخ گرم  زا  سپ  دنرییغت و  رد  همه  دیوگیم  لیلحت  ومن و  نوناق  میباییمن و  ندب  يازجا  نایم  رد  یتوافت  ام  میرادن و  ناسنا  ندـب  رد 
. دندرگ زاب  يرگید  ناسنا  ای  ناویح  ندب  هب  دراد  ناکما  ودنوشیم 

تـسد رد  اًلعف  یلیلد  نینچ  هنافـسأتم  دراد و  لیلد  هب  جایتحا  نآ  تابثا  هک  تسا  هیـضرف  کی  یلـصا  ریغ  یلـصا و  ءازجا  هلأـسم  نیارباـنب 
. میرادن

رتنشور هار 

(1). دریگ رارق  یسررب  دروم  ًاقیقد  دیاب  هک  تسا  یتامدقم  هب  دنمزاین  نآ  حرش  هک  میاهتفای  يرتنشور  هار  لاکشا  نیا  لح  يارب 
هنزور زا  دراو و  نآ  هب  بآ  یکچوک  هنزور  زا  هک  گرزب  رختـسا  کی  دننامه  و  دوشیم ، ضوع  راب  نیدـنچ  رمع  تدـم  رد  ام  ندـب  - 1

ددرگ و ساسحا  هکنآ  نودـب  ددرگیم  ضوع  نآ  مامت  ینالوط  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  دوشیم ، جراخ  نآ  زا  ًاجیردـت  رگید  کـچوک 
. دنتسین انثتسم  نوناق  نیا  زا  يزغم  ياهلولس  یتح  ندب  ياهلولس  زا  کی  چیه  میتفگ  حور  لالقتسا  ثحب  رد  هک  روط  نامه 

نیا هب  و  دننادیم ، لاس  تشه  ای  تفه  یـضعب  دراد  مزال  دیدج  يازجا  هب  دوخ  يازجا  یمامت  لیدبت  يارب  ندب  کی  هک  ار  ینامز  رادـقم 
کی  بیترت 

هب زاـین  دـیاش  دوـشیم  هـضرع  هار  نـیا  راـب  نـیلوا  يارب  نوـچ  نیارباـنب  میاهتفاـین ، ناینیـشیپ  ياههتـشون  زا  کـی  چـیه  رد  ار  هار  نـیا  - 1
. دوش رتراکشآ  نآ  یئاهن  شزرا  ات  دراد  رتشیب  ياهیسررب 
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! دشاب هدش  ضوع  راب  هد  رمع  نایاپ  ات  زاغآ  زا  تسا  نکمم  هلاس  داتفه  ناسنا 

ندـب و تسوپ  گنر  اذـل  دزاسیم و  لقتنم  دـندرگیم  نآ  نیـشناج  هک  ییاه  لولـس  هب  ار  دوخ  تافـص  دوشیم  ضوع  هک  ندـب  ره  - 2
راب هد  دـیاش  نآ  داوم  هکنیا  اب  دـنامیم ، یقاب  ناسکی  رمع  لوط  مامت  رد  ناسنا ، کی  هفاـیق  تاصخـشم  ریاـس  اـهمشچ و  گـنر  لـکش و 

رد و  دنراپـسیم ، دعب  ياهلولـس  هب  ار  دوخ  صاوخ  لیدـبت ، رییغت و  ماگنه  هب  اهلولـس  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دـشاب ، هدـش  ضوع 
رظن نیا  زا  هدوب و  نیـشیپ  ياهندـب  رد  هک  تسا  یتایفیک  تافـص و  تاصخـشم و  ماـمت  ياراد  دراد  رمع  رخآ  رد  ناـسنا  هک  یندـب  عقاو 

. تسا رمع  لوط  رد  وا  ياهندب  همه  هدرشف  هراصع و  ناسنا  ندب  نیرخآ  تفگ : ناوتیم 
هدش و كاخ  هب  لیدبت  هتشاد و  ناسنا  هک  ار  یندب  نیرخآ  زیخاتسر ، زور  رد  هک  تسا  نیا  دیآیم  رب  نآرق  تایآ  زا  حوضو  هب  هچنآ  - 3

. دوشیم هدنز  دناهدش ، ضوع  وا  رمع  لوط  رد  هک  تسا  ییاهندب  تافص  همه  ياراد  عقاو  رد 
رد ندب  نیرخآ  هک  دـهدیم  ناشن  تایآ  نیا   (1)« دـنوشیم هتخیگنارب  اهربق  زا  تمایق  زور  رد  مدرم  : » هک میناوخیم  نآرق  زا  هیآ  هس  رد 

. تسین ندب  نیرخآ  كاخ  زج  يزیچ  اهربق  رد  اریز  دوشیم  هتخیگنارب  زیخاتسر  زور 
نیب زا  رگید  لماوع  رثا  رب  اـی  ددرگ  رتسکاـخ  هب  لیدـبت  قیرح  رد  اًـلثم  ییاهندـب  رگا  یلو  دوش ، نفد  ندـب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا 

زیخاتسر رد  دورب 

(51 سی ، َنُولِْسنَی ( ْمِهِّبَر  َیلا  ِثاَدْجالا  َنِم  ْمُه  اَذاَف  - 1
(8 رمق ، رِشَْتنُم ( داَرَج  ْمُهَّناَک  ِثاَدْجالا  َنِم  َنوُجُرْخَی 

(. 43 جراعم ، ًاعاَرِس ( ِثاَدْجالا  َنِم  َنوُجُرْخَی  َمْوَی 
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. تسا هدوبن  راک  رد  يربق  هچ  رگا  ددرگیم  زاب  ندب  نیرخآ  تارذ 

: میناوخیم نینچ  دنکیم ، ثحب  داعم  هرابرد  هک  سی  هروس  رخآ  رد 
(1) «. دنکیم هدنز  هدیرفآ  زاغآ  رد  ار  نآ  هک  يدنوادخ  ار  هدیسوپ ) ناوختسا   ) نیا وگب : ةَّرَم ؛ َلَّوا  اَهأَْشنا  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  »

. تسا ندب  نیرخآ  دوشیم  ثوعبم  هچنآ  هک  دهدیم  ناشن  هیآ  نیا 
. دنکیم دییأت  ار  تقیقح  نیا  هک  میراد  نآرق  رد  يرگید  ددعتم  تایآ 

ياه یگژیو  تافـص و  مامت  يوتحم  هک  تسا  ندـب  نیرخآ  نامه  ددرگیم ، زاـب  زیخاتـسر  رد  هچنآ  هک : میریگیم  هجیتن  نینچ  نیارباـنب 
. دشابیم رمع  نارود  ياهندب  مامت 

هب لیدبت  هیذـغت  رثا  رب  رفن  کی  ندـب  مامت  تسا  نکمم  ایآ  رگید  ترابع  هب  و  دـنوش ؟ دـحتم  لماک  روط  هب  تسا  نکمم  ندـب  ود  ایآ  - 4
؟ دوش يرگید  ندب  مامت 

تـسا نشور  مه  نآ  لیلد  نآ ، لک  هن  دوش  يرگید  ناسنا  ندـب  ءزج  دـناوتیم  طقف  ناـسنا  کـی  ندـب  اریز  تسا  یفنم  لاؤس  نیا  خـساپ 
. دوخ لک  هن  دنکیم  دوخ  ءزج  ار  وا  يرگید  ندب  زا  هیذغت  اب  دراد و  يدوجو  اًلبق  دنکیم ، هیذغت  يرگید  ندب  زا  هک  یصخش  نوچ 

لیکـشت ار  اـم  فدـه  همدـقم  نیا  رد  هچنآ  یلو  دوشیم ، لـح  مود  صخـش  ندـب  رد  لـماک  روط  هب  لوا  صخـش  ندـب  هک  تسا  تسرد 
(. دینک تقد   ) دهد لیکشت  ار  وا  زا  یئزج  دناوتیم  اهنت  و  دش ، دهاوخن  زگره  مود  صخش  مامت  لوا  صخش  هک  تسا  نیا  دهدیم 
ًاجیردـت هک  اوه  نژیـسکا  بآ و  زا  یتح  دروخن و  يرگید  ناسنا  ندـب  زج  زیچ  چـیه  لاس  تفه  تدـم  رد  یناـسنا  مینک  ضرف  رگا  يرآ 

دنوشیم وا  ندب  بذج 

هیآ 79. (، 36 سی ( هروس  - 1
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شیب لاحم  ضرف  کی  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان  یلو  دش ، دهاوخ  مود  ناسنا  ندـب  مامت  لوا ، ناسنا  ندـب  تروص  نیا  رد  دـنکن ، هدافتـسا 

یجراخ تروص  اتداع  مه  نیا  هوالع  هب  ددرگ ، زاـین  یب  یلک  هب  اوه  بآ و  زا  یتح  لاـس  تفه  تدـم  رد  یناـسنا  تسین  نکمم  تسین و 
(. اوه بآ و  هلأسم  زا  رظن  عطق   ) دشاب هدوب  يرگید  ناسنا  ندب  داوم  شرصحنم  ياذغ  یناسنا  هک  دنکیمن  ادیپ 

مه زاب   ) ددرگ يرگید  ندـب  ءزج  تسا  نکمم  یندـب  هشیمه  هکلب  درادـن ، ناکما  اًلمع  تاهج  عیمج  زا  ناسنا  ندـب  ود  داحتا  هکنیا  هجیتن 
(. دینک تقد 

ترابع هب  دزاسب و  ار  ام  ندب  دناوتیم  دـنک  ادـیپ  شرورپ  رگا  هک  تسا  ام  تیـصخش  مامت  يوتحم  ام  ندـب  ياهلولـس  زا  یلولـس  ره  - 5
. تسا هدش  هتهفن  یلولس  ره  نورد  رد  ام  ندب  تایصوصخ  مامت  رگید 

نژ مان  هب  یکچوک  رایسب  تارذ  اهموزومورک  نورد  رد  یلولس  ره  هتسه  رد  هکنیا  و  کیتنژ » ياهثحب   » هب هجوت  اب  ًاصوصخم  عوضوم  نیا 
. دوشیم رتنشور  دنناسنا  تافص  هیلک  لماح  هک  دنراد  دوجو 

مینیبیم تهج  نیمه  هب  دـنکیم ، قدـص  هدـنز  تادوـجوم  همه  هراـبرد  هک  تسا  ینوناـق  هکلب  تسین  اـم  ندـب  هب  رـصحنم  عوـضوم  نیا 
، دـعاسم طیحم  کی  رد  نآ  کـچوک  هخاـش  کـی  هشوگ  زا  يرـصتخم  ینعی  دـننکیم  ریثکت  ندز  هملق  قیرط  زا  ار  ناـتخرد  زا  يرایـسب 

. دوش یلماک  تخرد  دوخ  يدوخ  هب  دناوتیم 
کی هب  لیدـبت  ًاجیردـت  ياهعطق  ره  دـننک  هعطق  هعطق  ار  اهنآ  ندـب  رگا  هک  تسا  هدـش  هبرجت  اهمرک  زا  یـضعب  دـننام  هداس  تاـناویح  رد 

. دنکیم لیمکت  ار  دوخ  صئاقن  هدرک و  ومن  تخرد  کی  ياههملق  دنام  تسرد  ینعی  دوشیم  لماک  ناویح 
ندب زا  یلولس  ره  درک ، مهارف  يدعاسم  طئارـش  ناوتب  رگا  ینعی  تسین ، نکمم  ریغ  عوضوم  نیا  یلک  یلوصا و  رظن  زا  زین  ناسنا  ندب  رد 

هب  ناسنا 
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. تسوا دوخ  ینعم  کی  هب  هکلب  تسا ، وا  دننام  زیچ  همه  رد  هک  دزاسب  یناسنا  دناوتیم  ییاهنت 

ایآ میدومن ، ادـیپ  یفلتخم  ءاضعا  ًاجیردـت  هدرک و  ومن  يدـعاصت  ریثکت  قیرط  زا  هک  میدوبن  یلولـس  کت  دوجوم  کی  ام  لوا ، زور  رگم 
ود هب  لیدـبت  درک و  ومن  نیتسخن  لولـس  ینعی  دـناهدماین ؟ دوجو  هب  نیتسخن  دـحاو  لولـس  نامه  میـسقت  زا  نآ  يازجا  ءاضعا و  نیا  همه 
ره نیاربانب  دنتخاس ، ار  ندب  تالضع  همه  دنتفای و  شیازفا  روط  نیمه  و  دندش ، لولـس  راهچ  هب  لیدبت  دندرک و  ومن  ود  نآ  دش و  لولس 

. ددرگ ناسنا  ندب  مامت  هدنزاس  هک  دراد  ار  دادعتسا  نیا  ییاهنت  هب  لولس 
ومن فارطا  ياهلولـس  نامز  رورم  هب  مینیبیم  یلو  ددرگیم  ادـج  ناسنا  کی  ندـب  زا  یتشوگ  هعطق  هثداح  کی  رثا  رب  هک  دوشیم  هاـگ 

. دنزاسیم ار  هتفر  تسد  زا  ءزج  دننکیم و  رپ  ار  یلاخ  ياج  هدرک و 
. هن ًاملسم  دنکیم ؟ رییغت  نآ  ندش  گرزب  کچوک و  داوم و  ندش  دایز  مک و  اب  ینامسج  رظن  زا  ام  تیصخش  ایآ  - 6

نزو رتشیب  مرگ  دنچ  دیاش  هک  میدش  ینینج  هب  لیدـبت  هتفه  دـنچ  نتـشذگ  زا  سپ  میدوب ، یلولـس  کت  هفطن  کی  لوا  زور  ام  لثملا  یف 
مان نامه  هب  دـندرک و  باختنا  مان  ام  يارب  میدـش  دـلوتم  تروص  نیمه  هب  و  دیـسر ، ولیک  هس  ود  هب  ام  نزو  هام  دـنچ  زا  سپ  و  تشادـن ،

داتفه نزو  هب  لاس  گرزب  ناسنا  کـی  میتشادـن ، نزو  رتشیب  ولیک  دـنچ  دـلوت  هظحل  رد  هک  اـم  ناـمز  تشذـگ  اـب  اـما  دـنتفرگ  همانـسانش 
لهچ هب  ام  نزو  هک  دورب  لیلحت  نانچنآ  ام  ياهناوختسا  تالـضع و  هدنیآ  رد  یناگدنز  یبیـشارس  رد  اسب  يا  و  میدش ، اًلثم - مرگولیک -

. دبای لزنت  مرگولیک 
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دنچ نینج  نامه  میتسین ؟ تسخن  زور  دازون  كدوک  نامه  ام  ینعی  دـنکیم ؟ ضوع  ینامـسج  رظن  زا  ار  اـم  تیـصخش  تارییغت  نیا  اـیآ 

، زاب ایآ  دـسرب ، یلعف  نزو  فصن  هب  دـنک و  طوقـس  تلوهک ، ای  يرامیب و  رثا  رب  ام  نزو  رگا  میتسین و  یلولـس  کت  هفطن  ناـمه  یمرگ و 
؟ میتسین قباس  صخش  نامه 

؟ درادن دوجو  دحاو  تیصخش  کی  تارییغت  اهینوگرگد و  نیا  يالهبال  رد  ایآ 
هب نآ  زا  هک  دراد  دوجو  يدحاو  تیعقاو  تالوحت ، رییغت و  اهینوگرگد و  همه  نیا  نایم  رد  هکنیا : نآ  تسا و  نشور  اهـشسرپ  نیا  خساپ 

. دوشیمن ضوع  نآ  ندش  دایز  مک و  ینامسج و  هدام  رییغت  اب  ناسنا  تیصخش  نیاربانب  مینکیم  ریبعت  همطاف  ای  دوعسم  ورمع ، ای  دیز  مان 
رد یلکشم  رگید  ناسنا  ندب  زا  ناسنا  کی  هیذغت  ایآ  مینیبب  میدرگرب و  ثحب  لصا  هب  دش  مولعم  اًلماک  هناگـشش  تامدقم  نیا  هک  نونکا 

؟ هن ای  دنکیم  داجیا  ینامسج  داعم  رما 
، دراد دوجو  ناسنا  کی  ندب  رد  هک  ياهناگیب  يازجا  زیخاتسر  ماگنه  هب  نوچ  دنکیمن ، داجیا  یلکـشم  هنوگ  چیه  هک  تسا  نیا  تقیقح 

يرگید ندب  مامت  زگره  ندـب  کی  میتفگ  هک  روط  نامه  اریز  دـنامیم . یقاب  ندـب  دوخ  يازجا  اهنت  ددرگیم و  زاب  دوخ  یلـصا  ياج  هب 
(. دینک تقد   ) دنام دهاوخ  یقاب  وا  يارب  یئازجا  دوشب  ادج  وا  زا  رگا  نیاربانب  دش  دهاوخ  وا  ءزج  هکلب  دش  دهاوخن 

رتفیعـض رتکچوک و  تبـسن  نامه  هب  دوب  هدـنکارپ  ندـب  ماـمت  رد  هک  هناـگیب  يازجا  نداد  تسد  زا  اـب  مود  ندـب  هک  تسا  ملـسم  نیا  و 
یقاب مود  ندب  زا  مه  لولس  کی  هزادنا  هب  رگا  میتفگ  هک  روط  نامه  اریز  دنکیمن  داجیا  یلکـشم  عوضوم  نیا  هک  تسادیپ  یلو  دوشیم 

ای لوا ، زور  یلصا  هفطن  دننام  دنناوتیم  دنامب 
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. دنامب یقاب  مود  ندب  زا  ياهظحالم  لباق  رادقم  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دزاسب  ار  یلصا  ندب  دنک و  ادیپ  ومن  دشر و  ناتخرد ، ياههملق 
شرورپ دننکیم و  ومن  دنـشاب  مک  ردـق  ره  ندـب  ره  زا  هدـنامیقاب  يازجا  ینالوط ) ای  هاتوک  نامز  کی  رد   ) زیخاتـسر هناتـسآ  رد  نیاربانب 

داجیا یلاکـشا  چیه  عوضوم  نیا  دنـسریم و  یعیبط  یلـصا و  دح  رـس  هب  دـنزاسیم و  ار  نیتسخن  ندـب  ناهایگ  هملق  دـننامه  دـنباییم و 
تدحو تینیع و  اذل  تاصخشم و  تافص و  نامه  تاصخشم  تافـص و  تیـصخش و  نامه  تیـصخش  تسا و  ندب  نامه  ندب  دنکیمن ،

. دوب دهاوخ  ظوفحم  ندب  ود  نیا  نایم  رد 
نوچ درادن ، یلـصا  ریغ  یلـصا و  يازجا  هیـضرف  اب  یطابترا  لوکأم ، لکآ و  لکـشم  يارب  لح  هار  نیا  هک  دشابن  يروآدای  هب  مزال  دـیاش 

. دنشابیم يرگید  ندب  رد  بذج  لباق  همه  و  دنتسه ، یلصا  يازجا  ام  رظن  زا  ازجا  مامت 
لاؤس 

يراکهنگ ندـب  ءزج  يزور  هک  تفای  ناوتیم  ار  ینیعم  يازجا  هیرظن ، نیا  قبط  هک  تسا  نیا  دـنامیم  یقاـب  اـجنیا  رد  هک  یـشسرپ  اـهنت 
هک ءازجا  نیا  تشگزاب  ایآ  تسا ، هدـش  يراکوکین  ناـسنا  ندـب  ءزج  نتـشگ ، ناـهایگ  مادـنا  ءزج  ندـش و  كاـخ  قیرط  زا  ًادـعب  هدوب و 

؟ تسا راگزاس  تلادع  لصا  اب  تسا  هدوب  راکهانگ  ندب  هک  لوا  ندب  هب  دناهدوب  تدابع  ریسم  رد  رگید  يزور  هانگ و  ریسم  رد  يزور 
خساپ 

حور اهیتحار ، اهـشمارآ و  نینچمه  اـهدرد و  مـالآ و  نوناـک  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  نشور  هتکن  کـی  هب  هجوت  اـب  لاؤس  نیا  باوج 
مسج  و  تسا ، یمدآ 
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ياضعا ندرک  هراپ  یـشوهیب  لاح  رد  ای  دنکیمن و  ادیپ  یملأت  هنوگ  چیه  دننک  هعطق  هعطق  ار  ياهدرم  ندـب  رگا  اذـل  تسین ، شیب  يرازبا 

زین رفیک  شاداپ و  نینچمه  تسا ، نآ  رازبا  ندـب  دریگیم و  همـشچرس  حور  زا  باوث  هانگ و  نیاربانب  دروآیمن ، دوجو  هب  یتحاراـن  ندـب 
نالف ای  هدرک  هانگ  ندـب  نالف  هک  بلطم  نیا  يور  ینامـسج  داعم  هلأسم  رد  زگره  ام  و  تسا ، نآ  رازبا  ندـب  ودـسریم  حور  هب  ماجنارس 

هب دشاب و  هتـشاد  یلماک  تایح  دناوتیمن  ندب  نودـب  حور  هک  مینکیم  هیکت  ینعم  نیا  يور  هکلب  مینکیمن ، هیکت  هدرک  کین  راک  ندـب 
. دهد همادا  شیوخ  لماک  تایح  هب  ددرگزاب و  دوخ  یلصا  مسج  هب  دیاب  حور  لیلد  نیمه 

باقع باوث و  رفیک و  شاداپ و  رظن  زا  یلکشم  تیصخش ) تدحو  هلئـسم  ندش  لح  زا  سپ   ) ندب ود  رد  نیعم  يازجا  نودب  هکنیا  هجیتن 
. درک دهاوخن  داجیا 

هلأسم رد  هک  هدش  ببـس  نآ  لح  مدـع  دـیاش  هدرک و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  يدایز  دارفا  رکف  هک  لوکأم » لکآ و   » لکـشم بیترت  نیا  هب  و 
نآرق هک  نانچنآ  يدام - يرـصنع  ندـب  نیمه  اب  ینامـسج  داعم  لوبق  اـب  ینعی  لـح ، لـباق  تسا  یلکـشم  دـنوش  لزلزتم  ینامـسج  داـعم 
(. دییامرف هعلاطم  ار  نآ  زاغآ  زا  رگید  راب  کی  هدنام  یقاب  یماهبا  ثحب  نیا  رد  رگا   ) تفگ خساپ  روبزم  داریا  هب  ناوتیم  دیوگیم -

نیمز یکاخ  داوم  دوبمک  - 2

زاب يدام  ندب  نیمه  اب  زیخاتـسر  زور  رد  ناسنا  دارفا  مامت  دوش  انب  رگا  هک  تسا  نیا  دـننکیم  ینامـسج  داعم  دروم  رد  هک  يرگید  داریا 
راتفرگ تروص  نیا  هب  تسین و  یفاک  ناسنا  همه  نآ  يارب  نیمز  يور  ياهكاخ  ًالوصا  دندرگ ،
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هب لیدبت  هکلب  دوب  دنهاوخن  ینونک  لکـش  هب  اهناسنا  نیا  مییوگب  رگا  و  میوشیم ! ناسنا  همه  نیا  نامتخاس  يارب  یلـصا  حلاصم  دوبمک 

. تسا یندرکنرواب  بیجع و  بلطم  مه  نآ  زیر ، کچوک و  رایسب  دش  دنهاوخ  ییاهکمدآ 
رد دننکیم ، حرطم  ار  اهناسنا  همه  نآ  ندـب  ینامتخاس  حـلاصم  اهكاخ و  دوبمک  هلأسم  دـنیوگیم و  ار  نخـس  نیا  هک  یناسک  خـساپ :

نیا رد  هک  دوب  بوخ  هچ  تسا ! هدروخن  فدـه  هب  هنافـسأتم  هک  دـناهدومن  باترپ  یکیراترد  يریت  و  دـناهدرک ! هراـپ  هدرکن  زگ  تقیقح 
بلطم يور  یلامجا  هبساحم  کی  دنتفرگیم و  تسد  هب  يذغاک  ملق و  میـشاب ، هتـشاد  راک  رـس و  دیاب  ماقرا  دادعا و  اب  هک  اهثحب  هنوگ 

! دناهدش هابتشا  راتفرگ  هزادنا  هچ  دننادب  ات  دندرکیم 
: مینک باسح  هتفرگ ، تسد  هب  ذغاک  ملق و  دییامرفب  نونکا 

ندب نزو  موس  کی  دودح  رد  ًابیرقت  ناسنا  کی  ندب  یلآ  یندـعم و  داوم  نیاربانب  تسا  بآ  یناسنا  ره  ندـبدصرد  ات 70  دنیوگیم 65 
الاح تسا . بآ  هیقب  دراد و  یندعم  یلآ و  داوم  كاخ و  رتمک - يرادقم  ای  ولیک - تسیب  ًابیرقت  ییولیک  تصش  ناسنا  کی  ینعی  تسوا ،

؟ تسا یفاک  ناسنا  دنچ  ندب  نامتخاس  حلاصم  يارب  میشاب  هتشاد  كاخ  بعکم  رتم  کی  رگا  هک  مینکیم  باسح 
صوصخم نزو  رگا  دـنکیم . تیافک  رفن  دـصکی  زا  شیب  يارب  بعکم ) رتم  کـی   ) كاـخ رادـقم  نیا  هک  میباـیرد  میناوتیم  یناـسآ  هب 

تـسیب ددع  هب  میـسقت  ار  نآ  رگا  هک  تشاد  دـهاوخ  نزو  مرگولیک  رازه  ود  كاخ  بعکم  رتم  کی  مینک  باسح  بآ  ربارب  ود  ار  كاخ 
. دوشیم دص  هجیتن  مینک  یناسنا ) ره  يارب  مزال  داوم  نزو  )

هدوب رتـم  رازه  کـی  نآ  قمع  ضرع و  لوط و  هک  ینیمز  هعطق  ینعی  كاـخ  بعکم  رتـمولیک  کـی  هک  مینادـب  میناوتیم  یبوخ  هب  نونکا 
دصکی نتخاس  يارب  دشاب 
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. تسا یفاک  ناسنا  درایلیم 

. تسا یفاک  ناسنادصکی  نتخاس  يارب  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  بعکم  رتم  دایلیم  کی  هداس - نابز  هب  بعکم - رتمولیک  کی  رد  ینعی 
: رتنشور ترابع  هب  و 

حطـس زا  يزیچان  تعـسو  كاخ  رادقم  نیا  دـینکیم  قیدـصت  دزاسب و  ار  نیمز  هرک  تیعمج  ربارب  ًابیرقت 25  دناوتیم  كاخ  رادـقم  نیا 
. دنکیم لاغشا  ار  نیمز  هرک 

: میزادرپب تکرح  ریس و  هب  زین  نامز  قفا  رد  دییایب  دیدیشک  ار  هبساحم  تمحز  هک  الاح 
دورب نایم  زا  یلک  هب  لسن  کی  هک  دشکیم  لوط  لاس  دنچ  رگید : ریبعت  هب  و  تسا ؟ لاس  دنچ  ناسنا  کی  رمع  طسوتم  دح  دینکیم  رکف 

؟ ددرگ نآ  نیشناج  يرگید  لسن  و 
. تسا هدوب  رتمک  نیا  زا  هتبلا  هتشذگ  رد  تسین و  نیا  زا  شیب  هک  زورما  هن ، دشاب ؟ لاس  هاجنپ  زا  شیب  دینکیم  رکف 

دوشیم مینکیم  تسا  یلسن  ره  رمع  طسوتم  هک  لاس  هاجنپ  ددع  رد  برـض  دوب  لسن  فرعم 25  میتشاد و  الاب  رد  هک  ار  ددع 25  نونکا 
یفاک لاس  تدـم 1250  هب  نیمز  هرک  يور  ياهناسنا  مامت  یلـصا  هدام  نتخاـس  يارب  كاـخ » بعکم  رتمولیک   » کـی ینعی  لاـس   1250

. تسا
چیه مینک  ضرف  زاب  و  مینک ، ضرف  لاس  دصناپ  رازه و  هدزاود  لثملا  یف  نیمز  يور  ار  رـشب  یگدنز  خـیرات  نارود  عومجم  رگا  نیاربانب 

ون زا  ار  ناسنا  همه  نیا  ندب  حلاصم  هک  تسا  یفاک  كاخ  بعکم  رتمولیک  هد  طقف  دشاب ، هدشن  رگید  درف  ندب  ءزج  ناسنا  ندب  زا  یئزج 
. دهد لیکشت 
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دیآیم و تسد  هب  هدش  ادـیپ  ياههمجمج  نیرخآ  زا  هک  مینادـب ! لاس  رازه  دـصناپ  نویلیم و  ود  نیمز  هرک  رد  ار  ناسنا  رمع  لوط  رگا  و 

لوط رد  ار  ناسنا  همه  نیا  ندب  حـلاصم  هک  تسا  یفاک  كاخ  بعکم  رتمولیک  رازه  ود  تروص  نیا  رد  تفر ، رترود  نآ  زا  ناوتن  دـیاش 
. دنکیم لاغشا  ار  نیمز  يور  زا  یمک  رادقم  كاخ  رادقم  نیا  مینادیم  و  دهد ، لیکشت  لاس   2500000

یمـسج حـلاصم  يدـنمزاین  باوج  دـناوتیم  میریگب  رظن  رد  كاـخ  رتـم  رازه  قمع  اـب  ار  ناریا  روشک  تحاـسم  حطـس  رگا  هکنیا  هجیتـن 
لاغشا ار  نیمز  هرک  حطس  زا  یکچوک  هشوگ  ام  روشک  هکنیا  اب  دهدب ، لاس  رازه  دصناپ  نویلیم و  ود  لوط  رد  ار  ناسنا  درایلیم  اهدرایلیم 

. ددرگیم نشور  نآ  عضو  ایفارغج  هشقن  يور  یحطس  هاگن  کی  اب  هک  هدرک 
ندب لیکـشت  يارب  مزال  داوم  هب  نتفگ  خساپ  يارب  نیمز  هرک  ياهكاخ  تیافک  مدـع  ياعدا  هک  دوشیم  نشور  میتفگ  هچنآ  عومجم  زا 

! دشابیم ندرک » هراپ  هدرکن و  زگ   » نامه قادصم  تسا و  ساسا  یب  هزادنا  هچ  ات  اهناسنا 

؟ دریگیم تروص  داعم  مسج  نیمادک  اب  - 3

اهندـب و زا  کیمادـک  اـب  دریگیم ، تروص  مسج  اـب  داـعم  رگا  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  ینامـسج  داـعم  هنیمز  رد  هک  يرگید  لاؤـس 
مسج راب  نیدنچ  رمع  لوط  رد  ناسنا  کی  مینادیم  اریز  دوشیم ؟ ماجنا  زیخاتـسر  هدرک ، یگدنز  نآ  اب  رمع  لوط  رد  ناسنا  هک  یماسجا 

اهنآ نیـشناج  ون  ياهلولـس  دنوشیم و  ضوع  ناسنا  کی  ندب  ياهلولـس  مامت  لاس  تفه  ره  ًالامتحا  و  دنکیم ، ضوع  ار  دوخ  ندـب  و 
. ددرگیم
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ياهلولـس هکنیا  رتبلاج  و  تسین ، سوسحم  هجو  چیه  هب  هک  دریگیم  تروص  یجیردـت  هنارهام و  قیقد و  نانچنآ  ینوگرگد  نیا  هتبلا 

رد گنر  نامه  هب  لکش و  نامه  هب  هزادنا ، نامه  هب  ینعی  دننکیم ، بذج  دوخ  هب  ار  هنهک  ياهلولس  تایصوصخ  تاصخشم و  مامت  ون 
؟ دنشابن اهنآ  دننامه  زیچ  همه  رد  ارچ  دنتسه ؛ نیشیپ  ياهلولس  ثراو  دولوم و  هدیئاز و  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنیآیم ،

ضوع بلاق  راب  هد  شاهلاس  داتفه  رمع  تدـم  رد  هک  یناسنا  هک  دـنامیم  یقاـب  لاؤس  نیا  ياـج  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  لاـح  ره  هب 
اب ای  دش !؟ دـهاوخ  یبیجع  يالویه  هک  ددرگیم  زاب  اهندـب  نیا  عومجم  اب  ایآ  تسا  هداد  ماجنا  دـب  کین و  زا  یلامعا  کی  ره  اب  هدرک و 

لامعا هدنورپ  اب  تسا  نکمم  هک  دراد  لامعا  هدنورپ  دوخ  يارب  یندـب  ره  نیا  رب  هوالع  دوب ، دـهاوخ  حـجرمالب  حـیجرت  هک  اهنآ  زا  یکی 
. درک دهاوخن  زورب  تالاکشا  نیا  زا  کی  چیه  دشاب  یناحور  داعم  رگا  اما  دشاب ، توافتم  اًلماک  رگید  ندب 

ندـب تافـص  تاصخـشم و  ماـمت  یندـب  ره  هدـمآ  نتم  رد  هک  روطناـمه  اریز  تفاـی ، ناوتیم  لاؤس  دوخ  رد  ار  لاؤس  نیا  باوج  خـساپ :
تسا ياهراصع  هدرشف و  هصالخ و  تسا و  رمع  کی  ياههدنورپ  مامت  یناگیاب  ندب  نیرخآ  نیاربانب  و  دنکیم ، بذج  دوخ  هب  ار  نیشیپ 

. تساهنآ ياهیگژیو  مامت  ظفاح  يوتحم و  هکلب  نیشناج  ثراو و  اریز  هتشذگ ، ياهندب  تاصخشم  مامت  زا 
هب اهلولـس  هکنیا  بلاج  دشاب . هدش  هتخیگنارب  اهندب  مامت  هک  تسا  نانچ  دوش  هتخیگنارب  ثوعبم و  ندب  نیرخآ  هاگره  بیترت  نیا  هب  و 

اهلاـخ نیا  دـناهدرک  یبوکلاـخ  دوخ  ندـب  يور  هک  یناـسک  اًلثمدـننکیم  بذـج  دوخ  هب  زین  ار  یباـستکا  ضراوع  یتح  ضیوعت  ماـگنه 
دوشن ادج  اهنآ  زا  رمع  رخآ  ات  تسا  نکمم 
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« نیشناج ياهلولس   » هب هداد ، ناکم  لقن  زین  یباستکا  تافـص  یتح  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  نیا  دندرگیم و  ضوع  اهلولـس  هکنیا  اب 

. دندرگیم لقتنم 
. دریگیم ماجنا  ندب  نیرخآ  اب  زیخاتسر  داعم  هک  دوشیم  هدافتسازین  دیجم  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  زا  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  و 

: میناوخیم هیآ 51  سی  هروس  رد 
يوس هب  ناباتـش  اهربق  زا  اهنآ  ناهگان  دوشیم ، هدیمد  روص  رد  رگید ) راب   ) َنُولِْـسنَی و ْمِهِّبَر  یلِإ  ِثادْجَْألا  َنِم  ْمُه  اذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  »

«. دنوریم ناشراگدرورپ  هاگداد ) )
: میناوخیم هیآ 7  جح  هروس  رد  و 

«. دزیگنایم رب  دنتسه  اهربق  رد  هک  ار  یناگدرم  دنوادخ  و  ِرُوبُْقلا ؛ ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  »
هک دـنکیم  اضتقا  زین  درخ  نوناق  دریگیم ، تروص  ندـب  نیرخآ  اب  زیخاتـسر  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  اـهنآ  دـننام  تاـیآ و  نیا  زا 

بـسانت تهج  ره  زا  تسا و  هدوب  حور  اب  هشیمه  تقیقح  رد  تسا  رمع  نارود  ياهندب  همه  هدرـشف  هراصع و  هک  یندب  اریز  دشاب ، نینچ 
ادیپ ینامسج  داعم  رما  رد  تهج  نیا  زا  یلکشم  نیاربانب ، دشاب  هتشاد  یلماک  یگدنز  دناوتیم  نآ  اب  اهنت  حور  و  دراد ، نآ  اب  تیخنـس  و 

. دش دهاوخن 
***

؟ دوب دهاوخ  اجک  رد  زیخاتسر  - 4

دوش لح  دروم  نیا  رد  تالکـشم  همه  رگا  هک  تسا  نیا  دریگ  تروص  تسا  نکمم  ینامـسج  داعم  هنیمز  رد  هک  یلاؤس  نیرخآ  هرخالاب 
يارب  هزات 
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تعـسو زورما  مه  اریز  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  نیمز  هرک  يور  رد  ییاج  دـناهدمآ  نیمز  هب  رمع  نارود  رد  هک  ناسنا  همه  نیا  تشگزاـب 

دینک رکف  الاح  دشابیم  حرطم  اج  همه  رد  تیعمج  شیازفا  اب  هزرابم  همانرب  تسا و  مک  طاقن  زا  ياهراپ  رد  دوجوم  لسن  يارب  نیمز  هرک 
هتشاد یناحور  هبنج  اهنت  داعم  رگا  اما  دوش ، یماپرب  ییاغوغ  هچ  دندرگ  زاب  دحاو  نامز  رد  هدنیآ  هتشذگ و  ياهناسنا  همه  دنهاوخب  رگا 

. درادن دوجو  یتمحازم  حاورا  ناهج  رد  نوچ  دمآ  دهاوخن  دوجو  هب  یلکشم  دشاب 
رد هدمآ ، ًاحیرـص  زین  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  هک  نیا  نآ  تسا و  هدرک  تلفغ  هتکن  کی  زا  ایوگ  دنکیم  ار  داریا  نیا  هک  یـسک  خساپ :

هدـنکارپ رابغ  تارذ  دـننامه  اههوک  ددرگیم  کیرات  هام  شوماخ و  دیـشروخ  دزیریم : مه  هب  یتسه  ملاع  تارک  ماظن  ناهج  نیا  ناـیاپ 
و دریگیم ، تروص  ون  یناهج  رد  اهناسنا  نیون  یناگدنز  ددرگیم و  داینب  هزات  ون و  ناهج  هنهک ، ناهج  نیا  هناریو  رب  سپـس  دـندرگیم ،
زا هک  تشاد  میهاوخن  لکـش  نیا  هب  ینیمز  هرک  زور  نآ  اریز  دوب ، دـهاوخن  حرطم  ًاساسا  نیمز  هرک  تعـسو  یمک  لکـشم  بیترت  نیا  هب 

. داد میهاوخ  هنیمز  نیا  رد  ادخ - تساوخ  هب  يرتشیب - حیضوت  هدنیآ  رد  میشاب  نارگن  نآ  تعسو  یمک 
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نازیم باتک و  باسح و  زیخاتسر و  گرزب  هاگداد  ناهاوگ 

هراشا

ام ظافلا  ًاساسا  میاهتفگ  هک  روطنامه  یلو  دنوشیم ، همکاحم  رضاح و  نآ  ربارب  رد  ءانثتسا  نودب  همه  هک  تسا  یمیظع  هاگداد  زیخاتسر 
ندز فرح  میراذگب ، نوریب  ماگ  هرمزور  یگدنز  هریاد  زا  هکنیا  ضحم  هب  اذل  تسا  هدش  عادبا »  » ام هنازور  یگدنز  يارب  تسخن  زور  زا 

! میباییمن مینکیم  ادیپ  راک  ورس  نآ  اب  هک  یمیهافم  نایب  يارب  یظافلا  نوچ  دوشیم ، لکشم  ًاّدج  ام  يارب 
رایـسب یحطـس  رد  هک  یناهج  تسا ، توافتم  ناهج  نیا  اب  ًابیرقت  نآ  زیچ  همه  هک  یناهج  رگید ، ناهج  رد  یگدـنز  دروم  رد  ًاـصوصخم 

. دراد رارق  شراب ، تمالم  یگدنز  و  ناهج ، نیا  زا  رتالاب 
دوخ ياهیدنمزاین  عفر  رگیدکی و  اب  لد  درد  يارب  اضرف - دنتـسه - ردام  مکـش  رد  هک  یماگنه  ولقود  هچب  ود  هک  دنامیم  نیا  هب  تسرد 

ار صاخـشا  دارفا و  و  اههدیدپ ، تادوجوم ، اههنحـص ، اههرظنم ، عاونا  دنوشیم و  دـلوتم  هک  یماگنه  تسا  یهیدـب  دـننک ، عضو  یظافلا 
همان تغل  اریز  دـننک ، میهفت  رگیدـکی  هب  ار  دوخ  دـصاقم  رـس  مشچ و  تسد و  تکرح  اب  دـنراچان  گنگ  رفن  ود  دـننام  تسرد  دـننیبیم 
بلاطم  ناوتب  ات  دراد  تغل  رازه  اههد  هب  زاین  ینونک  عیسو  ناهج  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتشادن  تغل  هد  زا  شیب  دیاش  اهنآ  نینج  نارود 
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! درک وگزاب  ار  نآ  هب  طوبرم 

هب نینج و  ملاع  هب  تبسن  تسا  ناهج  نیا  تعسو  دننامه  مینکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  یناهج  نیا  هب  تبـسن  گرم ، زا  دعب  ملاع  تعـسو 
رد یگدـنز  هرهچ  زا  یلماک  میـسرت  دـناوتن  مییوگیم  نخـس  نآ  اب  ناهج  نیا  رد  هک  یتاملک  ظافلا و  هک  تسین  بجعت  ياج  بیترت  نیا 

روصت یتح  میوش ، یناوتانو  زجع  راتفرگ  یگدنز  نآ  لماکت  اهتمعن و  عونت  تمظع و  هوکـش و  همه  نآ  نایب  رد  ام  دنک و  رگید  ناهج 
. دوش لکشم  میتسه  روصحم  ایند  نادنز  رد  هک  ام  يارب  نآ 

هـصرع رد  يددـعتم  ياـهزیم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  دـنوشیم ، همکاـحم  اـهناسنا  همه  رگید  ناـهج  رد  مییوگیم  هکنیا  لاـح ، ره  هب 
ربارب رد  ددرگیم و  رـشحم  دراو  دوهـش  ناهاوگ و  هارمه  دراد و  لغب  ریز  یگرزب  ای  کچوک  هدنورپ  سک  ره  دوشیم و  هدراذگ  تمایق 
عورـش ینلع  همکاـحم  یتامدـقم  ياهیـسرپزاب  زا  سپ  و  دریگیم ، رارق  دنناگتـشرف  سنج  زا  اًـلثم  هک  هاـگداد  نـیا  ناـسرداد  تاـضق و 

ای هئربت  هب  ای  تیموکحم  هب  ییاهن  يأر  و  دنوشیم ، روش »  » دراو سرداد » ناگتـشرف   » دـعب هدرک ، یتاعفادـم  دوخ  زا  زین  مهتم  و  ددرگیم ،
نارومأم هب  ارجا  يارب  دـنوادخ ، كاپ  تاذ  ینعی  رـشحم » هصرع  قلطم  مکاح   » ياضما زا  سپ  و  دـننکیم ، رداـص  دارفا  شاداـپ  قیوشت و 

موـهفم گـنر و  ظاـفلا  اـجنآ  رد  و  تسین ! نینچ  هجو  چـیه  هب  هن  ددرگیم  غـالبا  خزود ، تـشهب و  ناگتـشرف  ینعی  یهلا ، ماـکحا  يارجا 
. دنریگیم دوخ  هب  يرگید 

. میاهدینش میاهدید و  هچنآ  زا  ریغ  یلکش  رتیلاع و  هداعلا  قوف  یحطس  رد  اما  دراد  دوجو  هاگداد  همکحم و  زا  یحبش 
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ياهفک ود  يوزارت  زا  هفک  کی  ردار  لامعا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  دیآیم ، نایم  هب  اهراک ) شجنس  يوزارت   ) لمع نازیم  زا  نخس  رگا 
هلیـسو هب  دـشاب  دایز  رگا  ای  و  دوش . مولعم  یعقاو  نزو  ددرگ و  رارقرب  لداـعت  اـت  دـنزیریم  گنـس  ردـقنآ  نآ  ربارب  رد  و  دـنهدیم ، رارق 

هب باسح ، ياهنیـشام  هیبش  يزیچ  ای  هکتچ  دادم و  ملق و  اب  سپـس  دننکیم و  مولعم  ار  نآ  نزو  لوکـساب  دننامه  يرکیپ  لوغ  ياهوزارت 
. تسین اهنآ  زا  مادک  چیه  هن  ددرگیم  یگدیسر  لامعا  باسح 

یلک هب  ام  يایند  اب  هک  تسا  نایم  رد  یناهج  زا  نخـس  اریز  دشاب ) نینچ  دـیاب  و   ) دـنریگیم دوخ  هب  ياهزات  گنر  ظافلا  اجنیا  رد  میتفگ 
. دراد تریاغم 

یناهج هب  طوبرم  ظافلا  رد  یبدا  جرم  جره و  عون  کی  داجیا  هدافتسا و  ءوس  و  اجبان ، ياهریـسفت  يارب  ياهناهب  ار  تقیقح  نیا  دیابن  هتبلا 
. تخاس نشور  دوجوم  نئارق  وترپ  رد  ار  ظافلا  نیا  میهافم  دیاب  هکلب  داد ، رارق  رگید 

فرظ دـشیم  هتفگ  غارچ  هملک  هک  یماگنه  اقباس  ددرگیم : نوگرگد  نامز  تشذـگ  اب  ظافلا  میهافم  زین  ایند  نیا  یگدـنزرد  یفرط  زا 
هک ار  هلیتف  رـس  نآ  دوب ، هتفرگ  ياـج  نآ  طـسو  رد  زارد » هلیتف   » کـی هک  تشگیم  مسجم  رظن  رد  ینغور  هداـم  کـی  يوتحم  یکچوک 
هک دـندراذگیم  نآ  رب  مه  یبابح »  » ندرک دود  زا  يرگیولج  يارب  یهاـگ  تخوسیم ، شاوی  شاوی  نغور  دـندزیم و  شتآ  دوب  نوریب 

. دنک جراخ  رگید  فرط  زا  دراو و  فرط  کی  زا  تعرس  هب  ار  اوه 
رد يربخ  نادنغور ، زا  هن  هدـیبسچ ، فقـس  هب  باتهام » هقلح   » کی دـننام  هک  دوشیم  هتفگ  یتنـسرولف  ياهغارچ  هب  مسا  نیا  زورما  یلو 

یکی غارچ  ود  ره  تیـصاخ  هک  تسا  نآ  هدـنام ، یقاـب  اًـلماک  دوخ  توق  هب  هک  يزیچ  اـهنت  باـبح ، هلیتـف و  هن  نغور و  زا  هن  تسا و  نآ 
. تسا یکیرات  تملظ و  اب  هزرابم  نآ  تسا و 

هک  تسا  قداص  زین  دیدج  میدق و  یگدنز  لیاسو  ریاس  دروم  رد  نخس  نیا 
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. دنامیم یقاب  تباث و  هجیتن  یلو  دنوشیم  ضوع  یلک  هب  تالآ  رازبا و 

ناـهج نیا  اـب  شزیچ  همه  هک  يرگید  ناـهج  دروم  رد  دوش ، عقاو  ینوگرگد  ردـق  نیا  اـم  ناـهجرد  فـلتخم  ناـمز  ود  رد  هک  یماـگنه 
راک هب  دروم  رد  دـیاب  لقادـح  میرواین  تسد  هب  نآ  میهافم  ناـیب  يارب  يرگید  ياـبفلارگا  هک  دوب  دـهاوخ  نشور  هلأـسم  تسا ، تواـفتم 

هجوت میوگیم  مینک و  ریسفت  میتساوخ  روج  ره  ار  اهنآ  دوخ  لیم  اب  میوگیمن  مینک ، هیکت  میـشیدنیب و  نآ  جیاتن  يور  رتشیب  ظافلا  ندرب 
. دراد یصاخ  عضو  ظافلا  نیا  هک  میشاب  هتشاد 

. میهافم نیا  ریسفت  هب  میدرگیم  زاب  دش  نشور  همدقم  نیا  هک  نونکا 

زیخاتسر رد  ناهاوگ  فلا -

هراشا

: بیترت نیا  هب  تسا ، هدش  رکذ  گرزب  هاگداد  نآ  يارب  یفلتخم  ناهاوگ  دیجم ، نآرق  تایآ  رد 
ام َو  ِهیف  َنوُضیُفت  ْذِإ  اًدوُهُـش  ْمُْکیَلَع  اَّنُک  اَّلِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َو ال  ٍنآُْرق  ْنِم  ُْهنِم  اُوْلتَت  ام  َو  ٍنْأَـش  یف  ُنوُکَت  اـم  َو  : » دـنوادخ كاـپ  تاذ  - 1

 ! ٍنیبُم ٍباتِک  یف  اَّلِإ  َرَبْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  َرَغْصَأ  َو ال  ِءامَّسلا  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍةَّرَذ  ِلاْقثِم  ْنِم  َکِّبَر  ْنَع  ُبُْزعَی 
شناد ملع و  رب  يرما  چـیه  میتـسه و  امـش  رب  هاوگ  اـم  یهد ، ماـجنا  يراـک  ره  و  یناوخب ، نآرق  زا  ياهیآ  ره  و  یـشاب ، هک  لاـح  ره  رد  »

رگم نآ ، زا  رتگرزب  هن  رتکچوک و  هن  و  نامـسآ ، رد  هن  نیمز و  رد  هن  دـنامیمن  یفخم  ياهرذ - ینیگنـس  هزادـنا  هب  یتـح  وت - راـگدرورپ 
(1) «. تسا تبث  راکشآ  باتک  رد  یگمه  هکنیا 

هیآ 61. (، 10 سنوی ( هروس  - 1
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ره زا  هک  زور  نآ  دوب  دهاوخ  هنوگچ  اًدیهَـش ؛ ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  : » دـنناهاوگ زا  زین  ناربمایپ  - 2

(1) «. داد میهاوخ  رارق  اهنآ  رب  هاوگ  ار  وت  دروآ و  میهاوخ  یهاوگ  یتما 
ياپ تسد و  نابز و  هک  يزور  َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  َو  ْمِهیْدیَأ  َو  ْمُُهتَنِْسلَأ  ْمِْهیَلَع  ُدَهْـشَت  َمْوَی  : » دنهدیم یهاوگ  اپ  تسد و  نابز و  - 3

(2) !« دهدیم یهاوگ  اهنآ  لامعا  هب  اهنآ 
دنیوگیم دوخ  نت  ياهتسوپ  هب  ٍءْیَـش ؛ َّلُک  َقَْطنَأ  يذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  اْنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاق  َو  : » دنهاوگ زین  نت  ياهتـسوپ  - 4

: دنهدیم باوج  اهنآ  دیداد ؟ یهاوگ  ام  دض  رب  ارچ 
(3) («. مینک وگزاب  ار  قیاقح  ات   ) دروآرد قطن  هب  زین  ار  ام  هدروآ  رد  قطن  هب  ار  زیچ  همه  هک  يراگدرورپ 

ار دوخ  رابخا  نیمز  زور  نآ  رد  اَهل ؛ یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَِأب  اهَرابْخَأ ! ُثِّدَُـحت  ٍذـِئَمْوَی  : » هتفاـی ماـجنا  نآ  رب  هک  تسا  یلاـمعا  هاوگ  زین  نیمز  - 5
(4) «. تسا هدرک  یحو  وا  هب  وا  راگدرورپ  اریز  دنکیم  وگزاب 

يدرف ره  اب  هک  یلاح  رد  دنوشیم  تمایق  هاگداد  دراو  سک  همه  ٌدیهَش ؛ َو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاج  َو  : » دنناهاوگ زا  زین  ناگتشرف  - 6
(5) «. دشابیم ناگتشرف ) زا   ) یهاوگ يرومأم و 

هیآ 41. (، 4 ءاسن ( هروس  - 1

هیآ 24. (، 24 رون ( هروس  - 2

هیآ 21. (، 41 تلصف ( هروس  - 3

تایآ 4 و 5. (، 99 هلزلز ( هروس  - 4

هیآ 21. (، 50 هروس ق ( - 5
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یهاوگ نیا  یگنوگچ 

نآ زا  یهاوگ  نیا  هک  دوشیم  نشور  ناهاوگ  هرمز  رد  اـهنیمز  نینچمه ، ندـب و  ياـضعا  اـپ و  تسد و  ناـبز و  نتفرگ  رارق  هب  هجوت  اـب 
. تسین درادن ، عقاو  اب  یتقباطم  هنوگ  چیه  ودنکیمن  زواجت  فرح  هفطنم  زا  یهاگ  هک  رشب » يدادرارق  ياهیهاوگ  »

. تسین یهار  نآ  رد  ار  غورد  هک  تسا  يرثا   » یلمع و  » یهاوگ کی  نیا 
! تسا هدیباوخن  بشید  هک  دهدیم  یهاوگ  سک  نالف  ياهمشچ  مییوگیم  یهاگ  هکنیا : حیضوت 

! تسا هدیسرت  يزیچ  زا  هک  دهدیم  یهاوگ  شنازرل  يادص  هدیرپ و  گنر 
. دربیم رس  هب  ینامهیم  راظتنا  رد  هک  دهدیم  یهاوگ  شاهناخ  سابل و  هداعلا  قوف  تفاظن 

. تسین نآ  راکنا  يارای  ار  یسک  هک  دشابیم  یهاوگ  عون  نیرتقداص  نیرتاسر و  یلمع » یعیبط و  یهاوگ   » نیا
زا شیاهـسکع  ای  دـنراذگیم و  شیارب  ار  وا  نانخـس  راون  هک  نیمه  اما  دـنکیم ، راکنا  ار  دوهـش  مامت  تداهـش  مهتم  هک  دوشیم  رایـسب 

یهاوگ هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دنکیم ، فارتعا  دنیبیم و  هتسب  دوخ  يور  هب  ار  راکنا  ياههار  مامت  دنهدیم  ناشن  وا  هب  ار  تیانج  هظحل 
. دشابیمن نآ  راکنا  رب  رداق  سک  چیه  هک  تسا ، يرثا  یعیبط و  یهاوگ  کی  راون  سکع و 

روط نامه  ینعی  تسام ، رمع  نانخـس  راتفر و  لامعا و  مامت  زا  زیمآرارـسا  بیجع  یناگیاب  کی  ام  مسج  حور و  هک  مینک  شومارف  دـیابن 
کی  ره  راثآ  و  هدراذگ ، رثا  ءانثتسا  نودب  ام - مسج  رد  میاهدروخ  نونکات  رمع  زاغآ  زا  ییاهاذغ  هک 
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راثآ نیا  زاب  اهنآ  ندش  ضوع  اهلولس و  رییغت  اب  یتح  دراد ، دوجو  ام  یپ  گر و  ناوختسا و  رد  ندب ، ياهلولس  رد  ام ، نوخ  رد  اهنآ  زا 

یـسررب ام  ندب  ياهلولـس  ای  نوخ  يور  دشاب و  قیقد  هداعلا  قوف  هاگتـسد  کی  رگا  هک  يروط  هب  دـنباییم ، لاقتنا  هدـنیآ  ياهلولـس  هب 
. دنک وگزاب  خیرات -! دیق  اب  یتح  میاهدروخ - نونکات  زاغآ  زا  هک  ار  ییاهاذغ  مامت  تسا  نکمم  دنک ،

کی نارگید ، قح  هب  زواجت  کی  تنایخ ، کی  غورد ، کی  دراد : ام  مسج  حور و  رد  یباتزاب  ساکعنا و  اـم  لاـمعا  زا  کـی  ره  نینچمه 
دننکیم میسرت  یطوطخ  دنراذگیم و  ام  مسج  حور و  رد  یشقن  همه  هناملاظ  یهاوگ  تداهـش و  کی  هانگ ، یب  تروص  هب  یلیـس  هبرض 

. دنهاگداد نادوهش  ناهاوگ و  همه  اهنیا  دشابیم ، ناسآ  اًلماک  تسا  زورب  روهظ و  ملاع  هک  تمایق  هاگداد  رد  طوطخ  نیا  ندناوخ  هک 
ناـمیا نیا  و  دوب ؟ دـهاوخ  شیوخ  راـتفر  لاـمعا و  بقارم  ردـقچ  دـشاب  هتـشاد  یتیعقاو  نینچ  هب  ناـمیا  هجوت و  ياهعماـج  رگا  یتسار  و 

! تشاد دهاوخ  ياهداعلا  قوف  میظع و  یتیبرت  رثا  هچ  نینچ ، نیا  يزیخاتسر  هب  یبهذم 

هاگداد نآ  رد  باتک  باسح و  ب -

هب ياهزات  لکـش  زین  زیخاتـسر  همکحم  رد  هبـساحم  لامعا و  همان  هدـنورپ و  هلأسم  هک  دوشیم  مولعم  یبوخ  هب  دـش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا 
. دریگیم دوخ 

، دوب هدرک  نکسم  نآ  رد  هک  ياهناخ  ياهراوید  رد و  هتـشاد ، یگدنز  نآ  يور  هک  ینیمز  تسا ، هدنورپ  ناراکوکین  نامرجم و  ياپاترس 
مادک  ره 
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دیوگیم نآرق  تایآ  دوشیم و  هداد  ناراکدـب  پچ  تسد  هب  ناراکوکین و  تسار  تسد  هب  هک  یلمع  هماـن  ًاملـسم  دـشابیم و  ياهدـنورپ 
. دشاب لکشم  ام  يارب  زورما  مه  نآ  روصت  دیاش  هک  تسا  يرثا  ياههدنورپ  نیا  زا  یعون  دنتسین  نآ  تایوتحم  راکنا  هب  رداق  اهنآ 

ار قیالخ  باسح  تعرـس  هب  دنوادخ  ِباَسِْحلا  ُعیِرَـس  ُهَّللاَو  : » دیوگیم نآرق  هنوگچ  هک  دوشیم  لح  ام  يارب  يرگید  لکـشم  اجنیا  زا  و 
(1) «. دسریم

و هدـش ، مکارتم  سک  ره  دوجو  رد  هک  تسا  يدـب  کین و  لامعا  تارثا  هعومجم  باـسح  نیا  تسا ، نشور  اـجنآ  رد  همه  باـسح  اریز 
. دشابیم صخشم  مولعم و  نآ  هجیتن  هراومه 

مییوگیم میوشیم  لسوتم  دوصقم - زا  رود  یتاهج  زا  دـیاش  و  هداس - لاثم  کی  هب  نهذ ، هب  تقیقح  نیا  نتخاـس  کـیدزن  يارب  یهاـگ 
نآ هدـننار  یتح  هکنآ  نودـب  دنـشاب  هدومیپ  ار  فلتخم  ياههداج  رد  يدایز  ياههار  دوخ  رمع  لوط  رد  تسا  نکمم  یلومعم  ياهلیبموتا 

میناوتیم نآ ، رامـش  رتمولیک  هب  هاگن  کی  اب  مینک  هدارا  هظحل  ره  یلو  دسرب  اهنآ  باسح  هب  دناوتب  هکدـسر  هچ  ات  دـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب 
تکرح ياههاگتـسد  اب  رامـش  رتمولیک  میـس  دنویپ  نوچ  تسا ، يرثا  هاوگ  کی  زین  نیا  هک  مییامن  نییعت  ًاقیقد  هدومیپ  هک  ار  یهار  رادقم 

. دورآیم رد  تکرح  هب  ار  نآ  هدراذگ و  رثا  نآ  يور  ًامئاد  نیشام 
رد باسح  عون  کی  اما  یکینورتکلا ، ياهزغم  اب  یتح  هکتچ و  اب  دادعا  اب  تشگنا  اب  باسح  دراد ، دوجو  هابتشا  یلومعم  ياههبساحم  رد 

میراد  ناهج  نیا 

هیآ 202. (، 2 هرقب ( هروس  - 1
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نیا خی ، تاقبط  نینچمه  تساهنآ ، نس  رگنشور  هک  دنیازفایم  دوخ  رب  يرـشق  لاس  ره  ناتخرد  ياههدنک  اًلثم  تسین ، هابتـشا  نآ  رد  هک 

. دشابیم باسح  هنوگ  نیا  رتیلاع  عون  تمایق  هبساحم  تسا ، رضاح  نآ  عمجرس »  » هشیمه درادن و  دوجو  هابتشا  نآ  رد  هک  تسا  یباسح 

لامعا نازیم  ج -

. تسا هدمآ  نایم  هب  ناوارف  لمع  يوزارت  ای  نازیم  زا  نخس  یمالسا  نوتم  رد 
هک دناهتخادنا  دوخ  شود  هب  ار  تمحز  نیا  اذل  تسا ، راک  رد  مینیبیم  ناهج  نیا  رد  هک  لکـش  نیمه  هب  یئوزارت  دـننکیم  رکف  یـضعب 

. دوشیم نزو  وزارت  نیا  رد  زیچ  هچ  دننک  ادیپ 
؟ دارفا دوخ  - 1

؟ دنوشیم نیزوت  دنراد و  نزو  لامعا  ياههمان  - 2
؟ دنراد نزو  هتفای  مسجت  لامعا  - 3

. دناهدرک ریسفت  میراد  راک  ورس  نآ  اب  هنازور  یگدنز  رد  هک  نآ  يداع  موهفم  نامه  هب  ار  نزو  نازیم و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا  همه 
: تسا هدمآ  رتعماج  رتعیسو و  رایسب  موهفم  کی  هب  نازیم  نآرق  نابز  رد  مینیبیم  هک  یلاح  رد 

(1) «. داد رارق  یباسح ) و   ) نازیم زیچ  ره  رد  تشارفارب و  ار  نامسآ  َناَزیِْملا  َعَضَو  َو  اَهَعَفَر  َءاَمَّسلاَو  »
(2) «. میداتسرف لطاب ) قح و  شجنس   ) نازیم باتک و  ناربمایپ  هارمه  هب  ام  َناَزیِْملا  َو  َباَتِْکلا  ُمُهَعَم  اَْنلَْزنا  َو  »

هیآ 7. (، 55 نمحرلا ( هروس  - 1

هیآ 25. (، 57 دیدح ( هروس  - 2
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نیمه ار  اهتلم  تشونرـس  تفگ  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  اهـشزرا  نییعت  يارب  یئاهـشجنس  سایقم  یتلم  موق و  ره  نایم  رد  هکنیا : حیـضوت 

رد تسا و  يزیچ  ینیشام  يدام  يایند  رد  دنمشناد  شناد و  و  ملاع » ملع و   » شجنس سایقم  لثملا  یف  دنکیم ، نییعت  اهـشجنس » سایقم  »
. رگید زیچ  یحو  ینامسآ و  لاجر  ءایبنا و  بتکم 

هظحالم لباق  نآ  رارسا  تعیبط و  زا  وا  تخانش  و  هدش ، هتشابنا  يرتشیب  ياهلومرف  زا  وا  زغم  ياضف  هک  دنیوگیم  یسک  هب  دنمشناد  زورما 
هدـهع زا  هدـنارذگ و  اههاگـشیامزآ  اههاگــشناد و  رد  ار  دوـخ  رمع  زا  یتدـم  و  دـنادیم ، یبوـخ  هـب  ار  نآ  زا  يریگهرهب  زرط  و  دـشاب ،

. تسا هدمآرب  یتاناحتما 
نتخاس ای  و  یمتا ! ياهکهالک  ای  امیپ  هراق  ياهکـشوم  اهبمب و  تمدـخ  رد  اـی  دـشاب  اـهناسنا  تمدـخ  رد  وا  ملع  هک  دـنکیمن  قرف  ـالاح 

رد ای  و  دـنوشیم ، راتفرگ  اههاگداد  رد  هک  یماگنه  هب  یللملا  نیب  ناقراس  ياهدـناب  زا  عاـفد  يارب  عفادـم  لـیکو  ناونع  هب  اـی  و  نیئوره ،
. یناهج يداصتقا  رامعتسا  ياهنامزاس  تمدخ 

هک تسا  یـسک  ملاع  : » دـیوگیم وا  دریگیم  دوخ  هب  يرگید  گنر  ع )  ) یلع نوچمه  یهلا  نایاوشیپ  یناسنا  بتکم  رد  هملک  نیمه  اـما 
دـشابن میهـس  اهنآ  اب  هاگآ و  مدرم  جـنر  درد و  زا  هک  سک  نآ  دوش ، هتفرگ  راک  هب  اهناسنا  تاـجن  هار  رد  شـشناد  دـشاب و  مدرم  یماـح 

«. تسین دنمشناد  ملاع و  مان  هتسیاش 
مکـش ربارب  رد  هک  هتفرگ  نامیپ  نادنمـشناد  املع و  زا  دـنوادخ  ٍمُولْظَم  ِبَغَـس  َو ال  ِِملاظ  ِۀَّظِک  یلَع  اوُّراُقی  الا  ِءاـمَلُعلا  یلَع  ُهللا  َذَـخا  اـم  َو  »

(1) «. دننکن توکس  ناگدیدمتس  یگنسرگ  نارگمتس و  یگراوخ 

(. هیقشقش هبطخ 3 ( هغالبلا ، جهن  - 1
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، یناسنا ياهشزرا  تیصخش ، هنیمز  رد  ملع ، هنیمز  رد  فلتخم ، ياههنیمز  رد  اهتلم  نایم  رد  اهـشجنس  سایقم  میوشن ، رود  ثحب  لصا  زا 

یلهاج برع  طیحم  تسا ، هدش  هتفهن  اهسایقم  نیمه  رد  زین  اهنآ  یتخبدب  یتخبشوخ و  دیلک  تسا و  توافتم  اًلماک  تداعـس ، یتخبکین و 
اما باسح ، یب  تاجوز  ددـعت  اب  دوب  رگتراغ  تشم  کی  شلوصحم  تسنادیم  روکذ  نادـنزرف  ترثک  يرگتراغ و  رد  ار  تیـصخش  هک 

. دمآ دوجو  هب  ياهزات  لوصحم  تشگ و  نوگرگد  یلکب  عضو  دش ، هتخانش  سایقم  مالسا ، روهظ  زا  دعب  يوقت ، ملع و  هک  یماگنه 
تـشذگ هک  دیدح  هروس  هیآ 25  تسا و  زاس  ناسنا  یعقاو و  ياـهنازیم  اهـسایقم و  طـباوض و  ياـطعا  یهلا  ناربماـیپ  ياـهتلاسر  زا  یکی 

. دشاب هدوب  تقیقح  نیمه  هب  ياهراشا  دناوتیم 
تهابش یسح  ياهوزارت  اهنازیم و  اب  یعقاو » نزو   » نییعت ینعی  هجیتن »  » رد اهنت  هک  يونعم  شجنس  هلیـسو  کی  هب  نازیم ، مینیبیم  نیاربانب 

. تسا هدش  لیدبت  دراد ،
: میئوگیم دوشیم  هدناوخ  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  كاپ  تبرت  ربارب  رد  هک  یئاه  همانترایز  زا  یکی  رد  هکنیا  بلاج 

!« یلامعا شجنس  نازیم  هک  یناسنا  يا  وت  رب  مالس  ِلامْعالا  َنازیم  ای  َْکیَلَع  مالَّسلا  »
تلادع يوقت و  لمع و  نامیا و  رد  وا  اب  تهابش  رادقم  هب  سک  ره  نوچ  ددرگیم ، شجنـس  يوزارت  نازیم و  لماک  ناسنا  کی  اجنیا  رد 
یناسنا ياهـشزرا  يارب  لماک  مات و  شجنـس  هلیـسو  کی  قیقد و  يوزارت  کی  وا  دـبایرد ، ار  شیوخ  شزرا  نزو و  دـناوتیم  تماهـش  و 

. ددرگیم بوسحم 
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، نوخ راشف  شجنـس  يارب  یئاهنازیم  زین  و  دراذگیم ، رثا  نآ  يور  هملک  کی  نتـشون  داب و  شزو  یتح  هک  تسه  قیقد  ياهوزارت  زورما 
صالخا و هزادنا  لمع و  يدب  یکین و  شجنـس  يارب  ینازیم  چیه  اما  دراد ، دوجو  ناسنا  شوه  دادعتـسا و  رادـقم  یتح  و  ندـب ، ترارح 

لمع تینرد و  یهاگ  رهاظت ، يراکایر و  : » هک میناوخیم  یتیاور  رد  اًـلثم  میرادـن ، تسد  رد  لاـمعا  ياـههزیگنا  یگنوگچ  تین و  نسح 
«. تسا رتیفخم  مه  یناملظ  بش  رد  تخس  گنس  رب  هایس  هچروم  تکرح  زا  هک  دوشیم  دراو  هنایفخم  يردق  هب  ناسنا 

ار گنـس  نآ  یتح  دوش و  یم  دنلب  یئادـص  گنـس  هب  وا  ياپ  دروخرب  زا  دراذـگیم و  رثا  گنـس  نآ  رب  ياهچروم  نانچ  تکرح  ًاملـسم 
تسردان راکفا  ذوفن  يارب  یلوا  قیرط  هب  و  مینک ، يریگهزادنا  ار  اهنآ  میناوتیمن  ياهلیسو  چیه  اب  ام  هک  تسا  زیچان  يردقب  اما  دیاسیم ،

روطب ییاهـسایقم  نینچ  رگید  ناهج  رد  اما  تسین ، تسد  رد  یـشجنس  هلیـسو  چـیه  تسا ، رتکیراب  رتقیقد و  مه  نیا  زا  هک  ناسنا  تین  رد 
. مینیبیم رود  زا  یحبش  اهنت  میرادن  یعالطا  چیه  نآ  تیفیک  یگنوگچ و  زا  اما  تسه  مینادیم  هزادنا  نیمه  دراد ، دوجو  مّلسم 
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رفیک شاداپ و 

. تسا هدروآرد  ناوارف  مهبم  طاقن  اب  ییامعم  تروصب  ار  نآ  گرم ، زا  سپ  ملاع  رد  رفیک  شاداپ و  هلأسم  زا  تسردان  ياهتشادرب 
زا ًابلاغ  هک  دوشیم  هدید  يدایز  ماهفتسا  ياهتمالع  ناوارف و  مهبم  طاقن  زیخاتسر  گرم و  زا  سپ  ملاع  رد  رفیک  شاداپ و  هلأسم  نوماریپ 

. دریگیم همشچرس  رفیک  شاداپ و  هلأسم  لصا  دراوم  رد  تسردان » ياهریسفت  »
: دنسرپیم دوخ  زا  یضعب ، اًلثم 

؟ دنکیم تازاجم  ار  ام  هک  دناسریم  ادخ  هب  ینایز  هچ  ام  ناهانگ 
يراوگرزب وا  تسیچ ؟ وا »  » و ام »  » نایم قرف  سپ  دنکیم ؟ تافاکم  ار  ام  ارچ  رداق ، ملاع و  تسا و  گرزب  هک  وا  مینکیم  دـب  ام  یهگناو 

. دیامن تشذگ  دنک و 
ارچ دنتـسه  يرگناریو  يرگنایـصع و  قرغ  ار  دوخ  رمع  لاس  دـصکی  رثکادـح  راّفک  نیرتراکهانگ  نیرترگمتـس و  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا 

؟ دندرگ باذع  رد  دَّلُخم  دنوش و  تازاجم  هشیمه  يارب  هکلب  رتشیب  لاس و  اهنویلیم 
هـس نیا  زا  کی  چـیه  ناراکفالخ و  دوخ  تیبرت  ای  نارگید و  تربع  يارب  ای  دریگیم . همـشچرس  ییوجماقتنا  حور  زا  ای  تازاـجم  اـًلوصا 

ماقتنا  اما  تسین . تسرد  گرم  زا  سپ  ياهرفیک  هرابرد  عوضوم 
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هناشن هکلب  تسین ، تردـق  هناشن  دوشیم ) روصت  هچنآ  فـالخرب   ) ماـقتنا اریز  تسا ، رود  هب  راـگدرورپ  كاـپ  تحاـس  زا  ییوجماـقتنا  و 
يارب تسا  یلماـع  رتحیحـص  ریبـعت  هب  اـی  تسا و  هدروـخ  مخز  حورجم و  جاورا  رب  یمهرم  ماـقتنا  تـسا ، یمدآ  حور  یناوتاـن  فـعض و 

. دنتسین یماقتنا » رصنع   » ياراد یهلا  ياهرفیک  نیاربانب  رامیب . ناوتان و  تحاران و  حاورا  ریدخت 
، رگید ناهج  رد  و  تسا ، ناهج  نیا  تیبرت ، زکرم  هکنیا  هچ  درادن ، نارگید  ای  هانگ  بکترم  صخـش  دوخ  يارب  یتیبرت » رـصنع   » نینچمه

هنوگ نیا  رد  اریز  تسین ، مه  ناـهج  نیا  یئازج  يرفیک و  نیناوـق  دـننام  گرم ، زا  سپ  ملاـع  ياـهتازاجم  نیارباـنب  تسین ، حرطم  تیبرت 
. تسا موهفمان  گرم  زا  دعب  هب  تبسن  یلو  دراد  موهفم  اًلماک  تیبرت  هلأسم  اهتازاجم  اهرفیک و 

ملاع رد  اهتازاجم  اهرفیک و  یلـصا  همـشچرس  هکنیا : نآ  تفگ و  خـساپ  ناوتیم  تقیقح  کی  هب  هجوت  اب  ار  هدـیچیپ  تـالاؤس  نیا  ماـمت 
. تساهنآ مسجت  نینچمه  یمدآ و  مسج  حور و  رد  هانگ  دوخ  جیاتن  راثآ و  گرم ، زا  سپ  زیخاتسر و 

گرم زا  سپ  ناهج  اب  ناهج  نیا  طابترا  یگنوگچ  هرابرد  ياهدش  باسح  بلاج و  تاریبعت  یمالسا  تایاور  تایآ و  رد  هکنیا : حیـضوت 
ِةَرِخْآلا َثْرَح  ُدیُری  َناک  ْنَم  : » میناوخیم يروش  هروس  هیآ 20  رد  اًلثم  دشاب ، ثحب  نیا  کیرات  طاقن  رگنشور  دناوتیم  هک  دوشیم  هدید 

«. مینکیم نوزفا  ار  اهنآ  تشک  دنبلطیم  دوخ ) کین  لامعا  اب   ) ار رگید  يارس  تشک  تعارز و  هک  اهنآ  ِِهثْرَح  یف  َُهل  ْدَِزن 
. تسین ناسنا  دوخ  لامعا  جیاتن  زج  يزیچ  ناهج  نآ  رد  رفیک  شاداپ و  دهدیم  ناشن  هک  تسا  یبلاج  ریبعت  تشک  هب  ریبعت 

َمَّنَهَِجل  اُوناکَف  َنوُطِساْقلا  اَّمَأ  َو  : » میناوخیم نج  هروس  هیآ 15  رد  و 
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«. دنخزود زورفا  شتآ  مزیه و  نارگمتس  اما  اًبَطَح ؛

ناشناماد هک  تساهنآ  دوخ  لامعا  زا  يرگید  هرهچ  شتآ  نآ  سپ  دنوشیم ، رهاظ  شتآ  لکـش  رد  هک  دنتـسه  ناشلامعا  اهنآ و  نیاربانب 
. دریگیم ار 

ماجنا هک  یلاـمعا  زج  دوشیمن  هداد  امـش  هب  یـشاداپ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اـم  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  اـم  َو  : » تسا هدـمآ  نینچ  تاـّفاص  هروس  هـیآ 39  رد  و 
«. دیاهداد

ناهج رد  ام  هچنآ  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  تاریبعت  نیا  همه  زا  دسریم ! اهنآ  تسد  هب  هک  تسا  ناشلامعا  نامه  ناششاداپ  نیاربانب 
ام زا  ناهج  نیا  رد  يرگناریو  ایو  دنمدوس  ياهیژرنا  تروص  هب  هک  تسام  دب  کین و  لامعا  نامه  میراد ، راک  ورـس  نآ  اب  گرم  زا  سپ 

نوناق قبط  هدنام و  یقاب  نانچمه  یتسه  ناهج  هدنورپ  رد  هتخاس ، رادهحیرج  ای  هداد  لماکت  ار  ام  حور  هکینا  رب  هوالع  و  هدـیدرگ ، رداص 
. تسا هتفای  شرورپ  لماکت 

ياههفایق رد  تساهیژرنا - یمومع  راثآ  زا  هک  نداد - لکش  رییغت  زا  سپ  دنوشیم و  جراخ  دوخ  ياههاگیفخم  زا  زور  نآ  رد  لامعا  نیا 
. دنوشیم رهاظ  ام  رب  يدیدج 

. دنوشیمن ادج  ام  زا  دنتسه و  ام  اب  لاح  ره  رد  دننازوسیم و  ای  و  دنشخبیم ، طاشن  ناج  قامعا  ات  ار  ام  دیدج  ياههرهچ  نیا 
بیترت نیا  هب  و  دنریگیم ، دوخ  هب  تیدبا  گنر  ام  دوخ  دننام  ادخ  نامرف  هب  دندرگیمن و  دوبان  ناهج ، نیا  رگید  زیچ  همه  دـننامه  اهنیا 

نیبکترم يارب  تسا  تربع  سرد  هن  دنراد و  یماقتنا  هبنج  هن  و  تسا ، ناگدرب  تازاجم  نارگراک و  دزم  دـننامه  هن  شاداپ  رفیک و  هلأسم 
. نارگید ای  اهنآ و 

. دومن ریبعت  ناوتیم  لمع » رثا   » هب نآ  زا  هک  تسا  يرگید  عون  هکلب 
ُۀَعَرْزَم اْینُّدلا   » هک هدش  حیرصت  یفورعم  تیاور  رد  هکنیا : هجوت  بلاج 
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لماکت لوصحم و  میوردیم  اجنآ  رد  هچنآ  دوشیم  نشور  هعرزم »  » موهفم هب  هجوت  اب  تسا .» رگید  ناهج  هاگتـشک  ناـهج  نیا  ِةَرِخـالا ؛

. میاهدناشفا اجنیا  رد  هک  تسا  يدب  کین و  لامعا  ياهرذب  نامه  هتفای 
مکح هب  هک  زادگناج  ياهراخ  عیـسو  نادیم  کی  اب  ار  دوخ  لاس  دنچ  زا  سپ  میناشفیب و  دوخ  هار  رد  نالیغم  راخ  رذب  مرگ  دـنچ  ام  رگا 

؟ میاهتشاد تفایرد  ار  دوخ  لمع  لوصحم  زج  يزیچ  ایآ  مینیبب ، ورهبور  مینک  روبع  اهنآ  يالهبال  زا  دیاب  رابجا 
لد رطع  يوب  هک  وبشوخ  ياهلگ  زا  ییارحـص  اب  یتدم  زا  سپ  میـشاپب و  دوخ  فارطا  ياهنیمز  رد  لگ  رذب  مرگ  دنچ  رگا  هک  روطنامه 

لمع هجیتن  نامه  اب  میوش ، ورهبور  دـشخبیم ، شمارآ  ار  لد  شزاون و  ار  مشچ  اهنآ  ییابیز  و  دـنکیم ، هزات  ار  ناـسنا  ناـج  ناـشزیگنا 
. میاهدش ورهبور  دوخ 

تروص ود  ره  رد  و  میاهتشاد ، تفایرد  باسح  نودب  تهج و  یب  يزیچ  مود  تروص  رد  هن  هدرک و  متس  ام  هب  یـسک  لوا  تروص  رد  هن 
(. دینک تقد   ) میاهتفایزاب ار  دوخ  لمع  لوصحم 

اجنیا رد  یسک  ایآ  دنرب  ورف  تذل  ای  هجنکش  رد  هشیمه  يارب  ار  ام  دنـشاب و  يدبا  ینادواج و  اهلگ  نیا  اهراخ و  نآ  رگا  میـسرپیم  لاح 
؟ میراد ار  عضو  نیا  زا  تیاکش  قح  ای  و  دراد ؟ یتافانم  تلادع  هلأسم  اب  ای  تسا ؟ رصقم 

هدیچرب هلئسم  نیا  نوماریپ  زا  اهماهفتسا  مئالع  همه  دشاب ، نینچ  گرم  زا  سپ  ناهج  رفیک  شاداپ و  هلئـسم  زا  ام  تشادرب  تفایرد و  رگا 
(. دینک تقد  مه  زاب   ) دش دهاوخ 

. درک میهاوخ  تبحص  هنیمز  نیا  رد  رتحورشم  مه  زاب  لامعا  مسجت   » ثحب و  دولخ »  » ثحب رد 
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لامعا مسجت 

هراشا

؟ دندرگیم مسجم  دوخ  بسانتم  یتروص  هب  مادک  ره  دنریگیم و  ناج  ام  لامعا  زیخاتسر  هصرع  رد  هنوگچ 
. تسا لامعا  مسجت  هلأسم  ناهج ، نیا  یگدنز  اب  نآ ، راکشآ  ياهتوافت  ناهج و  نآ  ياهیگژیو  هلمج  زا 

دوبان وحم و  ًارهاظ  نتفای  ماـجنا  زا  سپ  هک  دنتـسه  يرذـگدوز  تاـکرح  اـم ، راـتفگ  لاـمعا و  میراد  یگدـنز  نآ  رد  اـم  هک  ییاـیند  رد 
دشاب و رـضاح  لحم  رد  یتیانج  عوقو  هظحل  رد  تسرد  سانـش  تقو  رهام و  ساکع  کی  تسا  نکمم  دنرادن ، ییاقب  ماود و  دنوشیم و 

لـصا یلو  دشخبب ، نآ  هب  یگنادواج  گنر  يدـح  ات  درادرب و  راون  اهادـص  زا  ای  دریگب و  تیانج  لحارم  مامت  زا  ایوگ  سکع  دـنچ  ًاروف 
. دش مامت  تشذگ و  تفای و  ماجنا  ياهظحل  دنچ  دوب  هچره  لمع  راتفگ و 

نآ رد  یتح  تسا و  هدـش  شومارف  دوبان و  ًارهاظ  میاهداد و  ماجنا  یگدـنز  نیا  رد  هک  يدـب  کین و  لامعا  نانخـس و  ظافلا و  نیمه  اـما 
ًالامتحا هک  دنیآیم  رد  یلقتـسم  تادوجوم  تروص  هب  زیخاتـسر  رد  تشادن ، يدوجو  ام  نودب  دوب و  هتـسباو  ام  هب  زین  دوجو ، هظحل  دنچ 

! درک دنهاوخن  يرود  ام  زا  دنهدیم و  لیکشت  ار  ام  یلصا  ياهنیشنمه 
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ياههلعـش تروص  هب  نامیتی  عورـشمان  لاوما  تفرگ (1)  دـهاوخ  ار  ام  فارطا  یناملظ  هایـس و  يربا  لکـش  هب  يرگدادـیب  متـس و  ملظ و 

. ددرگیم مسجم  دوخ  بسانتم  لکش  هب  يراک  ره  هصالخ  ییانشور (3) و  رون و  تروص  هب  نامیا  شتآ (2) و 
لداـعت دوخ  هدوـلآ  تشز و  لـمع  اـب  هک  یناراوخاـبر  اًـلثم  و  دـندرگیم ، یمـسج  یحور و  تاـیفیک  هب  لیدـبت  یلمع ، تاـّیفیک  یهاـگ 

دوخ لداـعت  ظـفح  هب  رداـق  نیمز  زا  نتـساخرب  ماـگنه  هب  هک  دـنیآیم  رد  یعورـصم  ناراـمیب  هنوگ  هب  دـندز ، مهرب  ار  هعماـج  يداـصتقا 
(4). دنتسین

رب یمحرت  نیرتمک  دندوب  هنـسرگ  مورحم و  دارفا  اهنآ  فارطا  رد  هکنیا  اب  دنتـشابنا و  مه  يور  لیخب  رکتحم و  نادـنمتورث  هک  ار  یلاوما 
دندیـشک و شود  رب  ار  نآ  يرادـهاگن  ظـفح و  ینیگنـس  هـکنیا  زج  دـندربن  لاوـما  نآ  زا  ياهرهب  مـه  ناـشدوخ  یتـح  و  دـندرکن ، اـهنآ 

تفرگ دهاوخ  رارق  اهنآ  ندرگ  رب  ینیگنـس  ياهقوط  تروص  هب  لاوما  نیا  دنتفر ، دندراذگ و  سپـس  دنتفرگ . ندرگ  رب  ار  اهنآ  تیلوؤسم 
(5) !« درک دهاوخ  بلس  اهنآ  زا  ار  یتیلاعف  هنوگ  ره  ماجنا  هک 

هتشذگ  صاخ  دراوم  رد  هک  یتراشا  رب  هوالع  نآرق ، فلتخم  تایآ  رد 

(. ملظ هدام  هنیفس ، ِۀَماَیِْقلا (» َمْوَی  ُتاَُملُّظلا  َوُه  ُْملُّظلا  هدش «: لقن  ص ) ربمایپ ( زا  ثیدح  رد  - 1

رد شتآ  دـنروخیم  متـس  يور  زا  ار  نامیتی  لاوما  هک  اهنآ  اًراـن ؛ ْمِِهنوُُطب  یف  َنُولُکْأَـی  اـمَّنِإ  اًْـملُظ  یماـتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَـی  َنیذَّلا  َّنِإ  - » 2
هیآ 10. (، 4 ءاسن ( هروس  دزوسیم .») اهنآ  ياهلد  نامیتی ، ياهلد  ندنازوس  مرج  هب  و  دنروخیم ( دوخياهلد 

رد اهنآ  رون  هک  ینیبیم  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک  زور  نآ  ْمِِهناْمیَِأب ؛ َو  ْمِهیدـْیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنینِمْؤُْملا  يََرت  َمْوَی  - 3
هیآ 12. (، 57 دیدح ( هروس  دنکیم .» تکرح  اهنآ  تسار  تمس  ور و  شیپ 

هیآ 275. (، 2 هرقب ( هروس  ِّسَْملا » َنِم  ُناْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يذَّلا  ُموُقَی  امَک  اَّلِإ  َنُوموُقَی  ابِّرلا ال  َنُولُکْأَی  َنیذَّلا  - » 4

هیآ 180. (، 3 نارمع ( لآ  هروس  ِۀَماَیِْقلا » َمْوَی  ِِهب  اُولََخب  اَم  َنُوقِّوَُطیَس  - » 5
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: هلمج زا  تسا  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  یلک  مکح  کی  تروص  هب  دروم  نیدنچ  رد  میباییم ، لامعا  مسجت  هب  عجار  نآ ، دننام  و 

دنشکیم دوخ  لامعا  تسد  زا  دنشکیم  هچ  ره  عقاو  رد  و  دننیبیم .» رضاح  اجنآ  رد  ار  دوخ  لامعا  اهنآ  ًارِضاَح ؛ اُولِمَع  اَم  اوُدَجَو  َو  - » 1
: دیوگیم هلمج  نیا  زا  دعب  هلصافالب  اذل  و 

(1) !« دنکیمن متس  یسک  هب  وت  يادخ  و  ًادَحا ؛ َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال  »
تازاجم و زا  هچنآ  دش و  دهاوخ  راکـشآ  نانآ  يارب  اهنآ  ءوس  لامعا  َنُؤِزْهَتْـسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  اُولِمَع  ام  ُتائِّیَـس  ْمَُهل  ادـَب  َو  - » 2

(2) «. تفرگ دهاوخ  ار  اهنآ  ناماد  دندوب  هتفرگ  هرخسم  داب  هب  ار  یهلا  رفیک 
(3) «. دوش هداد  ناشن  اهنآ  هب  ناشلامعا  ات  دنوشیم  جراخ  هتسد  هتسد  مدرم  زور  نآ  رد  ْمَُهلامْعَأ  اْوَُرِیل  اًتاتْشَأ  ُساَّنلا  ُرُدْصَی  ٍِذئَمْوَی  - » 3

ار نآ  هداد  ماـجنا  کـین  راـک  ياهرذ  ینیگنـس  هزادـنا  هب  سک  ره  ُهَرَی  ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  اًْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  - » 4
(4) «. درک دهاوخ  هدهاشم  ار  نآ  زین  وا  هداد  ماجنا  يدب  راک  ياهرذ  ینیگنس  ردق  هب  سک  ره  دید و  دهاوخ 

تـسا نکمم  هتبلا  لبق ، تایآ  نینچمه  و  ار ، اهنآ  شاداپ  رفیک و  ازـس و  هن  دید  دهاوخ  ار  دب  کین و  لمع  سفن  ناسنا  دیوگیم  هیآ  نیا 
هیجوت و نیا  ًاملـسم  یلو  مینک ، ریـسفت  هیجوت و  لاـمعا  هماـن  هدـهاشم  اـی  لـمع  رفیک  شاداـپ و  هجیتـن و  هدـهاشم  ناونع  هب  ار  اـهنیا  همه 

. تسین تسد  رد  نآ  يارب  ياهنیرق  دهاش و  و  تسا ، تایآ  رهاظ  فالخ  رب  اهریسفت 
نینچ  زا  ار  ام  هدش  دراو  یمالسا  عبانم  رد  هک  يدایز  تایاور  نیا  رب  هوالع 

هیآ 49. (، 18 فهک ( هروس  - 1

هیآ 33. (، 45 هیثاج ( هروس  - 2

هیآ 6. (، 99 لازلز ( هروس  - 3

تایآ 7 و 9. (، 99 لازلز ( هروس  - 4
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! دندرگیم مسجم  هنوگچ  اجنآ  رد  دب  کین و  زا  معا  لامعا  هک  دیوگیم  درادیم و  زاب  یهیجوت 

؟ تسا نکمم  لامعا  مسجت  ایآ 

؟ دنکیم قیبطت  یملع  نیزاوم  اب  یتسار  هب  هلأسم  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  دیآیم  شیپ  اجنیا  رد  هک  یمهم  هلأسم 
. دش دهاوخ  نشور  هاتوک  همدقم  دنچ  هب  هجوت  زا  سپ  لاؤس  نیا  خساپ 

رد رگیدـکی  رانک  رد  هک  مینیبیم  ار  ود  نیا  میرگنب  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  تسا و  يژرنا   » هدام و  » زا یبیکرت  ناهج  مینادیم  - 1
. دنکیم ییامندوخ  فلتخم  ياههرهچ 

هدام هشیمه  و  هدوب ، هدام  هشیمه  هدام  تسا ، هدش  هدیـشک  روبع  لباق  ریغ  زرم  کی  ود  نیا  نایم  رد  هک  دـشیم  روصت  نینچ  نیا  رب  قباس 
میاهدرب و تقلخ  ناهج  یساسا  لصا  ود  نیا  زا  یناهن  رارـسا  هب  یپ  یعیبط  مولع  ياهتفرـشیپ  اب  اما  تسا ، نینچ  زین  يژرنا  و  دنام ، دهاوخ 

. تسا يرگید  دنزرف  لاح  نیع  رد  ردپ و  مادک  ره  هکلب  نیرید  دنواشیوخ  ود  اهنیا  هدش  مولعم 
نآ نورد  و  تخیر ، ورف  ماجنارـس  درکیم  تمواقم  هناتخـسرس  يژولونکت  ملع و  ربارب  رد  هدام  ناهج  زرم  نیرخآ  ناونع  هب  هک  متا »  » ژد

يژرنا هب  هدام  لیدـبت  هنوگ  نیا  هب  تسین و  هدرـشف  يژرنا  زج  يزیچ  نک » رپ  تشم  هدام   » نیا هک  دـش  نشور  دـنتفاین و  يژرنا  زج  يزیچ 
. دیدرگ یقلت  هدش  ماجنا  رما  کی 

ورف ندیـسالپ و  ندیـسوپ و  لاح  رد  اهنآ  هدام  ینعی  دـننکیم ، شخپ  یمتا  تاعـشعشت  یعیبط  يداع و  لاح  رد  هک  ویتکاویدار »  » ماـسجا
همه  متا  ياهزرم  نتسکش  نتفاکش و  يارب  هک  درک  تباث  تسا  يژرنا  هب  ندش  لیدبت  نتخیر و 
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رد هتـسهآ - یجیردت و  روط  هب  اما  دوخ - هب  دوخ  ناهج  نیگنـس  ياهمتا  زا  يرایـسب  هکلب  تسین ، یمتا  دـنمورین  ياهروتکآر  هب  زاین  اج 

. دوب هلأسم  فرط  کی  نیا  دنتسه . ندش  هتسکش  لاح 
. دنوش هدام  هب  لیدبت  زین  اهيژرنا  تسا  نکمم  دنوشیم ، يژرنا  هب  لیدبت  دننکشیم و  اهمتا  هک  روط  نامه  ایآ 

درک و عمج  ار  رنف  نآ  ناوتیم  رگید  راب  دیدش  راشف  کی  اب  دوشیم و  نآ  ندش  زاب  بجوم  رنف » کی  راهم   » نتفر رد  اًلثم  هک  روط  نامه 
؟ درک هدام  هب  لیدبت  درشف و  ار  نآ  ناوتیم  دنکیم و  تموکح  لصا  نیا  زین  اهيژرنا  ناهج  رد  ایآ  دیشک ، راهم  هب 

هک یماگنه  تسین ، تسد  رد  زین  نآ  یفن  رب  لیلد  چـیه  یلو  دـنک  يراک  نینچ  هتـسناوتن  زورما  شناد  ملع و  مینادیم - هک  اجنآ  ات  هتبلا -
كرد لباق  اًلماک  يرگید  هب  مادک  ره  لیدبت  دنتـسه ، تقیقح  کی  زا  فلتخم  هرهچ  ود  هکلب  کیدزن ، دـنواشیوخ  ود  اهنیا  میدرک  لوبق 

. دروخیمن مشچ  هب  هدام »  » هب يژرنا »  » لیدبت هار  رس  رب  یعنام  بیترت  نیا  هب  و  تسا ،
زا دوشیم و  هتخیمآ  بل  نابز و  یکیناکم  ياهیژرنا  اب  هک  تسا  یتوص  يژرنا  ام  نانخس  دنتسه ، يژرنا  زا  یفلتخم  لاکـشا  ام  لامعا  - 2

. دریگیم ددم  يزغم  صاخ  ياهیژرنا 
يژرنا زا  يرگید  ياهلکـش  شیاـین  تداـبع و  لـخب ، ناـسحا و  تلادـع ، ملظ و  دـب ، بوـخزا و  مـعا  اـم  ياـهراک  لاـعفا و  تاـکرح و 

. دنتسه یتوص  یکیناکم و  يژرنا  زا  ياهتخیمآ  ای  یکیناکم 
لیدبت ام  ندب  نورد  رد  ییاذغ  داوم  هک  دننکیم  روصت  ًابلاغ  هکنیا  نآ  درک و  زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یگرزب  هابتـشا  اجنیا  رد 

تاکرح  اهیژرنا و  هب 
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يژرنا هب  هدام  لیدـبت  ، ) دـنوشیمن يژرنا  هب  لیدـبت  ییاذـغ  داوم  زگره  تسا ، هابتـشا  نیا  هک  یلاـح  رد  ددرگیم ، اـم  فلتخم  لاـمعا  و 

(. تسا ویتکاویدار  ماسجا  رد  یمتا  تاعشعشت  ای  متا  نتسکش  صوصخم 
؟ تسیچ دوشیم  ورین  هب  لیدبت  ندب  روتوم  رد  تسا و  ندب  زوس  تخوس و  اذغ  دنیوگیم  هکنیا  سپ 

هن دوشیم ، يژرنا  زا  يرگید  عون  هب  لیدبت  يژرنا  عون  کی  رگید  روتوم  ره  دننام  ام  ندب  رد  اریز  تسین  هدیچیپ  نادنچ  لاؤس  نیا  خساپ 
(. دینک تقد   ) ددرگ يژرنا  هب  لیدبت  هدام  هکنیا 

ار مزیه  هک  یماگنه  اًلثم  دـنکیم ، يدازآ  يژرنا  کی  ای  دریگیم  يژرنا  کی  ًالومعم  ییایمیـش ، بیکرت »  » اـی هیزجت » ره  : » هکنیا حیـضوت 
لمع ماـجنا  ماـگنه  هـب  دوـخ  لد  رد  هـک  ار  یترارح  يژرنا  ددرگیم و  بـیکرت  اوـه  نژیــسکا  اـب  نآ  رد  دوـجوم  نـبرک  مـینزیم  شتآ 

هب لیدـبت  اوه  نژیـسکا  اـی  تخرد  نبرک  زا  يزیچ  هکنیا  نودـب  دـنکیم ، دازآ  دوـب  هدرک  هریخذ  دوـخ  رد  زارد  ناـیلاس  یط  يریگنبرک 
. دشاب هدش  يژرنا 

يورین نآ  هلیـسو  هب  ار  ییاه  خرچ  هدرک  راخب  هب  لیدبت  ار  نآ  میهد و  رارق  بآ  گید  کی  ریز  ار  یترارح  يژرنا  نیا  میناوتیم  ام  لاح 
. تسا هدش  یتکرح  یکیناکم و  يژرنا  هب  لیدبت  یترارح  يژرنا  اجنیا  رد  میروآ ، رد  تکرح  هب  راخب 

یتوص يژرنا  هب  لیدـبت  یترارح  يژرنا  ینعی  مینک ، داجیا  یمیظع  يادـص  هداد و  روبع  ياهلول  زا  راشف  هب  ار  اـهراخب  نآ  میناوتیم  زین  و 
 .... نینچمه دوش و 

. تسا هداد  لکش  رییغت  داوم  نورد  رد  هدش  هریخذ  يژرنا  هکلب  هدشن ، هتساک  داوم  زا  يزیچ  لاوحا  نیا  مامت  رد 
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زا دـنزوسیم و  هدـش  بیکرت  نژیـسکا  اب  ام  ندـب  رد  ییاذـغ  داوم  اریز  تسا ، قداـص  اـم  ندـب  رد  ییاذـغ  داوم  دروم  رد  عوضوم  نیمه 

. دوشیم اهنآ  دننام  توص و  تکرح و  هب  لیدبت  هداد  لکش  رییغت  يژرنا  نیا  ددرگیم و  دازآ  یترارح  يژرنا  اهنآ  بیکرت 
دنوشیم هدنکارپ  ام  فارطا  ياضف  رد  نوگانوگ  ياهیژرنا  تروص  هب  دنزیم  رس  ام  زا  هک  ینانخس  لامعا و  میوشن ، رود  بلطم  لصا  زا 

رد هشیمه  يارب  ریذپانانف و  ینادواج و  يرثا  دنراذگیم  رثا  مینکیم  یگدنز  نآ  يور  رب  هک  ینیمز  ام و  ندب  یتح  راوید و  رد و  يور  و 
لکـش رییغت  ًامئاد  هکلب  درادـن ؛ موهفم  اجنیا  رد  میاهتفگ - مه  اًلبق  هکنانچ  يدوبان - انف و  اریز  دـنوشیم ، یناـگیاب  تعیبط  ناـهج  هدـنورپ 

. تسا حرطم 
راکشآ دنریگیم و  ناج  ون  زا  دندرگیم ، يروآ  عمج  هدش ، شومارف  شوماخ و  ًارهاظ  ياهيژرنا  نیا  هک  دسریم  ارف  يزور  ماجنارس  و 

! دناهدشن دوبان  هک  دنهدیم  ناشن  دنوشیم و 
رارف هدز و  دربتـسد  یلحم  هب  هک  یناقراس  زا  دـناوتیم  هک  تسا  لـیمکت  تسد  رد  اـی  هدـش  عارتخا  ییاـه  هاگتـسد  میونـشیم  هک  ییاـج 

هدنامیقاب لحم  رد  اهنآ  زا  ندب  ترارح  تروص  هب  هک  زمرق  نودام  هعـشا  اریز  دـنک  ياردربسکع  اهنآ )! یلاخ  یلاج  زا  ینعی   ) دـناهدرک
لاس رازه  ود  زا  هک  ییاه  هزوک  هندب  يور  دوجوم  جاوما  ندـنادرگرب  زا  دناهتـسناوت  نادنمـشناد  میونـشیم  ای  تسا و  يرادربسکع  لباق 

هک دوب  دهاوخ  نکمم  اًلماک  ام  يارب  دنزاس ، ندینـش  لباق  دننک و  هدنز  ون  زا  ار  اهنآ  يادص  هدـنام ، راگدای  هب  يرـصم  نارگراک  زا  شیپ 
. تشاد دهاوخ  ناکما  ام  راتفگ  لامعا و  مامت  هب  تبسن  يزور  نانچ  ندیسر  ارف  میریذپب 
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لح يدام  تادوجوم  هب  اهنآ  لیدـبت  لاـمعا و  مسجت  هلأـسم  میتفریذـپ ، هداـم  هب  ار  يژرنا  لیدـبت  ناـکما  لوا  همدـقم  قبط  هک  اـجنآ  زا  و 

. دوشیم
نیا یگدـنز  اب  رگید  يارـس  یگدـنز  هک  دـهدیم  ناشن  عوضوم  نیا  دوخ  تسا و  لوبق  لباق  یملع  رظن  زا  لاـمعا ، مسجت  هلأـم  نیارباـنب 

. دراد توافت  ردقچ  ناهج 
رد هدنهدرازآ  محازم و  دوجوم  هب  لیدبت  ازـسان  فرح  مانـشد و  کی  اًلثم  تفرگیم و  تروص  زورما  ناهج  رد  مسجت  نیا  رگا  دینکرکف 
زین نارگید  قح  بصغ  هانگ و  یب  تروص  هب  یلیـس  ای  تسـشنیم و  ام  تروص  يور  رب  هایـس  نجل  کی  دـننامه  اـی  و  دـشیم ، اـم  راـنک 

! تفرگیم دوخ  هب  یتروص  هچ  ام  یگدنز  دندشیم  يزیمآرفنت  راجنهان و  یتادوجوم  هب  لیدبت 
دنورآ يور  اهیکین  هب  تعرـس  اب  هکلب  دنیوپن  اطخ  هار  دـشاب  هک  مه  اهنآ  سرت  زا  مدرم  ات  دـشیم  نینچ  دوب  بوخ  هچ  تفگ : دـیهاوخ 

(. دینک تقد  )
یلمع ربـج  عون  کـی  هکلب  تفرگیمن ، تروص  اـم  ناـج  حور و  رد  لـماکت  عون  چـیه  تروص  نآ  رد  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  یلو 

لماکت هنوگ  چیه  هک  دنک  کمک  هیریخ  هسـسؤم  کی  هب  هزینرـس  روز  هب  هک  دـندوب  یـسک  دـننامه  مدرم  ینعی  دـشیم ، ادـیپ  دارفا  يارب 
هدـش افتکا  هنیمز  نیا  رد  ناربمایپ  ءایبنا و  یلاع  تاـمیلعت  درخ و  لـقع و  ياـهنامرف  هب  اـهنت  اذـل  دربیمن ، دوخ  راـک  زا  يونعم  یقـالخا و 

. تسا
رد دـنمهقالع و  اهیکین  هب  ار  وا  دراذـگیم و  ناسنا  رد  یتیبرت  لئاسم  رظن  زا  ياهداعلا  قوف  رثا  لامعا  مسجت  لصا  هب  نامیا  لاح  ره  هب  اما 

(. دییامرف تقد  مه  زاب   ) دنکیم زاب  لد  تسد و  دراد ، يراکادف  هب  زاین  هک  يروما  رد  و  طاتحم ، ریگتخس و  اهیتشز  ربارب 
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خزود تشهب و 

هراشا

هرظنم دوب  دهاوخن  رداق  يردام  چیه  دنیوگب ، نخس  مه  اب  دنناوتب  و  دوش ، رارقرب  تسوا  مکـش  رد  هک  یکدوک  ردام و  نایم  ياهطبار  رگا 
هتفرگ و ارف  زبس  رـس  ناتخرد  ار  نآ  درگادرگ  هک  ابیز  هچاـیرد  کـی  راـنک  رد  ار  باـتفآ  بورغ  اـی  عولط  هظحل  زیگنالد  شخب و  تذـل 

. دنک وگزاب  دنهدیم  شزاون  ار  هچایرد  جاوما  دوخ  نازیوآ  ياههخاش  اب  نونجم  ياهدیب 
. دهد حرش  دسریم  ناج  شوگ  هب  نآ  يالهبال  زا  ییانشآ  مایپ  هک  ار  اهلگ  رطع  اب  هتخیمآ  يازفا  حور  میسن  دناوتیمن  زگره  وا 

و دـنک ، حیرـشت  دزاـسیم  دزوسیم و  دوـخ  تسود  قاـیتشا  قـشع و  شتآ  رد  هک  ار  یمیمـص  تسود  کـی  قارف  درد  دـناوتیم  وا  هن  و 
نوخ تشم  کی  اب  زج  هک  نینج  دزاس ...  مسجم  هتشاد  لد  درد  شوماخ  نابز  اب  نامسآ  ناگراتـس  اب  هدنام و  رادیب  حبـص  ات  هک  ییاهبش 

؟ دنک كرد  ار  میهافم  نیا  دناوتیم  هنوگچ  درادن  راک  رس و  تشوگ  و 
. تسا هنوگ  نیمه  تسرد  مینکیم  یگدنز  ایند  نیا  نینج  رد  هک  ام  يارب  خزود  ياهرفیک  هاکناج  ياهدرد  تشهب و  ياهتمعن  حرش 

یقیاقح دنناوتب  هک  دننآ  زا  رتناوتان  رتزجاع و  دناهدش  هتخاس  دودحم  یگدـنز  نیا  يارب  هک  ام  تاملک  میاهتفگ - هک  روط  نامه  ًالوصا -
نوریب  رد  هک  ار 
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. دنهد حرش  تسا  یگدنز  نیا  هریاد 

. دینش نخس  ای  تفگ و  نخس  اهنآ  زا  ناوتب  ات  تسا  مزال  يرگید  كرد  دید و  ساسحا و  رگید و  تاملک  ظافلا و 
ینـشور هیام  هک  ییاه  تمعن  هچ  دنکیمن  كرد  سک  چیه  ٍُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  : » دـیجم نآرق  دـیوگیم  ابیز  هچ 

(1) !« تسا هدش  هتفهن  ارس ) نآ  رد   ) وت يارب  تساهمشچ 
: میناوخیم ینعمرپ  ثیدح  نآ  رد  و 

هدینشن و یشوگ  چیه  هدیدن ، یمـشچ  چیه  هک  تسا  ییاهزیچ  اجنآ  رد  رََـشب ؛ ِْبلَق  یَلَع  َرَطَخ  ِو ال  ْتَعِمَـس  ٌنُذا  َو ال  َْتأَر  ْنیَع  اَم ال  اَهِیف  »
(2) «. تسا هتشذگن  سک  چیه  لایخ  ياههدرپ  يالهبال  زا  یتح 

. وس کی  زا  نیا  دش ! میهاوخ  رتانشآ  عوضوم  تیمها  هب  هاگنآ  میریگب  رظن  رد  ار  سک » چیه   » عیسو موهفم  رگا  و 
هـسیاقم لباق  اًلـصا  دراد  دوجو  ایند  رد  هچنآ  اب  هک  میناوخیم  نآرق  تایآ  رد  یتشهب  ياهتمعن  يارب  یتازایتما  تافـص و  رگید  يوس  زا 

: تسین
(3) «. تسا یمئاد  شاهیاس  یگشیمه و  نآ  هویم  اَهُّلِظ ؛ َو  ٌِمئاَد  اَُهلُکا  - » 1

رد مئاد  روط  هب  یگمه  ایوگ  و   ) ددرگیمن ضوع  شمعط  زگره  هک  دراد  ریـش  زا  ییاهرهن  دوشیمن ، هدـیدنگ  هاگ  چـیه  نآ  ياـهبآ  - 2
ياـههداب زا  ییاـهرهن  دـنهدب ) تسد  زا  ار  دوـخ  یعیبـط  لکـش  هـکنآ  نودـب  دنتـسه ، هزینژوـمه  هزیروتـساپ و  لکـش  هـب  زابرـس  یطیحم 

! از یتسم  هدیدنگ و  هن  نیرفآ  تذل  شخب و  تذل  تسا ، يراج  نآ  رد  راوگشوخ 

هیآ 17. (، 32 هدجس ( هروس  - 1

ثیدح 905. هحفص 295 ، دلج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، - 2

هیآ 35. (، 13 دعر ( هروس  - 3
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(1)« َنیبِراَّشِلل ٍةََّذل  ٍرْمَخ  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  ُهُمْعَط  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  ٍنِسآ  ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ٌراْهنَأ  اهیف  »

! شکرس هن  تسا و  میلست  هدننیچ  ربارب  رد  نآ  ياههخاش  یتح  ناسآ و  اههویم  نیدنچ  کیدزن ، شناتخرد  ياههیاس  - 3
(2)« اًلیلْذَت اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو  اُهلالِظ  ْمِْهیَلَع  ًۀَِیناد  َو  »

كال نهآ و  زا  هن  و   ) تسا رورپحور  کشم  زا  شرهم  اما  هدروخنتسد ! و  هدش ) پملپو   ) هدزرهم روآ ، رکس  هن  و  اراوگ ، نآ  ياههداب  - 4
: نآ دننام  و 

(3)« ٌکْسِم ُهُماتِخ  ٍمُوتْخَم  ٍقیحَر  ْنِم  َنْوَقُْسی  »
! ددرگیم داجیا  دربب  تذل  مشچ  دهاوخب و  لد  هچنآ  هکلب  درادن  سنج  عون و  رظن  زا  یتیدودحم  هنوگ  چیه  اجنآ  ياهتمعن  - 5

(4)« ُُنیْعَْألا ُّذََلت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیهَتْشَت  ام  اهیف  َو  »
ره نورد  رد  تبحم  یکاپ و  ایند  کـی  افـص  ناـهج  کـی  درادـن ، دوجو  محازم  تافـص  دـسح و  يزوت و  هنیک  هنوگ  چـیه  اـجنآ  رد  - 6

: تسا هتفهن  ياهنیس 
(5)« اًناوْخِإ ٍّقلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُص  یف  ام  انْعََزن  َو  »

حلص و هچراپکی  يرثا ، اهـشکمشک  اهلادج و  زا  هن  و  تسا ، يربخ  اجنآ  رد  يزیرنوخ  گنج و  زا  هن  ناما ، نما و  اًلماک  تسا  یطیحم  - 7
: تمالس

(6)« ْمِهِّبَر َْدنِع  ِمالَّسلا  ُراَد  ْمَُهل  »
لامج و رد  قرغ  ادخ و  اب  تاجانم  تذل  زا  رتالاب  اجنآ  رد  یتذل  چیه  - 8

هیآ 15. (، 47 دمحم ( هروس  - 1

هیآ 14. (، 76 رهد ( هروس  - 2

تایآ 25 و 26. (، 83 نیففطم ( هروس  - 3

هیآ 71. (، 43 فرخز ( هروس  - 4

هیآ 47. (، 15 رجح ( هروس  - 5

هیآ 127. (، 6 ماعنا ( هروس  - 6
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: تسین ندرک  راگدرورپ  يدونشخ  ساسحا  ندوب و  وا  لالج 

(1)« َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُهاوْعَد  ُرِخآ  َو  ٌمالَس  اهیف  ْمُُهتَّیَِحت  َو  َّمُهَّللَأ  َکَناْحبُس  اهیف  ْمُهاوْعَد  »
: ناشلامعا اهدوبعم و  دنمدرم و  دوخ  شتآ  نیا  مزیه  دنزیم و  رس  مدرم  دوخ  ناج  نورد  زا  خزود  شتآ  - 9

(3)« ةَراَجِْحلا َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو   » (2)« ًابَطَح َمَّنَهَِجل  ُوناَکَف  َنوُطِساَْقلا  اَّما  َو  »
! دنزیم یمدآ  بلق  رب  نآ  هقرج  نیتسخن  دنکیم و  تیارس  نورب  هب  دنازوسیم و  نورد  زا  رگید  ياهشتآ  مامت  فالخ  رب  شتآ  نیا  - 10

(4)« ِةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ٌةَدَقوُْملا ! ِهَّللا  ُراَن  »
***

اًلماک میهافم  اب  ناهج ، نیا  زا  رتعیسو  بتارم  هب  تسا  یملاع  زیخاتـسر ، گرم و  زا  سپ  ناهج  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  میتفگ  هچنآ  زا 
. مینکیم هدهاشم  رود  زا  ار  نآ  زا  یحبش  اهنت  هک  رتكاندرد ، شرفیک  و  رتتکربرپ ، شبهاوم  هدنز ، هزات و 

نادواج باذع  دولخ و  هلئسم 

هراشا

دناوتیمن زین  اهنآ  تازاـجم  شاداـپ و  تسین ، ناـسکی  ّتیمک - ّتیفیک و  رظن  زا  مدرم - همه  ياـهیراکفالخ  تامدـخ و  هک  هنوگ  ناـمه 
. دشاب هدوب  ناسکی 

هیآ 10. (، 10 سنوی ( هروس  - 1

هیآ 15. (، 72 نج ( هروس  - 2

هیآ 24. (، 2 هرقب ( هروس  - 3

تایآ 6 و 7. (، 104 هزمه ( هروس  - 4
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اب هدرک  تقرـس  ار  تمیق  نازرا  يرتشگنا  کی  اًلثم  هک  یـسک  تازاجم  هاـگ  چـیه  زین  يرـشب  يداـع  نیناوق  یئازج  يرفیک و  تاررقم  رد 

هدـیناسر لتق  هب  زین  ار  اهنآ  ناکدوک  نانز و  هناخ ، نآ  لها  یتسه  مامت  تقرـس  نمـض  هدومن و  مدرم  هناـخ  هب  هلمح  هک  یـسک  تازاـجم 
. دشابیمن يواسم  زگره  تسا 

زا ًالومعم  يرشب  نیناوق  هک  تسا  ییاهراک  طلغ  تاهابتشا و  زا  رود  و  تسا ، هدش  باسح  رظن  ره  زا  هک  یهلا  ياهتازاجم  اهشاداپ و  رد 
. دراد دوجو  رگید  يوس  زا  اهنآ  رفیک  شاداپ و  وسکی و  زا  لامعا »  » نایم رد  ًاقیقد  بسانت  نیا  تسین ، یلاخ  اهنآ 

دوجوم شاداپ » رفیک   » و لـمع »  » ناـیم ینیوکت  یعیبط و  هطبار  کـی  هراومه  دـش - هداد  حیـضوت  اًـلبق  هک  روط  ناـمه  هکنیا : صوصخ  هب 
. تسا

. تسین یثحب  اجنیا  ات  نشور و  تسا  يرما  صاخشا ، ياهرفیک  اهشاداپ و  توافت  نیاربانب 
تشهب رد  هنادواج  نامیا  اب  كاپ و  دارفا  مومع  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیدح - ربتعم  بتک  نآرق و  زا  معا  یمالـسا - عبانم  زا  اما 

تازاجم و رد  هشیمه  يارب  تسا  هدـش  زواجت  هانگ و  راـکنا و  رفک و  رد  قرغ  اـهنآ  دوجو  هک  راـکهانگ  دارفا  زا  یـضعب  و  دوب ، دـنهاوخ 
. تسا هنادواج  زین  اهنآ  تازاجم  رگید  ریبعت  هب  و  دننامیم ، خزود  باذع 

ریذپانداسف ءایشا  هب  رگا  و  تسا ، دوخ  لاح  هب  يزیچ  ياقب  ینعم  هب  تغل  لصا  رد  هک  هدش  ریبعت  دولخ »  » هب عوضوم  نیا  زا  نآرق  نابز  رد 
. تسا تهج  نیمه  هب  زین  دوشیم  هتفگ  دلاخ » »

. تسا نآ  یگنادواج  خزود و  باذع  هرابرد  نآ  دروم  هدراهچ  هتفر  راک  هب  نودلاخ »  » هملک دیجم  نآرق  رد  هک  دروم  زا 25 
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تارابع اب  دولخ ، هب  ریبعت  رب  هوالع  یهاگ  دـشابیم ، تمـسق  نیا  هب  طوبرم  دروم  هدزیـس  هتفر  راک  هب  نیدـلاخ »  » هملک هک  دروم  زا 44  و 

. تسا هدش  صخشم  رفیک  شاداپ و  یگنادواج  يرگید 
ُضْرَْألا َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهیفَنیِدلاخ  ِۀَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُـس  َنیذَّلا  اَّمَأ  َو  : » میناوخیم دنمتداعـس  ناراکوکین  دروم  رد  دوه  هروس  رد  اًلثم 

ادـخ هک  ار  هچنآ  رگم  دـننامیم - یقاب  تساـپرب  نیمز  نامـسآ و  اـت  تشهب  رد  نادنمتداعـس ، اـما  ٍذوُذْـجَم ؛ َْریَغ  ًءاـطَع  َکُّبَر  َءاـش  اـم  اَّلِإ 
(1) «. یندشن عطق  تسا  یششخب  نیا  دهاوخب -

: دیوگیم نادنمتواقش  دروم  رد  و 
ادـخ هچنآ  رگم  دـننامیم ، خزود  رد  تساپرب  نیمز  نامـسآ و  ات  اهنآ ، کُّبَر  َءاـش  اـم  اَّلِإ  ُضْرَـْألا  َو  ُتاواـمَّسلا  ِتَماد  اـم  اـهیف  َنیدـِلاخ  »

(2) «. دهاوخب
تـسا راگدرورپ  تردـق  نایب  هکلب  تسین ، رفیک  شاداـپ و  عطق  ینعم  هب  دـهاوخب ) ادـخ  ار  هچنآ  رگم   ) هیآ رخآ  ءانثتـسا  هک  تسا  نشور 
. تسوا تردق  هضبق  رد  نانچمه  زیچ  همه  هن ، دوریم ، نوریب  ادخ  تسد  زا  راک  يرفیک  شاداپ و  نانچ  اب  دوش  لایخ  هکنآ  هن  ینعی 

. تسا روکذم  ءانثتسا  زا  دعب  یندشن ) عطق  تسا  یششخب  نیا  ( ؛ ِذوُذْجَم َْریَغ  َءاطَع  : » هلمج رکذ  نخس  نیا  دهاش 
يرگید هنیرق  نیا  درادـن و  دوجو  يدـیدرت  ياج  ناراک  وکین  شاداپ  ماود  رد  دـنک  دـیدرت  ناراکدـب  رفیک  ماود  رد  یـسک  رگا  هوـالع  هب 

(. دینک تقد   ) میتفگ هچنآ  رب  تسا 

هیآ 108. (، 11 دوه ( هروس  - 1

هیآ 107. (، 11 دوه ( هروس  - 2
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مهم لاؤس  کی 

؟ تسا نکمم  ادخ  راک  رد  هنوگچ  يرباربان  نیا  هک  دوشیم  میسرت  ياهدنونش  ره  رکف  رد  گرزب  ماهفتسا  تمالع  کی  ًاروف  اجنیا  رد 
اهنویلیم یلو  تسا  هدرک  دـب  ای  بوخ  راک  هدوب  لاس  دـص  ای  داتـشه  رثکادـح  هک  ار  دوخ  رمع  مامت  یناسنا  هک  تفریذـپ  ناوتیم  هنوگچ 

!؟ دنیبب رفیک  شاداپ و  رتشیب - و  لاس - نویلیم 
تـسا هدـنهد  شاداپ  مرک  لضف و  هناشن  دـشاب  رتشیب  هچ  ره  شاداـپ  شـشخب و  اریز  تسین ، مهم  نادـنچ  شاداـپ  دروم  رد  بطم  نیا  زاـب 

. تسین يریگهدرخ  داریا و  هنوگ  چیه  ياج  نیاربانب 
؟ تسا راگزاس  تلادع  لصا  اب  دودحم  هانگ  ربارب  رد  هنادواج  باذع  هنوگچ  راکنا ، رفک و  ملظ و  هانگ و  دب و  راک  دروم  رد  اما 

هجنکش تازاجم  شتآ و  رد  دیاب  هشیمه  ارچ  دنکیمن  زواجت  لاس  دص  کی  زا  رثکادح  شزواجت  یشگرس و  نایغط و  نارود  هک  یـسک 
؟ دنیبب

!؟ دنیبب رفیک  شفالخ ) لامعا  هزادنا  هب   ) لاس دص  ای  داتشه  اًلثم  ددرگ و  رارقرب  اجنیا  رد  لداعت  عون  کی  هک  دنکیمن  باجیا  تلادع  ایآ 

هدننک عناق  ریغ  ياهخساپ 

نادواج تازاجم  هک  دننک  ریسفت  يروط  ار  اهنآ  دنتفیب و  دولخ  تایآ  هیجوت  رکف  هب  یـضعب  هک  هدش  ببـس  لاکـشا  نیا  خساپ  یگدیچیپ 
. دوشن هدافتسا  نآ  زا  تسا  تلادع  لصا  فالخ  رب  اهنآ  هدیقع  هب  هک 

تسا  نآ  يزاجم  ای  یئانک  ینعم  دولخ »  » زا روظنم  دنیوگیم : یضعب  - 1
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« دبا نادنز   » هب موکحم  اهنآ  دـنیوگیم  دـننامب  نادـنز  رد  دـیاب  رمع  رخآ  ات  هک  يدارفا  هب  هک  روطنامه  ینالوط ، ًاتبـسن  تدـم  کی  ینعی 
هک ِنْجِّسلا  ِیف  ُدَّلَُخی   » زین یبرع  نابز  رد  یتح  دباییم ، نایاپ  رمع ، نایاپ  اب  درادن و  دوجو  ینادنز  چیه  رد  یتیدبا  ًاملسم  هکنیا  اب  دنتـسه ،

. دوریم راک  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا  دولخ  هدام  زا 
رفک گنر  هب  ناشدوجو  تسا و  هتفرگارف  ار  اهنآ  دوجو  رسارس  هانگ  هک  یغای  یغاط و  ناشکندرگ  هنوگنیا  دنیوگیم : رگید  یـضعب  - 2
ارف يزور  هکلب  دنامیمن  یقاب  لاح  کی  هب  هشیمه  خزود  هک  تساجنیا  مهم  یلو  دوب ، دنهاوخ  خزود  رد  هشیمه  هچ  رگا  هدمآرد  هانگ  و 

! دریگیم ارف  ار  نایخزود  یصاخ  شمارآ  و  ددرگیم ! شوماخ  هرخالاب  رگید - شتآ  ره  دننام  نآ - شتآ  هک  دسریم 
رد طیحم  اب  شزاس  عون  کی  ماجنارـس  ناوارف ، ياهتازاجم  ندیـشک  زا  سپ  نامز و  تشذـگ  اب  هک  دـناهداد  لاـمتحا  رگید  یـضعب  - 3

چیه لاح  نیا  رد  ودننکیم  تداع  دنریگیم و  وخ  نآ  هب  مک  مک  دنیآیم و  رد  دوخ  طیحم  گنر  هب  اهنآ  دـیآیم و  دوجو  هب  نایخزود 
! دنرادن باذع  یتحاران و  ساسحا  هنوگ 

***
هنرگو تسا ، باذع  ندوب  ینادواج  دولخ و  لکـشم  لح  ربارب  رد  یناوتان  زجعرطاخ و  هب  تاهیجوت  نیا  همه  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  هتبلا 

. تسین راکنا  لباق  صاخ ، هتسد  کی  باذع  ندوب  ینادواج  رد  دولخ ، تایآ  روهظ 

داریا ییاهن  لح 

يور رگید  ياهتازاجم  اب  زیخاتـسر  ياـهتازاجم  هسیاـقم  رد  هک  ار  یهابتـشا  میدرگزاـب و  قباـس  ياـهثحب  هب  دـیاب  لکـشم  نیا  لـح  يارب 
ات مینک  حالصا  دهدیم 

داریا ییاهن  www.Ghaemiyeh.comلح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 294 

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

http://www.ghaemiyeh.com


285 ص :
. تسین فلاخم  راگدرورپ  تلادع  لصا  اب  زگره  دولخ  هلأسم  هک  دوش  مولعم 

: درک هجوت  لصا  هس  هب  دیاب  ثحب  نیا  حیضوت  يارب 
دوخ يور  هب  ار  تاجن  ياههنزور  مامت  هک  تسا  یناسک  هب  رـصحنم  دـش ، هراشا  مه  اًلبق  هک  روط  نامه  نادـیواج ، يدـبا و  تازاـجم  - 1

تقیقح رد  و  هدیناشوپ ، ار  اهنآ  ناج  بلق و  مامت  هانگ  موش  هیاس  دناهتشگ  قافن  رفک و  یهابت و  داسف و  رد  قرغ  ًادماع  ًاملاع و  دناهتسب و 
: میناوخیم نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  دناهدمآرد ، رفک  هانگ و  گنر  هب 

نآ راثآ  ددرگ و  یهانگ  بکترم  هک  یـسک  يرآ  َنوُدـِلاخ  اهیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َکـِئلوُأَف  ُُهتَئیطَخ  ِِهب  ْتَطاـحَأ  َو  ًۀَئِّیَـس  َبَسَک  ْنَم  یَلب  »
(1) «. دنام دهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا و  خزود  لها  یسک  نانچ  دنک  هطاحا  ار  وا  دوجو  مامت 

و هانگ »  » نایم هطبار  اریز  دشاب ، هانگ  نامز  تدم و  هزادنا  هب  دیاب  رفیک  نامز  تدم و  هک  دـننکیم  لایخ  یـضعب  هک  تسا  هابتـشا  نیا  - 2
. نآ نامز  رادقم  هن  دراد  هانگ  تیفیک  اب  بسانت  تازاجم  نامز  رادقم  ینعی  تسا  یفیک »  » هطبار هکلب  تسین  ینامز  هطبار  رفیک » »

مینیبیم اجنیا  رد  ددرگدـبا ، نادـنز  هب  موکحم  نیناوق  زا  ياهراپ  هقبط  دـنزب و  سفن  لتق  هب  تسد  هظحل  کی  رد  تسا  نکمم  یـسک  اًلثم 
. دوب دهاوخ  نادنز  لاس  داتشه  یهاگ  نآ  تازاجم  هک  یلاح  رد  هدوب  هظحل  کی  اهنت  هانگ  نامز 

«. نامز ّتیمک   » هن تسا  تیفیک »  » تسا حرطم  هچنآ  نیاربانب 
اهدرد و اهجنر و  رتنشور : ترابع  هب  دراد و  هانگ  تیصاخ  لمع و  یعیبط  رثا  هبنج  رتشیب  زیخاتـسر  ياهرفیک  اهتازاجم و  میتفگ  ًاقباس  - 3

دوخ لامعا  هجیتن  رثا و  دنشکیم  رگید  ناهج  رد  ناراکهانگ  هک  ییاهیتحاران 

هیآ 81. (، 2 هرقب ( هروس  - 1
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. دریگیم ارف  ار  ناشناماد  هک  تساهنآ 

: میناوخیم نآرق  رد 
دوخ لامعا  زج  دوشیمن و  متـس  ياهرذ  سک  چـیه  هب  زیخاتـسر ) زور   ) زورما َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  َو ال  اًْئیَـش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  َمْوَْیلاَف ال  »

(1) !« تسین امش  يارب  یئازج  امش 
هرخـسم داب  هب  ار  هچنآ  ددرگیم و  راکـشآ  نانآ  ربارب  رد  اهنآ  دـب  لامعا  َنُؤِزْهَتْـسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  اُولِمَع  اـم  ُتائِّیَـس  ْمَُهلاَدـَب  َو  »

(2) «. ددرگیم دراو  اهنآ  رب  دنتفرگیم 
(3) «. دوشیمن هداد  اهنآ  لامعا  زج  ییازج  دناهداد  ماجنا  دب  راک  هک  اهنآ  هب  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  اَّلِإ  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیذَّلا  يَزُْجی  الَف  »

. دش هداد  هنیمز  نیا  رد  مزال  تاحیضوت  زین  لامعا  مسجت  ثحب  رد  اًلبق 
***

دنچ هب  تسا  یفاک  نآ  هب  ندیـسر  يارب  و  تسین ، رود  نادـنچ  ام  سرتسد  زا  ییاـهن  لـح  دـش  نشور  هناـگ  هس  تامدـقم  نیا  هک  نونکا 
: دیهد باوج  ریز  لاؤس 

هک يروط  هب  دوش  دیدش  هدـعم  مخز  راتفرگ  هتفه  کی  تدـم  رد  یلکلا  تابورـشم  یپ  رد  یپ  ندرک  فرـصم  رثا  رب  یـسک  دـینک  ضرف 
؟ تسا تلادع  فالخ  رب  نآ  هجیتن  دب و  لمع  نایم  يربارب  نیا  ایآ  درب ، جنر  دزاسب و  درد  نیا  اب  رمع  رخآ  ات  دشاب  روبجم 

کی ینارـسوه  هتفه  کی  رطاخ  هب  دـیاب  دـشاب و  لاس  نویلیم  کی  ای  لاس و  رازه  کی  لاـس ، داتـشه  ياـج  هب  ناـسنا  نیا  رمع  رگا  لاـح 
جنر  لاس  نویلیم 

هیآ 54. (، 36 سی ( هروس  - 1

هیآ 33. (، 45 هیثاج ( هروس  - 2

هیآ 84. (، 28 صصق ( هروس  - 3
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؟ تسا تلادع  لصا  فالخ  رب  نیا  ایآ  دربب 

. تسا هدش  هداد  حیضوت  وا  يارب  زین  نآ  تبقاع  هدش و  مالعا  وا  هب  يراسگیم  رد  رطخ  نیا  دوجو  اًلبق  هک  یلاح  رد 
فداـصت و شهاـک  بجوم  مومع و  عـفن  هب  ًاملـسم  اـهنآ  نتـسب  راـک  هب  هک  ار  یگدـننار  تاررقم  تاروتـسد و  یـسک  دـینک  ضرف  زین  و 

هظحل کی  رد  هثداح  دهدن و  ارف  شوگ  لقاع  ناتسود  ررکم  ياهراطخا  هب  دراپسب و  یشومارف  تسد  هب  تسا ، نآ  زا  یـشان  ياهیتحاران 
تـسد زا  هثداح  رد  ار  دوخ  ياپ  تسد و  ای  دوخ و  نامـشچ  و  دـیایب ، وا  غارـس  هب  دـهدیم - خر  هظحل  کـی  رد  ثداوح  همه  و  هاـتوک -

لصا اب  یتافانم  هنوگ  چیه  هدیدپ ، نیا  ایآ  دنک ، لمحت  ار  ییاپ  تسد و  یب  ییانیبان و  جنر  زارد  نایلاس  دوش  راچان  نآ  لابند  هب  و  دهدب ،
؟ دراد راگدرورپ  تلادع 

- دـنکیم هدامآ  یلالدتـسا  ییاهن و  هجیتن  نتفرگ  يارب  و  هدرک ، کیدزن  نهذ  هب  ار  یلقع  بلاـطم  اـهلاثم  و  میتشاد - یبلاـج  لاـثم  اـقباس 
يارحـص کی  اب  ار  دوخ  لاس ، دـنچ  ای  هام  دـنچ  زا  سپ  میـشاپیم و  دوخ  هار  رـس  رب  ار  نالیغم  راخ  رذـب  مرگ  دـنچ  دـینک  ضرف  میتفگ :

يزیچ میـشاپیم و  هناـهاگآ - لـگ - رذـب  مرگ  دـنچ  هکنیا  اـی  و  دـهدیم ...  رازآ  ار  اـم  تساـم و  محازم  ًاـمئاد  هک  مینیبیم  راـخ  عیـسو 
ام ناج  ماشم  هراومه  هک  مینیبیم  ورهبور  اهلگ  نیرترطعم  نیرتابیز و  زا  ییارحـص  اب  ار  دوخ  و  دننکیم ، لثم  ریثکت  اهنآ  هک  درذـگیمن 

. دهدیم شزاون  ار  ام  لد  هدید و  رطعم و  ار 
لمع تیمک  نایم  رد  يربارب  تاواسم و  هک  یلاح  رد  دراد ، تلادـع  لصا  اب  یتافانم  هنوگ  چـیه  تسا  لمع  راثآ  زا  همه  هک  روما  نیا  ایآ 

؟ تسین دوجوم  نآ  هجیتن  و 
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: میریگیم هجتین  نینچ  دش  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا 

يا دوب  دهاوخن  حرطم  تیفیک  ّتیمک و  رظن  زا  ياربارب  تاواسم و  هلئـسم  دـشاب  یمدآ  لمع  دوخ  رثا  هجیتن و  رفیک  شاداپ و  هک  یماگنه 
همـشچرس هک  یکچوک  ًارهاظ  راک  اـسب  يا  تسا و  یتحاراـن  هجنکـش و  تیمورحم و  رمع  کـی  شرثا  هک  یکچوک  رهاـظ  هب  لـمع  اـسب 

. دوب دهاوخ  رمع  کی  يارب  تاکرب  تاریخ و 
ًامتح ددرگیم  باذـع  رد  دولخ  ثعاب  هک  یناهانگ  اهراک و  ـالاو  تسا  ناـمز  رادـقم  رظن  زا  کـچوک ، راـک  زا  اـم  روظنم  دوشن  هابتـشا  )

(. دوب دهاوخن  تیمها  تیفیک و  رظن  زا  کچوک 
شتآ رد  وا  ناج  حور و  ياهرپ  لاب و  مامت  درک و  هطاحا  ار  یناسنا  دوجو  رـسارس  یـشکرس  نایغط و  رفک و  هانگ و  هک  یماگنه  نیاربانب 
راتفرگ و  ددرگ ، مورحم  عیسو  ناهج  نآ  رد  زاورپ  تمعن  زا  هشیمه  يارب  رگید  يارس  رد  هک  بجعت  ياج  هچ  تخوس  قافن  يرگدادیب و 

. دشاب گرزب  تیمورحم  نیا  جنر  درد و 
!؟ دنتخاسن هاگآ  گرزب  رطخ  نیا  زا  ار  وا  دندرکن و  مالعا  وا  هب  ایآ 

. دنداد ار  مزال  یهاگآ  وا  هب  رگید ، يوس  زا  درخ  نامرف  و  وسکی ، زا  یهلا  ناربمایپ  يرآ ... 
. دوب رایتخا  دمع و  ملع و  يور  زا  هن ، درک ؟ ادیپ  یتشونرس  نانچ  ودز  يراک  نانچ  هب  تسد  رایتخا  هجوت و  نودب  ایآ 

. دوب وا  دوخ  راک  راثآ  زا  دوب  هچ  ره  هن ، تخاس ؟ مهارف  وا  يارب  ار  تشونرس  نیا  شلامعا  میقتسم  هجیتن  شدوخ و  زجایآ 
. دراد راگدرورپ  تلادع  نوناق  اب  یتافانم  هن  و  یسک ، هب  لاکشا  داریا و  هن  تسا و  یقاب  یتیاکش  ياج  هن  نیاربانب 
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هک میناوخیم  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  هکنیا : نآ  میهدیم و  ناـیاپ  ار  ثحب  نیا  نآ  رکذ  اـب  هک  هدـنام  یقاـب  اـجنیا  رد  هتکن  کـی 

: دومرف
ِیف َْتناَک  مِِهتاَِّین  َّنال  ِۀَّنَْجلا  َلْها  َدِّلُخ  اَمَّنا  َو  ًادـبا  َهَّللا  اوُصْعَی  ْنا  اَهِیف  اوُدِّلُخ  َْول  ْنا  اَْینُّدـلا  ِیف  َْتناَک  مِِهتاَِّین  َّنال  ِراَّنلا  ِیف  ِراَّنلا  َلْها  َدِّلُخ  اَمَّنا  »

(1)« ِءالُؤه َو  ِءالُؤه  َدِّلُخ  ِتاَّیِّنلِابَف  ًادبا - َهَّللا  اوُعیُِطی  ْنا  اَهِیف  اوَُقب  َْول  ْنا  اَْینُّدلا 
ادخ تیعصم  هانگ و  دننامب  ایند  رد  هنادواج  رگا  هک  هدوب  نیا  اهنآ  تین  هک  دننامیم  نآ  رد  هشیمه  خزود  لها  زا ) یعمج   ) ببس نیا  هب  »

نامرف تعاطا  دننامب  ناهج  نیا  رد  مئاد  روط  هب  رگا  هک  هدوب  نیا  اهنآ  دصق  هک  دننامیم  نآ  رد  هشیمه  تشهب  لها  ببـس  نیا  هب  دننک و 
«. دنتفای دولخ » ، » ناشدصق تین و  رطاخ  هب  هتسد  ود  ره  نیاربانب  دننک ، ادخ 

هانگ رب  میمـصت  اهنت  اریز  دشابن ، ناسآ  نآ  خساپ  هک  دیآ  شیپ  ام  يارب  یتالاؤس  تسا  نکمم  میرگنب  ثیدـح  نیا  هب  یئادـتبا  رظن  اب  رگا 
. تسین تازاجم  همه  نآ  يارب  یفاک 

هکنیا هبدسر  هچ  ات  تسین  هانگ  ییاهنت  هب  هانگ  تین  هک  هدیدرگ  حیرـصت  هدش  دراو  هانگ  تین  باب  رد  هک  يددـعتم  تایاور  رد  هوالع  هب 
. دشاب ینادواج  شتازاجم 

تـسا یناسک  يارب  اهنت  نادیواج ، هانگ  تین  اریز  دراد ، هتـشذگ  ياهثحب  هب  یفیطل  هراشا  زین  ثیدح  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  تقد  اب  اما 
دوخ يور  هب  ار  اههنزور  مامت  و  هدرک ، هطاحا  ار  نانآ  دوجو  همه  یـشکرس  نایغط و  تسا  هدـمآرد  هانگ  گـنر  هب  ناـشدوجو  ماـمت  هک 

. دناهدنازوس ار  شیوخ  رپ  لاب و  دناهتسب و 

ثیدح 4. هحفص 36 ، لوا ، دلج  هعیشلا ، لئاسو  - 1
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هک تسا  يرگناـیغط  هدوـلآ و  حور  ناـنچنآ  تیـصاخ  دوـلخ »  » هکلب دراذـگیمن  ار  يرثا  ناـنچ  ییاـهنت  هب  تین  نیا  رتنـشور : ریبـعت  هب  و 

یقاب وا  تشگزاب  يارب  یهار  هک  هدـش  رود  ادـخ  زا  نانچنآ  هدـمآرد  یتلاح  نینچ  هب  هاـنگ  رثا  رب  هک  یـسک  دراد ، مئاد  هاـنگ  رب  میمـصت 
. تسوا دوخ  لامعا  راثآ  زا  نیا  و  هدنامن ،

***

؟ تساجک خزود  تشهب و 

... ؟ دنتسه ندش  دوجوم  لاح  رد  ای  دندوجوم ... ؟ نالا  خزود  تشهب و  ایآ 
؟ دنتسه اجک  دنراد  دوجو  رگا  و 

؟ دوب دهاوخ  اجک  اهنآ  لحم  دنوش  دوجوم  ًادعب  دنشاب و  هتشادن  دوجو  نالا  هک  ضرف  هب  و 
خزود يارب  ییاج  هچ  لاح  نیا  اب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هنهپ  هب  تشهب  هنهپ  هک  میناوخیم  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  ام  رگید  يوس  زا 

!؟ دنامیم یقاب 
هجوت هتکن  کی  هب  دیاب  میزادرپب  اهنآ  خساپ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دنکیم . ییامندوخ  ام  ربارب  رد  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  یتالاؤس  اهنیا 

: تسا هدش  قالطا  فلتخم  ینعم  هس  هب  خزود  تشهب و  هدمآ  یمالسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  یتاریبعت  عومجم  زا  هک  میشاب  هتشاد 
. ایند تشهب  - 1

. خزرب تشهب  - 2
. رگید ناهج  رد  يوأملا  ۀنج  نیرب و  تشهب  - 3

دنتسه ناهج  نیا  زبسرس  مرخ و  ياهغاب  نامه  رهاظ  رظن  زا  ایند  تشهب 
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هجوت دروم  زونه  اهنآ  میظع  ندمت  راثآ  دنتسیزیم و  نمی »  » دابآ نیمزرـس  رد  هک  یندمتم  تیعمج  نامه  أبـس - موق  هرابرد  نآرق  رد  اًلثم 

. میناوخیم تسا - ناسانش  ناتساب 
رد أبـس  موق  يارب  ٌروُفَغ ؛ ُّبَر  َو  ٌۀَبِّیَط  ٌةَْدَلب  َُهل  اوُرُکْـشا  َو  ْمُکِّبَر  ِقْزِر  ْنِم  اُولُک  ٍلامِـش  َو  ٍنیمَی  ْنَع  ِناتَّنَج  ٌۀَیآ  ْمِِهنَکْـسَم  یف  ٍإَبَِـسل  َناک  ْدََـقل  »
هب ناوارف ؛ ياههویم  اب  میظع  هناـخدور   ) پچ تسار و  زا  هدرتسگ ) گرزب و   ) غاـب ود  دوب : یهلا ) تردـق  زا   ) ياهناـشن ناشتنوکـس  لـحم 

(1) «. هدنزرمآ يراگدرورپ  هزیکاپ و  كاپ و  تسا  يرهش  دیروآ  اج  هب  ار  وا  رکش  دیروخب و  ناتراگدرورپ  يزور  زا  میتفگ ): اهنآ 
. دوشیم هدید  ریبعت  نیا  زین  نآرق  زا  يرگید  دراوم  رد  تسین ، دروم  نیا  هب  رصحنم  ایند  زبسرس  ياهغاب  هب  ّتنَج »  » هملک قالطا 

زا ع )  ) مدآ ندـمآدورف  طوـبه و  تسا و  هدوـب  نیمز  توارطاـب  مّرخ و  ياـهغاب  نیمه  زا  یکی  زین  مدآ  تنج  تشهب و  يوـق ، لاـمتحا  هـب 
هدش باختنا  نیمز  يور  رد  ادخ  هدنیامن  ناونع  هب  زاغآ  زا  مدآ  اریز   (2)، تسا هدوب  یماقم  لوزن  طوبه و  عون  کی  نیمز  يور  هب  تشهب 

؛ يدام رظن  زا  نیا  دوب ،
. تسا هدش  هدیمان  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نآ  دننام  شناد و  ملع و  سلجم  زین  يونعم  رظن  زا 

ایند و نایم  رد  هک  یملاع  ینعی  خزرب » ناهج   » رد ناراکدـب  ناراکوکین و  يارب  تسا  باذـع  تمعن و  زا  ینوناک  یخزرب  خزود  تشهب و 
رد دناهدنز و  اهنآ   » هک میناوخیم  ادخ  هار  نادیهش  هرابرد  هکنانچ  دراد ، رارق  ترخآ 

هیآ 15. (، 34 أبس ( هروس  - 1

. دییامرف هعجارم  هنومن » ریسفت  لوا « دلج  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  - 2

؟ تساجک خزود  www.Ghaemiyeh.comتشهب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 301 

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

http://www.ghaemiyeh.com


292 ص :
(1)« دنمعنتم راگدرورپ  هاگشیپ 

تاریبعت اـی  (2) و  دریگیم ياـج  ناـیتشهب  تشهب و  شوـغآ  رد  دـتفایم  نیمز  يور  هب  بکرم  يورزا  هک  یماـگنه  هب  دیهـش  هـکنیا  اـی  و 
تـشهب هب  طوبرم  اهنیا  همه   (3) دنریگیم ياج  تشهب  شوغآ  رد  ندرم  اـب  هک  دنتـسه  يدارفا  دـهدیم ، ناـشن  هک  لـیبق  نیا  زا  يرگید 

نآرق و تایآ  رد  زیخاتـسر  زا  شیپ  گرم و  زا  دعب  ناراکهنگ ، نارگمتـس و  زا  یعمج  يارب  هک  یتازاجم  رفیک و  نینچمه  تسا . یخزرب 
. تسا یخزرب  خزود  هب  طوبرم  همه  هدش  دراو  یمالسا  تایاور  ای 

تـسا هدـش  ینادواج ) ستآ   ) اهیف ًادـلاخ  ًاران  یهاگ  ندـع و  تانج  اـی  يوأـملا  ۀَّنَج  هب  ریبعت  نآ  زا  یهاـگ  هک  زیخاتـسر  خزود  تشهب و 
. ناهج نیا  زا  رتعیسو  بتارم  هب  یناهج  تمایق و  ملاع  رد  كاندرد  باذع  ای  تمحر  زا  تسا  ینوناک 

تقد هب  دیاب  هک  تسا  هدش  تمسق  نیا  رد  تسردان  ياهیریگهجیتن  همشچرس  خزود  تشهب و  هرابرد  ینعم  هس  نیا  نایم  هابتشا  یهاگ  اما 
. درک زیهرپ  نآ  زا 

***
: میدرگزاب نخس  لصا  هب  نونکا 

؟ دنراد یجراخ  دوجو  زیخاتسر  خزود  تشهب و  نونکا  مه  ایآ  هک  دوب  نیا  شسرپ  نیتسخن 
دیـس شراوگرزب  ردارب  یـضترم و  دیـس  يدهلا  ملع  دننام  ینـس - هعیـش و  زا  معا  یمالـسا - فورعم  نادنمـشناد  زا  ياهّدع  هک  یلاح  رد 

نینچمه  یضر و 

هیآ 169. (، 3 نارمع ( لآ  هروس  - 1

. لصفم ثیدح  کی  نمض  رد  هحفص 538  دلج 2 / نایبلا / عمجم  ریسفت  - 2

. نامه - 3
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، دنوشیم داجیا  ًادعب  دنرادن و  دوجو  نالا  خزود  تشهب و  هک  دـنراد  هدـیقع  دنتـسه ، دـیاقع  ياملع  زا  رفن  ود  هک  مشاهوبا  راّبجلادـبع و 

مـشچ هب  عوضوم  نیا  يارب  یمالـسا  عبانم  رد  زین  يدـهاوش  نئارق و  و  دنتـسه ، اـهنآ  یلعف  دوجو  هب  دـقتعم  یمالـسا  نادنمـشناد  تیرثکا 
: هلمج زا  دروخیم 

ةردـس دزن  درک ، هدـهاشم  ار  یحو  هتـشرف  ص )  ) ربماـیپ رگید  راـب  يوْأَْـملا  ُۀَّنَج  اهَدـْنِع  یهَْتنُْملا  ِةَرْدِـس  َدـْنِع  يرْخُأ  ًۀـَلَْزن  ُهآَر  ْدََـقل  َو  - » 1
(1) «. دراد رارق  نادیواج  تشهب  هک  اجنامه  یهتنملا ،

. تسا دوجوم  نونکا  مه  تشهب  هک  دهدیم  ناشن  دیوگیم  نخس  ص )  ) ربمایپ جارعم  نایرج  زا  هک  تایآ  نیا 
(2) «. تسا هدرک  هطاحا  ار  نارفاک  خزود  نونکا  مه  َنیِرفاْکلِاب  ٌۀَطیحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  - » 2

هتفگ زیخاتـسر  خزود  هب  اـًلومعم  منهج  هملک  تسا و  نارفاـک  هب  خزود  یلعف  هطاـحا  هناـشن  دوشیم  هدـید  نآرق  هیآ  ود  رد  هک  ریبعت  نیا 
. دوشیم

«. تسا هدامآ  ناراکزیهرپ  يارب  هک  یتشهب  َنیِقَّتُْمِلل  ْتَّدِعا   » هلمج - 3
عوضوم نیا  يارب  يرگید  دـهاش  زین  هدـش  دراو  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  هک  تسا » هدامآ  نارفاک  يارب  خزود  َنیِِرفاَْـکِلل  ْتَّدِـعا   » هلمج و 

. وسکی زا  نیا   (3). ددرگیم بوسحم 
: تسا نامسآ  نیمز و  هنهپ  هزادنا  هب  تشهب ، تعسو  هک  دوشیم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  ياهراپ  زا  رگید  يوس  زا  یلو 

ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  اَهُضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو  »

ات 15. تایآ 13  (، 53 مجن ( هروس  - 1

هیآ 54. (، 29 توبکنع ( هروس  و  هیآ 49 - (، 9 هبوت ( هروس  - 2

هیآ 24. (، 2 هرقب ( هروس  هیآ 133 و 131 - (، 3 نارمع ( لآ  هروس  - 3
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يارب تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  هنهپ  هک  یتـشهب  ناـتراگدرورپ و  شزرمآ  هب  ندیـسر  يارب  دـینک  باتـش  دـیریگب و  تقبـس  َنـیقَّتُْمِلل 

(1) «. هدش هدامآ  ناراگزیهرپ 
ود نیا  نایم  قرف  و  نیمز » نامـسآ و  هنهپ  دـننامه   » يرگید هیآ  رد  یلو  هدـش ، هدرمـش  نیمز » اهنامـسآ و  هنهپ   » تشهب هنهپ  هیآ  نیا  رد 

. تسا نشور  ریبعت 
: میناوخیم رگید  هیآ  رد 

هنهپ هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  شزرمآ  يوس  هب  دـییوجب  تقبـس  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک  اهُـضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُِقباس  »
(2) «. تسا نیمز  نامسآ و  هنهپ  دننامه  نآ 

يوغل ینعم  هب  ضرع  هکلب  دـشابیمن  تسا  لوط  لباقم  هطقن  هک  یـسدنه  ضرع  هیآ  ود  نیا  رد  ضرع »  » زا روظنم  هک  تسادـیپ  هتفگان  )
(. تسا هنهپ  تعسو و  ینعی 

رگید يوس  زا  دـندوجوم و  نونکا  مه  خزود  تشهب و  دـیوگیم : نآرق  تایآ  رهاـظ  فرط ، کـی  زا  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
؟ تساجک ناراکوکین  گرزب  هاگداعیم  نیا  سپ  تسا ، نیمز  نامسآ و  تعسو  هزادنا  هب  ییاهنت  هب  تشهب  تعسو 

؟ دنامیمن یقاب  جنر  باذع و  نوناک  خزود و  يارب  ییاج  تروص  نیا  رد  هوالع  هب 
مینیبیمن و ار  نطب  نیا  زورما  ام  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  ناهج  نیا  نطاب  رد  ود  ره  نیا  دنکن  دوشیم ، ادـیپ  ام  يارب  رکف  نیا  هک  تساجنیا 

: ياضتقم هب  هک  زور  نآ  رد 
میتشادرب و وت  زا  هدرپ  ام  ٌدیدَح ؛ َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَشَکَف  »

هیآ 133. (، 3 نارمع ( لآ  هروس  - 1

هیآ 21. (، 57 دیدح ( هروس  - 2
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(1) «. تسا نیبزیت  وت  مشچ  زورما 

! دباییم ار  دوخ  لحم  دریگیم و  ار  شیوخ  مهس  دوخ  دادعتسا  نازیم  هب  سکره  دنوشیم و  رهاظ  راکشآ و 
جاوما مامت  ام  مینادیم  میزاس : کیدزن  نهذ  هب  ار  نآ  لاثم  کـی  رکذ  اـب  میناوتب  دـیاش  یلو  دـیآ  رظن  هب  بیجع  نخـس  نیا  تسا  نکمم 

دح زا  نآ  جاوما  تاناسون  دادـعت  هک  دراد  ار  اهادـص  زا  ياهراپ  ندینـش  دادعتـسا  اـهنت  اـم  شوگ  هکلب  میونـشیمن  ار  ناـهج  نیا  یتوص 
. مینکیمن ساسحا  هجو  چیه  هب  ار  هیقب  دشابن و  رتشیب  رتمک و  ینیعم 

هک دننکیم  شخپ  ار  یصوصخم  جاوما  زور  هنابـش  رد  رمتـسم  روط  هب  ایند  هدنتـسرف  ياههاگتـسیا  هک  مینادیم  زین  ار  نیا  رگید  يوس  زا 
. میتسین اهنآ  ندینش  هب  رداق  هدنریگ  ياههاگتسد  نودب 

شـشوپ ریز  ار  نیمز  هرک  رـسارس  ددرگ و  تیوقت  ییاضف  گرزب  ياههراوهام  اب  اهنآ  جاوما  هک  دـنمورین  هدنتـسرف  ود  دـینک  ضرف  لاـح 
. میشاب هتشاد  برغ  رد  يرگید  قرش و  رد  یکی  دهد ، رارق  دوخ  جاوما 

شزاون ار  ناسنا  حور  هک  ددرگیم  شخپ  زیگنالد  شخب و  طاشن  حیلم و  ییادص  اب  دیجم ، نآرق  زا  رورپحور ، ياهمغن  هدنتسرف  کی  زا 
. دربیم ورف  فیصوت  لباقریغ  یهلا  هبذج  کیرد  ار  وا  دهدیم و 

هیاـم هک  دوشیم  شخپ  هدـنهد  رازآ  بولطماـن و  رایـسب  یتاـیوتحم  اـب  روآ  شدـنچ  راـجنهان ، شارخ ، شوگ  يادـص  رگید  هدنتـسرف  زا 
! میلا تسا  یباذع  هصالخ  شوگ و  یگتسخ  حور و  یتحاران 

همه  دنراد و  نایرج  اضف  رد  یتوص  رگید  جاوما  لد  رد  جاوما  هتسد  ود  نیا 

هیآ 22. (، 50 هروس ق ( - 1
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. دنتسین ساسحا  لباق  ًادبا  ام  يارب  يداع  لاح  رد  یلو  دناهدرک  رپ  ار  اج 

، تسا حیلم  ابیز و  يادص  هدنتسرف  زکرم  نآ  دریگب و  دناوتیم  ار  زکرم  کی  دراد و  جوم  کی  اهنت  هک  میشاب  هتـشاد  ياهدنریگ  رگا  لاح 
رگا اـم  لاـح  هب  ياو  اـما  ددرگیم ، تیونعم  تذـل و  رورـس و  طاـشن و  قرغ  اـم  ياپاترـس  مینکیم  نشور  ار  نآ  هظحل  ره  تسا  یهیدـب 

رجز و هچ  زور  هنابـش  دینک  رکف  مینک ، نشور  ار  نآ  میـشاب  مه  روبجم  دریگب و  ار  مود  هدنتـسرف  جاوما  دناوتب  اهنت  نام  هدـنریگ  هاگتـسد 
! دیشک میهاوخ  یتحاران 

خزود تشهب و  تسین  نکمم  ایآ  دینک ، تقد  نونکا  نهذ ، هب  بلطم  نتخاس  کیدزن  يارب  تسا  لاثم  کی  نایب  طقف  روظنم  دوشن  هابتـشا 
رگا هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ناهج  نیا  نطب  قمع و  رد  ینعی  مینکیم  ساـسحا  اـم  هک  يداـعبا  زا  ریغ  ناـهج  نیا  زا  يرگید  داـعبا  رد  زین 

!؟ مینک كرد  ار  نآ  میتسناوتیم  میتشادیم  يرگید  دید  كرد و 
قابطنا لباق  اًلماک  ریـسفت  نیا  اب  هدرک  هطاحا  ار  نارفاک  خزود  نونکا  مه  تفگیم  هک  میدرک  لقن  خزود  هراـبرد  ـالاب  رد  هک  ياهیآ  اـیآ 

؟ تسین
اب میرادن ) يزیچ  نیمز  نامسآ و  نوریب  هکنیا  هب  هجوت  اب   ) تسا نیمز  نامسآ و  تعسو  هزادنا  هب  تشهب  تعـسو  دیوگیم  هک  یتایآ  ایآ 

! دوب دهاوخن  رتموهفم  نخس  نیا 
: دیوگیم هک  ياهیآ  ایآ 

ياهنامسآ هب   ) اهنامسآ رگید و  نیمز  هب  نیمز  نیا  هک  زور  نآ  رد  ِراَّهَْقلا ؛ ِدِحاْولا  ِهَِّلل  اوُزََرب  َو  ُتاوامَّسلا  َو  ِضْرَْألا  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  »
(1) «. دندرگیم رهاظ  تسا ) زیچ  همه  رب  ّطلسم  هک  يا   ) هناگی دنوادخ  هاگشیپ  رد  نانآ  دوشیم و  لدبم  يرگید )

هیآ 48. (، 14 میهاربا ( هروس  - 1
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نورد رد  زورما  هک  زیخاتـسر  داعبا  دـندرگیم و  ناریو  ینونک  داعبا  رد  نامـسآ  نیمز و  نیا  زیخاتـسر  ماگنه  هب  هک  تسین  نیا  شموهفم 

! دوشیم راکشآ  دراد  رارق  ناهج  نیا 
هب هجوت  اـب  یلو  تسین  یگدـیچیپ  زا  یلاـخ  داـعم - گرم و  زا  سپ  یگدـنز  هب  طوبرم  لـئاسم  ریاـس  دـننامه  هلأـسم - نیا  روـصت  هچرگ 

تـسا مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ  دشاب . خزود  تشهب و  ینونک  دوجو  ریـسفت  هنیمز  رد  ياهظحالم  لباق  لامتحا  دیاش  دش  هتفگ  هک  یتامدقم 
زا زیهرپ  يارب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تـالامتحا  تسا ، خزود  تشهب و  ناـکم  هراـبرد  تـالامتحا  زا  یکی  میتـفگ  ـالاب  رد  هچنآ  هک 

. مینکیم رظن  فرص  نآ  زا  ثحب  ندش  ینالوط 
***
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زیخاتسر ياههناشن  مئالع و 

هراشا

ررکم ياـهیروآدای  زا  ولمم  ترارحرپ و  رایـسب  هدـنبوک ، یکم  ياـههروس  زا  يرایـسب  نحل  هدـش ، لزاـن  هکم  رد  نآرق  ياـههروس  رتشیب 
. تسا زیخاتسر  زیگناناجیه  مئالع  اههناشن و  ًاصوصخم  گرم و  زا  سپ  یگدنز  داعم و  هرابرد 

و دروخب ، دیدش  ناکت  دیاب  یگدنز ، نابایب  رد  هار  هدرک  مگ  شنیرفآ و  ییاهن  فده  ریسم  زا  رود  اهتیلوؤسم ، زا  ربخ  یب  درد ، یب  ناسنا 
زا رتهب  يزیچ  و  دزاس ، رایـشوه  رادـیب و  ار  وا  هدـنهد  ناکت  تخـس و  يدایرف  دـیاب  تیلهاج  رـصع  دولآ  باوخ  طیحم  نآ  رد  ًاصوصخم 

. دنک افیا  ار  شقن  نیا  دناوتیمن  تسا  شیپ  رد  هدنیآ  یگدنز  رد  هک  یکانلوه  ثداوح  هب  هجوت 
دوشیمن اپرب  مارآ  هداس و  روط  هب  تمایق  هک  دهدیم  ناشن  یگمه  هدـش  لزان  زیخاتـسر  مئالع  تامدـقم و  هنیمز  رد  هک  يددـعتم  تایآ 

رـسارس رد  یناهگان  میظع و  ینوگرگد  کی  اب  هتخیمآ  تسا و  شنیرفآ  ناهج  هعومجم  رد  يزیخاتـسر  اب  نراقم  اهناسنا  زیخاتـسر  هکلب 
! تانئاک ماظن 

هدایپ ون ، یناهج  رد  ون ، حرط  نیا  دیاب  هکلب  تسین  نکمم  نیـشیپ  هدوسرف  یگدنز و  نیون  ماظن  هک : دـیوگیم  نینچ  زین  درخ  لقع و  هتبلا 
میظع و یبالقنا  دریگیم ، تروص  بالقنا  شهج و  کی  اب  ناهج  رگید  مهم  ياهیزاسون  تالوحت و  دننام  يزاسون  لوحت و  نیا  و  دوش ،

نآ  جاوما  هک  عیسو  هداعلا  قوف 
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. دناشوپیم ار  یتسه  ملاع  رسارس 

: دینک هجوت  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایآ  زا  یتمسق  هب  نونکا 

میظع هلزلز  - 1

ار نآ  هک  یماگنه  هک  تسا  میظع  ردقنآ  هثداح  نیا  تسا ، یمیظع  هثداح  زیخاتسر  هلزلز  هک  دیزیهرپب  ادخ  نامرف  تفلاخم  زا  مدرم ! يا  »
ار مدرم  دنکیم و  طقـس  ار  دوخ  نینج  يرادراب  نز  ره  درک و  دهاوخ  شومارف  ار  دوخ  راوخ  ریـش  كدوک  ياهدنهدریـش  ردام  ره  دینیبب 

(1) !«. تسا تخس  دیدش و  یهلا  رفیک  یلو  دنتسین  تسم  هک  یلاح  رد  ینیبیم  تسم 
هن دراد و  دوـجو  رادراـب  نز  هن  زور  نآ  رد  اریز  زیخاتـسر  زور  رد  هن  دوـشیم  عـقاو  نآ  هناتـسآ  رد  زیخاتـسر و  زا  لـبق  هلزلز  نیا  املـسم 

تسا و راک  يادتبا  حالطصا  هب  تسا و  یتسه  ناهج  مامت  رد  یعیسو  ینوگرگد  زاغآرس  میظع  هلزلز  نیا  تروص  ره  رد  ياهدنهدریش و 
داینبون یناهج  اهنآ  ياـههناریو  رب  اـت  دوریم  شیپ  ینامـسآ  تارک  ندـیچیپ  مهرد  ندـش و  یـشالتم  اـت  دـید - میهاوخ  هکناـنچ  سپس -

! ددرگ

هام دیشروخ و  ندش  کیرات  - 2

. دوش کیرات  دیشروخ  هک  یماگنه  و 
. دندرگ غورف  یب  ناگراتس  هک  یماگنه  و 
. دنیآرد تکرح  هب  اههوک  هک  یماگنه  و 

اهَلْمَح ٍلْمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو  ْتَعَضْرَأ  اَّمَع  ٍۀَعِـضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اهَنْوََرت  َمْوَی  ٌمیظَع * ٌءْیَـش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  - » 1
تایآ 1 و 2. (، 22 جح ( هروس  ٌدیدَش » ِهَّللا  َباذَع  َّنِکل  َو  يراکُِسب  ْمُه  ام  َو  يراکُس  َساَّنلا  يََرت  َو 
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. دوش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  لاوما  نیرتسیفن  هک  یماگنه  و 

. دنوش عمج  اهنابایب ) رد  دنیوگ و  كرت  ار  دوخ  هنال  هناخ و  تشحو  سرت و  زا   ) یشحو تاناویح  هک  یماگنه  و 
. دندرگ هتخورفارب  اهایرد  هک  یماگنه  و 

. دنوش هتسد  هتسد  مدرم  هک  یماگنه  و 
؟ دندش هتشک  هانگ  هچ  هب  هک  دوش  لاؤس  دندش  روگ  هب  هدنز  هک  ینارتخد  زا  هک  یماگنه  و 

. دوش هدوشگ  لمع  ياههمان  هک  یماگنه  و 
. ددرگ هدنکرب  نامسآ  هک  یماگنه  و 
. دوش هتخورفارب  خزود  هک  یماگنه  و 
. ددرگ کیدزن  تشهب  هک  یماگنه  و 

(1) !«. تسا هتخاس  رضاح  یگدنز ) نآ  يارب   ) زیچ هچ ) هداد و  ماجنا  يراک   ) هچ دمهفیم  سک  ره  ماگنه  نآ  رد  يرآ ) )
زیخاتـسر نیا  رد  یگمه  و  ددرگیم ، اهنامـسآ  نیمز و  اهایرد و  اههوک و  تاناویح و  اهناسنا و  لـماش  یمومع  بـالقنا  نیا  تقیقح  رد 

! دنوشیم نوگرگد  دنراد و  تکرش  گرزب 
ود ره  تسا و  هدش  زیخاتسر  دوخ  ثداوح  زا  یتمسق  هب  نینچمه  زیخاتـسر و  تامدقم  مئالع و  هب  هراشا  قوف  تایآ  رد  هک  دییامرف  تقد 

. دناهدش هتخیمآ  مه  هب  یبلاج  لکش  هب 

ات 14. تایآ 1  (، 81 ریوکت ( هروس  - 1
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! دوشیم هدیبوک  مه  رد  زیچ  همه  هک  زور  نآ  - 3

گنر مشپ  نوچمه  اههوک  و  دنوش ! هدنکارپ  اههناورپ  دننام  مدرم  هک  زور  نآ  تسیچ ؟ هدـنبوک  ینادیمن  وت  و  ياهدـنبوک ؟ هچ  هدـنبوک ،
!« دندرگ یشالتم  هتفر  داب  رب  هدش و  هدز  هدرک و 

! دنکیم اپرب  یتمایق »  » دبوکیم و مه  رد  ار  زیچ  همه  هک  تسا  دیدش  يردق  هب  زور  نآ  هزرل  هبرض و  هلزلز و  تقیقح  رد 
یپ هک  یناگناورپ  نوچمه  هک  دنیآیم  ناجیه  هب  يردـق  هب  اههبرـض  نیتسخن  رد  هک  هدـش  نادرگرـس  ياهناسنا  عضو  هب  هراشا  اجنیا  رد 

! دننزیم فرط  ره  هب  ار  دوخ  دنوش ، دوبان  دنزوسبات و  دنبوکیم  اهعمش  ياههلعش  هب  ار  دوخ  یپ  رد 
قشع و زا  هک  دراد  دوـجو  ناـهذا  رد  عمـش  هناورپ و  هراـبرد  هک  يریذـپلد  هنارعاـش و  روهـشم و  روـصت  فـالخ  رب  هک  دـندقتعم  یـضعب 

ینابرق زگره  هناورپ  دناهدورس ، اهناتـساد  یـشوماخ  توکـس و  نیع  رد  محر ، یب  لدگنـس و  قوشعم  ياپ  رد  شندش  ینابرق  يزابکاپ و 
اب هک  تسا  ناوتاـن  فیعـض و  يردـق  هب  شاهظفاـح  اریز  تسا ، شیوخ  يراکـشومارف  هار  یناـبرق  طـقف  هکلب  دوشیمن  عمـش  هب  قشع  هار 

تـسد وا  هب  یـشومارف  هظحل ، کی  نتـشذگ  اـب  اـما  ددرگیم ، رب  بقع  هب  ًاروف  اـمرگ  شزوس  ساـسحا  عمـش و  هلعـش  هب  ندـش  کـیدزن 
! دراذگب يراکشومارف  رس  رب  ار  دوخ  ناج  ات  دنکیم  رارکت  ار  راک  نیا  ردقنآ  ددرگیم و  زاب  هلعش  يوس  هب  ًاددجم  دهدیم ،

نداد ناشن  يارب  زین  زیخاتـسر  كانلوه  ياـههناشن  نیتسخن  زورب  ماـگنه  هب  هدـنکارپ  ياـههناورپ  هب  ـالاب ، تاـیآ  رد  مدرم ، هیبشت  دـیاش  و 
تسا  هثداح  تمظع 
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303 ص :
! دربیم نیب  زا  یلک  هب  ار  هظفاح  شوه و  دیابریم و  ار  اهلقع  هک 

قوف توافت  میراد  یگدـنز  نآ  رد  هک  یناهجاب  رگید  ناـهج  هک  تسا  نآ  رگنـشور  یگمه  هک  زیخاتـسر  ياـههناشن  زا  یتمـسق  دوب  نیا 
. دوشیم يزیر  حرط  رتهدرتسگ  هداعلاقوف  يداعبا  رد  ناهج ، نیا  لماک  یناریو  زا  سپ  دراد و  يدایز  هداعلا 

راد هنماد  عیـسو و  ثحب  نیا  رانک  هشوگ و  رد  هچ  رگا  میهدیم  نایاپ  گرم  زا  سپ  ملاع  داعم و  ثحب  رد  ار  دوخ  راتفگ  ثحب  نیا  اـب  و 
. تساهنآ حرط  زا  یعنام  نخس  ندش  ینالوط  زا  سرت  اما  تسا ، یسررب  هتسیاش  هک  دراد  دوجو  يرگید  لئاسم  زونه 

دیاب هک  تسا  یناوارف  رایـسب  ياـهثحب  تسا  زیخاتـسر  ناـهج  ناـهج و  نیا  ناـیم  هطـساو  هک  یملاـع  خزرب و  ناـهج  هنیمز  رد  نینچمه 
. ددرگ یسررب  یلقتسم  باتک  رد  هناگادج و 

. میزاسب یگدنز  نانچ  يارب  ار  دوخ  هک  نک  تمحرم  قیفوت  ام  هب  ادنوادخ !

. امن تمارک  تتمحر  راوج  رد  نادیواج  تایح  یگتسیاش  ام  هب  اراگدرورپ !
هک ینیرز  طوطخ  اب  ار  دوخ  رمع  تاحفـص  تناگدـنب ، هب  تکاـپ و  نییآ  هب  گرزب  ياهتمدـخ  قیرط  زا  هک  اـمرف  يراـی  ار  اـم  اـهلاراب !

. میریگ ياج  تتمحر  شوغآ  رد  میدرگ و  لئان  وت  هار  رد  تداهش  ضیف  هب  ماجنارس  مینز و  مقر  تسوت  لماک  ياضر  رگنایامن 
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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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