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ادخ يوجتسج  رد 

باتک تاصخشم 

 - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 
. يزاریشمراکم رصان  ادخ /  يوجتسج  رد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.2 تساریو تساریو :  تیعضو 
.1372 ناوج ، لسن  مق : رشن :  تاصخشم 

. مس 12×16 231 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
.5 ناوج ؛ لسن  تاراشتنا  تسورف : 

 ( متسیب پاچ   ) لایر 14000 مهدجه ؛ ) پاچ  ) لایر 6000 964-6275-02-8 ؛  لایر : 700 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1380 مهدفه : پاچ  تشاددای : 
.1383 مهدجه : پاچ  تشاددای : 

.1388 متسیب : پاچ  تشاددای : 
تابثا ادخ --  عوضوم : 

BP217/2/م74د4 1372 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/42 ییوید :  يدنب  هدر 

م1691-72 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

هراشا

یلاعت  همسب 
راتفرگ ینورد  یگتفشآ  یعون  هب  يرهاط  یگتسارآ  مغر  یلع  و  دربن ، جنر  يزومرم  ياهینارگن  زا  هک  تسا  یسک  رتمک  زورما  يایند  رد 

. دشابن
. دنبوکیم مه  رد  ار  ناسنا  حور  ًابترم  یکانتشحو  نافوط  دننام  لیلد ، یب  یهاگ  مهبم و  ياههودنا  مغ و  اهینارگن ، اهبارطضا ، نیا 

. دنراد یناوارف  نایانـشآ  ناتـسود و  و  دننکیم ، یگدـنز  یناسنا  ياهتیعمج  زا  یمیظع  ياه  هدوت  نایم  رد  هکنیا  اب  زورما  مدرم  زا  يرایـسب 
. دهدیم جنر  ار  اهنآ  یهاکناج  یئاهنت  ساسحا  زاب 

يارب یگدـنز  دنتـسه ، ناهج  نیا  رد  يدایز  دوجوم  کی  هکنیا  لثم  اًلـصا  دـنک ، كرد  ار  اهنآ  دوجو  هک  تسین  سکچیه  دـننکی  رکف م 
. تسا فده  یب  موهفم و  یب  اهنآ 

تبسن دنراد ، ترفن  نارگید  زا  دننازیرگ ، ناشدوخ  زا 

یگدنز تالکشم  نیرتگرزب  لح  يارب 
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2 ص :
. دنتوافت یب  لقاال  ای  دننیب و  دب  هثداح  ره  هب 

! درک رپ  ارنآ  ناوت  یمن  زیچ  چیه  اب  هک  دننک  یم  ساسحا  یکانلوه  ءالخ  دوخ  حور  نورد  رد 
ار مهم  تقیقح  کی  دنا ، هداد  تسد  زا  ار  گرزب  تیعقاو  کی  هک  تسا  نیا  رطاخب  یحور  ياه  هدیدپ  نیا  همه  تفگ ، دـیاب  نانیمطا  اب 

. دنا هدنام  نادرگرس  یگدنز  ياه  ههاریب  نیا  رد  نآ  لابندب  دنا و  هدرک  شومارف 
ارنآ اذل  و  درادن ، یترورـض  هنوگچیه  نآ  هب  هجوت  و  تسین ، نآ  هب  يزاین  ًالوصا  ای  تسا ، هدش  هنهک  تقیقح  نیا  دندرک  یم  لایخ  دـیاش 

رب نارمکح  شنیرفآ : روانهپ  ناهج  یلـصا  ءدبم  اهیتسه ، هدنروآ  دیدپ  تسا ، ادخ »  » نامه گرزب  تقیقح  نآ  دندرپس  یـشومارف  تسدب 
. یعیبط ياروام  یعیبط و  نیناوق  مامت 

. دوش یم  شومارف  زیچ  همه  تقیقح  رد  وا  ندرک  شومارف  اب  يرآ 
. ددرگ یم  اهنت - ياهنت  اهنت - ناسنا ،

. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  هاگ  هیکت  نیرتگرزب 
. دوش یم  شوماخ  وا  طاشن  قوش و  روش و 

. دیامن یم  فده  یب  وا  نودب  یگدنز  درادن ، یموهفم  وا ، ياهنم  یتسه  ملاع 
نارود  کی  هکنآ  زا  سپ  ایند  ناگرزب  زا  يرایسب 
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3 ص :
تایح بآ  نیا  زا  هدیـسر و  ادخ  هب  نامیا  همـشچرس  هب  هکنیمه  دـنا ، هدراذـگ  رـس  تشپ  ار  ینادرگرـس  ینارگن و  بارطـضا و  كاندرد 

. دنا هدش  دلوتم  ون  زا  ایوگ  دنا ، هتفای  هزات  نیون و  یگدنز  دننکیم  فارتعا  دنا  هتشگ  باریس 
. دوش یمن  هدید  اهنآ  حور  نامسآ  رد  يدیمون  سأی و  رات  هریت و  ياهربا  نآ  زا  يرثا  رگید 

اهنآ ناج  حور و  قامعا  رد  هجنپ  هناوید  وید  کـی  دـننام  هک  يا  هدنـشک  ياـهیمارآ  اـت  نآزا  كانتـشحو ، ياهـسوباک  نا  زا  يربخ  رگید 
. تسین دوب ، هدنکفا 

اب دزیخ ، یمرب  تسا ، ناسآ  لهـس و  وا  ربارب  رد  زیچ  همه  هک  نایاپ  یب  یتردق  تردق ، گرزب  ءدـبم  کی  رب  هیکت  زا  هک  یطاشن  روش و  اب 
. دنوریم شیپ  یشخب  دیما  یگدنز  يوس  هب  رتمکحم  ياهماگ 

همه زا  رتهب  ار  اهنامرد  اهدرد و  هک  وا  اـب  و  دـنروآ ، یم  يور  وا  هاگردـب  تولخ  يا  هطقن  رد  راوگاـن ، تخـس و  ياهدـمآ  شیپ  ماـگنهب 
. دننک یم  زاین  زار و  دنکیم  كرد 

هب و  دـنیوج ؛ یم  رتیلاع  شنیب  و  رتقـالخ ، يدادعتـسا  رتشیب ، ینیب  نشور  وا »  » زا و  دـنهاوخیم ، تردـق  ورین و  دـنبلط ، یم  دادمتـسا  وا »  » زا
. دنوش یم  زوریپ  اهنآ  رب  دنور و  یم  ثداوح  گنج  هب  ریذپان  یگتسخ  یششوک  ریگ و  یپ  یشالت  اب  اهنیا  کمک 
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4 ص :
یم يور  تسا ، رت  ینتـشاد  تسود  یبوبحم  ره  زا  رت ، هدنـشخب  يا ؛ هدنـشخب  ره  زا  رتسود ، تسود  ره  زا  رتناـبرهم ، همه  زا  هک  یـسک  هب 

. دنروآ
! دنبای یم  رابکبس  يدیمون  سأی و  زا  و  دازآ ، اههودنا ؛ همه  راب  زا  ار  دوخ  راب  کیب 

همه دریگ ، یم  دوخ  هب  يرگید  گنر  اهنآ  رظن  رد  ناهج  نیا  زیچ  همه  یتردـق  ملعءدـبم و  نینچ  هب  نامیا  وترپ  رد  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ 
، دزیگنا یم  رب  هجرد  یلعا  هب  ار  يواکجنک  سح  ًاعبط  دنک و  یم  هولج  یلاع ، فده  اب  همه  هعلاطم ، لباق  همه  زیمآرارسا ، همه  هوکشرپ ،
رتاناد و ارنادنمشناد  و  دنمشناد ، ار  ناشناد  یب  هجیتن  رد  دنک ، یم  توعد  يراکادف  راکتـشپ و  اب  هتخیمآ  قیمع و  یـشهوژپ  هب  ار  ناسنا  و 

. دزاسیم رتداتسا 
: درک فارتعا  دیابن  همهنیا  اب  ایآ 

راـصعا و نورق و  همه  رد  تالکـشم  رب  يزوریپ  هار  نیرت  یـساسا  و  اـهناسنا ، یگدـنز  هلئـسم  نیرتمهم  وا  یئاسانـش  ادـخ و  هراـبرد  رکف 
!؟ تسا یتسه  ملاع  رد  تقیقح  نیرتگرزب  هرابرد  رکف  وا  یئاسانش  وا و  هرابرد  رکف  رتالاب  همه  زا  و  تسام ، رصع  رد  ًاصوصخم 

***
ناور  هداس و  لاح  نیع  رد  قیمع و  تسا  یشهوژپ  رضاح  باتک 
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5 ص :
. گرزب تقیقح  نیمه  هرابرد 

رت و هدرـشف  یتروصب  مهم  هلئـسم  نیا  دوب  مزال  رایـسب  اما  تسا ، هدروآ  ناـهج » راگدـیرفآ   » باـتک رد  ار  اـهثحب  نیا  هدرتسگ  هدـنراگن » »
. دریگ رارق  ناناوج  ًاصوصخم  همه  سرتسد  رد  رت  هزات  یئاهثحب  اب  هتخیمآ 

. تفرگ رارق  ناگمه  سرتسد  رد  گرزب  رایسب  يا  هلئسم  هرابرد  يا  هصالخ  کچوک و  باتک  تفای و  ماجنا  فده  نیا  هک  متقوشوخ 
دیدـپ اهنآ  راکفا  یگدـنز و  رد  یلوحت  هطقن  دـننک  هعلاطم  تقد  اب  راـب  دـنچ  یتح  اـی  کـی  ار  باـتک  نیا  هک  یناـسک  مراد  ناـنیمطا  نم 

. دنا هتفای  ار  دوخ  یگدنز  گرزب  هدشمگ  هک  درک  دنهاوخ  قیدصت  و  دمآ ، دهاوخ 
يزاریش  مراکم  رصان  مق -

هام 1350 نمهب 
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ادخ يوجتسج  رد 
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وا يوس  هب 

؟ دنفلاخم یتسرپادخ  اب  نادنمشناد  نیا  ارچ 

هلئسم نیا  اب  نارکفتم  نیعرتخم و  نیفـشتکم و  زا  يا  هدع  هکنیا  اب  دشاب  ناسآ  لهـس و  ادخ  یئاسانـش  هار  هک  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ 
؟ دنا هتخادرپ  هزرابم  هب  هدومن و  تفلاخم 

تدش هب  تافارخ ، نآ  اب  اسیلک  هک  دش  عورـش  یتقو  زا  هزرابم  اریز  تسین ، هدیچیپ  نادنچ  اهنآ  هزرابم  تلع  هب  یهاگن  اب  لاؤس  نیا  خساپ 
. دادن یعیبط  مولع  نادنمشناد  هب  ندیشک  سفن  هزاجا  یتح  درک و  هزرابم  یملع  قئاقح  رشن  اب 

. زهجم حالس  هنوگ  رهب  دندوب و  اسیلک  رایتخا  رد  مه  تقو  نارادمتسایس  ناروطارپما و 
هب شیوخ  نامز  یفارخ  دـئاقع  زا  هک  نارکفنـشور  دوب ، یـصخش  عفانم  ظفح  رطاخب  اهنت  هک  اهنآ  هناـمحر  یب  ياـهتیانج  رثا  رب  هصـالخ ،

. دنتشارفا رب  یتسرپادخ  بهذم و  اب  تفلاخم  مچرپ  اسیلک  تموکح  هب  نداد  نایاپ  يارب  دندوب  هدمآ  هوتس 
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بقع هب  روبجم  اسیلک  هک  دندیـشوک  بهذم  دض  رب  شیوخ  هزرابم  هب  نانچنآ  یملع  ياهتـضهن  نارادفرط  ناهاوخیدازآ و  نارکفنـشور ،

. دش ینیشن 
نابیتشپ و هراومه  هک  یمالـسا  ياهطیحم  رد  یتح  دش و  نیمز  قرـشم  دراو  ناغمرا  ناونعب  دوب  هتفرگ  ارف  ار  برغ  رـسارس  هک  هزرابم  نیا 

. درک ذوفن  راکفا  نیا  شیب  مک و  دندوب  مولع  جورم 
هزرابم نیا  دـندش ، ادـخ  رکنم  ًاساسا  نانآ  ربارب  رد  يزوت  هنیک  اسیلک و  زا  یئوجماقتنا  رطاخب  هک  دوب  نیا  نادنمـشناد  یندوشخبان  هابتـشا 

. دنداد یملع  گنر  ارنآ  داتفا  بصعتم  ياهتسیلایرتام  تسدب  یتقو 
ندروآ تسد  هب  يارب  ناگدـننک  هزرابم  زا  يا  هدـع  هزرابم  اریز  تسین ، هار  نیا  ندوب  لکـشم  رب  لـیلد  یتسرپ  ادـخ  اـب  هزراـبم  نیا  رباـنب 
يراذگ مان  رد  يو  هتشاد  لوبق  ار  ادخ  الوصا  زین  رگید  یعمج  تسا و  هدوب  یعیبط  مولع ، تفرـشیپ  هعـسوت و  اب  اسیلک  تفلاخم  تردق و 

. دندوب لئاق  نآ  يارب  تردق  ملع و  دننام  ار  ادخ  تافص  مامت  هک  یلاح  رد  دندیمان ، یم  تعیبط »  » مان هب  ارنآ  دندوب و  فلاخم  نآ 
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هک تسا  یباتک  نآ  هنومن  دنتسه ، یتسرپادخ  تخسرس  رادفرط  یعیبط  مولع  نادنمشناد  ءاملع و  نایم  رد  يرایـسب  دارفا  هک  دنامن  هتفگان 

نیا زا  کی  ره  و  تسا ؛ هدش  هتـشاگن  ادخ » دوجو  تابثا   » ناونع تحت  رـصاعم  یعیبط  مولع  مانب  نادنمـشناد  دیتاسا و  زا  رفن  هلیسو 40  هب 
. دنا هدومن  لالدتسا  یسانشادخ  تابثا  يارب  دنا  هتشاد  صصخت  نآ  رد  هک  يا  هتشر  هار  زا  گرزب  نادنمشناد 

***

نورد هار  زا  یسانشادخ 

زا دیهد و  رارق  سک  همه  مشچ  زا  رود  ینابایب  رد  ار  وا  هدیدن ، یـسانشادخ  هلئـسم  رد  یـصاخ  تامیلعت  هنوگچیه  هک  دیبایب  ار  یـصخش 
. دیراد رودب  یفسلفو  یملع  ياه  هیاریپ 

اناوت و یئورین  هجوتم  دنک  شیوخ  فارطا  هب  هک  یهاگن  دشاب ، هک  ملاع  یئایفارغج  طاقن  زا  هطقن  ره  رد  هلیبق و  داژن و  ره  زا  صخـش  نیا 
. تسا هدیرفآ  ار  یتسه  ناهج  نیا  مامت  يو و  دوخ  هک  ددرگ  یم  يردتقم 

ار وا  ینورد  فیطل  فطاوع  لد و  يایاوز  زا  یئادن  سپس 
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. تسا ترطف  يادن  اهادن  نیا  تسوا ، زا  اهیئابیز  اهیتفگش و  همهنیا  هک  دناوخ  یم  يزومرم  دوجو  فرطب 

هن دـنک ، یم  ناهنپ  ار  دوخ  یلو  دریگ ، یم  رارق  رگید  لماوع  طیحم و  تاغیلبت و  ریثأـت  تحت  ترطف  هک  مینک  یمن  راـکنا  ار  تقیقح  نیا 
لباقم ار  شیوخ  ناسنا  هک  یتعاس  دـننام  دـنک ، یم  یئامن  دوخ  زاب  یگدـنز  كانرطخ  ساـسح و  تاـظحل  رد  اذـل  و  ددرگ . دوباـن  هکنآ 

درغ و یم  راو  هناوید  لیـس  هک  مدـنآ  يرآ  دـنیب ، یم  امیپاوه  طوقـس  رطخ  ایرد و  جاوما  دـیدش ، ياهنافوط  اهلیـس و  تخـس ، ياهیرامیب 
هاتوک يدام  تردق  زا  رـشب  تسد  دتفا و  یم  راک  راک  زا  امیپاوه  ياه  هناورپ  زا  یـضعب  و  دنرپ ، یم  مه  هلک  رـس و  هب  هوک  دـننامه  جاوما 
نکمم هک  تسه  یعیبط  قوفام  میظع  يورین  کی  هک  دهد  یم  ادن  دنک و  یم  راکـشآ  ار  دوخ  زاب  ینورد  زومرم  ساسحا  نیا  ددرگ ، یم 

. دهد تاجن  ار  وت  تسا 
گرزب أدبم  نیا  هب  یلیامت  هنوگچیه  يداع  لاح  رد  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  اهنآ  ای  میروخ و  یم  رب  يدارفا  یناگدنز  هب  خیرات  لوط  رد 

. دندمآ رد  بآ  زا  مکحم  صرق و  ینانمؤم  ثداوح  زورب  ماگنهب  اما  دنداد  یمن  ناشن 
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و دشاب ؟ عامتجا  موسر  تاداع و  لولعم  تاغیلبت و  هرمث  دـیاش  تسا ؟ ترطف  يادـن  ءادـن  نیا  مینادـب  اجک  زا  هک  تسا  نیا  رد  فرح  اهنت 

؟ دننک ساسحا  یئادن  نینچ  اجک  زا  دنشابن  طئارش  نیا  تحت  هک  يدارفا 
هب طوبرم  نآ  لماوع  هک  تسا  يرادیاپان  روما  ًالومعم  موسر  تاداع و  ددرگ . یم  نشور  ترطف  تداع و  قرف  نتـسناد  اب  هتفگ  نیا  خساپ 

. تسا یئایفارغج  فلتخم  قطانم  تاعامتجا و  يداصتقا  عاضوا  اهتسایس ،
الثم هکیروطب  دراد  قرف  هقطنم  ياهسابل  اب  هقطنم  ره  ياهسابل  هک  مینیب  یم  تسا  ببـس  نیمهب  تسین و  ناسکی  طاقن  مامت  رد  لماوع  نیا 
نیا تامارتحا  تسا . موسرم  اًلماک  لوا  هطقن  رد  هک  یتروص  رد  دوش ، یم  ءازهتـسا  بجوم  ندیـشوپ  رگید  هطقن  رد  ار  هقطنم  کی  ساـبل 

. تسا مارتحا  هناشن  نتشاذگرس  رب  رگید  ياج  رد  بدا  تمالع  نتشادرب  هالک  اجکی  رد  دراد ، قرف  رگید  روشک  تامارتحا  اب  روشک ،
. تسین رییغت  لباق  تسا و  ناسکی  هنمزا  مامت  رد  طاقن و  مامت  رد  ترطف  اما 
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هب ردام  ناهج  یگدنز  ناورد  مامت  رد  اج و  همه  رد  تسا ؛ يرطف  رما  نیا  دیهد . رارق  هجوت  دروم  ار  ردام  تبحم  هنومن  ناونع  هب  دنناوتیم 
نآ هب  ردام  کی  دـننام  دزاس و  یم  دوخ  يارب  کسورع  مانب  یعونـصم  یلایخ و  دـنزرف  مه  ولوچوک  رتخد  نآ  یتح  دراد ، هقـالع  دـنزرف 

. دیرگ یم  نآ  يارب  نآ  نتفر  نیب  زا  تروص  ردو  دزرو ، یم  رهم 
هدوب و رادیاپان  ًاملـسم  یلو  ددرگ  جئار  يا  هطقن  رد  برع  تیلهاج  نامز  دـننام  یموهوم  للع  يور  یـشکدنزرف  مسر  ًاتقوم  تسا  نکمم 

. دزاس یم  راکشآ  ار  دوخ  ردام  ردپ و  فطاوع  ترطف و  يدوزب 

نونکات مایا  نیرت  میدق  زا  یسانشادخ 

راودا مامت  رد  رـشب  هک  دیآ  یم  تسدب  تقیقح  نیا  نآ  ياهقرو  مامت  زا  میزادنیب ، رـشب  خیرات  تاحفـص  هب  یهاگن  مینک و  يدرگ  بقع 
تب بلاق  رد  یهاگ  ار  تقیقح  نیا  دوخ  يرکف  دـشر  نازیمب  اما  هتـشاد ، گرزب  ردـتقم و  تقیقح  زومرم و  هطقن  کی  هب  داقتعا  هتـشذگ 

گرزب و يدوبعم  شتسرپ  تروصب  ماجنارس  یتسرپ و  شتآ  یتسرپ و  دیشروخ  ای  و  یتسرپ ، هام  ینامز  و  یتسرپ ،
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. تسا هتخاس  رگ  هولج  هناگی 

اًلماک دنـشاب  هتفرگن  رارق  يرگیدام  تخـس  تاغیلبت  راشف  تحت  هک  یعماوج  للم و  مامت  رد  مه  نونکا  مه  گرزب ) یئدبم  هب   ) داقتعا نیا 
. دراد خوسر 

، فورعم سانشناور  دنمشناد و  دیورف  الثم  تسا . هتـشاد  دوجو  یـصاخ  زرطب  ادخ  هب  هدیقع  زین  یـشحو  للم  نایم  رد  تفگ  ناوتیم  یتح 
نوماریپ رد  درامـش ، یم  ناراوخمدآ  وزج  ار  اهنآ  و  دـنک ، یم  یفرعم  یـشحو  الماک  للم  زج و  ار  اـیلارتسا » هریزج   » ناـیموب هکنآ  زا  سپ 

: دسیون یم  نینچ  دوخ  يواکناور »  » باتک هحفص 19  رد  متوت »  » مان هب  يدوجوم  هب  اهنآ  هدیقع 
اـهامعم و لـح  تمکح و  اـهنآ  هب  هک  دور ، یم  رامـش  هب  نآ  راـککمک  ظـفاحم و  حور  ًادـعب  هلیبـق و  نیتـسخن  یلـصادج و  ًاودـب  متوـت  »

کی نادنزرف  ور  نیا  زا  دـهد ، یم  هانپ  ار  اهنآ  و  دسانـش ، یم  ار  هلیبق ) لها   ) دوخ ناکدوک  رطخ  تقو  رد  دـنک و  یم  ماهلا  ار  تالکـشم 
دنهاوخ رفیک  متوت  بناج  زا  تخس  نآ  زا  یچیپرس  ماجنا و  مدع  تروص  رد  هک  یسدقم  هفیظو  تحت  رد  متوت » »
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«. دنراد رارق  دید 

؟ تسین ادخب  هدیقع  عونکی  نیا  ایآ 
ریهش دنمشناد  هتفگ  هب  ار  رشب  زین  نارود  نیا  مینک  یم  هدافتسا  اهیرافح  زا  مینز و  یم  قرو  ار  نیمز  تاحفص  زین  خیرات  لبقام  نارود  رد 

: دنک یم  یفرعم  نینچ  يدجو  دیرف  دمحم 
تاکردـم و نیرتادـیوه  یتسرپ  تب  مینیب  یم  مینک  یم  وجتـسج  ناینیـشیپ  ياـیاقب  رد  یفاکـش ) نیمز  يراـفح و  هلیـسوب   ) رتـشیب هچ  ره  »

: دسیون یم  بلطم  نیا  زا  شیپ  رطس  دنچ  رد  و  تسا » اهنآ  تالوقعم 
(1) «. تسا هدش  دلوتم  ناسنا  ندمآ  دوجو  هب  هارمه  أدبم  کی  هب  داقتعا  »

رد ارنآ  نادان  رـشب  اهتنم  تسا ؛ هتفهن  رـشب  دوجو  رد  یتسرپادخ  ترطف  لاح  ات  خیرات  لبقام  نارود  زا  هک  تسین  نیا  لیلد  بلطم  نیا  ایآ 
؟ تسا هتخیر  یتسرپ  تب  بلاق 

اهنآ هک  دیآ  یم  تسدب  زین  ناربمایپ  خیرات  هعلاطم  زا 

ص 639. نثو » هدام « فراعملا  هرئاد  - 1
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. عناص تابثا  يارب  هن  دندرک ، یم  ششوک  ترطف  نیا  ندشرادیب  هناگی و  ادخ  هب  مدرم  یئانشآ  يارب 

ثوعبم یتسرپ » هناگی   » ترطف یئامنهار  يارب  اهنآ  يرآ  دنتسین . شتسرپ  لباق  تب  دیشروخ و  هام و  هک  دننک  تباث  دنتشاد  شـشوک  اهنآ 
. دیامنن هابتشا  یجراخ  طلغ  قیداصم  اب  ار  هناگی  يادخ  دنکن و  هدولآ  ار  دیحوت  ترطف  رشب  هکنیا  ات  دندش ،
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19 ص :

مسیلایرتام خیرات  رد  یسررب 

بتکم هشیر  لـصا و  هب  ندرب  یپ  دـنا . هدوـب  ناتـسرپ  ادـخ  فوفـص  ربارب  رد  ادـخ  نارکنم  اـهیدام و  زا  یتـیلقا  خـیرات  لوـط  رد  هراوـمه 
. تسین یناسآ  راک  يرگیدام  و  مسیلایرتام » »

متفه مشـش و  نرق  رد  هک  تسنیا  تسنآ  هاوگ  خیراوت  رتشیب  هچنآ  یلو  دشاب ، هدش  عورـش  خـیرات  لبقام  نارود  زا  نآ  ساسا  تسین  دـیعب 
( تیرکومد  ) سیطارقمیذ تیلکاره ،)  ) سوطیلقره سلاط ، دننام : هفسالف  زا  يا  هدع  و  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  بتکم  تروص  دالیم  زا  لبق 

نیا وریپ  ناوت  یمن  عطق  روطب  ار  هفـسالف  نیا  زا  کیچیه  لاح ، نیا  اب  یلو  دـنوش ، یم  هدرمـش  بتکم  نیا  نارادـفرط  زا  روقیبا )  ) روکیپا
. تسناد بتکم 

. دنا هدوب  تسرپادخ  اهنآ  دهد  یم  ناشن  هک  دنک  یم  لقن  اهنآ  زا  یتالمج  هفسلف  خیرات  باتک  رد  نوکناب »  » فورعم دنمـشناد  هکنیا  هچ 
: دیوگ یم  سلاط  هرابرد  الثم 
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20 ص :
(1) «. تسا یناحور  لماوع  ریثأت  تحت  يدام  لوحت  هک  دوب  دقتعم  وا  »

: دنک یم  رظن  راهظا  نینچ  تیلکاره )  ) هرابرد و 
(2) «. دراد دوجو  لوحتیال  تباث  یهلا  لقع  کی  لوحتم  تانئاک  نیا  قوف  دیوگ ، یم  وا  »

: تسا نینچ  سیطارقمیذ  هرابرد  يو  داقتعا 
(3)« دراد حور  دوجو  هب  داقتعا  وا  اریز  تسین  يدام  سیطارقمیذ  »

لیبق زا  يرگید  هدـعو  الاب  هفـسالف  هکنآ  زا  سپ  يداملا » بهذـملا  لالطا  یلع   » شیوخ باتک  رد  يدـجودیرف  يرـصم  ریهـش  دنمـشناد 
هک یتروص  رد  دنا  هتـشادنپ  يدام  ار  هفـسالف  نیا  يا  هدع   » هک دنک  یم  هدـیقع  راهظا  درب ، یم  مسا  ار  و ...  بیـسول »  » و وردـنامیزکانا » »

«. دنا هدوب  تسرپ  ادخ  همه 
، رواهنپوش دننام  ار  یعیبط  نادنمشناد  زا  يا  هدع  درک و  شهج  نرق 18 و 19  رد  يرگیدام  بتکم  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  یلو 

. لوا ءزج  يداملا ص 13 و 15  بهذملا  لالطا  یلع  باتک  - 1

. لوا ءزج  يداملا ص 13 و 15  بهذملا  لالطا  یلع  باتک  - 2

. لوا ءزج  يداملا ص 13 و 15  بهذملا  لالطا  یلع  باتک  - 3
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. دنتساخرب بتکم  نیا  يرایب  يا  هنوگب  مادک  ره  تخاس و  بوذجم  دوخ  هب  ار  رگید  یعمج  وسور و  كاژ  ناژ 

وترپ رد  یعمج  و  دـیدرگ ، زاـغآ  اهتـسیلایرتام  ینیـشن  بـقع  نرق 19  رخاوا  زا  دــیئاپن و  يرید  رازاـب  یمرگ  شوـج و  بـنج و  نـیا  اــما 
ياهـشیامزآ یط  هک  یحور  صاخ  ياه  هدـیدپ  رطاخب  يا  هدـع  و  دوب ، شنیرفآ  ناهج  صاـخ  ماـظن  رب  هاوگ  هک  یملع  هزاـت  تاـفاشتکا 

. دنتسویپ ناتسرپادخ  فوفص  هب  دوبن  راکنا  لباق  نوگانوگ 
رکنم اهنت  هک  یناسک  زین  نافلاخم  نایم  رد  و  دنتـسه ، یهلا  بتکم  رادفرط  یعیبط  مولع  ناگرزب  نادنمـشناد و  زا  یمیظع  رـشق  نونکا  مه 

. دنتسین مک  دنا  هتفریذپ  ار  وا  دوجو  تقیقح  اما  دنتسه  ادخ  مان 
. تفای دیهاوخ  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاحیضوت  باتک  نیا  رخآ  ياهثحب  رد 

اهیدام بتکم  يانب  ریز 

: درک هصالخ  ریز  لصا  راهچرد  ناوت  یم  ار  بتکم  نیا  نارادفرط  هدیقع  ساسا 

اهیدام بتکم  يانب  www.Ghaemiyeh.comریز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 30 

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

http://www.ghaemiyeh.com


22 ص :
هک هدام  یمومع  صاوخ  تسا و  میـسقت  هیزجت و  لوحت و  رییغت و  لباق  تسه  هچنآ  ینعی  درادن  دوجو  يرگید  زیچ  ملاع  رد  هدام  زج  - 1

. دشاب یم  اراد  تسا ، یئازجاب  میسقت  تیلباق  لوحت و  رییغت و 
. دومن ریسفت  هیجوت و  يدام  للع  اب  ناوت  یم  ار  نآ  ثداوح  مامت  تسا و  يدام  لولعم  للع و  زا  يا  هعومجم  ناهج  - 2

یلو دنتـسه ، يرگید  لولعم  يزیچ و  تلع  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  ینعی  دـنرگیدکی  لولعم  تلع و  ناهج  نیا  تادوجوم  همه  هچرگ  - 3
. تسا میدق  یلزا و  هدام  ینعی  اهنآ  كرتشم  ردق 

هب روعـش  یب  رکفتم و  ریغ  للع  هلـسلس  کی  نتـسویپ  زا  ینعی  تسا  فداصت  لولعم  ناـهج  زیچ  همه  بکاوک و  هراتـس و  دیـشروخ و  - 4
. تسا هتشادن  تلاخد  يرکف  هشقن و  یتسه  ملاع  نامزاس  رد  تسا و  هدمآ  دوجو 

. دش دهاوخ  نشور  هدنیآ  ياهثحب  یط  اهنآ  یتسس  هک  مسیلایرتام  بتکم  لوصا  هصالخ  دوب  نیا 

اهیدام بتکم  يانب  www.Ghaemiyeh.comریز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 31 

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

http://www.ghaemiyeh.com


23 ص :
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24 ص :

وا يوس  هب  هار  نیرتنشور 

هراشا

ار لالدتسا  نیا  تسا  نآ  فلتخم  تادوجوم  یتسه و  ناهج  ماظن  رارـسا  هعلاطم  اهیدام  راتفگ  هب  خساپ  ادخ و  یئاسانـش  يارب  هار  نیرتهب 
ارنآ اذـل  هدوب و  هجوت  دروم  هشیمه  تلع  نیمهب  دزاس ، یم  یـضار  ار  نادـجو  مه  و  دـنک ، یم  عناق  ار  لقع  مه  میمان  یم  مظن  ناهرب  هک 

. میتشاذگمان دیحوت  لیلد  نیرتنشور 
: دراد رارق  هیاپ  ود  رب  لالدتسا  نیا 

ینیعم همانرب  قبط  صاخ و  یفدـه  ریـسم  رد  يدوجوم  ره  و  دروخ ، یم  مشچب  باسح  نوناق و  مظن و  راثآ  رواـنهپ  ناـهج  رـسارس  رد  - 1
. دراد یم  رب  ماگ 

. تسا هدرک  يزیر  یپ  ارنآ  هشقن  فده و  اب  هک  تسا  اناد  لقاع و  يا  هدنزاس  ياراد  نینچ  نیا  یهاگتسد  - 2
: هاتوک حیضوت 

یگنهامه  دنتکرح و  رد  ینیعم  ریس  طخ  رب  اه  هدیدپ  مامت  هکلب  تسین  مهرب  مهرد و  یتسه  ناهج  نامزاس  میناد  یم  همه 
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تـسرد ناهج  ياههاگتـسد  تسا ، راکـشآ  مظن  راثآ  نآ  ياههاگتـسد  مامت  رد  و  تسا ؛ اـمرفمکح  ناـهج  نیا  يازجا  ناـیم  رد  یـصاخ 

دنوش و یم  يربهر  دحاو  یهدنامرف  کی  تحت  دحاو  هشقن  قبط  هدـش و  میـسقت  يرایـسب  ياهدـحاو  هب  هک  تسا  یهوبنا  رکـشل  دـننامه 
. دنتکرح رد  دصقم  يوسب 

دزاس یم  فرطرب  یماهبا  ره  تاکن  نیا  هب  هجوت  اب 

دیدپ يارب  الثم  دنهدب ، مه  تسدب  تسد  صاخ  طئارش  نیناوق و  هلسلس  کی  یتسیاب  هدنز ، دوجوم  ره  دنام  یقاب  ندمآ و  دیدپ  يارب  - 1
هیذغت و ات  میراکب  نیعم  یترارح  بسانم و  یئاوه  بسانم و  ینیمز  رد  ار  هناد  تسا  مزال  نآ  ندـش  روراب  زبسرـس و  تخرد  کی  ندـمآ 
هرادا و دـیاب  ینیوکت  نیناوق  هلـسلس  کی  قبط  گرب  هخاش و  قاس و  اـت  هشیر  زا  ینعی  دـنک  دـشر  ددرگ و  نکمم  نآ  ره  حیحـص  سفنت 

. تسین نکمم  نآ  دشر  یطیارش  ره  رد  ددرگ و  يربهر 
و ندـنازوس ، شتآ  رثا  ددرگ ، دوباـن  مـینک  ادـج  نآ  زا  ار  رثا  نآ  رگا  هـک  دراد  یـصوصخم  تیـصاخ  رثا و  يا  هدـیدپ  دوـجوم و  ره  - 2

شتآ  رگا  نیاربانب  تسا ، نتشک  رهز  مس و  تیصاخ 
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. تسین رهز  شتآ و  ًانیقی  دشکن  یمس  رهز و  ایو  دنازوسن 

هک ناسنا  ندـب  هنومن  ناونعب  دـنراد ، يراکمه  نآ  اب  نآ  رکیپ  ياضعا  مامت  دـننک ، یم  ریـس  یهارب  هک  هدـنز  تادوجوم  زا  مادـک  ره  - 3
، دننک یم  یگنهامه  نآ  اب  هاگآدوخان  هاگآ و  دوخ  زا  معا  ندب  يازجا  مامت  دریگ ، یم  يراک  رب  میمـصت  هک  یماگنه  تسا  یملاع  دوخ 

. دنوش یم  زکرمتم  هطقن  نامه  رد  عافد  يارب  هلصاف  نودب  نت  نانابساپ  دیفس و  ياهلوبلگ  دسرب  ندب  هب  یشارخ  الثم  رگا  یتح 
يراکمه نیا  هکلب  تسا ، امرفمکح  دوجوم  کی  يازجا  نایم  رد  یگنهامه  اهنت  هن  هک  دزاس  یم  راکـشآ  ناهج  هنحـص  هب  هاگن  کی  - 4

یم راخب  بآ  دبات ، یم  دیشروخ  دراد . دوجو  زین  نامسآ  فلتخم  تارک  نایم  رد  یتح  هرک و  کی  تادوجوم  نایم  رد  ناهج  رـسارس  رد 
دراب و یم  ورف  ناهایگ  هب  طاشن  تایح و  ندیشخب  يارب  بلاج  فرب  ناراب و  تروصب  درب و  یم  فرط  نآ  فرطنیا و  هب  ار  اهنآ  داب  دوش ،

 ... روطنیمه
روعش لقع و  دقاف  للع  هلسلس  کی  هدیدپ  فداصت و  لولعم  دناوتیمن  تقد  مظن و  نیا  اب  ینامزاس  میناد  یم  یفرط  زا 
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. دشاب

. تسا هدیرفآ  یلاع  یفده  هشقن و  قبط  ارنآ  هک  تسا  اناوت  لقاع و  يا  هدنزاس  أدبم و  ياراد  ناهج  هکنیا : هجیتن 
. دیئامرف هجوت  نآ  لماک  حیضوت  هب  دش  نشور  یمک  لالدتسا  نیا  ساسا  هک  لاح 
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28 ص :

« لقع  » و مظن »  » هطبار

هراشا

، میا هدـیمهف  ار  اهیدام  دوصقم  میا : هتـشادرب  دـصقم  فرطب  يرثؤم  ياهماگ  شخب ؛ نانیمطا  لماک و  دـیحوت  کیب  ندیـسر  يارب  نونکات 
همادا هار  نیا  رد  دوخ  يورـشیپ  هب  رتشیب  طاشن  هجوت و  اب  میهاوخیم  نونکا  میا . هتفاـیرد  اـًلامجا  ار  نآ  تادوجوم  ناـهج و  رد  مظن  ینعم 

. میهد
ندب تابیکرت  نیرت  هداس  زا  یئایرد ؛ رکیپ  لوغ  تاناویح  ات  ینیب  هرذ  نارادـناج  زا  و  هراتـس ، ات  متا  زا  روانهپ ، ناهج  نیا  رد  مینیب : یم  ام 

. دنتسه یمظنم  نامزاس  ياراد  همه  همه و  باصعا ، زغم و  ياهتمسق  نیرت  هدیچیپ  ات 
. دنکیم فده » هشقن و  رکف و  لقع و   » زا تیاکح  دشاب  هتشاد  دوجو  یهاگتسد  ره  رد  مظن  رگید ، فرط  زا 
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!؟ دنکیم فده  رکف و  لقع و  زا  تیاکح  مظن  ارچ  هک  میئوگ  خساپ  لاؤس  نیاب  دیاب  البق  یلو 

دنادیم دیدرت  نودب  دید  یتباث  نیناوق  باسح و  مظن و  اجک  ره  ناسنا  و  تسا ، نشور  نادجو  تواضق  رظن  زا  شـسرپ  نیا  باوج  هچ  رگ 
، دنیب یمن  یلالدتـسا  هنوگچیهب  دنمزاین  ار  دوخ  ینادجو ، كرد  نیا  رد  و  دـنک ، وجتـسج  دـیاب  ار  یتردـق  ملع و  ءدـبم  نآ ، رانک  رد  هک 

: میراد شیپ  رد  هار  ود  اجنیا  رد  مینک ، یط  ار  لالدتسا  هار  شسرپ  نیا  باوجب  ندیسر  يارب  ام  درادن  يررض  یلو 
***

تسا شوه  لقع و  لیلد  باختنا  - 1

. تسا مزال  یصاخ  حلاصم  و  درک ، هدافتسا  ناوتیمن  یحلاصم  هنوگره  زا  هدافتسا  لباق  مظنم و  نامتخاس  يارب  هک  مینادیم  همه  ارنیا 
دردب یئاذغ و ...  داوم  تسوپ و  مشپ و  اوقم و  ذغاک و  تسا ، مزال  رجآ  بوچ و  گنـس  نهآ ، للجم ، نامتراپآ  کی  نتخاس  يارب  الثم ،

. دروخیمن

تسا شوه  لقع و  لیلد  باختنا  - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 38 

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

http://www.ghaemiyeh.com


30 ص :
. تسین یفاک  تیمک  ره  اردقم و  ره  و  تسا . مزال  مادک  ره  زا  ینیعم  تیمک  دوصقمب ، ندیسر  يارب  هک  مینادیم  زین  ارنیا 

دیفم تیفیک  ره  تروص و  رهب  و  دشاب ، هتـشاد  ینیعم  تایفیک   » لاکـشا و دیاب  امتح  روبزم  حـلاصم  هک  تسا  مولعم  مهنیا  رگید  فرط  زا 
رگا نیارباـنب  نیعم ، هراوق  دـق و  اـب  گنـس  هرجنپ ، برد و  تروصب  بوچ  صوصخم ، ياـه  هقرو  اـهریت و  تروصب  نهآ  دوـب ، دـنهاوخن 

. دناسریمن دوخ  روظنمب  ار  ام  هاگچیه  دشاب  ام  رایتخا  رد  هراوق  یب  ياهبوچ  هزیر و  گنس  لوتفم و  نهآ  اهراورخ 
سدـنهم و رگراـک و  سانـشراک و  لابندـب  ار  اـم  هک  تسا  صوصخم  تیفیک  صوـصخم ، تیمک  صوـصخم ، داوـم   ) تاـعوضوم نیمه 

دروم تیمک  سپـس  دننک ، باختنا  تعیبط  فلتخم  تادوجوم  همهنآ  نایم  زا  ار  مزال  حلاصم  ات  دتـسرفیم  رکفتم  لقاع و  دوجوم  هصالخ 
روظنم ات  دننک  بیکرت  مهب  تقد  اب  یـصاخ » بیترتب   » ار اهنآ  تامدقم ؛ نیا  مامت  زا  دعب  و  دـنریگب ، رظن  رد  ار  مزال  تیفیک  ًانمـض  موزل و 

دوخب لمع  هماج  ام 
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. دشوپب

دـتفاین و راکب  يرکف  لقع و  بیکرت ) زرط  تیفیک ، تیمک ، حـلاصم ، عون  باختنا   ) هناگراهچ لـحارم  نیا  زا  یکی  رد  رگا  تسا  یهیدـب 
. دوب دهاوخ  یفنم  هجیتن  میراپسب  دراو  ریغ  دارفا  تسدب  ار  راک  ای  مینیشنب  رکفتم  ریغ  ثداوح  تافداصت و  راظتناب 

. تسا ملع  لقع و  دولوم  یمظنم  نامزاس  ره  میئوگیم : هک  تساجنیا 
هحلـسا فورظب و  هکیماگنه  دـننکیم . هتـشذگ  ماوقا  یگدـنز  یگنوگچ  نتفاـی  يارب  هک  یئاهـشواک  اـهیرافح و  رد  ناسانـش  ناتـساب  ارچ 

ندمت هفایق  دنزادرپیم و  اهنآ  هعلاطمب  هداعلا  قوف  تقد  طاشن و  اب  دننکیم  دروخرب  اهکاخ  ریز  رد  يا  هتـسکش  مهرد  ياهراوید  ای  هدوسرف 
!؟ دنناوخیم راثآ  نآ  یناشیپ  رد  ار  نیشیپ  ماوقا 

دننکیم اـشامت  ار  خـیرم  هرک  يور  مظنم  دیفـس و  طوـطخ  دننیـشن و  یم  یموـجن  میظع  ياهپوکـسلت  تـشپ  یتـقو  یکلف  نادنمـشناد  ارچ 
رد هکدسریم  رظنب  دنیوگیم :
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اب خـیرم  ندـمتم  مدرم  هک  تسا  یمظنم  ياهلاناک  ناـمه  بترم  طوطخ  نیا  دـیاشو  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یلاـع  ندـمت  عونکی  روبزم  هرک 

.!؟ دنا هدرک  رفح  دوخ  هرایس  زبس  رس  مرخ و  یضارا  نتخاس  بورشم  يارب  یصاخهقیلس 
ءدبم لابندب  دیاب  دوب  یمظنم  نامزاس  اجک  ره  دنادب و  ملع  لقع و  زا  درجم  ار  مظن  دناوت  یمن  ناسنا  هک  تسنامه  اهارچ  نیا  همه  باوج 

. تفاتش تسا  هدوب  راکرد  تسد  نآ  ماجنا  يزیر و  حرط  يارب  هک  یتردقو  ملع 
***

. دزاس یم  نشور  ار  لقع  مظن و  هطبار  یضایر  لومروف  نیا  - 2

تاـعطق رب  هک  دوشیم  هدـید  ازجم  فورح  يداـیز  دادـعت  یلوـمعم  ياـه  هناـخپاچ  نیا  رد  هن ؟ اـی  دـیا  هدز  رـس  هناـخپاچب  زگره  منادـیمن 
. دنیوگیم هسراگ »  » ار اهنآ  هک  دنا  هتخیر  یکچوک  ياه  هناخ  رد  ار  اهنآ  زا  هتسد  ره  تسا و  هدش  شقن  برس  صوصخم 

يارب  الثم  دنراذگیم ، مه  رانک  دنرادیم و  رب  اه  هسراگ  زا  ارنآ  فلتخم  فورح  هملک ، کی  نتخاس  يارب  اه  نیچفورح 
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دنهدیم لیکشت  ار  تاحفص  اهرطسو و  هدیچ  مه  يولهپ  ار  تاملک  سپـس  دننیچیم ، مه  يولهپ  ار  ب »  » و و »  » و خ » « » بوخ  » هملک ندیچ 

. دننکیم پاچ  نآ  يور  زا  هداد و  رارق  پاچ  نیشام  ریز  و 
هتبلا دنیچب ، ام  يارب  دراد  فرح  هد  ًاعومجم  هک  رادیب » ناسنا   » هملک ود  میهاوخب  میشاب و  هتـشاد  داوسیب  نیچفورح  کی  دینک  ضرف  لاح 
دوخ ياج  رد  مظنم  روطب  و  درادرب ؛ نآ  صوصخم  ياه  هناخ  زا  امظنم  ار  هناگ  هد  فورحنیا  زا  کی  ره  روعش  رکف و  يور  زا  دناوتیمن  وا 

. دهد رارق 
دروم مظن  نیا  قافتا  فداصت و  يور  زا  دـیاش  دربب  اه  هناخ  رد  تسد  روطنیمه  ینعی  دـنک ، هدافتـسا  فداصت  زا  طقف  هار  نیا  رد  دـیاب  وا 

. دوش هدیچ  تسرد  رادیب » ناسنا   » هملک دیآ و  لمعب  رظن 
لامتحا کی  نیا  طلغ  لامتحا  دنچ  نایم  رد  عوضوم  نیا  یفداصت  حیحـص  لامتحا  مینیبب  هب  مینک و  باسحدیـشاب  هتـشاد  لیم  رگا  نونکا 

هک  دیشاب  هتشاد  رظن  رد  انمض   ) دوش ادیپ  تسا  نکمم  حیحص 
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نآ هب  رخآ  طسو و  لوا و  ياهفرح  زا  يدایز  دادعت  ءابفلا  درفم  فرح  رب 32  هوالع  اریز  تسا  هناخ  زا 50  رتشیب  فورح  ياه  هناخ  دادعت 

(. دشابن زا 50  شیب  اهنآ  دادعت  مینکیم  ضرف  العف  ام  یلو  دوشیم  همیمض 
لامتحا کی  لامتحا  هاجنپ  نایم  رد  ینعی  تسا ؛ لامتحا  هاجنپ  زا  لامتحا  کـی  لوا ، رد  درفم  فلا  نتفرگ  رارق  لاـمتحا  دـینکیم  قیدـصت 

. دهد رارق  لوا  رد  درادرب و  ارنآ  و  دوش ، زارد  درفم  فلا  هناخب  داوسیب ، نیچفورح  تسد  افداصت  هکنیا  نآو  دراد  دوجو  حیحص 
زا لامتحا  کی  تسرد  اریز  تسا ، رتکـشم  یلیخ  نآ  حیحـص  یفداصت  لامتحا  میریگب ، رظن  رد  ار  ناسنا »  » مود لوا و  ياـهفرح  رگا  یلو 

؟ ارچ  1 / 50 * 1 / 1 50 تسا 2500 / لامتحا   2500
لاـمتحا دـصناپ  رازه و  ود  اـعومجم  هـک  دراد  رارق  مود  فرح  زا  لاـمتحا  هاـجنپ  لوا ، فرح  لاـمتحا  هاـجنپ  زا  کـی  ره  لـباقم  رد  اریز 

نیمهب رگا  و  دریگ ، رارق  نآ  زا  دعب  ن )-  ) لوا نون  لوا و  رد  درفم  فلا  هکنیا  نآ  تسین و  رتشیب  حیحص  لامتحا  کی  نایم ، رد  و  دوشیم .
نتفرگ  رارق  حیحص  لامتحا  میورب  ولج  بیترت 
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لامتحا درایلیم  نویلم  دـص  نایم  زا  ینعی  ابیرقت ) ! ) تسا لامتحا  درایلیم  نویلم  دـص  زا  لاـمتحا  کـی  فداـصت ، يارجم  زا  فرح  هد  نیا 

! تسا طلغ  همه  یقاب  حیحص و  اهنآ  زا  یکی  طقف 
گرزب  ددع  کی  زا  یمیسرت 

هموظنم دینک  ضرف  دـینک : هجوت  ریز  لاثمب  تسین  دـب  تسا  فیعـض  هزادـنا  هچ  ثحب ؛ دروم  لامتحا  نیا  دـنیادب  ًانمـض  هکنیا  يارب  لاح 
هـس ای  رفن  نویلم  رازه  هس  دودح  رد   ) هتـشاد تیعمج  ام  نیمز  هرک  هزادـناب  مادـک  ره  تشاد و  ار  ینونک  تارایـس  ربارب  راهچ  ام  یـسمش 

(. درایلیم
دارفا نیا  زا  رفن  کـیب  ار  دوخ  لاـم  زا  يداـیز  غلبم  دریگب  میمـصت  دوش و  ادـیپ  تارک  نیا  نینکاـس  ناـیم  زا  یـشیدناریخ  صخـش  ًاـنمض 

الاح دهد  ماجنا  هعرق  دیقب  ار  لمع  نیا  دریگب  میمصت  دننکن  ادیپ  رطاخ  شجنر  وا  زا  دارفا  همهنآ  زا  کیچیه  هکنیا  يارب  و  دنک ، راذگاو 
! تسا موهوم  فیعـض و  ردقچ  هدنـسیون »  » هدنب هب  تارک  نیا  مامت  نایم  رد  رامـشیب  دارفا  همهنآ  نایم  زا  هعرق  تباصا  لامتحا  دـینک  رکف 

! تسا هزادنا  نامهب  ابیرقت  رادیب » ناسنا   » هملک ود  نآ  حیحص  ینیچفورح  یفداصت  لامتحا 
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رد مه  ام  دوش ، عقاو  ًافداصت  هرخالاب  تسا  نکمم  تسین و  لاحم  اما  تسا  فیعـض  هداعلا  قوف  هچ  رگ  روبزم  لامتحا  تفگ  دیهاوخ  دبال 

ناسنا : » دنیچب مه ، ار  رگید  هملک  دنچ  بیترت ؛ نامهب  دهاوخب  ام  نیچفورح  نیا  دـینک  ضرف  یلو  مینک ؛ یم  تقفاوم  امـش  اب  تمـسق  نیا 
. تسا فرح  طقف 50  نآ  فورح  عومجم  هک  دنیب » یم  ار  ادخ  لد  مشچ  ار  یتسه  ناهج  زیگنا  تفگش  مظن  هعلاطم  اب  رادیب 

؛ دریگیم رارق  يروآ  ماسرس  میظع و  ددع  هچ  لباقم  رد  نیعم  فرح  نیا 50  ندیچ  تسرد  یفداصت  لامتحا  دینک  رکف 
داوس یب  نیچفورح  ياقآ  نآ  تسدـب  ار  باتک  نیا  میهاوخب  مینک  ضرف  رگا  رتالاب  نیا  زا  و  تسین ، رتشیب  رطـس  کـی  نآ ، عومجم  هزاـت 

بآ زا  حیحـص  تسرد و  ار  فلتخم  ياهثحب  نیا  فداصت ، يور  زا  طقف  فورحب ، یئانـشآ  هنوگچیه  نودب  وا  هک  میـشاب  رظتنم  میهدب و 
؟ دوب دهاوخ  يا  هناهلبا  راظتنا  هچ  دروآ ، رد 

ینیچفورح افداصت  تسا  نکمم  دـننک  الاب  ریز و  ار  فورح  اهراورخ  داوسیب ، درف  نارازه  رگا  و  تسا ، لوقعم  الـصا  یلاـمتحا  نینچ  اـیآ 
؟ دوش تسرد  عضو  نیمه  اب  باتک  نیا 
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نیا اریز  ارچ ؟ هن ، تفگ  دـیهاوخ  هتبلا  دراد ؟ ناکما  زگره  ایآ  میروآ  دوجوب  بیترت  نیمهب  ار  يا  هناخباتک  میهاوخب  رگا  رتـالاب  نیا  زا  و 

تیاهن یب  ربارب  رد  لامتحا  کی  و  تسا ، ربارب  تیاهن  یب  اب  رثا »  » رظن زا  هک  دراد  رارق  یمیظع  رایـسب  رایـسب  رایـسب  ددـع  ربارب  رد  لامتحا 
.( دینک تقد  ! ) رفص اب  تسا  يواسم 

انـشآ دارفا  تسدـب  باـتک »  » نیا تاحفـص  تاـملک و  فورح و  میظنت  هک  دـنادیم  لـمأت  دـیدرت و  هنوگچیه  نودـب  يا  هدـنناوخ  ره  اذـل 
دهدب لامتحا  نیا  زا  ریغ  یسک  رگا  تساهنآ و  تردق  ملع و  هناشن  نیرتهب  دوخ  مظن  نیا  و  تسا ، هدوب  هشیدنا  رکف و  يور  زا  فورحب و 

. مینادب هناهلبا  ار  وا  راتفگ  نادان و  ار  وا  میهدیم  هزاجا  دوخب  ًامتح 
***

ادـیپ یـسک  تسا  نکمم  ایآ  دـید  دـیاب  دراد ، دوجو  فدـه  هشقن و  ملع و  لقع و  تسا ؛ مظن  اجک  ره  هک  قوف  بلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
مظن یتایح ؟ لولـس  کـی  متا و  نورد  بیجع  ياـهیراک  هزیر  ناـهایگ ، نارادـناج و  عاونا  ناـسنا ، ندـب  مظنم  ياـهنامزاس  يارب  هک  دوش 

بکاوک و روآ  تریح 
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! دشابن لئاق  مظن  تیمها و  هناخباتک  کی  ای  باتک  کی  هزادناب  اهناشکهک ،

***
. میهد رارق  یسررب  تحت  ار  ناهج  نیا  رانک  هشوگ و  رد  شنیرفآ  ماظن  زا  یفلتخم  ياه  هنومن  ثحب  نیا  لابند  هب  تسا  مزال 

. مینک زاغآ  متا »  » ناهج ینعی  کچوک  تیاهن  یب  ناهج  زا  تسخن  دیهدب  هزاجا 
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متا زومرم  ناهج  هب  يرس 

هراشا

دروم تساسران ) یلیخ  یملاـع  نینچ  يارب  ومبوم  ریبعت  هچرگ   ) ومبوم ارنآ  رارـسا  میوش و  کـچوک  تیاـهنیب  ناـهج  دراو  هکنآ  زا  شیپ 
تحاران ار  امـش  رطاخ  عوضوم  کی  تسا  نکمم  اهثحب  نیا  نمـض  رد  هک  میزاس  ناشن  رطاخ  ار  هتکن  نیا  تسا  مزـال  میهد  رارق  هعلاـطم 

حوضو لامک  اب  هک  تسا  اـهتمکح  رارـسا و  زا  ولمم  قیقد و  مظنم و  هزادـنا  نیا  شنیرفآ  ناـهج  ناـمزاس  یتسار  رگا  هکنیا : نآ  و  دـنک ،
رد هک  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  زا  يا  هدع  ارچ  سپ  تسا ؛ هدروآ  دوجوب  ارنآ  هک  دنکیم  هداعلا  قوف  ملع  تردـق و  عبنم  کی  زا  تیاکح 

تاعلاطم جیاتن  زا  ام  تسا  نکمم  روطچ  دنرادن ؟ نامیا  گرزب  ءدبم  نآب  ناشدوخ  دنراد  رارق  یتسه  ناهج  ناگدـننک  هعلاطم  لوا  فص 
زا اهارحـص  نادرگنابایب  یلو  دنـسانشن  اربآ  اهایرد  نانیـشن  لحاس  هک  تسین  بیجع  دنـسانشن  ار  ادخ  اهنآ  دوخ  اما  میـسانشب  ار  ادخ  اهنآ 

!؟ دنوش انشآ  بآ  تقیقحب  نارگید  يوگتفگ 
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نوچ اما  دـنا ، هدرک  امب  ار  داریا  نیا  شیب  مک و  زین  امـش  زا  شیپ  هکلب  دـینکیم ؛ امب  لد  رد  ار  داریا  نیا  دـیاش  هک  دـیتسین  امـش  اـهنت  یلو 

زا تغارف  زا  سپ  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  هدش  دیحوت  هلأسم  دروم  رد  هکیئاهشسرپ  خساپ  اهیدام و  تالاکشا  لح  يارب  يا  هناگادج  لصف 
ار همه  ات  میزادـنایم  ریخأتب  یمک  ار  داریا  نیا  خـساپ  راچان  مینکیم ، ناونع  ارنآ  یتسه ، ناهج  مظن  زا  یئاـه  هنومن  رکذ  و  مظن » لالدتـسا  »

نیا هعلاـطم  نمـض  رگا  هکنیا  هصـالخ  تسا ، داریا  نیمه  میزادرپ  یم  نآ  باوجب  ًاحورـشم  هک  يداریا  نیلوا  ًاـقافتا  مینک و  ثحب  اـجکی 
. لاکشا لح  مهنآ  امش و  نیا  ام و  نیا  سپس  دوش  مامت  مظن » ثحب   » دیراذگب دینکن  هلجع  دمآ  ناترطاخب  يداریا  نینچ  ثحابم 

هدام ناهج  زرم  نیرخآ 

نیرتدنمورین یتح  هک  تسا  زیر  کچوک و  يا  هزادناب  متا  کی  تسا ؛ متا  ءازجا  و  متا »  » هدش هتخانـش  نونکات  هک  يدوجوم  نیرتکچوک 
یهاک  حالطصاب  و   ) دهدیم ناشن  رتگرزب  ربارب  رازه  نیدنچ  ار  تادوجوم  هک  ینورتکلا  ياهپکسورکیم 
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ءازجا زا  یکی  هک  نوتورپ »  » هک دنیادب  ردقنیمه  متا  کی  یکچوکب  ندرب  یپ  يارب  تسا . زجاع  نآ  نداد  ناشن  زا  دـهدیم )! هولج  هوک  ار 

کی ات  دیچ  مه  رانک  ارنآ  تسا ) نویلم  رازهکی  درایلیم  ره   ) درایلیم رازه  هد  ات  درایلیم  رازه  دـیاب  هک  تسا  کچوک  يا  هزادـناب  تسا  متا 
دراد متا  نیمز  يور  تارفن  مامت  زا  شیب  بآ  هرطق  کی  هتفای و  لیکشت  متا  اهنویلم  زا  یلومعم  نزوس  رس  کی  دهد ! لیکـشت  ار  رتمیتناس 

!. تسین یقارغا  نیرتکچوک  تاملک  نیا  رد  و 
کمک مه  رگید  رفن  رازه  زا  میرامـشب و  دراد  لوط  رتمیتناـس  کـی  طـقف  هک  ار  كزاـن  میـس  هعطق  کـی  ياـهنوتورپ  میهاوخب  رگا  ینعی 

زور بش و  اهمتا ) فالتخاب   ) لاـس ات 300  لاس  تدم 30  تدم  دـیاب  میراذـگب  رانک  هتـشادرب  ار  اهنوتورپ  زا  یکی  هیناث  ره  رد  میریگب و 
. میرمشب ار  اهنآ  مامت  ات  میشاب  تیلاعف  لوغشم  مینامب و  رادیب 

دنفاکـشیم و ارنآ  لد  روطچ  دـنا و  هدرب  یپ  یئرمان  ءایـشا  نیاب  هلیـسو  هچ  اـب  سپ  دـنکچوک  ردـقنیا  نآ  ءازجا  متا و  رگا  دیـسرپیم : دـبال 
دینادب دیاب  یلو  دننکیم ؟ دازآ  ارنآ  يورین 
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یـساکع و ياه  هشیـش  يور  اـهنآ  زا  هک  تسا  يراـثآ  مود  هجرد  رد  یـضایر و  تابـساحم  لوا  هجرد  رد  نآءازجا  متا و  فشک  هار  هک 

ضرعم رد  تسا  متا  اهنویلم  زا  بکرم  هک  يا  هدوت  هکلب  دوشیمن  هدافتسا  نآ  دحاو  کی  زا  متا  نتسکش  يارب  و  دوش ، یم  رهاظ  نآ  دننام 
هیقب يورین  ندـش  دازآ  نتـسکشب و  دـش  هتـسکش  هک  اهنآ  زا  یکی  دـنهد ، یم  رارق  یـصوصخم ) ياهنیـشام  هلیـسوب   ) یکیرتکلا ناراـبمب 

. دنکیم کمک 
هرک رد  اهنت  هک  دینک  رکف  الاح  هتفای ، لیکشت  متا  زا  اوه و ...  بآ و  نامـسآ و  نیمز و  تادوجوم  مامت  هک  مینادیم  همه  مه  ارنیا  بوخ ،

اهناشکهک ینامسآ و  تارک  ریاس  یسمش و  هموظنم  مامت  ياهمتا  هعومجم  رگا  و  دراد ، دوجو  متا  ردقچ  دش ) هتفگ  هک  یباسح  اب   ) نیمز
ارنآ باسح  دـیاب  دوشیم و  زجاع  هتـسخ و  نآ  روصت  زا  یتح  يرـشب  رکف  هک  تساجنیا  دروآ ؟ یم  نوریب  اجک  زا  رـس  مینک  هفاضا  نآب  ار 

(1). دراذگاو اهنآ  هدنروآ  دیدپب 

مامت ادـخ  تاملک  دنـسیونب ) ار  ادـخ  تاقولخم  تاملک و  ات  دـنوش ( بکرم  اـیرد  تفه  ياـهبآ  ملق و  نیمز  يور  ناـتخرد  ماـمت  رگا  - 1
« نامقل هروس  هیآ 36  دش « دهاوخن 
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متا يارجامرپ  هچخیرات 

يزجتیال و ءازجا  زا  ار  تادوجوم  بیکرت  هیرظن  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  سیطارقمیذ ) « ) تیرکومد  » دیاش دراد ، ینالوط  خیرات  ریـس  متا 
زا هک  روطنامه  يو  تشاد ، راهظا  تسا )! هدنام  یقاب  نآ  زا  یمسا  طقف  دش و  هتسکش  زورما  هنافـسأتم  هک  متا »  » رگید ترابعب  و   ) نکـشن

. دوش میسقت  اهنآب  هک  درادن  یئازجا  اًلصا  ینعی  تسین ، تسکش  لباق  هجو  چیهب  متا  هک  تشاد  هدیقع  تیرکومد  تسا  ادیپ  نآ  مسا 
دوجو ًاساسا  دش و  در  هفـسالف  نادنمـشناد و  فرط  زا  ًادعب  درک و  ادیپ  ینارادفرط  ادـتبا  رد  دوب ، وگتفگ  ثحب و  دروم  یتدـم  هیرظن  نیا 

. دش هتخانش  دودرم  دشابن  يرگید  ءازجاب  هیزجت  لباق  هک  یئزج 
هلیسوب متا  نتـسکش  يارب  مدق  نیتسخن  لاس  نآ  رد  یلو  دوبن  متا  نتـسکش  زا  يربخ  شیپ ، لاس  لهچ  ًابیرقت  ینعی  يدالیم  لاس 1919  ات 
تیمها بسک  ردقنآ  تسناوت  دیدرگ و  يا  هزات  هلحرم  دراو  متا  نتفاکـش  زورب  زور  دش و  هتـشادرب  دورفرتور »  » مانب نادنمـشناد  زا  یکی 

ای  ) متا نرق  ار  نرق  نیا  هک  دنک 
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!. دنمانب هیفاکش  متا  نرق  رتحیحص ،

ثحب دروم  کیزیف  رد  زورما  هک  یمتا  اب  دنتخانـش  دودرم  ارنآ  دعب ، هفـسالف  دوب و  نآ  رادـفرط  سیطارقمیذ  هک  یمتا  تسناد  دـیاب  یلو 
! تقیقح رد  ات  دراد  تهابش  مسا  رد  رتشیب  تسا 

متا زومرم  يازجا 

ود زا  هک  متا  هتـسه  یکی  تسا ؛ ءزج  هس  نآ  هدـمع  هک  تسا  يددـعتم  ءازجا  ياراد  يرهاظ  تراقح  یکچوک و  همهنآ  اـب  متا  لاـح  رهب 
هک تسا  یئازجا  رگید  و  تسا ، هتـسیرتکلا  هنوگ  ره  دقاف  هک  نورتون »  » تسا و تبثم  هتـسیرتکلا  ياراد  هک  نوتورپ » : » هتفای لیکـشت  ءزج 

، تسا یفنم  هتـسیرتکلا  ياراد  هک  دـنمانیم  نوتاـگن »  » اـی نورتکلا »  » ارنآ دنـشدرگرد و  يداـیز  هداـعلا  قوف  تعرـس  اـب  هتـسه  فارطا  رد 
تارایس ریس  تعرـس  هک  توافت  نیا  اب  دنا ، هدرک  هیبشت  یـسمش  هموظنم  تارایـس  تکرحب  هتـسه  رودب  ار  اهنورتکلا  تکرح  نادنمـشناد 

یمومع  دحتم و  همانرب  کی  دوجو  زا  تیاکح  هک  تسا  نیمه  و  تسا ، یسمش  هموظنم  تارایس  ریس  تعرس  زا  رتشیب  تاجردب  یمتا 
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(1) ددرگیم ارجا  گرزب  کچوک و  زا  یتسه  ناهج  رسارس  رد  هک  دنکیم 

متا رد   ) هیناـث رد  رتـمولیک  رازه  هس  زا  اـهنآ  ریـس  تعرـس  اریز  تـسا ، روآ  تریح  یتـسار  مـتا  هتـسه  رودـب  اـهنورتکلا  تـکرح  تـعرس 
تعرـس نیا  اب  يدوجوم  کچوک  تیاهن  یب  نادیم  نیا  رد  دینک  رکف  دـسریم ! مویناروا ) متا  رد   ) هیناث رد  رتمولیک  ات 201164  نژوردیئ )

فاوط دوخ  زکرم  درگ  رد  دـیاب  هبترم  دـنچ  هیناـث  کـی  رد  و  دریگیم ، دوخب  یعـضو  هچ  دـسر  یمن  نآ  درگب  یکرحتم  هلیـسو  چـیه  هک 
!؟ دنک

! متا نورد  كانلوه  ياهنابایب 

دراد دوجو  یعیسو  اتبسن  ءالخ  هلـصاف و  يزکرم  هتـسه  اهنورتکلا و  نایم  اریز  تسا ، رپ  متا  نورد  کچوک  ياضف  نیمه  دینکن  نامگ  اما 
نآ يرتمولیک  کی  هلـصاف  رد  اهنورتکلا  مینک  ضرف  رتم  کـی  عاعـشب  یمـسج  تروصب  ار  هتـسه  رگا  هکیروطب  متا ) مجحب  تبـسن  هتبلا  )

نایم  رد  هک  یعیسو  ءالخ  دننام  تسرد  تسا ، هداد  لیکشت  ءالخ  ار  هیقب  دننکیم و  شدرگ 

. هغالبلا جهن  دنناسکی » وا  سدقم  تاذ  ربارب  رد  گرزب  کچوک و  - » 1
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. تسا کچوک  ردقچ  متا  یلصا  هدام  هک  دوش  یم  نشور  باسح  نیا  اب  و  دراد ، دوجو  یسمش  هموظنم  تارایس 

هک دوش  هدرشف  ردقنآ  نآ  ياهمتا  ینعی  دنربب ، نیب  زا  ار  ناسنا  کی  ندب  ياهمتا  نایم  یلاخ  ياضف  رگا  فورعم  دنمـشناد  ویلوژ »  » هتفگب
هکنآ رتبیجع  و  دش ، دهاوخ  هدید  پوکـسورکیم  اب  تمحزب  هک  دوشیم  کچوک  رغال و  ردقنآ  وا  ندـب  دنـسرب  يزکرم  هتـسهب  اهنورتکلا 

نیا دوجو  اریز  دراد ! نزو  رتشیب  اـی  مرگولیک  هک 60  دـیآیم  نوریب  یئرمان  هرذ  کی  تروصب  ندـب  نآ  ینعی  دوب ، هک  تسناـمه  نآ  نزو 
. درادن یتلاخد  ًادبا  تسا  هتسه  نزو  زا  یشان  هک  متا  نزو  رد  یلاخ  ياضف 

یکی اهنآ  یمتا  نامتخاس  یلصا  نامزاس  دنراد  هک  ینوگانوگ  صاوخ  لاکشا و  همهنآ  اب  ناهج  فلتخم  رصانع  هک  تسناد  دیاب  مه  ارنیا 
یکی طقف  اهنورتکلا  دادـعت  یـضعب  رد  هک  توافت  نیا  اب  اهنورتون ، اـهنوتورپ و  اـهنورتکلا و  زا  مه  متا  هتفاـی و  لیکـشت  متا  زا  همه  تسا ؛

متاب  دسریم  ات  رتشیب ، یضعب  رد  و  نژوردیئ ) متا  دننام   ) تسا
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فـشک يرگید  رـصانع  مهنآ  زا  دعب  دنـشدرگ و  رد  یلـصا  هتـسه  رود  راو  هناوید  هک  دراد  دوجو  نورتکلا  « 92  » متا ره  رد  هک  موـیناروا 

. دنراد يرتشیب  ياهنورتکلا  هک  هدش 

دنهدیم دیحوت  سرد  ام  هب  اهمتا 

هراشا

روآ تریح  زیگنا و  طاشن  رسارس  دراد  هک  یماهبا  یگدیچیپ و  همهنآ  اب  تسا و  زورما  یعیبط  مولع  ثحابم  نیرتمهم  زا  یکی  یسانش  متا 
نیا زا  دنکیم و  یئامنهار  گرزب  تیاهن  یب  دـنوادخب  ار  ام  میزومآیم  کچوک  تیاهن  یب  يایند  نیمه  رد  هک  يدـیحوت  ياهـسرد  تسا ؛
ناهج نیا  رد  تخانش ، ناوتیم  یبوخب  تسا  یئرمان  تمظع  طرف  زا  هک  ار  يا  هناگی  دنوادخ  تسا  یئرمان  یکچوک  طرف  زا  هک  يدوجوم 
هدروآ دوجوب  ار  نآ  هک  يا  هداعلا  قوف  تردق  ملع و  زا  يزراب  هناشن  مادک  ره  دنکیم و  هجوت  بلج  همه  زا  شیب  تمـسق  راهچ  کچوک 

: دشابیم تسا 
***

هداعلا قوف  ماظن  - 1

، دوریم الاب  ًاجیردت  هدش و  عورش  کی  زا  بیترتب  اهنآ  ياهنورتکلا  دادعت  هک  هدش  فشک  رصنع  نونکات 104 
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مهب هتـشر  کی  تروصب  ًابیرقت  بیترت  نیمهب  هس و  یـضعب  رد  ود و  یـضعب  رد  کـی و  طـقف  رـصانع  یـضعب  رد  اـهنورتکلا  دادـعت  ینعی 

.!؟ تسناد لقع  ملع و  دقاف  للع  لولعم  ناوتیم  هنوگچ  ار  قیقد  بیترت  مظن و  نیا  دوریم ؛ شیپ  مظنم  هتسویپ و 
***

متا روشک  رد  اوق  هنزاوم  - 2

هتسیرتکلا ياراد  يرگید  تبثم و  هتسیرتکلا  ياراد  مسج  کی  رگا  ینعی  دننکیم ؛ بذج  ار  رگیدکی  فلاخم ، هتـسیرتکلا  ود  دینادیم  دبال 
راب ياراد  هک  اـهنورتکلا  باـسح ، نیا  يور  دـنریگیم  شوغآ  رد  ار  رگیدـکی  هدرک و  تکرح  رگیدـکی  يوسب  مسج  ود  نآ  دـشاب  یفنم 

رد هک  بیجع  تاکرح  نیا  دننک و  بذج  ار  رگیدکی  تیروفب  دـیاب  دنتـسه ، تبثم  یکیرتکلا  راب  ياراد  هک  اهنوتورپ  یفنم و  یکیرتکلا 
درذـگب و متا  کـی  رب  لاـس  اـهنویلم  تسا  نـکمم  هـک  یلاـح  رد  دـهد ، يراـبگرم  نوکـسب  ار  دوـخ  ياـج  تـسا  ملاـع  ءازجا  تارذ  لد 

نوزوم  تاکرح  یلخاد و  عضو  رد  يرییغت  نیرتکچوک 
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رگید مسج  فارطا  رد  تکرح  رثا  رب  یمـسج  ره  هک : درک  وجتـسج  هتکن  نـیا  رد  دـیاب  ار  بـلطم  نـیا  زمر  دـهدن ، خر  نآ  ياـهنورتکلا 

. دنمانیم زکرم » زا  زیرگ  هوق   » ارنآ دناریم و  بقعب  روبزم  مسج  زا  ار  نآ  هک  دوشیم  يا  هعفاد  هوق  ياراد 
هتـسه رودـب  اهنورتکلا  ریـس  تعرـس  تسا  مزال  اهنآ ) تاکرح  اهنورتکلا و  اهنوتورپ و   ) متا تیدوجوم  ظـفح  يارب  هک  دـینک  رکف  نونکا 

یتوافت نیرتکچوک  رگا  و  دروآ ، دوجوب  تساهنآ ، نایم  رد  هک  يا  هبذاج  هوق  هزادناب  تسرد  يا  هعفاد  هوق  هک  دشاب  يا  هزادـناب  يزکرم 
دننکیم رارف  هدش و  رود  ًاجیردت  اهنورتکلا  ای  و  دنتفایم ، راک  زا  هدش و  کیدزن  مهب  متا  ءازجا  ًاجیردت  ای  دیآ ، دوجوب  هوق  رد  نیا  نایم  رد 

«. تسا رادیاپ  قیقد و  رایسب  هبساحم  کی  نوهرم  متا  تیدوجوم   » تفگ ناوتیم  نیاربانب  دوشیم ، هیزجت  دوخبدوخ  متا  هجیتن  رد  و 
دنـشدرگ رد  هتـسه  فارطا  رد  يروصت  لباق  ریغ  تعرـسب  اهنورتکلا  میمهفیم  ام  یتقو  درک ه  شومارف  دیابن  مه  ار  بلاج  هتکن  نیا  ًانمض 

« زکرم يا  زیرگ  هوق   » کی هک  مینادب  دیاب 
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ار روبزم  هعفاد  يورین  هک  تسا  دایز  يا  هزادناب  متا  ءازجا  هبذاج  هوق  هک  دوشیم  مولعم  نیا  زا  دوشیم ، دـیلوت  اهنآ  رد  يدـیدش  هداعلا  قوف 
ار یمتا  ياـهبمب  فصولا  دـیاز  یبیرخت  تردـق  دـش  دازآ  یتقو  هک  تسا  هوق  نیمه  دـنکیم  يریگولج  اـهنورتکلا  رارف  زا  هدرک و  یثـنخ 

هداس لامعا  زا  یناتسبد  كدوک  هزادناب  یتح  هک  دشاب  یتعیبط  تسا  نکمم  قیقد  مظن  لداعت و  نیا  هدنروآ  دوجوب  ایآ  دروآ . یم  دوجوب 
!؟ درادن روعش  هنوگچیه  ًاساسا  هکلب  تسا  ربخیب  یضایر 

***

! عونمم زواجت  - 3

ریـس طخ  رادم و  کی  رد  اهنورتکلا  مامت  هک  دـینک  نامگ  ادابم  اما  دـنراد  يددـعتم  ياهنورتکلا  اهمتا  زا  یـضعب  دـش  هتفگ  هک  روطنامه 
نیا رد  هک  درک  رکف  دیاب  لاح  دـنراد ، رارق  هتـسه  زا  یفلتخم  ياه  هلـصافب  هک  دـنراد  یفلتخم  تارادـم  ریخ ، دنـشدرگرد ، هتـسه  رودـب 
دنک شدرگ  دوخ  رادم  رد  نورتکلا  ره  تیؤر  لباق  ریغ  زیچان و  هلـصاف  نیا  رد  هک  دشاب  قیقد  اهباسح  دیاب  ردـقچ  کچوک  رایـسب  ناهج 

رتزارد دوخ  میلگ  زا  اراپ  هکنیا  نودب 
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رکفب یتسار  باسح  نیا  دـنامب ، رادـیاپ  عضو  نیمهب  مه  لاس  اهنویلم  و  دـنک ، مداصت  وا  اـب  هدـش و  يرگید  نورتکلا  رادـم  دراو  هدرک و 

!؟ تسا رکفیب  تعیبط  دولوم  هک  درک  رواب  ناوتیم  روطچ  دجنگیمن ،

زیگنا ناجیه  كانتشحو و  يورین  - 4

نیمهب و  دـشابن )! ورین  زج  يزیچ  دـیاش  و   ) مینیب هتفهن  نآ  رد  يا  هداـعلا  قوف  يورین  میفاکـشب ) هک  ار  هرذ  ره  لد   ) میتسناد هک  روطناـمه 
. دشاب دناوتیم  یگرزب  راثآ  ءدبم  هک  دروآیم  دوجوب  یمیظع  رایسب  يژرنا  دوشیم  همیمض  مهب  اهمتا  زا  يدادعت  يورین  یتقو  لیلد 

نیا دوجو  رتالاب  نآ  زا  و  تسین ، يا  هداـس  راـک  یکچوک ، نیاـب  یطیحم  رد  مهنآ  هناوید ، گرزب و  يورین  کـی  ندرک  راـهم  دـینک  رکف 
یکیرتکلا میظع  ياهنیـشام  زادـیاب  اهنآ  داـحتا  هتـشر  ندرک  ادـج  نتفاکـش و  يارب  هک  متا  کـچوک  رایـسب  ءازجا  ناـیم  رد  دـیدش  تفلا 

هداـعلا قوف  ملع  تردـق و  کـی  هیاـس  رد  زج  ءازجا  یگتـسبمه  نیا  و  ورین ، زکرمت  نآ  اـیآ  تسا ، يروآ  تریح  عوضوم  دوـش ، هدافتـسا 
!؟ تسا لوقعم 
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؟ دینادیم هچ  یمتا  ياهبمب  زا 

ار یتایح  میظع  عبانم  نیا  هناتخبدب  متا ، راگدیرفآ  زا  ربخیب  رورغم و  رـشب  نیا  مینادـب  هکنیا  يارب  مه  متا و  يورین  تمظعب  ندرب  یپ  يارب 
: مینارذگب رظن  زا  ار  ریز  هنومن  ود  تسین  دب  دنکیم ، فرصم  یکانرطخ  ياههار  هچ  رد 

کی دوـب ، کـیزکم »  » رد یفلع  بآ و  یب  نارحـص  رد  لاس 1945  رد  دـمآ  لمعب  یمتا  ياـهمب  راـجفنا  يارب  هک  یـشیامزآ  نیتسخن  - 1
يردقب راجفنا  تدش  دندرک  رجفنم  ارنآ  یـصوصخم  لئاسو  اب  دـندوب و  هدرک  بصن  يدالوف  جرب  کی  يالاب  رد  ار  یمتا  کچوک  بمب 

دندرک و هدهاشم  ارنآ  يدایز  هلـصاف  زا  نادنمـشناد  هک  تساخرب  یمیظع  يادص  قرب و  و  دـش ! راخب  سپـس  بآ و  يدالوف  جرب  هک  دوب 
!. تفر الاب  نامسآ  رد  رتمولیک  هک 12  دیدرگ  دعاصتم  نآ  زا  يربا 

« امیشوریه  » رهـش يور  ار  یکی  دش  باترپ  اهیئاکیرمآ  فرط  زا  نپاژ  گنج  رد  کچوک ) عون  زا  هتبلا   ) یمتا بمب  ود  لاس  نیمه  رد  - 2
مه رادـقم  نیمهب  دـندش و  دوباـن  یلکب  رفن  رازهداـتفه  لوا  رهـش  رد  دـندرک ، رجفنم  یکازاـکان »  » رهـش يور  دـعب  زور  هس  ار  يرگید  و 

یس  تافلت  مود  رهش  رد  و  دندیدرگ ، حورجم 
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هناخ رتشیب  دندش ؛ طرشالب  میلست  اهیئاکیرمآ  لباقم  رد  اهینپاژ  زور  زا 5  دعب  دوب ، رادقم  نیمهب  زین  نیحورجم  هدع  رفن و  رازه  لهچ  یلا 

. دندیدرگ لمع  نیا  ینابرق  مه  تاناویح  هانگیب و  ناکدوک  دش و  ناریو  یلکب  ای  دید  بیسآ  اه 
نیا زا  حیحص  هدافتسا  هار  رشب  دارفا  زا  یـضعب  هک  یئاج  نآ . زا  ندمتم  رـشب  هدافتـسا  زرط  دوب  نیا  متا و  يدیحوت  بلاج  تاکن  دوب  نیا 

. دنوشن انشآ  نآ  راگدیرفآب  نآ  هعلاطم  زا  هک  بجعت  ياج  هچ  دننک  مگ  روطنیا  ار  یمظع  يورین 
گرزب ءدـبم  دوجو  رب  لیلد  ملاع  ياهمتا  دادـعتب  نیاربانب  تسا و  یفاک  ناهج  يادـخ  یئاسانـش  يارب  متا  کـی  رارـسا  هعلاـطم  لاـح  رهب 

( دینک تقد  !. ) میراد
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دنهدیم امب  ینیب  هرذ  ناروناج  نیا  هک  یئاهسرد 

هراشا

تسا و نوریب  ام  زا  دنارظن  زا  هک  اجنآ  دننک ، وجتسج  اهنامسآ  قامعا  رد  ار  دیحوت  تقیقح  دنراد  لیم  یتسه  رارسا  ناگنـشت  زا  يرایـسب 
قامعا رد  تسج ، دیاب  اج  همه  رد  ار  ادخ  دنراد ، قح  یتهج  زا  هتبلا  درک ، ریس  ارنآ  یملع  تابساحم  هلیـسوب  رکفرپ و  لاب و  اب  دیاب  رتشیب 

! ناسنا مسج  حور و  يایاوز  رد  هرخالاب  و  اهلگنج ؛ يالبال  رد  اه ؛ هرد  اههوک و  بیشن  زارف و  رد  اهایرد ، رعق  رد  اهنامسآ ؛
یتسه ءدبم  تردـق  تمظع و  كرد  يارب  تسب و  میهاوخ  ار  شخب ، حور  طاشن و  رپ  اما  زارد ؛ رود و  رفـس  نیا  راب  دوخ  عقوم  رد  مه  ام 

هار العف  رگا  مینک  یم  روصت  یلو  تخادرپ ، میهاوخ  اهنامسآ  ریسب  تفر و  اهیباحس  اهناشکهک و  رتالاب  نآ  زا  تباوث و  تارایس و  غارـسب 
. تسا رتهب  مینک  وجتسج  کچوک ، رایسب  هشوگ  کی  رد  یتح  دوخ ، فارطا  رد  ار  شنیرفآ  ماظن  مینک و  کیدزن  ار 

، گرزب تیاهن  یب  ملاوع  الاب و  ناهج  رد  هک  تسا  تسرد 
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ملاوع نیمه  رد  رتشیب  ار  زیگنا  تریح  ياهیراک  هزیر  تقد و  فطل و  یلو  درک ، هدهاشم  ناوتیم  رتهب  ار  یتسه  ءدبم  هدـننک  هریخ  تمظع 

ملع رب  ینـشور  تمالع  مهنیا  تسا ، یتسه  ناهج  هدننیرفآ  تردـق  یگرزب و  زا  يزراب  هناشن  نآ  رگا  درک ! اشامت  ناوتیم  کچوک  رایـسب 
هعلاطم یـسرربب و  يرادقم  هتـشذگ  ثحب  رد  تسا . دوجو  ملاع  یمومع  ماظن  زا  یحـضاو  قادـصم  کی  ره  هرخالاب  تسا و  وا  نایاپ  یب 

. تسا ینیب  هرذ  نارادناج  تبون  الاح  میتخادرپ ، متا »  » ینعی یتسه  ناهج  هدنهد  لیکشت  ءزج  نیرتکچوک 

کچوک تادوجوم  زا  گرزب  ناهج  کی 

لایخ همه  تسا ، هدرتسگ  اجک  ات  یگدنز  تایح و  هنماد  هک  تسنادیمن  نیقیب  یسک  يوسنارف  فورعم  دنمشناد  روتساپ »  » زا لبق  دنیوگیم 
.(1) دوشیم هدید  نآ  رد  گرزب  کچوک و  یناهایگ  ناروناج و  مینیب و  یم  مشچ  اب  هک  تسا  يدودحم  هریاد  نیمه  رد  یگدنز  دندرکیم 

دوش دلوتم  روتـساپ  هکنآزا  لبق  لاس  اهدص  هک  دهدیم  یهاوگ  یبوخب  تسام  تسد  رد  رتشیب  ای  شیپ  لاس  رازه  زا  هک  یکرادم  یلو  - 1
لبق لاس  رازه  ابیرقت  هک  یفاک » باـتک « رد  دـنا  هتخاـس  ربخ  اـب  ار  مدرم  ینیب  هرذ  تاـناویح  دوجو  زا  احیرـص  اـم  ینید  گرزب  ناـیاوشیپ 
یم مشچب  ثیدح  نیا  تسام  ثیدح  كرادم  نیرتمهم  زاو  هدش  فیلأت  ینیلک » بوقعی  نبدمحم  هعیش « ءاملع  نیرتگرزب  زا  یکی  هلیسوب 

: دیامرفیم یناجرج » دیزی  نب  حتف  دوخ « نارای  زا  یکیب  عیشت  ملاع  ياوشیپ  نیمتشه  هک : دروخ 
ناهایگ رد  ار  ادـخ  تعنـص  راثآ  ینیب  یمن  ایآ  قیقد . تاقولخمب  تسا  ملاع  هک  تسنیا  يارب  فیطل ،» میئوگ « یم  ادـخب  ینیب  یم  هکنیا  » 

دنیب یمن  ار  اهنآ  مشچ  زگره  هک  یتاناویح  نآ  اهنآ  زا  رتکچوک  هشپ و  زا  رتکچوک  هشپ و  دننام  زیر  تاناویح  کچوک و  ریغ  کچوک و 
ناتخرد تسوپ  اهایرد و  جاوما  نایم  رد  تاناویح  نیا  دـنوشیمن ... ! هداد  زیمت  مه  زا  اهنآ  گرزب  دازون و  هدام و  رن و  یکچوک  طرف  زا  و 

!. دنراد دوجو  اهتشد  اهنابایب و  رد  و 
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ربارب رد  دننکیم  یگدـنز  نآ  رد  رادـناج  نویلم  اهنویلم  هک  یبیجع  ناهجب  يا  هنزور  یملع  تاسـسجت  اهـشیامزآ و  کمکب  روتـساپ  یلو 

نیا زا  هدرپ  یلکب  دنکیم  رتدایز  هبترم  رازه  دنچ  ار  ناسنا  دید  تردق  هک  دـنمورین  ياهپکـسورکیم  وا  زا  سپ  دوشگ و  نادنمـشناد  مشچ 
یئایند  تشادرب ، زیمآ  رارسا  ناهج 
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مکح اـهنآ  يارب  بآ  هرطق  کـی  دنـشدرگ  رد  نآ  رد  تاـکرح  لاکـشاب و  ینارادـناج  هک  شوـج  بنج و  تیلاـعف و  زا  رپ  اـما  شوماـخ 

دنچ هک  کچوک  لزنم  کی  رد  ددرگیم ، بوسحم  اهنآ  يارب  يرکیپ  لوغ  ياهامیپاوه  اـضف  رد  قلعم  راـبغ  تارذ  دراد و  ار  يا  هچاـیرد 
هک کچوک  نارادناج  نیا  درادن ! ربخ  مه  یـسک  دنراد و  ینکـس  نآ  هشوگ  کی  رد  اهنآ  زا  اهنویلم  دـننک  یگدـنز  دـنناوتیمن  رتشیب  رفن 

- ءانثتـسا نودب  اهنآ - همه  دینکن  بجعت  رگا  یلو  دـندنمدوس ، یـضعب  شخب و  نایز  یـضعب  دـنمانیم  بورکیم »  » ار اهنآ  هظحالم  نیمهب 
. تسناد میهاوخ  ارنآ  حرش  هکنانچ  دنراد ، يرثؤم  شقن  ام  ءاقب  ومن و  دشر و  رد  هتشاد و  ترورض  ام  یگدنز  يارب 

کچوک زا  رتکچوک  کچوک و 

دید و ناوتیم  یلومعم  ياهپکسورکیم  اب  ار  اهیرتکاب  اهـسوریو - اهیرتکاب و  دننکیم : میـسقت  زاتمم  هتـسد  ودب  زورما  ار  ینیب  هرذ  نارادناج 
دنناوتیم هدنز ) تادوجوم  ندـب  اهاذـغ و  اوه و  بآ و   ) اهطیحم بلاغ  رد  لیلد  نیمهب  و  دـنراد ! ینـشخ  میظع و  هثج  اهـسوریو  هب  تبـسن 

اهسوریو یلو  دننک ، یگدنز 
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، دـهد ناشن  رتگرزب  هبترم  رازه  دـص  زا  شیب  دـناوتیم  ار  ماسجا  هک  ینورتکلا » پکـسورکیم   » مانب یـصوصخم  ياهپکـسورکیم  اـب  زج  ار 

رداق هدنز  تادوجوم  ندب  رد  زج  و  رون ، شبات  زرط  زا  هدافتسا  ندرک و  يزیمآ  گنر  هلیسوب  یصاخ و  طئارـش  تحت  مهنآ  دید ، ناوتیمن 
. دنتسین لثم  دیلوتب 

دنک یمن  راک  ام  ياهسایقم  هک  یئاج 

متا و ملاع   ) کچوک تیاهن  یب  و  بکاوک ) اهنامـسآ و   ) گرزب تیاهن  یب  ناهج  ود  نایم  عقاو  رد  مینکیم  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  یملاع 
میراذـگیم گرزب  ملاـعب  مدـق  یتـقو  اذـل  دروخیم ، ملاـع  نیمه  دردـب  مهنآ  میراد  هک  یئاهـسایقم  هتبلا  دراد و  رارق  ینیب ) هرذ  تادوجوم 

نآ روخرد  هک  یمیظع  سایقم  هتخادـنا و  رودـب  ارنآ  میراچان  هک  تسا  هرخـسم  کچوک و  ردـقنآ  ام  ياه  ساـیقم  هک  مینکیم  هظحـالم 
( يرون لاس   ) مینک باختنا  دشاب  هدوب  میظع  ناهج 

زاب دـجنگیمن ، نآب  يزیچ  هک  تسا  گرزب  ام  ياهـسایقم  ردـقنآ  مینیب  یم  میراذـگیم  کچوک  رایـسب  ملاـعب  اـپ  هکیماـگنه  فرط  نیا  زا 
! میربب راکب  دشاب  ملاع  نآ  تاجایتحا  يوگباوج  هک  یسایقم  هتشادرب و  اهنآ  زا  تسد  میوشیم  روبجم 
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کی رگا  ینعی  دراد  لوط  ( 0 / 0001  ) رتمیلیم مرازهکی  هک  تسا  نورکیم »  » مانب یصوصخم  دحاو  دنجنسیم  نآ  اب  ار  اهیرتکاب  هک  یسایقم 

تسا و نورکیم  دنچ  اب  نورکیم  مهد  دنچ  زا  اهیرتکاب  لوط  سایقم  نیا  قباطم  دوشیم  رتم  کی  هزات  دـننیچب  مه  يولهپ  ارنآ  دـحاو  نویلم 
اهـسوریو هزادنا  دنربیم ، راکب  تسا  رتمیلیم   0 ینعی 0000001 / نورکیم  مرازهکی  اب  ربارب  هک  يرتکچوک  سایقم  اهـسوریو  شجنـس  يارب 

. دشابیم روبزم  دحاو  ات 100  زا 10 

روآ ماسرس  لثم  دیلوت 

زا هن  یلو  دننکیم  لثم  دیلوت  تاناویح  ریاس  دننام  مه  اهنآ  تسا  اهنآ  بیجع  لثم  دیلوت  ینیب  هرذ  نارادناج  روآ  تریح  ياهتمسق  زا  یکی 
رادناج کی  ره  هدش و  مین  ودب  یفاک  ومن  زا  سپ  اهنآ  زا  کی  ره  هک  بیترت  نیاب  میـسقت ، هار  زا  هکلب  ندـش ، رادراب  يراذـگ و  مخت  هار 

یم هجیتن »  » تشه هب  لیدـبت  مه  اه  ون  و  هون »  » راهچ هب  لیدـبت  مه  نادـنزرف  و  دـنزرف »  » ود هب  لیدـبت  ردام »  » ینعی دـش ، دـهاوخ  یلقتـسم 
بیترت  نیمهب  و  دنوش !
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. دنوریم شیپ 

رگا هک  دنتـسه  اهنآ  زا  يرایـسب  تسا و  هاتوک  رایـسب  مه  اهنآ  لثم  ریثکت  ومن و  تدـم  تسا  کچوک  تاناویح  نیا  زیچ  همه  هک  اجنآ  زا 
هکنیاب هجوت  اب  هاتوک و  نامز  نیا  رد  لثم  دـیلوت  نیا  دـننک ، لثم  دـیلوت  تعاس  مین  تدـم  رد  دـنناوتیم  دـنریگ  رارق  يدـعاسم  طئارـش  رد 

هکیروطب دروآیم  نوریب  یبیجع  هداعلا  قوف  باسح  زا  رـس  دوشیم ) میـسقت  درف  ود  هب  درف  کـی  ره  ینعی   ) دوریم شیپ  يدـعاصت  تروصب 
دناـشوپب يداـیز  رطقب  ار  نیمز  هرک  يور  ماـمت  هک  دوـش  داـیز  ردـقنآ  برکیم  کـی  دـلو  داز و  زور ! هس  تدـم  رد  طـقف  تـسا  نـکمم 

! دشابناج ینزوسرس  هکیروطب 
رارق دـعاسم  طیحم  کی  رد  يرتکاـب  کـی  مینک  ضرف  تسا  تعاـس  مین  زور 48  هنابـش  ره  مینک : باسح  مه  اب  دـیئایب  دـنرادن  رواب  رگا 

تعاس مین  رد  بیترت  نیاب  و  ربارب ، تشه  موس  تعاس  مین  رد  و  ربارب ، راهچ  مود  تعاـس  مین  رد  و  ربارب ، ود  لوا  تعاـس  مین  رد  و  دریگ ،
رد و  ربارب ، نویلم  کی  متسیب  تعاس  مین  رد  و  دوشیم ! ربارب  رازه  زا  شیب  مهد 
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ربارب نویلم  نویلم  رخآ 250  تعاس  مین  رد  هرخالاب  ربارب و  نویلم  نویلم  کی  ملهچ  تعاس  مین  رد  ربارب و  نویلم  رازه  ما  یـس  تعاس  مین 

!. دش دهاوخ 
نآ اب  تعاس  زا 24  سپ  دراد  شیاجنگ  بعکم  رتمیتناس  هک 250  یفرظ  میناوتیم  مینک  ضرف  نورکیم  کی  ار  يرتکاب  ره  لوط  رگا  ینعی 

ار یئاضف  اهیرتکاب  هک  مینکیم  هظحـالم  تعاـس  ندـش 48  مامت  زا  سپ  مینکیم  لابند  مود  تعاـس  رد 24  ار  باـسح  نیمه  زاـب  مینک ، رپ 
رتشیب نیمز  هرک  زا  اهنآ  مجح  رگید  تعاـس  زا 24  سپ  میهد  همادا  ار  باـسح  نیمه  رگا  زاـب  دـنا ! هدرک  رپ  بعکم  رتمولیک  زا 60  شیب 

یقاب يرگید  دوجوم  چیه  يارب  اج  هکیروطب  دیناشوپ  دنهاوخ  يدایز  رطقب  ارنآ  حطـس  مامت  دـنوش  هتخیر  نیمز  يور  رگا  دـش و  دـهاوخ 
! دنک گنت  همه  رب  ار  نیمز  روانهپ  هصرع  دناوتیم  زور  هس  تدم  رد  برکیم  کی  يرآ  دنامن ،

دوبان لماوع  ربارب  رد  دنتـشادن  ار  دیلوت  تردق  نیا  رگا  هک   ) هداد تاناویح  نیا  هب  ار  دیلوت  تردق  نیا  هک  یئدبم  نآ  دینکن  تشحو  یلو 
دننک رتزارد  دوخ  میلگ  زا  اراپ  هک  تسا  هدادن  نادیم  اهنآب  ردقنآ  دشیم ) ضرقنم  يدوزب  ناشلسن  هدننک ،
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عناوم ًایناث  هدراذگن و  اهنآ  رایتخا  رد  ومن  طئارـش  یئاذغ و  داوم  ردـقنآ  الوا  اریز  دـندرگ ، نیمز  يور  باقر  کلام  یهاتوک  تدـم  رد  و 

اهنآ ومن  هک  دنهدیم  نوریب  دوخ  زا  يداوم  ًاجیردـت  ناشدوخ  هک  تسنیا  رتالاب  همه  زا  هک  تسا  هتخاس  مهارف  اهنآ  ومن  هار  رـس  رب  يدایز 
! دزاسیم فقوتم  ار 

نارادناج نیا  يدیحوت  بلاج  ياهسرد 

: دراد تمسق  دنچب  جایتحا  الومعم  دشاب  کچوک  مه  هزادنا  ره  يا  هدنز  دوجوم  ره  دینادیم  دبال 
. دنک دیدجت  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  يورین  اب  یئاذغ ، داوم  بذج  هیذغت و  هلیسو  - 1

. دورب یتایح  تاجایتحا  نیمأت  يارب  رگید  ياجب  یئاج  زا  اب  شبنج ، تکرح و  هلیسو  - 2
. درادب یقاب  ار  دوخ  لسن  نآ  اب  ات  لثم ، دیلوت  هلیسو  - 3

. دوش ربخاب  دراذگیم  طیحم  رد  هک  یمزال  بلاطم  زا  ات  بلاطم ، كرد  هلیسو  - 4
يواسم  تاهج  نیا  نارادناج  مامت  رد  تسین  مزال  هتبلا 
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دوجوم کی  دینک  رکف  الاح  تسا ، رصتخم  هداس و  رایسب  یـضعب  رد  هدیچیپ و  قیقد و  رایـسب  اهنآ  زا  يا  هراپ  رد  هکلب  دشاب ، تخاونکی  و 

هدش باسح  قیقد و  فیرظ و  نآ  نامتخاس  دـیاب  ردـقچ  تسین  رتشیب  نورکیم ، کی  ینعی  رتمیلیم ، مرازهکی  نآ  ياپ  ات  رـس  هک  ینیب  هرذ 
؟ دشاب اراد  يا  هداس  رایسب  تروصب  ار  روبزم  تاهج  دناوتب  ات  دشاب 

يارب یلو  درادـن ، دراد  دوجو  گرزب  تاناویح  رد  هک  یتالیکـشت  نآ  اـب  ار  هدـعم  نادـند و  ناـهد و  ینیب  هرذ  ناویح  کـی  تسین  یکش 
هدام هک  دوشیم  رایـسب  دـهد و  ماجنا  ار  اـهنآ  راـک  دوخ ، تسوپ  اـب  تسا  راـچان  دـنک  هدافتـسا  دوخ  فارطا  یئاذـغ  داوم  زا  دـناوتب  هکنیا 

سپـس هدرک و  مضه  ار  یئاذـغ  داوم  لوا  عقاو  رد  ینعی  دـنک ، بذـج  لباق  ار  فارطا  داوم  ات  دـنکیم  حـشرت  جراخب  دوخ  زا  یـصوصخم 
!. گرزب تاناویح  سکعب  دروخیم ،

اب اهنآ  زا  يرایـسب  زین  دنتـسه و  ساسح  دوخ  طیحم  تانایرج  لباقم  رد  یلو  دـنرادن  ار  باـصعا  هلـسلس  تالیکـشت  ینیب  هرذ  نارادـناج 
. دننکیم انش  بآ  رد  وراپ  هب  هیبش  یصوصخم  لئاسو 

طئارش کچوک  هداعلا  قوف  نارادناج  نیا  رد  تسا  یهیدب 
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جلف یلکب  اـهنآ  ناـمتخاس  زرط  یبـیکرت و  داوم  تیفیک  تیمک و  رد  یمظن  یب  لـالتخا و  نیرتـمک  اـب  تسا و  قیقد  هداـعلا  قوف  یگدـنز 

. تسج دیاب  اهنآ  رد  ار  باسح  مظن و  متا  قادصم  لیلد  نیمهب  و  دنوشیم ،
هدش لیکـشت  ینوگانوگ  داوم  زا  مه  ینیب  هرذ  تاناویح  ندب  هتفای  لیکـشت  یفلتخم  حالما  داوم و  زا  گرزب  ناراوناج  ندـب  هک  روطنامه 
هرهب دوخ  مهـسب  هدرتسگ  تمعن  ناوخ  نیا  زا  زین  اهنیا  دـننکیم  هدافتـسا  نیمز  ياوه  بآ و  یئاذـغ و  داوم  زا  اهنآ  هک  روطناـمه  و  تسا ،

همه زا  ناشدادعت  دنوشیمن  هدید  ًادبا  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  هکنیا  اب  و  دنراد ، دوخ  دـح  رد  مه  اهنیا  دـنراد ، نارگید  هچنآ  هصالخ  دـنربیم ،
. دید میهاوخ  دعب  لصف  رد  ار  فئاظو  نیا  حرش  تسین ، هتخاس  نارگید  زا  هک  دنراد  هدهع  رب  یمهم  نیگنس و  فئاظو  تسا و  رتشیب 
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67 ص :

! اهبرکیم ياهبنارگ  تامدخ 

ادزدنگ رگتفر و  ياهبرکیم 

و دنراد ، يرثؤم  شقن  ناسنا  یگدنز  رد  هتـسد  ود  ره  دش  هراشا  مه  ًاقباس  هک  روطنامه  یلو  رازآ ،» یب  « » رازآ اب  : » دنا هتـسد  ود  اهبرکیم 
عقوت نیرتکچوک  نودب  دنتسه و  ام  یمیمص  قیدص و  نارازگتمدخ  ءزج  یگمه  دندنمدوس ، دیفم و  یمدآ  شرورپ  تایح و  يارب  ود  ره 

. میا هتفگن  قارغا  میا  هدنز  ام  اهنآ  رس  تلود  زا  میئوگب  رگاو  دنلوغشم  دوخ  نیگنس  فئاظو  ماجناب  ادص  ورس  یب  و 
اب ار  یتسه  ناهج  هاگتـسد  نیا  هک  یتمظعاب  ءدبم  هاگـشیپ  رد  عوضخب  ار  لقع  ینیب  هرذ  نارادناج  نیا  شزرا  اب  تامدـخ  هرابرد  هعلاطم 

ساپس  رکشب و  رایتخا  یب  ار  وج  قح  دنمشوه و  مدرم  ياهبل  دنکیم و  توعد  دنک ، یم  هرادا  يروآ  تریح  مظن  نینچ 
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68 ص :
. دیاشگ یم  وا 

: دینک هجوت  ریز  تاحیضوت  هب  بلطم  نیا  قیدصت  يارب  نونکا 
نبرکب و نآ  لیدـبت  اهنآ و  تاعوفدـم  تاـناویح و  ياـه  هشـال  ندرک  هیزجت  ناـشراک  رازآ ؛ یب  ینیب  هرذ  تادوجوم  نیا  زا  هتـسد  کـی 

. تسا تزا  نژیسکا و  نژردیه و 
ياهیرامیب دیلوت  زج  اهنآ  ندنام  هک  دشابیم  یفیثک  هدولآ و  ماسجا  ندرب  نیب  زا  لوا  دـننکیم : راک  ود  همـشرک  کی  اب  عقاو  رد  اهنآ  ینعی 

. درادن يرگید  هجیتن  ام  یگدنز  طیحم  ندرک  ثولم  نوگانوگ و 
. تسا نارادناج  ریاس  ناسنا و  یگدنز  يارب  نبرک  نژردیه و  نژیسکا و  دننام  يرورض  یتایح و  داوم  دیلوت  مود 

سپ هتبلا  دشیم ؟ هچ  دندرکیمن ، هیزجت  ار  اهنآ  و  دـنداتفایمن ، اهنآ  فیثک  تاعوفدـم  تاناویح و  ياه  هشال  ناجب  اهبرکیم  رگا  دـینک  رکف 
هدش جراخ  شدرگ  زا  یعیبط  یتایح  داوم  زا  یهجوت  لباق  رادقم  ًامئاد  هوالعب  دـمآیم ، دوجوب  ام  فارطا  رد  يراب  تبکن  طیحم  یتدـم  زا 

دراو هبترم  ود  ار  روبزم  داوم  اهبرکیم ، نیا  هیزجت  لمع  یلو  داتفایم ، يا  هشوگب  فرصمیب  و 
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رد ار  یتاـیح  داوم  یمئاد  شدرگ  هقلح  بیترت  نیاـب  هدرک و  يریگوـلج  تعیبـط  هاگتـسد  یتاـیح  داوـم  ندـش  مک  زا  دزاـسیم و  شدرگ 

. دنکیم لیمکت  تعیبط 

یئاذغ داوم  میظع  شدرگ  هب  کمک 

تسا و زیچ  همه  اج و  همه  رد  هک  دوشیم  نشور  تقد  یمک  اب  هکلب  تسین ، دروم  نیاب  رـصحنم  تعیبط  رد  یتاـیح  داوم  شدرگ  عوضوم 
رد همه  دـنا  هنحـص  نیا  رگیزاـب  هک  یفلتخم  تادوجوم  ینعی  دوـشیم . بوـسحم  شنیرفآ  ناـهج  يدـیحوت  ياهـسرد  زا  یکی  دوـخ  نیا 

نیا اما  دـندرگیم ، زاب  لوا  هطقن  ناـمهب  هبترم  ود  عیـسو  هریاد  کـی  یط  زا  سپ  هدـمآ و  رد  رگید  تروصب  یتروص  زا  ًاـمئاد  دنـشدرگ و 
. دنراذگیم راگدایب  دوخ  زا  يراثآ  دنهدیم و  تروص  دوخ  ریسم  رد  یمهم  ياهراک  تسین و  هدوهیب  ینارود  تکرح 

نیرترود دنروآیمرد و  تکرحب  ار  اهربا  اهداب  دـهدیم ، لیکـشت  ار  ربا  تاعطق  تاراخب  دوشیم ، ریخبت  اهبآ  دـباتیم ؛ اهایرد  رب  باتفآ  الاثم :
ار ایرد  هار  هدـمآ و  نوریب  یکچوک  گرزب و  ياه  هناخدور  تروصب  اهبآ  دـننکیم ، بورـشم  اهبآ  نیرتهب  اـب  ار  نازوس  کـشخ و  طاـقن 

لوا  ياجب  هبترم  ود  دنریگیم و  شیپ 
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70 ص :
دنوشیم ناهایگ  تاناویح و  ندب  ءزج  هک  یئاهبآ  دـنباییم ، شرورپ  هدـش و  باریـس  تاناویخ  ناهایگ و  اهلگ و  نایم  نیا  رد  اما  دـنزیریم ،

. دننکیم تکرح  ریس  طخ  نامه  رد  دندرگیم و  گنهامه  اوه  تاراخب  ریاس  اب  دنوشیم و  دعاصتم  اضفب  هدش و  راخب  مه  اهنآ 
ماجنا نوگانوگ  داوم  يور  هک  تسا  یفلتخم  یئایمیش  لامعا  ینیب  هرذ  تادوجوم  نیا  ياهراک  زا  رگید  یکی  میورن . رود  بلطم  لصا  زا 
تسا تادوجوم  نیمه  تیلاعف  هطـساوب  دیـسا  هب  يدنق  داوم  لیدبت  دنروآیم . نوریب  رگید  دیفم  ياه  تروصب  ار  يدیفم  ماسجا  دنهدیم و 

. مینکیم هدهاشم  هکرسب  روگنا  بآ  لیدبت  رد  ارنآ  هنومن  هک 

عاجش نارادساپ  نآ  و  زوسلد ، ناراتسرپ  نیا 

ود نیا  دنراد ، هدهعب  ارام  ندب  یتایح  ياهتیلاعف  نیرت  یـساسا  نیرتمهم و  هک  دنتـسه  ینیب  هرذ  تادوجوم  نیمه  زا  هتـسد  ود  ام  نوخ  رد 
نوخ بعکم  رتمیلیم  ره  رد  هک  تسا  دایز  يا  هزادـناب  نوخ  رد  زمرق  ياـهلوبلگ  دادـعت  دـنمانیم  زمرق » لوبلگ   » و دیفـس » لوبلگ   » ار هتـسد 

ایند ياهرهش  نیرتگرزب  زا  یکی  هزادناب  یکچوک  طیحم  نینچ  ینعی  دراد ، دوجو  نویلم  ًابیرقت 5 
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71 ص :
! دراد تیعمج 

نیمز يور  ار  اـهنآ  رگا  هک  دراد  دوجو  زمرق  لوبلگ  دراـیلیم ) رازه   25  ) نویلم نویلم  طسوتم 25  روطب  نوخ  ماـمت  رد  باـسح  نیا  يور 
دایز یلیخ  مهنآ  یلو  تسین  هزادنا  نیاب  هتبلا  دیفـس  ياهلوبلگ  دادعت  دنکیم .! لاغـشا  ار  عبرم  رتم  رازه  هس  دینکن ، بجعت  رگا  دننارتسگب ،

. تسا دوجوم  دیفس  لوبلگ  رازه  دودح 7  رد  نوخ  بعکم  رتمیلیم  ره  رد  نوچ  تسا ،
داوم دـیاب  ینعی  تسا ، ندـب  فلتخم  طاقن  اهلولـس و  ماـمتب  اوه  نژیـسکا  بآ و  یئاذـغ و  داوم  ندـناسر  زمرق  ياـهلوبلگ  یـساسا  هفیظو 
تدم رد  هدرک و  تکرح  زکرم  نیا  زا  بلق  ياهنابرض  هارمه  جوف  جوف  هتـشادرب و  دوخ  اب  هیر  زا  ار  اوه  نژیـسکا  اه و  هدور  زا  ار  یئاذغ 

زا هلـصاح  مومـس  تافاثک و  دـنناسرب و  اذـغ  بآ و  هدرک و  یـشکرس  اهلولـس  همهب  دـننک و  ترفاسم  نت  روشک  طاـقن  یـصقاب  یهاـتوک 
. دـننک باترپ  جراـخب  مدزاـب »  » عقوم ود  هیر  هار  زا  دـننادرگرب و  بلقب  دوخ  اـب  هدـش  يروآ  عمج  اهلولـس  رد  هک  ار  یئاذـغ  داوم  قارتحا 

یلیخ  ام  ندب  کچوک  ياهلولس 
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ياهلوبلگ دتـسیاب و  راک  زا  یهاتوک  تدم  رد  بلق  رگا  نیاربانب  دنریمب ، تسا  نکمم  دسرن  اهنآب  مزال  داوم  هظحل  دنچ  رگا  دنربص و  مک 

اذل دنهدیم ، تسد  زا  يدوزب  ار  دوخ  تایح  دنناسرن  اهنآب  هقوذآ  بآ و  دننکن و  یشکرس  اهنآب  اهلولـس !» یمیمـص  ناراتـسرپ   » ینعی زمرق 
. دننک تبقارم  ار  ندب  عاضوا  دنشاب و  تیرومأم  رد  رادیب و  ًامئاد  دنراچان  سانش  هفیظو  ناراکتمدخ  نیا 

تروصب هراومه  رضم  ياهبرکیم  تالمح  اب  هلباقم  يارب  يزهجم  شترا  دننام  نت ، روشک  نارادساپ  حلص و  نازابرس  ای  دیفـس ، ياهلوبلگ 
عاوـنا موـجه  ربارب  رد  یمکحم  ژد  هک  كزاـن  تسوـپ  نیا  دوـش و  حورجم  ندـب  حطـس  زا  يا  هشوـگ  هکنیمه  دـنربیم  رـسب  شاـب  هداـمآ 
نمشد هاپس  هعیلط  نیتسخن  یتقو  دننکیم ، هلمح  ندب  لخادب  دنتـسه  قلعم  اوه  رد  ًامئاد  هک  شخب  نایز  ياهبرکیم  دوش  هراپ  تساهبرکیم 

هرـصاحم ار  مجاهم  رکـشل  مخز ، لحم  نامه  رد  دنناوتب  رگا  دنیآیم ، رد  شدوجو  بنجب  دیفـس ، ياهلوبلگ  دـش  رادـیدپ  نوخ  طیحم  رد 
هدنامیقاب  دوشیم  هدید  مخز  لحم  رد  هک  یئاهکرچ  نیا  دننکیم . رام  رات و  هدرک و 
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. تسام نت  روشک  نادیهش  ناگتشک و  ياهندب  دیفس و  ياهلوبلگ  داسجا 

عورش اهنآ  هیلع  اج  همه  رد  دیدش  نتب و  نت  گنج  کی  هاگنآ  دش  ندب  طاقن  همه  دراو  تسکـش و  ار  هرـصاحم  هقلح  نمـشد  هاپـس  رگا 
یبرکیم عون  ره  لباقم  رد  اریز  تساهبرکیم ، هیلع  اهنآ  یئایمیـش ، گنج  دیفـس ، ياهلوبلگ  بلاـج  بیجع و  ياـهراک  هلمج  زا  و  دوشیم ،

تـسا صوصخم  یمـس  داوم  نیمه  دنزاسیم ، دوبان  هتخاس و  جلف  ار  اهنآ  دننکیم و  حشرت  دوخ  زا  نآ  دـض  صوصخم  یمـس  داوم  عونکب 
يرامیب دض  ياهمرـس  مانب  دوشیم و  يروآ  عمج  هدیدرگ  قیرزت  اهنآب  یعونـصم  روطب  هدش  فیعـض  ياهبرکیم  هک  یتاناویح  ندب  رد  هک 

! ددرگیم فرصم  نآ  هباشم  ضارما  اب  هزرابم  يارب 
ندب يوسب  یهار  رانک  هشوگ و  زا  زاب  مینک  تبظاوم  هزادنا  ره  دـنوشیم و  ام  ندـب  دراو  اذـغ  اوه و  بآ و  هار  زا  هشیمه  رـضم  ياهبرکیم 

دوشیم و متخ  اهنآ  يزوریپ  هب  ابلاغ  دربن  نیا  هتبلا  دنـشاب . دربن  لوغـشم  گنج  ههبج  رد  ًامئاد  دنراچان  نت  عفادم  نازابرـس  اذل  دننکیم ؛ زاب 
تسا  يزوریپ  نیمه  رثا  زا 
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. میتسه ملاس  ام  هک 

عقوم نیا  رد  میوشیم و  رامیب  ام  دننک  ریخـست  ار  ام  نت  ساسح  زکارم  مجاهم  ياهبرکیم  دنوش و  تسکـش  اب  هجاوم  هدرکن  يادخ  رگا  اما 
ات مینک  دراو  جراخ  زا  اود »  » ینعی یکمک  ياوق  ًایناث  دوش و  اهبرکیم  اب  هزرابم  فرص  ام  يورین  مامت  ات  مینک  تحارتسا  دیاب  الوا  هک  تسا 

!؟ تسا یبیجع  هاگتسد  هچ  یتسار  ددرگ . اهنآ  بیصن  يزوریپ 

! دننک یم  امب  رضم  ياهبرکیم  هک  یگرزب  تمدخ 

نیمه اهنآ  هدیاف  كرد  يارب  دنراد .؟ بارعا  زا  یلحم  هچ  اهنیا  دنا ؟ هدش  هدیرفآ  هچ  يارب  رـضم  ياهبرکیم  دـینیب  هب  دیـشاب  رظتنم  دـیاش 
نیمهب هتبلا  درکیمن و  زواجت  رتم  کی  زا  شتماـق  دـیاش  رـشب  دارفا  نیرت  ینـالوط  دـندوبن  اـهنیا  رگا  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هتفگن  هک  سب 

! دوب یلعف  عضو  زا  رت  ناوتان  رتفیعض و  الماک  ام  ندب  ءاضعا  تبسن 
حیحص و هزرابم  تباقر و  زا  رترثؤم  زیچ  چیه  عامتجا  کی  درف و  کی  یقرت  ومن و  يارب  دینادیم  ار  بلطم  نیا  امـش  تسا ، نشور  شلیلد 

دارفا هک  تسا  هزرابم  نادیم  تسین ، راد  هنماد 
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دـننکیم و رهاظ  ار  دوخ  غوبن  تازرابم  ناروک  رد  الومعم  هغبان  دارفا  دزاسیم ، راکـشآ  ار  اـهنآ  هتفهن  ياوق  رثکادـح  درادـیما و  راـکب و  ار 

. دنسریم ماقم  نیاب  گنج  ياه  نادیم  رد  عاجش  نایوجگنج 
قباطم دنفرـصم و  یب  وسرت و  لبنت ، يدارفا  دنربیم  رـسب  تمعن  زان و  شوغآ  مه  ادص و  رـس و  یب  الماک  مارآ و  ياهطیحم  رد  هک  يدارفا 

شتآ رتمکحم و  یلیخ  یناتـسهوک  یلگنج و  ناتخرد  ياهبوچ  . » دنزیم کنز  دـنامت  هشوگ  کی  رد  هک  يریـشمش  نوچمه  فورعم  لثم 
اب هک  يدرگنابایب  مدرم  نینچمه  دنباییم » شرورپ  بآ  ياهرهن  رانک  غاب و  ياهراوید  هانپ  رد  هک  تسا  يزبسرس  ناتخرد  زا  رت  ماوداب  اهنآ 

. دنرورپ نت  نانیشنرهش  زا  رتدنمورین  یلیخ  یمسج  ياوق  رظن  زا  دننکیم  مرن  هجنپ  تسد و  تالکشم  عاونا 
دندوبن اهنآ  رگا  دراد و  یئازـسب  ریثأت  ندـب  ومن  دـشر و  رد  نوگانوگ  ياهبرکیم  نت و  فلتخم  ياهورین  نایم  یمئاد  هزرابم  لـیلد  نیمهب 

هک  تسا  نشور  يردقب  عوضوم  نیا  دوب . رتمک  یلیخ  ام  باصعا  تالضع و  ماکحتسا  رتدنک و  یلیخ  نآ  ومن 
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. دوشیمن ساسحا  نآ  رتشیب  حرشب  يزاین 

***
هک تساهنیا  دننکیم ، نارادناج  ریاس  ناسنا و  اب  دنمدوس  رـضم و  ياهبورکیم  ینیب و  هرذ  تادوجوم  هک  یهجوت  نایاش  تامدـخ  دوب  نیا 
. دزاسیم رتانشآ  نآ  گرزب  راگدیرفآب  ار  ام  هتخاس و  رگ  هولج  ام  لقع  مشچ  شیپ  رد  ار  یتسه  ناهج  هدننک  هریخ  مظن  زا  يرتعیسو  قفا 
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نت بیجع  هاگراک  رد 

هراشا

تسا  ندب  میظع  هاگشیالاپ  اجنیا 
ایند روتوم  نیرتدنمورین 

نت  ياوق  گرزب  داتس 
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تسا ندب  میظع  هاگشیالاپ  اجنیا 

هراشا

اهنآ ندب  رد  زور  بش و  هک  يزیمآ  رارسا  ياههاگتـسد  تازاهج و  زا  هک  درک  ادیپ  ناوتیم  ار  يدارفا  عامتجا  نیا  رانک  هشوگ و  رد  زونه 
. دنشاب هتشادن  يربخ  نیرتکچوک  دنهدیم  ماجنا  ار  یتایح  فئاظو  نیرتگرزب 

زا جراخ  يایند  دـنراد  راظتنا  ناربخیب  دوخ  زا  نیا  هک  تسنیا  رد  بجعت  دـشاب ، هتـشادن  بجعت  ردـقنآ  اـم  طـیحم  رد  عوضوم  نیا  دـیاش 
یهز دنوشب  مه  سانـش » ادخ   » هدرک ادیپ  یئانـشآ  مه  هدام  ءاروام  ناهجب  رتالاب  نآ  زا  و  دـنوش ، ربخ  اب  نآ  رارـسا  زا  دسانـشب و  ار  دوجو 

! لطاب روصت 
: مینکیم عورش  هنیس  هسفق  یناقوف  تمسق  زا  هللا  مسب  مب  لمعب آ ..  دیدزاب  دوخ  ندب  گرزب  هاگراک  دنچ  زا  زیزع  هدنناوخ  قافتاب  دوبانب 
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هیفـصت تقدب  اجنیا  رد  و  هتخیر ، نآب  ًابترم  بلق  ینعی  ندب » یئاذـغ  داوم  شخپ  زکرم   » زا فیثک  ياهنوخ  تسا . ندـب  هناخ  هیفـصت  اجنیا 

. دوشیم هداد  لیوحت  بلقب  رگید  راب  ددرگیم و  هدوزفا  نآب  یتایح  داوم  دوش و  یم  هتفرگ  نآ  زا  یمس  داوم  هدش ؛
ناـسنا هک  دوشیم  بجوم  فورعم  لوقب  تسا و  یمتح  گرم  ثعاـب  نآ  راـک  رد  هفقو  نیرتمک  و  تسا ، يزور  هنابـش  هاگتـسد  نیا  راـک 

! تسین هاگتسد  نیا  نداتفا  راک  زا  زج  يزیچ  سفنت  ندرک  شومارف  نوچ  دنک ، شومارف  ار  ندز » سفن  »
مرگ اـهنز 900  رد  مرگ و  طسوتم 1200  روطب  اهدرم  رد  نآ  نزو  هک  تسا  دیفـس  رگج  ای  شـش  ای  هیر  نامه  هاگتـسد  نیا  یلـصا  زکرم 

تسا لئاسو  عون  ودب  دنمزاین  هک  هفیظو  عون  رد  تقلخ  سومان  هک  دنکیم  تباث  امب  هک  تسا  یعیبط  لئالد  زا  رگید  یکی  زین  نیا  تسا و 
. تسا يرگید  بلطم  هداتفا ، دم ،  » زا فرح  نیا  دنیوگب  ناوناب  رگا  الاح  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ود  نیا  يارب 

ار اه  هیر  کیدزن  زا  میورب  میوشن . جراخ  تاعوضوم  زا 
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عبرم رتم  رب 70  غلاب  نآ  ياهراوید  تحاسم  عومجم  هک  گرزب  ینلاس  کی  رد  ار  دوخ  میوشیم  اـه  شـش  هقطنم  دراو  یتقو  مینک . اـشامت 

رد ناوتب  ار  یتحاسم  نانچ  هک  دراد  شیاجنگ  ردقچ  ام  هنیس  هقودنـص  هایم  رگم  عبرم ، رتم  يرآ 70  عبرم ؟ رتم   70 مینکیم ، دهاشم  تسا 
؟ درک ادیپ  نآ 

وت دایز  هداعلا  قوف  ياه  هرفح  زا  هک  تسا  مامح ) ياهربا  « ) جنفـسا  » دننام اه  هیر  نامتخاس  دینیبب  دینک  هاگن  بوخ  دـیئایب  رتکیدزن  یمک 
باسح مه  يور  ارنآ  ياه  هراوید  حطـس  مامت  یتقو  دنکیم ، ادـج  مه  زا  ار  اهنآ  یفیرظ  كزان و  رایـسب  ياه  هدرپ  هتفای و  لیکـشت  وت  رد 

مینارتسگب مه  راـنک  نیمز  يور  هدرک  ادـج  مه  زا  ارنآ  ياـه  هدرپ  ماـمت  رگا  رگید  تراـبعب  دوشیم . رتـم  درک 70  میهاوخ  هظحـالم  مینک 
. تسا هدرک  دایز  هداعلا  قوف  ار  اه  هیر  راک  مجح  هک  تسا  نیمه  دناشوپ ! یم  رتم  ضرع 7  رتم و  لوطب 10  ار  یتحاسم 

لمع نیا  هیناث  هس  تدم  رد  ًابیرقت  دنوشیم و  هتـسب  زاب و  نآ )! دننام  نارگنهآ  مد  ای   ) نارگنهآ مد  دننام  ًابترم  دـنتکرح و  رد  امئاد  اه  هیر 
تاکرح  دریگیم . تروص  هبترم  کی 
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. دهدیم ماجنا  هفقو  نودب  ار  دوخ  راک  يرادیب  ناوخ و  تالاح  مامت  رد  تسا و  يدارا  ریغ  ابیرقت  هیر 

؟ دریگیم تروص  هنوگچ  شیالاپ  لمع 

هراشا

اهلولس مامت  ندرک  بورشم  ینالوط و  تفاسم  کی  یط  زا  سپ  دراد  نایرج  اهگرخرس )  ) اهنایرش رد  هک  یگنرـشوخ  فافـش و  ياهنوخ 
لوا هجرد  رد  يزیرغ  ترارح  دـیلوت  اهلولـس و  تخوس  يارب  تسا و  یتاـیح  هداـم  کـی  هک  ار  نژیـسکا  اـهنآب  یئاذـغ  داوم  ندـیناسر  و 
دوخ اب  دیآیم  دوجوب  ندب  رد  فلتخم  داوم  قارتحا  زا  تسا و  یمـس  هدام  کی  هک  کینبرکزاگ  لباقم  رد  دهدیم ، تسد  زا  تسا  تیمها 

هدافتسا لباق  رگید  دراد  نایرج  اهگر ) هایس   ) اهدیرو رد  هک  نوخ  نیا  ددرگیمرب . بلقب  نالان  هتـسخ و  هدرـسفا  هریت و  یگنر  اب  هتـشادرب ،
. دراذگ هدرم » نوخ   » ارنآ مسا  دیاب  ًابیرقت  تسا و  مومسم  تسین ،

« تسار زیلهد   » هار زا  زاب  شوغآاب  هداد  ماجنا  ندـب  ياهلولـس  ءاـیحا  هار  رد  هک  یتامدـخ  اهیراکادـف و  ساـپب  ار  مومـسم  نوخ  نیا  بلق ،
راکدوخ ياه  هبملت  دننام  راشف  کی  اب  سپس  دزیریم ، تسار ) نطب   ) یناتحت هرجحب  ارنآ  گنردالب  و  دریذپیم ، دوخب 
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. دناریم اه  هیر  فرطب  دنوشیم  بوسحم  اه  هیر  بلق و  نایم  یطابترا  هک  یصوصخم  ياهگر  لخادب  ارنآ 

روبزم فیثک  نوخ  دـنیامنیم ، تیلاعفب  عورـش  نآ  دورو  زا  عالطا  ضحمب  دـننکیم ، يرامـش  هقیقد  هزات  نامهیم  نیا  راظتنا  رد  هک  اـه  هیر 
رتکیراـب و وم  زا  بتارمب  یلو  تسا  گریوـم  ناشمـسا  هچ  رگا  هک  یکیراـب  فـیرظ و  هداـعلا  قوـف  ياـهگر  ناـمه  « ) اـهگریوم  » هلیـسوب
دوشیم و اوه  زا  ولمم  اهنآ  ياه  هرفح  مامت  دنوشیم و  زاب  تکرح  کی  اب  اه  هیر  دنوشیم  هدرتسگ  هیر  عیـسو  ياه  هراوید  يور  دـنرتکزان )
ود نیا  نایم  رد  يا  هدرپ  باـجح و  اـهگریوم  كزاـن  هداـعلا  قوف  رادـج  زج  هتفرگ و  رارق  نوخ  ترواـجم  رد  اوه  نژیـسکا  بیترت  نیاـب 

. تسین یمیمص  تسود 
هدـش دـعاصتم  نآ  زا  مه  نبرکرارف  زاگ  دوشیم و  نوخ  دراو  دـنکیم و  روبع  روبزم  قیقر  رادـج  زا  هدرمـش  تمینغ  ار  عقوم  اوه  نژیـسکا 

. دوشیم هداتسرف  نوریب  هب  اوه  هدنامیقاب  تارذ  هارمه  یگندرا  اب  لاتق  زاگ  نیا  دندش  هتسب  اه  هیر  هکیماگنه  و  دنیشن ، یم  نژیسکا  ياجب 
میظع  هناخ  هیفصت  نیا  زا  یلامجا  دیدزاب  کی  هک  نونکا 

؟ دریگیم تروص  هنوگچ  شیالاپ  www.Ghaemiyeh.comلمع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 91 

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

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :
: تسا هجوت  لباق  رایسب  هتکن  دنچ  اجنیا  رد  مینک . تشاددای  میا  هتخومآ  نآ  زا  هک  يدیحوت  ياهسرد  رتدوز  هچ  ره  دیاب  میروآ  لمعب 

بیجع مظن  - 1

رد نآ  باسح  دریگیم و  تروص  یمظنم  همانرب  قبطرب  همه  تسین ، يرـسرس  تانایرج  تاکرح و  ملاع ) ياـج  همه  دـننام   ) مه اـجنیا  رد 
. تسا نیعم  زور  بش و  تعاس و  هقیقد و 

تعرس ًاددجم  رمع  رخاوا  رد  سپس  دوشیم  هتساک  نآ  تعرس  زا  یـصوصخم  باسح  يور  ًاجیردت  رتعیرـس و  رمع  لئاوا  رد  هیر  تکرح 
. تسا رتدنک  رتگرزب  تاناویح  رد  رتعیرس و  ًالومعم  رتکچوک  تاناویح  رد  زین  و  دریگیم ،

گرزب کچوک و  تاناویح  زا  فلتخم  عون  دنچ  رد  ناسنا و  رمع  فلتخم  ياهلاس  رد  ار  اه  هیر  ندش  هتـسب  زاب و  قیقد  باسح  تسین  دب 
: دینک هجوت  ریز  لودجب  کنیا  میوش . رتانشآ  مظنم  تارییغت  نیا  رارساب  میناوتب  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  ات  مینادب 
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هبترم  هقیقد 44  ره  رد  رمع  زاغآ  رد  ناسنا  رد 

 » 26  » یگلاس  5 » »
 » 20  » ات 20  5 » »

 » 18  » ات 25  20 » »
 » 16  » ات 30  25 » »

 » 18  » 40 » »
 » ات 12  10  » بسا رد 

 » ات 20  15  » گس »
 » 24  » هبرگ »

 » 150  » شوم »
ره الومعم  دینادیم  هتبلا  تسیچ ؟ يارب  نارادـناج  عاونا  نایم  رد  شحاف  فالتخا  نیا  رمع و  نینـس  رد  یجیردـت  رییغت  نیا  دیـسرپیم  دـبال 
نآ ياهلولـس  اریز  تسا  رتمک  یتایح  داوم  روبمک  ربارب  رد  نآ  تمواقم  هتفرمهیور  دوشیم ، هنـسرگ  رتدوز  دشاب  رتفیعـض  يرادـناج  ردـق 

. دنهدیم ناشن  دوخ  زا  يرتمک  لمحت  یگنسرگ  یگنشت و  لباقم  رد  ناریپ  ناکدوک و  هک  مینیب  یم  اذل  تسا  رتناوتان  رت و  فیطل 
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يارب يرورض  داوم  زا  یکی  هک  نژیسکا »  » دروم رد  نوناق  نیا  دسرب ، يرتهاتوک  لصاوف  رد  رتفیعض ، نارادناجب  یتایح  داوم  دیاب  نیاربانب 
یمس ياهزاگ  دوجو  زا  یشان  تیمومسم  ربارب  رد  رتفیعـض  ياهلولـس  تمواقم  بیترت  نیمهب  تسا و  قداص  زین  تساهلولـس  تایح  همادا 
ناسنا فعـض  ماگنه  اـه  هیر  تکرح  تعرـس  رـس  اـجنیا  زا  دریگ ، تروص  يرتهاـتوک  لـصاوف  رد  اـهنآ  عفر  دـیاب  دـشاب و  یم  رتمک  زین 

. دوش یم  نشور  کچوک  نارادناج  رد  و  يریپ » یکدوک و  »

روآ تریح  یسانش  عقوم  - 2

رتدیدش بلق  نابرض  یعقاوم  نینج  رد  تهج  نیمهب  دنراد ، يرتشیب  یتایح  داومب  جایتحا  ام  تالضع  نیگنس  ياهراک  شزرو و  عقوم  رد 
دبنجن بوخ  دننزن و  رمکب  تمه  نماد  اه  هیر  رگا  ماگنه  نیا  رد  دنکیم ، ریس  بورـشم و  ار  اهلولـس  يرتدایز  تعرـس  اب  نوخ  و  دوشیم ،

زاـب هدـشن  هیفـصت  دـنروآ  یم  موجه  اـه  هیر  يوسب  تعرـسب  هک  فیثـک  ياـهنوخ  هجیتـن  رد  دـنهدب و  یباـسح  ار  بلق  باوج  دـنناوتیمن 
. دنزاس یم  مهارف  ار  ندب  ياهلولس  تیمومسم  دندرگیم و 
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نیا دوریم . دیآیم و  یگتـسهآب  مه  سفن  دنکیم و  راک  رتمارآ  بلق  تسا  رتمک  ندب  ياهیدنمزاین  هک  تحارتسا  باوخ و  عقوم  رد  سکعب 

ياهراکهاش زا  یتسار  دوجوم  طئارش  رب  دوخ  عاضوا  نداد  قیبطت  و  نت ؛ تاجایتحا  عقوم  رد  اهنآ  یگنهامه  بلق و  هیر و  یسانش » عقوم  »
!. تسا تقلخ 

هداعلا قراخ  تردق  - 3

نوخ تسا  یهیدـب   ) درذـگیم نوخ  رتـیل  رازه  هد  دودـح  امـش  هیر  ياـه  هداوید  زا  زور  هنابـش  قیقد ، باـسح  قباـطم  دـینکن  تشحو  رگا 
دوجوب ار  یگرزب  مقر  نانچ  دنک  یم  زاغآ  رس  زا  ار  دوخ  شدرگ  هاتوک  یلیخ  لصاوف  رد  نوچ  یلو  تسین  رادقم  نیا  ام  ندب  رد  دوجوم 

!. تسا رتیل  نویلم  هس  زا  شیب  لاس  رد  رتیل و  رازه  هد  هنازور  میظع  هناخ  هیفصت  نیا  راک  دروآرب  تفگ  دیاب  نیاربانب  دروآ ) یم 
زاب و هبترم  رازه » یـس   » امـش هیر  طسوتم  روطب  زور  هنابـش  ره  رد  هک  دینک  باسح  دـیناوت  یم  مه  ارنیا  هتـشذگ  بلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اب 

هداعلا قوف  تردـق  نیا  مینکیمن . یگتـسخ  ساسحا  ندیـشک  سفن  زا  زگره  ام  اهفرح  نیا  مامت  اـب  هک  تسنیا  بیجع  اـما  دوش ؛ یم  هتـسب 
هیر  دننام  یفیطل  وضع  يارب 

هداعلا قراخ  تردق  - 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 95 

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

http://www.ghaemiyeh.com


87 ص :
. تسا بلاج  ًاتقیقح 

هاگشیالاپ نیا  هیلوا  داوم  - 4

هچوک و رد  تسه  اج  همه  هدام  نیا  هناتخبشوخ  تساوه ، نت  هناخ  هیفصت  موزل  دروم  هیلوا  داوم  تسا ، هیلوا  داومب  جاتحم  یهاگ  راک  ره 
دیاب هتبلا  ددرگیمرب . اـم  يوسب  داـیز  راـشفاب  مینک  رود  دوخ  زا  ارنآ  میهاوخب  مه  رگا  دراد ، دوجو  اـمیپاوه و ...  قاـطا و  هناـخ و  رازاـب و 
یمن هقیقد  زا 5  شیب  اما  مینک  رـس  یگنـسرگ  اب  زور  دـنچ  تسا  نکمم  میرادـن ، ار  اوه  نژیـسکا  يرود  تقاط  اـم  اریز  دـشاب  مه  روطنیا 

. مینامب هدنز  اوه  نودب  میناوت 
مه نآ  لقن  لمحب و  یجایتحا  دـشاب و  ام  اب  اج  همه  هک  هدـیرفآ  ناوارف  ردـقنآ  ارنآ  زاـین  دروم  هداـم  هاـگراک  نیا  هدـنزاس  تهج  نیمهب 

. میشاب هتشادن 
مزال اوه  مرگولیک  نزو 14  باسحب  ای  بعکم و  رتم  هدزای  طسوتم ) روطب   ) زور هنابش  ره  رد  ام  دنا  هدرک  نادنمشناد  هک  یتابـساحم  قبط 
اوه راکتحاب  میمصت  ام  هعماج  فاصنا  یب  ياهرکتحم  رگا  دش و  یم  لکشم  ردقچ  ندرک  یگدنز  میرخب  اوه  دوب  انب  رگا  یتسار  میراد ،

دیلوت نارگراک  ای  دنتفرگیم ؛
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؟ دش یم  هچ  ام  فیلکت  دندرکیم ، باصتعا »  » زور کی  اوه » »

هریخذ نیا  مینک  ههام  کی  ترفاسم  کی  میتساوخ  یم  دوبن و  اج  همه  اوه  رگا  ای  تفر ! یم  نامدای  زا  ندیشک  سفن  چیه ، دیئوگیم : دبال 
. میربب دوخ  اب  میتسناوت  یم  هنوگچ  ار  اوه  یئولیک  زا 400  شیب 

ترارح لرتنک  - 5

رما ودـب  رد  هچ  رگ  دـنا ، هتفرگ  میدـق  ءابطا  زا  ار  هلمج  نیا  هک  دـسریم  رظنب  و  تسا !  بلق  نزداـب  هیر   » هک تسا  روهـشم  مدرم  ناـیم  رد 
. دراد يا  هتکن  مهنیا  مینیبیم  مینک  یم  هظحالم  هک  بوخ  اما  دسر  یم  رظنب  یساسا  یب  ترابع 

بلق زا  اـهنوخ  هکنیمه  اـما  دـیازفا ؛ یم  نآ  ترارح  رب  مهنآ  بلقب  مرگ  ياـهنوخ  نتخیر  دوـش ، یم  مرگ  یمئاد  تکرح  رثا  رب  بلق  اریز 
هداد و تسد  زا  ار  دوخ  ترارح  زا  يدایز  رادقم  دندرک ، ادـیپ  سامت  میالم  ياوه  اب  دـندش و  رـشتنم  هیر  ياه  هراوید  رد  دـندمآ و  هیرب 

بلق تقو  ره  اذـل  دراد  بلق  ترارح  لرتنک  رد  یقیمع  ریثأت  ددرگ  یمرب  بلقب  هکیماگنه  نوخ  نیا  دنتـسرف ، یم  جراخب  مدزاب »  » هلیـسوب
یگدز  امرگ  هطساوب  ام 
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. تساه هیر  رس  تلود  زا  مه  تمعن  نیا  میهد  یم  نیکست  ارنآ  میالم  ياوه  رد  سفنت  اب  دوش  یم  ناقفخ  راچد 

هیهت سالک  - 6

دراو هدزنرس  تدورب  تدش  نآ  اب  ناتسمز  درـس  ياوه  رگا  تسا . یجنر  دوز  ساسح و  فیطل و  رایـسب  وضع  هیر  دش  هتفگ  هک  روطنامه 
ار هیهت » سالک   » حالطـصاب دناوخب و  ار  یگدامآ  سرد  اوه  نیا  البق  دیاب  اذل  دنکیم  دراو  نآب  یناوارف  تاراسخ  همطل و  ًاملـسم  دوش  هیر 

اوه هک  دراد  دوـجو  یـصوصخم  یگدـمآرب  ینیب  يـالاب  رد  اریز  تسا ، ینیب »  » سـالک نیا  ياـج  دوـش  هیر  هقطنم  دراو  هاـگنآ  دـنیب و  هب 
. درذگب نآ  رانک  زا  تمیالم  اب  تسا  دوبجم 

راخب تبوطر و  یمک  دـشاب  یکـشخ  ياوه  مه  رگا  دنکـشیم و  مه  رد  ارنآ  تدورب  مرگ  وضع  نآ  اب  اوه  تارذ  ترواـجم  تسا  یهیدـب 
رد میهاوخ  یم  رگا  هک  دـننکیم  شرافـس  امب  تشادـهب  ياهباتک  رد  اذـل  دـنکن ، تحاران  کشخ و  ار  هیر  اب  دوش  یم  هدوزفا  زین  نآب  بآ 
هک يدیحوت  ياهسرد  زا  يا  هشوگ  دوب  نیا  مینک ...  سفنت  ینیب  زا  هشیمه  دیاب  میوشن  نآ  میخو  بقاوع  یگدروخامرسب و  التبم  ناتسمز 

، هتخومآ امب  نت  هناخ  هیفصت  نیا  هعلاطم 
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!؟ تسین هاگآ  یملع  لوصا  نیا  زا  کیچیه  زا  هک  یتعیبط  تسارک ، روک و  تعیبط  زا  اه  هزاوآ  همهنیا  هک  دنکیم  رواب  یلقع  چیه  ایآ 
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ایند روتوم  نیرت  دنمورین 

! نامهم همهنیا  نابزیم و  کی 

داحتا و زا  هک  تسا  لولس »  » مانب هدنز  دوجوم  درایلیم  نویلم  هد  زا  بکرم  طسوتم  روطب  یناسنا  ره  ندب  دش  هراشا  مه  ًاقباس  هک  روطنامه 
. دیآیم دوجوب  شتالیکشت  مامت  اب  لماک  ندب  کی  رگیدکیب  اهنآ  نتسویپ 

هیذغت یهار  هچ  زا  تسا  جراخ  ناسنا  هلصوح  زا  اهنآ  ندرک  هدامـش  یتسار  هک  هدنز  تادوجوم  همهنیا  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
تخوس يارب  مزال  نژیسکا  یک  دناسر ؟ یم  اذغ  یک  دهدیم ؟ بآ  اهنآب  یک  تسیک ؟ نیگنس » هداعلا  قوف  هلئاع   » نیا تسرپرس  دنکیم و 

؟ دنکیم هیهت  ار  اهنآ 
راوخ هزیر  یگمه  تسا و  هدش  هدراذگ  نآب  هتسباو  تالیکشت  ریاس  بلق و  ینعی  نوخ  شدرگ  هاگتسد  هدهع  رب  نیگنس  هفیظو  نیا  يرآ 

. دنهاگتسد نیا  غیردیب  تمعن  ناوخ 
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راک نیاربانب  اه ، هیر  زا  مه  ار  اوه  نژیـسکا  دریگیم و  لیوحت  اه  هدور  زا  ار  یئاذغ  داوم  بآ و  درادن  يزیچ  شدوخ  زا  بلق  دوشن  هابتـشا 
یب تادوجوم  مهنآ  هدنز - دوجوم  همهنیا  هب  یتایح  داوم  ندیناسر  دینکیم  قیدصت  یلو  تساهلولـس  درف  درفب  داوم  نیا  ندـیناسر  طقف  وا 
اما تسین ، یناـسآ  راـک  دـسرب - اـهنآب  یئاذـغ  داوم  دـیاب  نآـب  نآ  دـنوشیم و  هنـشت  هنـسرگ و  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  اـب  هک  يا  هلـصوح 

خرس کجوک  رایـسب  تادوجوم  نامه  « ) خرـس لوبلگ   » مانب هتـسب  رمک  زهجم و  رومأم  اهنویلم  تسین و  اهنت  راک  نیا  رد  بلق  هناتخبـشوخ 
. دنکیم لح  ار  لکشم  نیا  ینویلم  نوشق 25  نیا  کمکب  دراد و  رایتخا  رد  دنروانش ) نوخ  هطوحم  رد  هک  یگنر 

دوجوم چـیه  هک  یطاقن  مامت  هصالخ  زغم و  ساسح  ياهلولـس  مشچ و  فیرظ  ياه  هدرپ  يالبال  زا  بلق  نامرفب  طابـضنا  اب  نارومأـم  نیا 
تالوضف مومـس و  دنناسریم و  اهنآ  همهب  ار  مزال  داوم  درذگیم و  یناسآ  یمارآب و  نیئوم  ياهگر  هلیـسوب  درادـن  ارنآب  دورو  قح  يرگید 

. دننکیم يروآ  عمج  ار  اهنآ 
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ریظن یب  تلادع 

ياهلوبلگ بلق و  اریز  تسا . ضیعبت  هنوگ  ره  زا  بانتجا  ریظن و  یب  تلادع  دنکیم  هجوت  بلج  تالکشم  نیا  رد  همه  زا  شیپ  هک  يزیج 
ناوتان ءاضعا  اب  ندب  دنمورین  مهم و  ءاضعا  دنوشیمن و  لئاق  یتایح  داوم  میسقت  شخپ و  رظن  زا  اهلولـس  نایم  رد  یتوات  نیرتکچوک  نوخ 

. تسا ناسکی  اهنآ  رظن  رد  شزرا  مک  و 
یتح دنراذگیم ، رـسک  همه  هیمهـس  زا  دسرب  ندبب  يرتمک  یئاذغ  داوم  يزور  رگا  دنناسریم و  اذـغ  ناشتاجایتحا  نازیمب  اهنآ  زا  کی  رهب 

تـسا نت  روشک  نامزاس  رد  تلادع  لماک  هنومن  کی  نیا  دنرادن : نیریاس  رب  يدئاز  زایتما  هتفای  لیکـشت  اهنآ  زا  بلق  دوخ  هک  یئاهلولس 
« تلادع  » هیاپ رب  یتسه  ناهج  رد  ءاقب  تایح و  ساسا  هک : دنامفیم  امب  دوخ  نیا  و  هدشن ، هدید  نآ  ریظن  تیرـشب  يایند  ياج  چیه  رد  هک 

. دنرادن ءاقب  تایح و  قح  دنوش  فرحنم  یعیبط  ریسم  نیا  زا  هک  یتادوجوم  هدش و  هدراذگ 

هاگتسد نیا  راک  زرط 

نآ  رد  فلتخم  هرفح  راهچ  میفاکشب  ار  بلق  هاگ  ره 
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« پچ نطب   » و تسار » نطب   » هک نیئاپ  رد  رتگرزب  هرفح  ود  دوشیم و  هدیمان  زیلهد »  » مانب هک  دراد  رارق  الاب  رد  کچوک  هرفح  ود  مینیب : یم 

تـسار فرط  هرفح  رد  اما  دوشیم ، طوبرم  یفیرظ  هچیرد  هلیـسو  دوخ  قوفام  کچوک  هرهفحب  ینیئاپ  ياه  هرفح  زا  مادک  ره  و  دراد ، مان 
ار يا  هناگادج  هفیظو  مادک  ره  هک  دنوشیم  بوسحم  لقتـسم  هاگتـسد  ود  عقاو  رد  دـنرادن و  یطابترا  هنوگچیه  پچ ، فرط  هرفح  ود  اب 

: بیترت نیاب  دنراد  هدهعب 
لـصاح پچ  زیلهد  ندـش  عمج  زا  هک  راشف  کی  اب  دـنوشیم و  پچ  زیلهد  دراو  اـه  هیر  زا  ًامیقتـسم  هدـش  هیفـصت  هزیکاـپ و  ياـهنوخ  - 1

زین پچ  نطب  دـنزیریم ؛ پچ » نطب   » هب هدرک و  زاب  ار  نیریز  هچیرد  دوشیم  لصاح  پچ  زیلهد  ندـش  عمج  زا  هک  راشف  کی  اب  دـنوشیم و 
ندـب هطقن  نیرخآب  ار  نوخ  دـناوتیم  هک  تسیا  هزادـناب  تسرد  راشف  نیا  دتـسرفیم . نایرـش »  » ياهگر لخادـب  يوق  راشف  کی  اـب  ار  اـهنآ 

. دناسرب
بورـشم ار  اهنآ  مامت  هکنآ  زا  سپ  دوشیم و  ریزارـس  اهلولـس  فرطب  يا  هداعلا  قوف  ناجیهاب  تسا  یتاـیح  داوم  زا  راشرـس  هک  نوخ  نیا 

یگنر  اب  درک  يروآ  عمج  ار  اهنآ  تالوضف  مومس و  داد و  لیوحت  اهنآب  ار  اهنآ  یئاذغ  هریج  درک و 
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. ددرگیمرب بلقب  تسار » زیلهد   » هار زا  يدیرو »  » ياهگر هلیسو  هدرسفا  هریت و 

ياـهگر هلیـسو  ارنآ  تیروـفب  مه  تسار  نطب  دتـسرفیم . تسار » نطب   » هب ار  نآ  هدرک و  زاـب  ار  نیریز  هچیرد  راـشف  کـیاب  تسار  زیلهد 
. دوشیم هتفرگرس  زا  قباس  لمع  دنتسرفیم و  بلق  پچ  زیلهدب  هدرک  تمدخ  هدامآ  ارنآ  ًاددجم  مه  اه  هیر  دتسرفیم و  اه  هیرب  یصوصخم 

کی زا  رتمک  رد  ریخ ، دراد ، لیـصفت  لوط و  نآ - نایب  دـننام  بلق - ياه  هرفح  هلیـسو  نوگانوگ  لامعا  نیا  ماجنا  هک  دـینکن  ناـمگ  اـما 
هلدابم دریگیم : ماجنا  مهم  لمع  ود  دـحاو  نآ  رد  دریگیم و  تروص  اه ) نطب  اهزیلهد و  طاسبنا  ضابقنا و   ) لمع راهچ  نیا  عومجم  هقیقد 
نیمه رثا  رب  بلق  نابرـض  و  پچ ) نطب  زیلهد و  هلیـسو   ) اهلولـس بلق و  نایم  هلداـبم  و  تسار ) نطب  زیلهد و  هلیـسو   ) بلق اـه و  هیر  ناـیم 

. تسا طاسبنا  ضابقنا و 
دتـسیا و یمن  تیلاعف  شـشوک و  دتـسیا و  یمن  تیلاـعف  شـشوک و  زا  ینآ  يرادـیب  باوخ و  رد  زور  بش و  و  تسا ؛ یمئاد  بلق  لـمع 

« یبلق هتکس   » هک تسنامه  تسا و  مأوت  یناهگان  گرم  اب  بلق  راک  رد  هفقو  نیرتکچوک 
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. دوش یمن  سیورس  زگره  هک  تسا  يروتوم  اهنت  بلق  نیاربانب  دوشیم ، هدیمان 

بلق زا  نوخ  رتیل  نویلم  دنچ  رمع  کی  لاس و  کی  رد  سپس  زور و  هنابش  کی  رد  هک  دینک  باسح  دیناوتیم  ناتدوخ  امـش  بیترت  نیا  اب 
شیب ناسنا  هتـسب  تشم  کی  هزادـناب  هک  صتخم  تشوگ  هعطق  نیا  تردـق  دادعتـسا و  دوشیم ، هتـسب  زاب و  هبترم  نویلم  دـنچ  درذـگیم و 
ناهج ياـهروتوم  نیرت  دـنمورین  دوخ  تبـسن  هب  روتوم  نیا  هک  دوش  یم  تباـث  قیاـقح  نیاـب  هجوت  اـب  و  تسا ، روآ  تریح  یتسار  تسین 

. تسا

دننام یب  فیرظ و  یشک  هلول  نیا 

اناوت نارگراک  رهام و  نیسدنهم  موادم  ششوک  تقو و  فرص  يرادرب و  هشقن  هعلاطم و  ردقچ  رهـش  کی  یـشک  هلول  يارب  مینادیم  همه 
. تسا رتلکشم  نآ  راک  دشاب  رتکیدزن  مهب  رتدایز و  اهنآ  دادعت  دنشاب و  رتقیقد  رت و  فیرظ  اه  هلول  ردق  ره  هتبلا  تسا ، مزال 

هک  یکیراب  فیرظ و  ياهگر  مهنآ  نت  ءاضعا  رسارس  رد  گر »  » اهرتمولیک میسقت  ندب و  یشک  هلول  نیا  رد  دینک  رکف  الاح 
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هدـید مشچ  اب  رتکیراـب و  وم  زا  بتارمب  هک  تسا  مک  يا  هزادـناب  اـهنآ  زا  یـضعب  رطق  و  دوشیم ، هتـسسگ  مه  زا  رـصتخم  هراـشا  کـی  اـب 

هدارا و دـقاف  للعب  ار  بیجع  تالیکـشت  نیا  ات  میرب  راکب  بسچ  شیرـس و  راورخ  دـنچ  ام  تسا ؟ مزال  باـسح  تقد و  ردـقچ  دوشیمن ،
درذگب یکیراب  نیاب  ياهگر  يالبال  زا  دناوتب  ات  دشاب  تخاونکی  فاص و  دیاب  ردـقچ  نوخ  نیا  دـینک  رکف  میزاس ؟ طوبرم  یعیبط  روعش 

؟ دنکن دیلوت  يرسدرد  نیرتکچوک  و 

دهدیم امب  بلق  هک  یئاهسرد 

رب يزراب  دهاش  دوخ  هبونب  مادک  ره  هک  دوشیم  هدید  يرگید  ناوارف  رارسا  تاکن و  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  نوخ » شدرگ  هاگتـسد   » رد
زا ارنآ  تمـسق  دـنچ  طقف  اـجنیا  رد  دـنکیم ، تموکح  تعیبط  ناـهج  ياـهنامزاس  همه  رب  هک  تسا  یناـیاپ  یب  تردـق  ملع و  عبنم  دوجو 

: مینارذگیم ناترظن 
ره طاسبنا  ضابقنا و  زا  لصاح  راشف  رادـقم  اهنآ ، لصاوف  اهنابرـض و  دادـعت  دراد : ینیعم  نازیم  باـسح و  هاگتـسد  نیا  رد  زیچ  همه  - 1

اهباسح نیا  زا  یکی  هاگ  ره  هکیروطب  نآ ، ءازجا  زا  کی  ره  نازیم  نوخ و  یبیکرت  داوم  اه ، هرفح  زا  کی 
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. دهدیم تسد  ناسناب  نآ  رس  تشپ  يرامیب  عونکی  ًاروف  دروخب  مهب 

رمع رخاوا  لئاوا و  رد  یلک  روطب  دـنکیم و  قرف  ندـب  تاجایتحا  ندـش  دایز  مک و  بسح  رب  رمع ، فلتخم  نینـس  رد  بلق  راک  نازیم  - 2
: طسوتم روطب  بلق  نابرض  دادعت  هک  بیترت  نیاب  تسا  رتمک  رمع  طساوا  رد  رتشیب و  نآ  تیلاعف 

تسا  هقیقد  رد  هبترم  هلاسکی 130  لفط  رد 
تسا  هقیقد  رد  هبترم  هلاس 100  هس  لفط  رد 

تسا  هقیقد  رد  هبترم  هلاس 90  رد 10 
تسا  هقیقد  رد  هبترم  دودح 70  رد  هلاس  ات 50  زا 20 

اهنآ تمواقم  اهلولـس و  تاجایتحا  ندش  دایز  مکب و  طوبرم  ناسون  نیا  هتبلا  دسریم . رتشیب  دودح 80 و  ات  دراذگیم و  يدایزب  ور  ًادـعب  و 
. دش هتفگ  قباس  هلاقم  رد  هک  یحرشب  تسا  یگنشت  یگنسرگ و  ربارب  رد 

بلق ینعی  دوشیم . رتمک  تحارتسا  عقاوم  رد  دایز و  نیگنس  ياهراک  ماجنا  شزرو و  عقوم  دننام  هداعلا  قوف  عقاوم  رد  بلق  راک  نازیم  - 3
تساهلولس  تاجایتحا  ندب و  عضو  بقارم  ًادج 
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. دهدیم قیبطت  یعضو  ره  رب  ار  دوخ  ًاروف  و 

سپ یلو  دراد  ار  هاگتسد  کی  مکح  تسا و  طوبرم  مهب  یـصوصخم  هچیرد  هلیـسو  بلق  پچ  تسار  هاگتـسد  ود  دازون  دلوت  زا  لبق  - 4
دزاسیم طوبرم  نیریز  نطبب  ار  اهزیلهد  زا  کـی  ره  هک  یئاـه  هچیرد  طـقف  دوشیم و  هتـسب  هشیمه  يارب  هلـصافالب  روبزم  هچیرد  دـلوت ، زا 

. دنامیم دوخ  لاحب 
نطب زیلهد و  کمکب  هک  يویر  هیفـصت  درادـن  دوجو  اوه  نوچ  رداـم  محر  رد  اریز  تسا ، دوجوم  عضو  رب  قاـبطنا  زین  عوضوم  نیا  تلع 

اما دـنکیم . هدافتـسا  تفج  ردام و  هیر  هلیـسو  هدـش  هیفـصت  ياـهنوخ  ناـمه  زا  عقاو  رد  نینج  درادـن و  یعوضوم  دریگیم  تروص  تسار 
تروصب بلق  تسار  هاگتـسد  دیاب  تفرگ  تروص  اهنآ  هلیـسو  هیفـصت  دندرک و  راکب  عورـش  اه  هیر  دراذگ و  محر  جراخب  مدق  هکنیمه 

. دهد ماجنا  ار  دوخ  راک  لقتسم  هاگتسد  کی 
زا شیب  هک  پچ » نطب   » رادج لیلد  نیمهب  دنک و  لمحت  ارنآ  دیاب  هک  تسیراشف  هزادناب  بلق  هرفح  راهچ  زا  کی  ره  رادـج  تمواقم  - 5

مامتب  ارنوخ  دیاب  دنکیم و  راشف  لمحت  همه 
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. تسا رت  میخض  همه  زا  دناسرب  ءاضعا 

بیترت نیاب  تسا و  هفرط  کی  یلومعم ) ياه  هبملت  دـننام   ) دزاسیم طوبرم  نآ  نیریز  نطبب  ار  اـهزیلهد  زا  کـی  ره  هک  یئاـه  هچیرد  - 6
. ددرگیمنرب زیلهدب  اه  نطب  زا  زگره  یلو  دزیریم  اه  نطبب  راشف  اب  اهزیلهد  زا  نوخ 

ولمم ار  لد  هدرک و  عوضخب  راداو  نآ  هدنروآ  دیدپ  راگدیرفآ و  ربارب  رد  رایتخا  یب  ارناسنا  هک  تسنآ  رئاظن  اهدـص  بیجع و  رارـسا  نیا 
. دزاسیم نامیا  طاشن و  زا 
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نت ياوق  گرزب  داتس 

هراشا

ام ندب  هاگتـسد  نیرتقیقد  نیرتمهم و  هدرک  رپ  ار  ام  همجمج  دـسریم و  رظنب  مظنمان  راومهان و  یلیخ  ًارهاظ  هک  گنر  يرتسکاخ  هدام  نیا 
. تساهنآ ندب » ياوق  لک  یهدنامرف   » بصنم تقیقح  رد  ندب و  ياههاگتسد  مامت  هرادا  زغم »  » راک يرآ  دهدیم . لیکشت  ار 

رب هوالع  دهدیم  لیکشت  ندب  مامت  رد  ار  يرازگربخ  يرساترس  لماک و  هکبش  کی  تسا  هاگتسد  نیاب  هتسباو  وضع  هک  باصعا » هلسلس  »
. تساهنآ زا  کی  ره  تاجایتحا  كرد  ءاضعا و  مامتب  زغم  رماوا  تامیمصت و  ندیناسر  رومأم  مزال ، تاعالطا  يروآ  عمج  هفیظو 

: دوشیم هراشا  الیذ  نآ  تمسق  دنچب  هک  دنکیم . هدافتسا  فلتخم  لئاسو  هلسلس  کی  زا  دوخ  راک  لیمکت  يارب  باصعا  هلسلس 
رظانم گرزب و  کچوک و  ءایشا  مامت  زا  يزیگنا  تفگش  بیجع و  تعرس  اب  هک  راکدوخ  يرادربسکع  هاگتسد  ای  مشچ » - » 1
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. دناسریم زغم  رد  یصوصخم  تاعالطا  نامزاسب  هدرک و  يرادربسکع  دنراد  رارق  ندب  فارطا  رد  هک  ابیز  تشز و 

. تسا زغمب  اهنآ  ندناسر  فلتخم و  ياهگنهآ  اهادص و  يروآ  عمج  طبض و  رومأم  هک  یتوص  جاوما  هدنریگ  هاگتسد  ای  شوگ » - » 2
يروآ عمج  طیحم  عضو  زا  ار ، تمـسق  نیاب  طوبرم  همزال  تاعالطا  هک  تبوطر و ...  امرـس و  امرگ و  شجنـس  هاگتـسد  اـی  هسمـال » - » 3

. دهدیم لیوحت  زغمب  هدرک و 
يزیر رایـسب  ءازجا  هلیـسوب  هک  تسا  طیحم  تادوجوم  ریاس  اهاذغ و  هرابرد  دنمدوس  دیفم و  تاعالطا  يروآ  عمج  رومأم  هک  هماش » - » 4

. دوشیم رادربخ  طیحم  عضو  یگنوگچ  زا  هدش و  رثأتم  ددرگیم ، ینیب  دراو  سفنت  ماگنه  دوشیم و  هدنکارپ  اضف  رد  اهنآ  زا  هک 
هدـعم دراو  دـهاوخیم  هک  تسا  ینوگانوگ  فلتخم و  ياهاذـغ  رب  تراظن  راد  هدـهع  هک  اهاذـغ  لرتنک  یـسرزاب و  نامزاس  ای  هقئاذ » - » 5

هدرک  ادج  مه  زا  ار  دب  بوخ و  هداد و  صیخشت  ار  اهنآ  تیفیک  عون و  معط ، هار  زا  هک  بیترت  نیاب  دوش ،
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اذـغ نآ  نتخیر  نوریب  اـی  ندرب  ورف  يارب  مزـال  تاروتـسد  نآ  لابندـب  دـنکیم و  هرباـخم  زغمب  ًاروف  ار  دوخ  صیخـشت  یـسررب و  هجیتـن  و 

بسانم و ياهاذـغ  ندروخب  ار  ناسنا  دوشیم  كرد  سح  نیا  کـمکب  اذـغ  ندروخ  زا  هک  یتذـل  هطـساوب  ًانمـض  دوشیم . هداد  باـصعاب 
. دنکیم قیوشت  هدش  فرصم  ياهورین  ناربج 

گرزب داتس  نیا  مهم  ياهشخب 

هراشا

: دنراد ار  یلقتسم  هفیظو  تیرومأم و  کی  ره  هک  هتفای  لیکشت  زاتمم  تمسق  ود  زا  باصعا  هلسلس  زغم و  یلک  روطب 
زا دریذپیم  ماجنا  هدارا »  » يور زا  هک  ندب  تاکرح  هیلک  دوشیم و  هدـیمان  یعاخن » یغامد و   » هک تسا  يدارا  باصعا  هلـسلس  لوا - شخب 
 ... نتفگ و نخـس  ندرک ، هاگن  نتفر ، هار  لیبق  زا  ناسنا  يدارا  تاکرح  مامت  هدنامرف  شخب  نیا  رگید : ترابعب  و  دریگیم ، همـشچرس  نآ 

. دشابیم
یمئاد تکرح  اذغ و  مضه  ماگنه  هدعم  تکرح  دـننام  ندـب  يدارا  ریغ  ياههاگتـسد  تاکرح  أشنم  هک  يدارا  ریغ  باصعا  مود - شخب 

هراداب  طوبرم  رماوا  تساهنآ و  لاثما  بلق و 
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دـشاب يدارا  ریغ  دیاب  تاکرح  زا  تمـسق  نیا  هکنیا  تلع  و  دنکیم ، رداص  ناسنا  هدارا  رایتخا و  تلاخد  نودب  ار  اهتمـسق  نیا  زا  کی  ره 

. دنک ادیپ  ماجنا  ًابترم  هدارا  تلاخد  نیرتکچوک  نودب  ارچ و  نوچ و  نودب  دنکیم  اضتقا  هک  تسا  ندب  يارب  اهنآ  دوجو  ترورض  نامه 
: تسا زاتمم  مهم و  تمسق  ود  ياراد  زین  شخب  نیا 

« کیتاپمساراپ  » و کیتاپمس » »

عقاو رد  تسا و  هدعم  بلق و  دننام  ندـب  يدارا  ریغ  ياههاگتـسد  تیلاعف  ندرک  دـنت  ناشراک  هک  دنتـسه  یئاهنآ  کیتاپمـس  باصعا  - 1
! دنراد ار  لیبموتا  زاگ »  » مکح

تاکرح تدش  نتساک  يارب  دنراد و  ار  لیبموتا  زمرت »  » مکح تسا و  روبزم  ياهتیلاعف  ندرک  دنک  ناشراک  هک  کیتاپمساراپ  باصعا  - 2
. دنوریم راکب  روبزم 

هراومه و دـناوتیمن  ندـب  فلتخم  ياههاگتـسد  تاکرح  اریز  تسا ، مزال  يرورـض و  هداعلا  قوف  ناـسنا  ندـب  رد  هلـسلس »  » ود نیا  دوجو 
تسا  باصعا  هلسلس  ود  نیا  تیلاعف  هیاس  رد  دوش ؛ دنت  دنک و  ندب  جایتحا  ندش  دایز  مک و  توافتب  دیاب  دشاب و  تخاونکی 
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مهب اهنآ  لداعت  ود ، نیا  نودب  دوشیم و  قبطنم  ندب  تاجایتحا  عضو  رب  ظفح و  ندـب  ینورد  ياههاگتـسد  يدارا  ریغ  تاکرح  لداعت  هک 

. دتفایم رطخرد  ندب  تمالس  هجیتنلاب  دش و  دهاوخن  تیاعر  زین  ندب  تاجایتحا  نازیم  هدروخ و 
***

زغم ياهشخب  نیرتساسح 

یحور ياه  لمعلا  سکع  زا  يرایـسب  تسا و  هظفاـح  روعـش و  هدارا و  شوه و  زکرم  هک  دـشابیم  خـم »  » زغم ياهـشخب  نیرتمهم  زا  یکی 
قافتا هتـشذگ  رد  هک  یثداوح  ندروآ  رطاخب  بلاطم و  كرد  مهف و  يارب  نیاربانب  تسا . طوبرم  نآـب  اـهنآ  لاـثما  سرت و  مشخ و  دـننام 

. دش خم  نمادب  تسد  دیاب  هداتفا 
یتدـم ات  دـناوتیم  دـشاب  ملاس  وا  یبصع  ياههاگتـسد  ریاس  هکیتروص  رد  دریمیمن و  دـنرادرب  ار  يروناج  خـم  رگا  هک  تسنیا  هجوت  لـباق 

. داد دهاوخ  تسد  زا  یلکب  بلاطم  كرد  يارب  ار  روعش  مهف و  یلو  دنامب  هدنز 
، دوب هدنز  یتدم  ات  هتشادرب و  ار  يرتوبک  خم  هک  بیترت  نیاب  دنا . هدرک  شیامزآ  گس  رتوبک و  يور  ار  عوضوم  نیا 
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ردقنآ دـندروآیم  رد  زاورپب  ار  وا  رگا  و  دریمب ! یگنـسرگ  زا  هچ  رگا  دروخیمن  دادـیمن و  صیخـشت  دـنتخیریم  شولج  هناد  رگا  هراچیب  اما 

! دتفایب دنک و  دروخرب  یعنامب  ات  دیرپ  یم 
هداد تسد  زا  یلکب  ار  دوخ  هظفاح  اما  دندیناسریم  اذغ  واب  یلئاسوب  دوب  هدـنز  هام  ات 18  دنداد و  ماجنا  زین  یگـس  هرابرد  ار  شیامزآ  نیا 

. دوب هداد  تسد  زا  زین  ار  سرت  مشخ و  مهف و  تخانش و  یمن  رگید  تخانشیم  الماک  اًلبق  هک  ار  یصاخشا  دوب و 
هداتفا قافتا  وا  رمع  زا  لاس  دنچ  رد  هک  ار  یثداوح  مامت  روبزم  صخش  دنتشاد ، رب  ار  یسک  خم  زا  یتمـسق  اهیحارج  زا  یکی  رد  دنیوگیم 

! درکیم یئانشآ  مدع  راهظا  دوب  هدرک  ادیپ  یئانشآ  تدم  نیا  رد  هک  یناسک  مامت  اب  هدرب و  رطاخ  زا  یلکب  دوب 
***

! بیجع یناگیاب  نیا 

هدش  یناگیاب  يروآ  تفگش  زرطب  رمع  نارود  کی  تارطاخ  کچوک  وضع  کی  رد  دیا ؟ هدرک  رکف  هظفاح  هوق  هرابرد  چیه 
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سابل و هفایق و  تاصخـشم  مامت  هک  دراد  اجنآ  رد  هناگادـج  صوصخم و  هدـنورپ  کی  هتـشاد  راک  رـس و  يوحنب  اـم  اـب  هک  یـصخش  ره 

. تسا جردنم  نآ  رد  میا  هداد  صیخشت  هک  اجنآ  ات  وا  یمسج  یحور و  تایصوصخ  ریاس  قالخا و 
هدـنورپ زین  دـنراد  دوجو  اـم  یگدـنز  طـیحم  رد  هک  یلئاـسو  اهاذـغ و  فلتخم و  ءایـشا  دـب و  بوخ و  ثداوـح  اـه و  هرظنم  زا  کـی  ره 

. تسا تبث  تالیصفت » سکع و   » اب نوگانوگ  ياه  هنحص  تارطاخ و  همهنیا  کچوک  هظفحم  نیا  رد  و  دراد ، يا  هناگادج 
دنراذـگب رظن  زا  ارنآ  قباوس  دـنک و  هعلاطم  عوضوم  کـی  هراـبرد  دـنک  یم  هدارا  ناـسنا  هکنیا  ضحمب  هک  تسنیا  نآ  بیجع  صاوخ  زا 

ياـه هدـنورپ  یتـح  دوش . یم  مسجم  وا  رکف  لـباقم  رد  تسا  جرد  شـصوصخم  هدـنورپ  رد  هک  نآـب  طوـبرم  تاـنایرج  ماـمت  هلـصافالب 
دناوتب ناسنا  ات  دـنوش  یم  رـضاح  یناعم ) یعادـت  مکحب   ) دـنراد یطابترا  بساـنت و  عوضوم  نآ  اـب  هک  يرگید  صاخـشا  تاـعوضوم و 

. دریگب ار  مزال  میمصت  عوضوم ، نآب  طوبرم  هزات  ثداوح  هرابرد 
هتفر  ترفاسمب  لبق  لاس  هد  هک  دیا  هتشاد  یتسود  امش  الثم :
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دتفایم وا  هفایقب  امش  مشچ  ناهگان  نابایخ  زا  روبع  ماگنه  زور  کی  دیا ، هتشاد  هناتسود  تابسانم  تیمیمـص و  تقافر و  هنوگ  همه  وا  اب  و 
هدنورپ هدش  یناگیاب  وا  هناخرتفد  رد  هک  هدنورپ  نارازه  نایم  زا  زغم  دهدیم . شرازگ  زغمب  هدرک و  يرادربسکع  ًاروف  هفایق  نیا  زا  مشچ  و 
روتـسد ءاضعاب  ًادـعب  دـیامن و  یم  قیبطت  سکع  نآ  اب  هدرک و  نآ  مامت  يور  یلامجا  هعلاطم  کی  دـهاوخ و  یم  ار  سکع  نیاـب  طوبرم 

! دهد یم  ار  نتفگ  دمآ  شوخ  مزال و  ياهتبحم  راهظا  بولطم و  ياه  لمعلا  سکع 
رد وا  زا  یـسکع  طقف  هک  ار  یـصخش  قباوس  میهاوخب  ام  دـشاب و  تعـسو  نیاب  یناگیاب  زکرم  کـی  اـم  تارادا  رد  دـشاب  اـنب  رگا  یتسار 
اما دـماجنا ، لوطب  اههام  اه و  هتفه  دـیاش  میریگب  وا  هرابرد  یتامیمـصت  سپـس  مینک و  هعلاـطم  ادـعب  هدرک و  ادـیپ  اـجنآ  رد  میراد  تسد 

نداد ناشن  یمیدق و  تسود  هفایق  نید  نایم  هکیروطب  دـهدیم  ماجنا  هیناث  کی  زا  رتمک  رد  ار  اهراک  نیا  مامت  ام ، هظفاح  بیجع  هاگتـسد 
! تسا زغم  يدیحوت  تاکن  بئاجع  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دوش ، یمن  ساسحا  يا  هلصاف  چیه  بسانم  ياه  لمعلا  سکع 
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يزور هنابش  هنازور و  نادنمراک 

تسین و روطنیا  هک  یلاح  رد  دـتفایم ، راک  زا  یلکب  زغم  دوش و  یم  لیطعت  یبصع  ياهتیلاعف  ماـمت  باوخ  عقوم  رد  دـننکیم  لاـیخ  یـضعب 
تسا يواسم  يزغم  یبصع و  ياههاگتسد  مامت  یمومع  لیطعت  نیاربانب  دریمیم ، ناسنا  هلصافالب  دنک  ادیپ  تروص  يزیچ  نینچ  اعقاو  رگا 

. دتسیایم راک  زا  هیر و ...  بلق و  لیبق  زا  ندب  ساسح  ياههاگتسد  هیلک  اهنآ  لیطعت  اب  اریز  گرم  اب 
هاگراک نیا  يزور  هنابـش  نادـنمراک  تقیقح  رد  هک  هیقب  دوش و  یم  لیطعت  هاگتـسد  نیا  زا  تمـسق  کی  طـقف  باوخ  عقوم  رد  نیارباـنب 

ماگنه هک  تسنیا  دننک  یم  باوخ  زا  اهنیا  هک  يا  هدافتـسا  اهنت  دنهدیم ، همادا  دوخ  راکب  يا  هفقو  نیرتکچوک  نودب  دـندرگیم  بوسحم 
یگتسخ عفر  دنشکب و  یتحار  سفن  دنناوت  یم  دوش و  یم  کبس  ناشراک  تسا ، مک  ندب  ياهیدنمزاین  هکنیا  رظن  زا  تحارتسا ، باوخ و 

. دننک

هابتشا عفر 

كرد  يارب  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  دیابن  هتشذگ  تانایب  زا 

يزور هنابش  هنازور و  www.Ghaemiyeh.comنادنمراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 118 

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

http://www.ghaemiyeh.com


110 ص :
تسا گنر  يرتسکاخ  هدام  نیمه  زا  ترابع  ای  موهوم و  ًاساسا  ای  حور  درادن و  دوجو  باصعا  هلـسلس  زغم و  زج  يزیچ  بلاطم  طبـض  و 

. تسا يزغم  هدام  نیا  یئایمیشوکیزیف »  » صاوخ نامه  میمانیم  ملع » كاردا و   » مانب ار  هچنآ  دشابیم و  زغم  شمان  هک 
، دـشابیمن حیحـص  زین  دوخ  يدوخب  تسا ، طلغ  دـصرددص  تقیقح و  زا  رود  هکنیا  رب  هوالع  هتـشذگ  تانایب  زا  يریگ  هجیتن  روطنیا  اریز 

ملع مهف و  كرد و  هک  تسنیا  دـیآیم  تسدـب  ءاـضعالا ) فئاـظو  ملع   ) يژولویزیف و  یـسانش ، ناور  و  حیرـشت ، موـلع  زا  هچنآ  هکنیا  هچ 
صیخـشت  » و هدـننک » كرد   » هکنیا هن  تسنیا ، نتفر  نایم  زا  ثعاب  نآ  نداتفا  راک  زا  تسین و  نکمم  باصعا  هلـسلس  زغم و  دوجو  نودـب 

. دشاب یم  زغم  نیمه  هدنهد »
میـس یب  یئویدار و  جاوما  هلیـسو  هک  یبلاـطم  زا  ناوتیمن  هدـنریگ  هاگتـسد  نتـشاد  نودـب  دوـش  هتفگ  هک  تسنآ  لـثم  تسرد  بلطم  نیا 

. دوشیم بلاطم  نآ  زا  ندنام  ربخ  اب  دوشیم  شخپ 
مینکیم  كرد  هاگتسد  نیا  هلیسو  ار  بلاطم  هک  میئام  نیا  و  هدننک ، كرد  هن  تسا  كرد  هلیسو  هدنریگ  هاگتسد  ینعی 
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. درادن كرد  روعش و  مهف و  هوق  هاگتسد ، دوخ  الا  و 

طابترا یندب  ياهتیلاعف  ندب و  اب  نآ  هلیسوب  حور  دزاسیم و  لقتنم  حورب  ار  قیاقح  هک  دراد  ار  يا  هدنریگ  هاگتـسد  مکح  عقاو  رد  مه  زغم 
. هدننک كرد  هن  دنتسه  كرد  تلآ  هلیسو و  زغم  باصعا و  هلسلس  هکنیا  هصالخ  دنکیم . ادیپ 

دنرادـن لوبق  ار  یتقیقح  نآ  صاوخ  يزغم و  هدام  زا  ریغ  هک  يدام  هفـسالف  لباقم  رد  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب  نویحور  یهلا و  هفـسالف 
. درک میهاوخ  حیرشت  بهاذم  دئاقع و   » ياهثحب هلسلس  زا  حور   » ثحب رد  ادخ  تساوخب  هک  دنراد  يددعتم  تالالدتسا 

: تسا هتکن  ود  تشاد  هجوت  نآب  اجنیا  رد  تسا  مزال  هک  يزیچ 
زج یبلطم  دوشیم  هدید  یعیبط  مولع  رد  هک  نآب  طوبرم  صاوخ  باصعا و  هلـسلس  زغم و  هب  طوبرم  ياهثحب  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  لوا -

یعقاو هدـننک  كرد  تسا و  تیفیک  هچب  طابترا  نیا  هکنیا  اـما  و  دـنکیمن ، تباـث  باـصعا  هلـسلس  زغم و  اـب  ار  مولع  تاـکاردا و  طاـبترا 
!. تسا یفسلف  ياهثحب  ًارصحنم  حور  یفن  تابثا و  هار  نیاربانب  دراذگیمن ، ام  رایتخا  رد  هراب  نیا  رد  یحیضوت  هنوگچیه  تسیچ ؟
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حور میناوتیمن  زاب  مینک  رظنفرص  مه  حور  درجت  تالالدتسا  زا  ام  رگا  اریز  درک  هابتشا  حور  دوجو  لصا  اب  دیابن  ار  حور  درجت  هلأسم  مود 

ضرفب ینعی  دنکیم . تابثا  زغم  باصعا و  هلسلس  ءاروام  ار  یئورین  دوجو  هک  میراد  یتالالدتسا  هکلب  مینادب  نآ  ياهتیلاعف  زغم و  نامه  ار 
. مینک راکنا  میناوتیمن  ارنآ  دوجو  لصا  زاب  میریذپن  یفسلف  قیقد  ینعم  نآ  اب  مه  ار  حور  ندوب  درجم  هکنیا 

***

؟ دزاسیم روعش  هنوگچ  روعش  یب  تعیبط  یسانشادخ : سرد 

قیقد يردقب  باصعا  هلـسلس  زغم و  نامتخاس  تسین و  یناور  یحور و  ياهثحب  یگدیچیپ  هب  یثحب  چـیه  ناسناب  طوبرم  ياهثحب  نایم  رد 
و دراذـگیم ، راگدایب  دوخ  زا  ندـب  مامت  رد  یمهم  راـثآ  یبصع  يزغم و  ياـه  هدرپ  اهلولـس و  رد  يرییغت  نیرتکچوک  هک  تسا  فیرظ  و 

. تسا لکشم  الماک  زغمب  طوبرم  ياهیحارج  تهج  نیمهب 
اجنیا رد  دیحوت  لئالد  ناهرب و  دهاوش و  هنیمز  نیا  يور 
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روک و تعیبط  قولخم  ار  باسح  تقد و  مظن و  همهنیا  دوخ  لوصا  قبط  دـنهاوخیم  هک  يدام  نادنمـشناد  هراچیب  تسا ، رتشیب  اـج  همه  زا 

! مینادب روعش  لقع و  قلاخ  ار  روعش  دقاف  لقع و  یب  تعیبط  میهاوخب  ام  هک  تسین  نیا  زا  رتروآ  تفگش  يزیچ  دننادب . رک 
رتمک دنراد  یصصخت  یحور  مولع  یـسانشناور و  ياه  هتـشر  رد  هک  ینادنمـشناد  نایم  رد  هدش  ثعاب  هک  تستاهج  نیمه  عومجم  دیاش 

 ... دوش هدید  ادخ  رکنم  يدام و  بتکم  رادفرط 

؟ دزاسیم روعش  هنوگچ  روعش  یب  تعیبط  یسانشادخ : www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 122 

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

http://www.ghaemiyeh.com


114 ص :

؟ دزاسیم روعش  هنوگچ  روعش  یب  تعیبط  یسانشادخ : www.Ghaemiyeh.comسرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 123 

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

http://www.ghaemiyeh.com


115 ص :

ناهایگ نارادناج و  ناهج  رد  شنیرفآ  ياهیتفگشزا  يا  هشوگ 

هراشا

. دننکیم زاورپ  نوناق  کی  قبط  نابلخ  نودب  ياهامیپاوه  شافخ و 
! دش یم  یلاخ  هویم  زا  ام  ياهدبس  دندوبن  تارشح  رگا 

. دننک یم  شاف  ار  نیشیپ  نارادناج  رارسا  دنیوگ و  یم  نخس  ام  اب  اهگنس 
. دنوش یم  ام  بیبط  رادرهز  تاناویح  هک  اجنآ 

راوختشوگ ناهایگ 
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قوفام و  ینیب ، هرذ  تادوجوم  ناـسنا ، دروم  رد  ارنآ  زیگنا  تریح  ماـظن  اهیتفگـش و  شنیرفآ و  گرزب  باـتک  زا  دـنچ  يروطـس  نونکاـت 

. میداد رارق  هعلاطم  دروم  کچوک 
رارق یسررب  دروم  ار  هملک  دنچ  رتحیحـص ، ای  رطـس ، دنچ  مه  ناهایگ  تاناویح و  ناهج  هدرتسگ  گرزب و  لصف  زا  تسا ، بسانم  نونکا 

. دراد ار  نآ  هملک  کی  مکح  گرزب  باتک  کی  هک  تسا  راد  هنماد  عیسو و  يردقب  لصف  نیا  اریز  میهد ،
زا یکی  هک  تارشح  اهنت  دینک  رکف  نونکا  تسا ، هدش  هتخانـش  نادنمـشناد  هلیـسو  هب  هرـشح  عون  رازه  زا 500  شیب  نونکات  دـنیوگ  یم 

. تسا اپ  رب  یئاغوغ  هچ  هایگ  رادناج و  ناهج  عومجم  رد  دنراد  عونت  همهنیا  دنتسه  نارادناج  عاونا 
***
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نابلخ نودب  ياهامیپاوه  شافخ و 

یکیرات رد  شزاورپ  اما ، تسا  بیجع  شزیچ  همه  بش » دایـص   » نیا تسا ، شافخ »  » ای هرپ » بش   » بیجع ناگدنرپ  زا  یکی  کش  نودـب 
! رتبیجع همه  زا 

زا يا  هزات  رارـسا  دوش  ثحب  نآ  هرابرد  ردق  ره  هک  تسا  بلاج  يردـقب  عنامب » دروخرب  نودـب  بش  یکیرات  رد  شافخ  عیرـس  تکرح  »
. دیآیم تسدب  زیمآرارسا  هدنرپ  نیا 

نآ اب  قلطم  یکیرات  تملظ و  رد  هقلخلا  بیجع  ناویح  نیا  هنوگچ  ارچ و  هک : دنا  هدرک  ثحب  دایز  هراب  نیا  رد  یعیبط  مولع  نادنمـشناد 
زاورپ نانچنآ  تملظ  رد  وا  دشاب ؟ هتشاد  عنامب  دروخرب  زا  یتشحو  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  دنکیم ، زاورپ  فرط  رهب  تراسج  تعاجش و 

! باتفآ رون  وترپ  رد  رتوبک  هک  دنکیم 
زاورپ بش  تملظ  نآ  رد  اصعب ! تسد  تسیابیم  ًامتح  تشادیمن  دوخ  هار  رس  رب  عناوم  دوجو  زا  عالطا  يارب  يا  هزات  هلیسو  وا  یتسار  رگا 

. دنک
رگا هکلب  دنکیمن ، زاورپ  اصعب  تسد  اهنت  هن  هکیلاح  رد 
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لامک اب  وا  دننک  سبح  دنا  هدیـشک  نآ  رد  فرط  ره  زا  فلتخم  تاهج  رد  میـس  هتـشر  نیدنچ  هک  یناملظ  کیرات و  قاطا  کی  رد  ار  وا 

زا دنتـسرفب  یمخ  چـیپرپ و  کیراب و  کیرات و  لنوت  رد  ار  وا  رگا  و  دـنک ! دروخرب  اهمیـسب  هکنیا  نودـب  دـنکیم  زاورپ  وسرهب  تعاـجش 
. دشاب هدروخ  لنوت  راویدب  رابکی ، یتح  هکنیا  نودب  دروآیم  رد  رس  لنوت  فرطنآ 

تحایس ریس و  نیا  رد  شافخ  تقیقح  رد  و  دننادیم ، وا  دوجو  رد  رادار »  » هباشم یتیـصاخ  لولعم  ار  شافخ  یئانثتـسا  بیجع و  عضو  نیا 
. شفیعض رون و  مک  ياهمشچ  هن  دشابیم  دوخ  ياهشوگ  نویدم  همه  زا  شیب  هنابش 

: دیونشب هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  حیضوت  نونکا 
رد عنامب  دروخرب  نودـب  دـنناوتیمن  دـنرادرب  ار  شافخ  ياهـشوگ  رگا  هک  هدرک  تباث  یتایبرجت  اب  نیروژ   » ماـنب یـسیوس  دنمـشناد  رفنکی 

! تفای دهاوخ  ماجنا  تراهم  لامک  اب  وا  تکرح  دوش ) هتشادرب  یلکب  ای   ) دشابن ملاس  وا  مشچ  رگا  هک  یلاح  رد  دنک ، زاورپ  یکیرات 
نیفیرگ   » ياهمانب یئاکیرما  دنمشناد  ود  شیپ  لاس  دنچ 
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نابلخ نودـب  ياهامیپاوه  زاورپ  دـننام  تسرد  بش  ماگنه  شاـفخ  زاورپ  هک  دـندرک  فشک  ار  زیگنا  باـجعا  بلطم  نیا  سوبماـماگ   » و

زا نمشد  ياهامیپاوه  ندرک  ادیپ  يارب  ای  دنتسرف . یم  دنهاوخب  هک  يدصقم  رهب  دوش و  یم  تیاده  رادار »  » هاگتسد هلیسوب  اهنت  هک  تسا 
. ددرگیم هدافتسا  نآ 

ثحب رد  دـیبایرد : نآ  زا  زین  بش  ماگنه  ار  شاـفخ  زاورپ  زرط  دـیناوتب  اـت  دـیوش  ربخ  اـب  اـًلامجا  رادار »  » هاگتـسد راـک  زرط  زا  تسین  دـب 
اهنآ لوط  بوانت و  هک  دنتـسه  یجاوما  نامه  جاوما  نیا  توص  ءاروام  جاوما   » ماـنب دـیآیم  ناـیمب  یجاوما  زا  نخـس  کـیزیف  رد  توص » »

. دنمانیم توص  ءاروام  ار  اهنآ  تهج  نیمهب  و  تسین ؛ نآ  كردب  رداق  ناسنا  شوگ  هک  تسا  دایز  يردقب 
کی رد  هکنیمه  یلو  دور ، یم  شیپ  اج  همه  جاوما  نیا  دننک  داجیا  اضف  رد  يوق  هدنتسرف  ءدبم  کی  هلیـسوب  ار  یجاوما  نینچ  هکیماگنه 

. ددرگیم زاب  دوخ  ءدـبم  يوس  هب  ددرگ و  یم  سکعنم  رگید ) عنام  ره  ای  نمـشد ، ياـمیپاوه  دـننام   ) دـنک دروخرب  یعناـمب  اـضف  زا  هطقن 
رد ام  هک  یئادص  دننام  تسرد 
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. ددرگیم زاب  ام  يوسب  میهد و  یم  عفترم  راوید  کی  ای  هوک  کی  ربارب 

نامز هبـساحم  اـب  ینعی  ددرگ . یم  صخـشم  ـالماک  عناـم ) دوجو  لـحم  هطقن و  نییعت  اـب   ) جاوما نیا  هار  رـس  رب  عناـم  دوجو  بیترت  نیاـب 
. درک باسح  زین  ار  عنام  نآ  هلصاف  لحم و  ناوت  یم  نآ  تیفیک  جاوما و  نیا  تشگزاب 

یم هاگآ  یبوخب  رگید  یتشک  ای  لـحاس  ندـش  کـیدزن  زا  یهاـگآ  يارب  رادار  زا  اهـسونایقا  ناـیم  رد  هنابـش  تکرح  ماـگنه  زین  اـهیتشک 
. دنوش

ياهزاورپ رد  هلیسو  نیا  زا  هنوگچ  درگ  بش  هدنرپ  نیا  مینیبب  دیاب  میدرک  لصاح  یئانشآ  الامجا  رادار »  » هاگتـسد راک  زرط  اب  هک  نونکا 
؟ دراد دوجو  یهاگتسد  نینچ  هدنرپ  نیا  کچوک  هثج  رد  یتسار  ایآ  دنکیم و  هدافتسا  هنابش 

هظحل نامه  رد  میروآ و  رد  زاورپب  یقاطا  رد  ار  یـشافخ  رگا  دنیوگ : یم  دنباتـشیم و  ام  کمکب  دوخ  لئاسو  اب  نادنمـشناد  اجنیا  رد  زاب 
ناهگان میزادنا  راکب  دنک ، لیدبت  تسا  ندینش  لبق  ام  يارب  هک  یتوص  جاوماب  ار  توص  ءاروام  جاوما  دناوتیم  هک  یصوصخم  نوفورکیم 

توکس  یبیجع  شارخشوگ  همهمه 
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ءاروام جاوما  هبترم  یلا 60 »  30  » هیناث ره  رد  زاورپ  لاح  رد  ادص  رس و  یب  مارآ و  هدنرپ  نیا  دوشیم  مولعم  و  دنکشیم ، مه  رد  ار  قاطا  نآ 

نوفورکیم نآ  ـالثم  میهد ، ماـجنا  تسا  تحارتـسا  لاـح  رد  هک  یـشافخ  هراـبرد  ار  شیاـمزآ  نیا  رگا  دتـسرفیم ،! نوریب  دوخ  زا  یتوـص 
لاح رد  وا  هک  دهدیم  ناشن  هبرجت  و  میونـشیم ، يرتفیفخ  روطب  ار  ادص  رـس و  اغوغ و  نامه  زاب  میربب ، شافخ  هنال  کیدزن  ار  صوصخم 

. دیامنیم رارکت  ار  راک  نیا  هبترم  هیناث 10  ره  رد  تسا و  یتوص  ءاروام  جاوما  ندنکارپب  لوغشم  زین  تحارتسا 
تـشگزاب وا  دوخ  يوسب  ددرگ و  یم  سکعنم  دـنک  دروخرب  یعنامب  هاگ  ره  دوش و  یم  هدـنکارپ  اضف  رد  ًاـبترم  جاوما  نیا  تسا  یهیدـب 

!. دهدیم ربخ  واب  هار  رس  رب  ار  عناوم  دوجو  دنکیم و 
مادک رد  ددرگ  یم  سکعنم  هک  یجاوما  هدنریگ  هاگتسد  نینچمه  هدنتسرف ، هاگتسد  نیا  هک  تسنیا  دنامیم  یقاب  اجنیا  رد  هک  یلاؤس  اهنت 

؟ دراد رارق  شافخ  وضع 
دیلوت شافخ  هرجنح  هلیسوب  جاوما  نیا  يوق  لامتحاب  دنیوگ  یم  هتشادرب و  هدرپ  زین  زار  نیا  يور  زا  نادنمشناد 
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. تسا هیرظن  نیا  دهاش  هتخاس  زاتمم  رگید  نارادناتـسپ  مامت  زا  ار  وا  هک  نآ  دنمورین  تالـضع  اب  وا  هرجنح  بیجع  نامتخاس  و  دوش ، یم 

ساکعنا دوخ  شوگ  هلیسوب  دتسرف و  یم  جراخب  ینیب  ياهخاروس  هار  زا  درک  اجیا  دوخ  گرزب  هرجنح  اب  ار  جاوما  نیا  هکیماگنه  شافخ 
هدهع رب  ینیگنـس  مهم و  رایـسب  هفیظو  هک  تسنیا  زا  یکاح  مه  وا  شوگ  بیجع  هداعلا  قوف  نامتخاس  دـنک ، یم  طبـض  یبوخب  ار  جاوما 

. تسا جاوما  ساکعنا  طبض  نآ  هفیظو  يرآ  دراد ،
***

، تسا هدروآ  دوجوب  درگ  بش  هدـنرپ  نیا  زیچان  کـچوک و  هثج  رد  ار  زیگنا  تریح  بیجع و  هاگتـسد  ود  نیا  هکیـسک  دـینک  رکف  اـمش 
رد وا  هنابش  تکرح  هک  یناوارف  تارطخ  زا  ار  وا  نئمطم  هلیسو  نیا  هانپ  رد  و  هتخومآ ، واب  ار  قیقد  هاگتسد  ود  نیا  زا  هدافتسا  زرط  هوالعب 

؟ دشاب لقع  روعش و  دقاف  تعیبط  دناوت  یم  ایآ  تسا ، هدرک  ظفح  درادرب  رد  اهیکیرات 
ینیطوعامز ! یشقن  زیوالد  نینچ  درآکتسا  يراگدیرفآ  نآ  شیاتس  هتسیاش 
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دندوبن تارشح  رگا 

هراشا

! یمیمص یمیدق و  تسود  ود  اهلگ »  » و تارشح » »
«! تارشح  » يراگتساوخ بلاج  مسارم  و  اهلگ »  » جاودزا

؟ تسا هداد  تارشحب  یسک  هچ  ار  بیجع  رازبا  نیا 
***

زا يدایز  ياه  هتـسد  دـینزب ، ابیز  زبسرـس و  عرازم  اهغابب و  يرـس  دور  یم  یمرگب  ور  مک  مک  اوه  هک  راهب  ياهزور  زا  زور  کی  رد  رگا 
یم فرط  رهب  ادص  رس و  نودب  هتـسهآ و  هک  دینیب  یم  ار  زیر  ياه  هشپ  اه ، هناورپ  یئالط ، ياهـسگم  لسع ، ناروبنز  کچوک ، تارـشح 

. دنیامن یم  زاورپ  رگید  هخاشب  هخاش  نیا  زا  دنور و  یم  يرگید  غارسب  هتساخرب  لگ  نیا  يور  زا  دنود .
. دهدیم نامرف  اهنآب  ًابترم  هداتـسیا و  اهنآ  رـس  يالاب  يدج » يامرفراک  کی   » دـننام يزومرم  يورین  ایوگ  هک  دـنراک  تیلاعف و  مرگ  نانچ 

دوخ هاگراک  رد  تیدج  هقالع و  اب  دنشوپ و  یم  راک  سابل  هک  ینارگراک  هفایق  تساهلگ  گنر  درز  درگب  هتـشغآ  هک  اهنآ  ياهاپ  اهلاب و 
!. تسا هداد  اهنآب  دنراکب ، لوغشم 

دندوبن تارشح  www.Ghaemiyeh.comرگا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 132 

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

http://www.ghaemiyeh.com


124 ص :
: دیوگیم هراب  نیا  رد  نترب » نوئل  روسفورپ   » هک تسا  گرزب  يردقب  تیرومأم  نیا  دنراد ، یمهم  راک  تیرومأم و  مه  یتسار 

«! ... دنام دهاوخ  یلاخ  هویم  زا  ام  ياهدبس  تارشح  دوجو  یب  هک  دنادیم  یسک  رتمک  »
تـسد زا  یلکب  ار  یمرخ  يزبسرـس و  توارط و  نآ  ام  عرازم  اهغاب و  دـعب  ياهلاس  يارب  : » هک مینک  یم  هفاضا  وا  هتفگب  ار  هلمج  نیا  ام  و 

! دنتسه اهلگ  رذب  ناگدننک  هیهت  اه و  هویم  ناگدنهد  شرورپ  عقاو  رد  تارشح  نیاربانب  داد !» دهاوخ 
ار هتکن  نیا  دـبال  دریگ . یم  ماجنا  اهنآ  کمکب  حاقل »  » لمع ینعی  ناـهایگ  یتاـیح  لـمع  نیرتساـسح  هکنیا  يارب  ارچ .؟ دیـسرپیم : ًاـمتح 
مخت و دریگن  تروص  اهنآ  نایم  حیقلت  ات  هک  دنتـسه  هدام  رن و  تمـسق  ود  ياراد  تاناویح  زا  يرایـسب  دننام  اهلگ  هک  دیا  هدینـش  نونکات 

. دمآ دهاوخن  تسدب  هویم  نآ  لابندب  هناد و 
ياه هدرگ  هنوگچ  دنوش و  یم  بذج  مه  يوسب  هنوگچ  درادن  یتکرح  سح و  هک  هایگ  فلتخم  ياهتمـسق  هک  دیا  هدرک  رکف  چیه  یلو 

( دیئوزوتامرپسا  ) درم هفطن  مکح  رد  هک  رن 
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125 ص :
: دوشیم مهارف  اهنآ  نایم  جاودزا  تامدقم  و  دندرگ ، یم  بیکرت  دنراد  ار  لووا )  ) هدام هفطن  مکح  هک  اهکمخت  اب  دنتسه 

«. اهداب  » هدهعب مه  يدراوم  رد  هدش و  راذگاو  تارشح  هدهعب  دراوم  زا  يرایسب  رد  راک  نیا 

ص125 ادخ ؛  يوجتسج  رد 
« تارـشح  » يراگتـساوخب هک  تکربرپ ، نومیم و  كرابم و  جاودزا  نیا  و  تسین ؛ مینک  یم  لایخ  ام  هک  یگداس  نیمهب  عوضوم  نیا  یلو 

: مینارذگ یم  امش  رظن  زا  اجنیا  رد  ارنآ  زارف  دنچ  هک  دراد  يزیگنا  تفگش  ینالوط و  يارجام  تافیرشت و  هچخیرات و  دریگیم  تروص 
***

. یمیمص یمیدق و  تسود  ود  - 1

هدمآ دوجوب  یسانش  نیمز  مود  نارود   » مود همین  رد  اهلگ  ناهایگ و  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیاب  یتاعلاطم  زا  سپ  یعیبط  مولع  نادنمـشناد 
تـسود ود  تروصب  شنیرفآ  يارجامرپ  خیرات  لوط  رد  هشیمه  ود  نیا  و  دندش ، ادـیپ  زین  تارـشح  نارود  نیمه  رد  هکنیا  بجع  و  دـنا ،

. دنا هدوب  رگیدکی  دوجو  لمکم  هدرک و  یگدنز  افو  اب  یمیمص و 
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126 ص :
هدرک هریخذ  دوخ  نب  رد  یمعط  شوخ  رایسب  ینیریش  ینعی  شون »  » یگـشیمه ناتـسود  نیا  ماک  ندرک  نیریـش  تبحم و  بلج  يارب  اهلگ 

لگ نوردـب  هدرک و  هجنر  مدـق  يروراب  حاقل و  تامدـقم  ندروآ  مهارف  رن و  ياه  هدرگ  ندرک  اجباج  يارب  تارـشح  هکیماـگنه  و  دـنا ،
معط شوخ  تارـشح  هقئاذ  رد  يردقب  شزادرپ  صوصخم و  دنق  نیا  دنراذگ . یم  اهنآ  رایتخا  رد  ناگیارب  ار  ینیریـش  نیا  دـنوشیم  دراو 

. دناشک یم  دوخ  يوسب  رایتخا  یب  ار  اهنآ  هک  تسا 
ياهـشیامزآ دنراد ، اهلگ  يوسب  تارـشح  بلج  رد  یمهم  شقن  زین  اهلگ  عوبطم  رطع  ابیز و  گنر  هک  دندقتعم  ناسانـش  هایگ  زا  يا  هدع 

. دنونشیم ار  اهلگ  يوب  دنهدیم و  صیخشت  ار  اهگنر  اهنآ  هک  دنکیم  تباث  هدمآ  لمعب  لسع  روبنز  يور  هک  یفلتخم 
لـسع ناروبنز  و  قوذاب ، ياـه  هناورپ  هک  يروطب  دـننکیم ، وبـشوخ  دـنیارآیم و  تارـشح »  » يارب ار  دوخ  هک  دنتـسه  اـهلگ »  » نیا عقاو  رد 

ار توعد  نیا  زاب  شوغآ  اب  مه  اهنآ  دنناشکیم . دوخ  يوسب  يراگتساوخ »  » ماجنا يارب  ار ، هقیلس  شوخ 
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127 ص :
! دنروخیم مه  ارنآ  ینیریش  هتخاس و  مهارف  ار  راک  تامدقم  يدوزب  هتفریذپ و 

ار لـسع  دـش  هتـشابنا  مه  يور  هک  یماـگنه  دوشیم و  بوسحم  تارـشح  ياذـغ  نیرتیلاـع  هک  تسا  صوـصخم  دـنق  ینیریـش و  نیمه  و 
ياهنامهم  » دننام ار  يرتشیب  رادقم  دنروخیم و  ار  ینیریـش  نیا  زا  يرادقم  دنیآیم  اهلگ  غارـسب  هک  یعقوم  تارـشح  اریز  دـهدیم ، لیکـشت 

. دننکیم هریخذ  دوخ  هنال  رد  هدرب و  دوخ  هارمه  وررپ !»
. دوب دهاوخ  هدوب و  تارشح  اهلگ و  نیب  هراومه  دراد  رارق  لباقتم » عفانم   » ساسا رب  هک  یتسود  تبحم و  نامیپ  نیا 

نوخمه جاودزا  - 2

، رگیدکی اب  کیدزن  نادنواشیوخ  جاودزا  زا  هک  ینادنزرف  هک  تسا  ملـسم  سانـش  تسیز  نادنمـشناد  نایم  رد  زورما  ًابیرقت  عوضوم  نیا 
زا هک  ینادنزرف  زا  دنیآیم  دوجوب  ومع ،) رتخد  ومع و  رسپ  دننام   ) دنمانیم نوخمه  ار  اهنآ  هک 
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128 ص :
. دنرت فیعض  دنیآیم  دوجوب  اه  هناگیب  جاودزا 

دنویپ زا  رتماوداب  رتمکحم و  بتارمب  یحور  یقالخا و  قفاوت  تاهج  يور  رگیدکی ، اب  کیدزن  نادنواشیوخ  یئوشانز  دنویپ  تسا  نکمم 
نوـخمه ریغ  دارفا  جاودزا  هرمث  دـنزرف ، رظن  زا  یلو  دـشاب ، هتــشاد  يراـکنا  لـباق  ریغ  تـیزم  رظن  نـیا  زا  و  دـشاب ، اـه  هناـگیب  یئوشاـنز 

. تساهنوخمه جاودزا  هرمث  زا  رتدنمورین 
نامه زا  يرگید  لگ  هدام  تمـسق  يورب  لگ  کی  ياه  هدرگ  رگا  ینعی  دـنکیم . قدـص  مه  ناـهایگ  رد  عوضوم  نیا  هک  تسنیا  بیجع 

فیعـض لگ  نامه  هدام  ياهکمخت  اب  لگ  کی  رن  ياه  هدرگ  حیقلت  هرمن  هک  یلاح  رد  دش ؛ دـهاوخ  رتلماک  رتهب و  نآ  راب  دنیـشنب  سنج 
. دوب دهاوخ  رت 

اب هک  دوشیم  رایـسب  اریز  تسین ؛ مزال  يدایز  تمحز  لگ  نامه  یگدام  تمـسقت  لگ  کی  ياه  هدرگ  لاقتنا  يارب  هک  دینک  هجوت  نونکا 
، تسین یناسآ  نیاب  يرگیدب  لگ  کی  ياه  هدرگ  لاقتنا  لقن و  یلو  دریگیم ، تروص  لمع  نیا  میسن ، شزو  کی  اب  رصتخم ، ناکت  کی 

نیا  رد  تارشح  رثؤم  شقن  هک  تساجنیا  و 
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129 ص :
لقتنم دوخ  هارمه  هجوت ) نودـب   ) ار اه  هدرگ  دننیـشن و  یم  يرگید  يورب  لگ  کی  يور  زا  هک  دنتـسه  اـهنآ  دـش ، دـهاوخ  نشور  دروم 

. دنزاسیم

مزال رازبا  - 3

لمح يارب  یصوصخم  یگدامآ  اهنآ  هک  دوشیم  رت  نشور  هتکن  نیا  مینک  تقد  اهنآ  ياهاپ  رد  اصوصخم  تارـشح  ندب  رد  رتشیب  هچ  ره 
. دنراد اه  هدرگ  لقن  و 

ندـب رد  رگا  دوشیم . بوسحم  راک  نیا  يارب  یبوخ  رازبا  اهنآ  دولامـشپ  ياهاپ  و  هدـش ، هدیـشوپ  یخاـش  خاـش  ياـهوم  زا  اـهنآ  ياهندـب 
هدید دبس !»  » هیبش مه  يزیچ  دراد  دوجو  اهنآ  بقع  ياهاپ  رد  هک  یصوصخم  ياه  هناش  رب  هوالع  دینیب  یم  دینک  تقد  بوخ  لسعروبنز 

شوناب ارنآ  دوخ  ياذـغ  يارب  دروآیم و  هنالب  دزیریم و  دبـس  نآ  رد  هدرک و  يروآ  عمج  ار  اه  هدرگ  دوخ  ياهاپ  اـب  لـسع  روبنز  دوشیم ،
يا همطل  اهنت  هن  راکنیا  هک  تسا  ناوارف  يردقب  اهلگ  ياه  هدرگ  هتبلا  دزیمآیم ، دراد ) رارق  اهلگ  نیب  رد  هک  یـصوصخم  يدنق  هدام   ) اهلک

يورب  اه  هدرگ  ندیشاپب  يرثؤم  کمک  هناهب  نیاب  ناروبنز  هکلب  دنزیمن  اهلگ  حاقلب 
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130 ص :
. دننکیم رگید  ياهلگ 

هک هدرک  تباث  نادنمشناد  تادهاشم  هکلب  دننیشنب ، فلتخم  ياهلگ  يورب  زاورپ  ره  رد  دنرادن  تداع  اهنآ  هک  تساجنیا  هجوت  لباق  هتکن 
يارب امتح  و  ، ) دـننکیم هدافتـسا  نآ  هدرگ  شون و  زا  و  دننیـشن ، یم  نآ  يور  ًارـصحنم  و  دـنروآیم ، ور  لگ  عون  کی  بناجب  یتدـم  اهنآ 

( دنیامنیم هدافتسا  نآ  يوب  گنر و  زا  لگ  عون  نآ  صیخشت 
نادـنچ دـنهد  لاقتنا  لقن و  رگیدـکیب  ار  فلتخم  ياهلگ  ياه  هدرگ  دننیـشنب و  یلگ  يورب  تعاس  ره  اهنآ  دوب  انب  رگا  تسا  ادـیپ  هتفگان 
لاقتنا لقن و  لگ  عون  نامهب  ار  اه  هدرگ  نامز ، زا  یتدـم  يارب  لگ ، عون  کـی  باـختنا  اـب  اـما  دنتـشادن ، اـهلگ  ندرک  روراـب  رد  يریثأـت 

!. تساهنآ یگدنز  ياهیتفگش  زا  نیا  دنزاسیم و  مهارف  ار  اهنآ  ندش  روراب  هلیسو  دنهدیم و 

. دنک یمن  حیقلت  ار  یلگ  ره  يا  هرشح  ره  - 4

اهلگ حیقلت  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  اهداب  شزو  یتح  دنوشیم و  حیقلت  تارشح  هلیسوب  ًارصحنم  هک  دنتـسه  اهلگ  ناتخرد و  زا  یـضعب 
، درادن يرثا  اهنآ  عضو  رد  دنکیم ، کمک 
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131 ص :
ام حالطصاب  اهنآ  دنیایب ، اهنآ  غارسب  یـصاخ  تارـشح  دیاب  دنوشیمن و  روراب  يا  هرـشح  ره  اب  هک  دنتـسه  اهلگ  زا  یـضعب  رتالاب  نیا  زا  و 

!« دنتسه شوجرید  يزان و  يزان   » یلیخ
زا صاخ  عون  کی  هلیـسوب  طـقف  دـیوریم  کـیزکم  ياـهلگنج  رد  هک  لـیناو »  » تخرد سانـش ) هرـشح  نادنمـشناد  زا  یکی  هتفگب   ) ـالثم

دـشاب هتـشادن  دوجو  نآ  رد  روبنز  عون  نیا  هک  میربـب  ینیمزرـس  رد  ار  روبزم  تخرد  رگا  هکیروـطب  ددرگیم ، حـیقلت  یهوـک  لـسعروبنز 
نیاب صوصخم  هرـشح  نآ  زا  ای  و  میهد ، لاقتنا  لقن و  ار  اه  هدرگ  دوخ  تسد  اـب  یعونـصم  روطب  هکنیا  رگم  ددرگیمن .! روراـب  هجوچیهب 

. دریگ تروص  حاقل  دنک و  ادیپ  ماود  اهنآ  یگدنز  یمیمص  تسود  ود  نیا  يراکمه  اب  ات  مینک  توعد  هزات  نیمزرس 
***

دیحوت زا  یسرد 

: دیسرپیم دوخ  زا  رایتخا  یب  دنکیم  هعلاطم  اهلگ  تارشح و  یگدنز  رد  ار  زیگنا  تفگش  تاکن  نیا  ناسنا  هک  یماگنه 
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132 ص :
؟ هتسب تارشح  اهلگ و  نایم  یسک  هچ  ار  یتسود  تبحم و  نامیپ  نیا 

؟ هداد اهلگب  هک  ار  معط  شوخ  شون  صوصخم و  ینیریش  نیا 
؟ هدیشخب اهلگب  یسک  هچ  ار  هدنشک  عوبطم و  رطع  نیا  ابیز و  بلاج و  گنر  نیا 

زهجم و اهلگ  هدرگ  لاقتنا  لقن و  يارب  ات  هداد  اهنآب  یک  ار  یئالط  ناروبنز  لسع ، ياهروبنز  اه ؛ هناورپ  تارشح ، فیرظ  مادنا  اهاپ و  نیا 
؟ دنشاب هدامآ 

زاغآ مه  اب  شنیرفآ  ناهج  رد  تارـشح  اهلگ و  یگدنز  تایح و  خیرات  ارچ  و  دنهنیم ؟ صاخ  لگ  عونکی  يوسب  ور  یتدـم  ناروبنز  ارچ 
و دنقوذ !؟ اب  هقیلـس و  شوخ  ردقنیا  ارچ  و  دنراد ؟ اهوب  اهگنر و  كرد  يارب  راشرـس  شوه  زیت و  هماش  تارـشح  نیا  هنوگچ  و  ددرگیم ؟

!؟ دنتسه يدج  ردقنیا  اهلگ ) نتخاس  روراب  حیقلت و   ) دوخ یتایح  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  ارچ 
، هتفرگ تروص  یلبق  حرط  هشقن و  نودب  اهنایرج  همهنیا  هک  دنک  رواب  دناوتیم  دشاب - جوجل  مه  ردق  ره  سکچیه - ایآ 
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133 ص :
 ... زگره هن ، تسا ؟ هدروآ  دوجوب  ار  زیگنا  تریح  ياه  هنحص  نیا  دوخبدوخ  یعیبط  روعش  یب  نیناوق  و 

دوجو تساهشناد ، ملع و  نیرتعیسو  اهتردق و  نیرتگرزب  عبنم  هک  یـسدقم  تاذ  هب  فارتعا  زج  یهار  چیه  اهنایرج  نیا  ریـسفت  يارب  هکلب 
روطنامه یتسار  تسا و  هتخیر  دوجو  راوید  رد و  رب  ار  بجع  شقن  همهنیا  حرط  دوخ  نایاپ  یب  تردـق  ملع و  اب  هک  تسوا  يرآ  درادـن ،

!. راوید رب  دوب  شقن  دنکن  ترکف  هک  ره  دیوگیم : يدعس  هک 
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! دنوشیم ام  بیبط  نیگآرهز  تاناویح  هکیئاج 

هراشا

، دوب دهاوخ  رتعطاق  رتعیرـس و  شنیرفآ » رارـسا   » یگدنز و فلتخم  لئاسم  هرابرد  وا  تواضق  دشاب  رتمک  ناسنا  تامولعم  ردق  ره  الومعم 
. ددرگیم رت » طاتحم   » اهتواضق هنوگنیا  رد  دورب  رتالاب  وا  تامولعم  هیاپ  ردق  ره  سکعب ، و 

مکح اهدص  اهناسنا  یگدنز  هدیچیپ  لئاسم  نینچمه  و  یتسه ، رارـسا  داعم ، ءدبم و  هرابرد  سلجم  کی  رد  داوسیب  درف  کی  تسا  نکمم 
. دوب دهاوخن  نینچ  زگره  دنمشناد  درف  کی  ًاملسم  یلو  دیامن ، نیعم  فیلکت  نارازه  ادخ  قلخ  ادخ و  يارب  همدقم  نودب  و  دنک ، رداص 

هتبلا درادـنپ و  یم  هداتفا  اپ  شیپ  هداـس و  یحطـس و  دوخ  رکف  دـننام  ار  اـیند  زیچ  همه  رکف  هاـتوک  یحطـس و  درف  کـی  هکنیا  يارب  ارچ ؟
ناهج  نیا  زا  يا  هشوگ  ره  رد  هک  تفایرد  ناسنا  هک  نیمه  اما  تسین . یلکشم  راک  هداتفا  اپ  شیپ  هداس و  تاعوضوم  هرابرد  تواضق 
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هاگچیه دـشاب ، تاعوضوم  نیرت  هدـیچیپ  تسا  نکمم  ملاع  نیا  تاعوضوم  نیرت  هداس  و  تسا ، هتفهن  وم  زا  رتکیراب  هتکن  نارازه  روانهپ 

. داد دهاوخن  دوخب  ار  یحطس  ياه  تواضق  نینچ  هزاجا 
هکنیا تیاهنیب !   » ربارب رد  چیه   » تقیقح رد  تسا ... ؟ هزادنا  هچ  گرزب  ناهج  نیا  رارسا  قیاقح و  ربارب  رد  ام ، ياهینتـسناد  هعومجم  رگم 

یتیعقاو نامه  نیا  دـهدیمن . لیکـشت  ار  یهجوت  لباق  مقر  هک  تسا  زیچان  يردـقب  ام  ياهینتـسناد  نیا  هک  تسنیا  رطاـخب  چـیه »  » میئوگیم
. دنفرتعم نآب  ناهج  نادنمشناد  هفسالف و  نیرتگرزب  هک  تسا 

یم يزیمآ  ضارتعا  نحل  اب  دننیب  یم  ار  تارشح  زا  يرایـسب  یعفا و  رام و  كانرطخ  رهز  زادگناج و  شین  هکیماگنه  یحطـس  دارفا  الثم :
زگره هن ، دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوتیم  يا  هدـیاف  هچ  يذوم  تاناویح  نیا  دوجو  یتسار  دنتـسه ؟ يا  هغیـص  هچ  تقلخ  ناهج  رد  اـهنیا  دنـسرپ :

! تسا رتهب  دنشابن 
خـساپ هناکدوک  تاـضارتعا  اهـشسرپ و  نیاـب  تسا - مک  هنیمز  نیا  رد  اـهنآ  تاـمولعم  زونه  هکنیاـب  فارتعا  اـب  گرزب - نادنمـشناد  اـما 

: دنیوگیم دنهدیم و 
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زا یکی  دوخ  دـنتقلخ ، عیدـب  لاکـشا  تاـیح و  روطت  زا  يا  هنوـمن  هک  تاـناویح  نیا  بیجع  یگدـنز  ناـمتخاس و  زرط  هکنیا  زا  هتـشذگ 
رهز زا  اهنیا  رب  هوالع  میوشیم ، رتانـشآ  گرزب  ءدـبم  نآ  نایاپ  یب  ملع  تردـقب و  اهنآ  هعلاطم  اـب  و  دـشابیم ، شنیرفآ  ناـهج  ياـهیتفگش 

. دنکیم زاجعا  اهیرامیب  زا  یضعب  نامرد  رد  هک  میزاسب  یشخب  تایح  ياهوراد   » و رهزداپ »  » و ورادشون »  » میناوتیم تاناویح  نیمه  کلهم 

هدنشک مومس 

هدرک رکف  هدنزگ  تاناویح  لاتق  ياهرهز  هرابرد  چیه  یتسار  مینک ، ثحب  هدنـشک  مومـس  نیا  دوخ  هرابرد  هلمج  دـنچ  البق  دـیهدب  هزاجا 
اما تسا ، زیچان  رایـسب  رایـسب  دزاسیم  ناسنا  ندب  دراو  ندز  شین  ره  رد  كانرطخ  برقع  ای  رام  کی  هک  یمـس  رادقم  دـینادیم  ایآ  دـیا ؟

!؟ دنکیم اپرب  یئاغوغ  هچ  دش  نوخ  دراو  هکیماگنه  زیچان  رادقم  نیمه 
. دنتـسه ام  ندب  ناراکتمدخ  نیرتزوسلد  نیرتلاعف و  هک  نوخ  زمرق  ياهلوبلگ  اب  دـندش  نوخ  هطوحم  دراو  هکنیا  درجمب  اهرهز  زا  یـضعب 

ار اهنآ  یهاتوک  تدم  رد  و  دنوشیم ؛ زیوالگ 
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حالطـصا رد  ار  مومـس  عون  نیا  دـتفایم  رطخب  یـسک  نینچ  تایح  دـنیاینرب  رهز  نآ  اب  هزرابم  ماقم  رد  تعرـسب  رگا  و  دـننکیم ، رام  رات و 

. دنمانیم نیزیلومه (1)   » یملع
مامت باصعا  هلـسلس  نداتفا  راک  زا  اـب  تسا  یهیدـب  دـنزادنایم ، راـک  زا  ارنآ  هدراذـگ و  رثا  باـصعا  هلـسلس  يور  ًامیقتـسم  رگید  هتـسد 

نیا دیآیم . ناسنا  غارـسب  یمتح  گرم  نآ  لابندب  دوشیم و  فقوتم  بلق »  » ینعی ندـب  راکدوخ  هبملت  ددرگیم و  شوماخ  یتایح  ياهتیلاعف 
. دنمانیم نیسک (2)  ورون و   » ار اهرهز  زا  هتسد 

دـنراذگیم و یبیجع  رثا  اه » هیلک   » يور ًاصوصخم  تسا و  ندـب  ياـهتفاب  ندومن  عیاـض  ندرک و  هراـپ  ناـشراک  مومـس  زا  يرگید  هتـسد 
. تسا تیمومسم  یمتح  مئالع  زا  دراوم  هنوگنیا  رد  راردا »  » رد نوخ  ندش  ادیپ  تهج  نیمهب  دنربیم ، نیب  زا  ارنآ  ياهتفاب 

هقطنم تعسو  ریثأت و  تعرس  تروص ، ره  رد  و  بورکیم » نودب   » و راد » بورکیم  : » دنتـسه مسق  ود  رب  مومـس  هک  تسناد  دیاب  زین  ار  نیا 
هرذ  کی  تسا ، بیجع  اهنآ  ذوفن  لمع و 

 Hemolysines - 1

 Neurotoxines - 2
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! تردق همه  نیا  اب  عیام 

یعافد مهم  هبرح  کی 

، دنا هدشن  هدیرفآ  ام  یتحاران  رازآ و  يارب  دنتـسه  نیگآرهز  تاناویح  رایتخا  رد  هک  یمومـس  اهـشین و  هک  دـینک  هجوت  هتکن  نیاب  نونکا 
رایتخا رد  هک  نادند ) شین و   ) نآ قیرزت  هلیسو  هدنشک و  هدام  نیا  تساهنآ . نانمشد  ربارب  رد  اهنآ  يارب  یعافد  نئمطم  هلیـسو  کی  اهنیا 
تسرد رگا  دنوشن . دوبان  ءاقب » عزانت   » هنحص رد  ناشدوخ  هک  تسنیا  يارب  هکلب  تسین ، ام  ندرک  دوبان  يارب  تسا  تاناویح  زا  هتـسد  نیا 
هلیـسو نیا  زا  رگا  و  دنتـسه ، یتمواقم  مک  اپ و  تسد و  مک  تاناویح  یعافد  هلیـسو  نیا  زا  رظن  عطق  رادرهز  تاـناویح  دیـشاب  هدرک  تقد 

. دندشیم دوبان  رتیوق  نارادناج  ياپ  تسد و  ریز  يدوزب  دندوب  مورحم 
راکب قیرزت و  يارب  نادند » شین و   » لیبق زا  هلیسو  چیه  اما  دنراد  رایتخا  رد  یکانرطخ  مومس  تاناویح ، زا  يا  هراپ  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
هداعلا قوف  رهز  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  یئاه  هدغ  وا  ندـب  تسوپ  ریز  رد  هک  غزو   » زا یعون  دـننام  دـنرادن ، دوخ  نانمـشد  هیلع  نآ  ندرب 

زا رتکانرطخ  یتح  یکانرطخ -
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. تسا دوجوم  هدنشک - ياهرام 

وا ندب  تسوپ  ریز  رد  مس  نیا  دوجو  لاح  نیع  رد  اما  درادـن  هدنـشک  رهز  نیا  زا  يرادرب  هرهب  تردـق  رهاظب  هچرگ  فیعـض  ناویح  نیا 
! دننکن ار  هانپ  یب  ياهغزو  نیا  تشوگ  ندروخ  سوه  زگره  شیامزآ  هبترم  کی  اب  ات  دنک ، همیب  نانمشد  ربارب  رد  ار  يو  هک  تسا  یفاک 

! اهرهز ینامرد  صاوخ 

مه و  دنتـسه ، رثؤم  الماک  يوراد  اـی  جـالع  اـهنت  اـهیرامیب ، زا  يا  هراـپ  رد  ینعی  دـنراد ، یناـمرد  صاوخ  مه  اـهرهز  دـینکن  بجعت  رگا 
تیـصاخ هک  هتفر  راکب  یئازجا  نیگآرهز  تاناویح  ياـهرهز  بیکرت  رد  هک  ینعم  نیاـب  دـنراد . هباـشم  ياـهرهز  ندرک  یثنخ  تیـصاخ 

. دزاس راکشآ  ار  دوخ  رثا  دناوتیمن  تسا  مک  نآ  رد  دوجوم  مس  رادقمب  تبسن  نآ  رادقم  نوچ  یلو  دراد ، مس  دض  »
. میروآ یم  تسدب  نآ  زا  رهزداپ )  ) رهز دض  رثؤم  الماک  یعیبط و  يوراد  کی  مینک  ادج  هیقب  زا  ار  ءازجا  نیا  میناوتب  رگا  نیاربانب 
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دض  » هدام نیا  تیصاخ  زا  هدافتسا  ساسا  رب  یئاهمرـس  اهنـسکاو و  دنا  هتـسناوت  نادنمـشناد  و  تسا ، هدش  یلمع  زورما  عوضوم  نیا  ًاقافتا 

. دنشخب تاجن  گرم  زا  ار  نیمومسم  زا  يرایسب  نآ  کمکب  و  دننک ، هیهت  دراد  دوجو  تاناویح  رهز  رد  هک  رهز »
. دیدرگ فشک  سکیلاسیف   » و دنارترب » لیرباگ   » مانب يوسنارف  دنمشناد  ود  هلیسو  راب  نیتسخن  نسکاو  نیا 

رهز ربارب  رد  وا ، نــس  زا  زور  نتـشذگ 15  زا  سپ  اما  دریم  یم  دزگب  ار  یعفا  دازون  کـی  یگرزب  یعفا  رگا  هک  دـهدیم  ناـشن  اهـشیامزآ 
هک رهز  دض  هدام  اما  دراد  هدنـشک  رهز  زاغآ  رد  یعفا  دازون  هک  تسنیا  رطاخب  عوضوم  نیا  و  درک ، دهاوخ  ادیپ  تینوصم  دوخ  ناعونمه 
ءزج ود  ره  زا  یبیکرت  وا  رهز  ندش  گرزب  زا  سپ  اما  تسا )! صلاخ  وا  رهز  ینعی   ) تسین دوجوم  نآ  رد  ددرگ  یم  وا  تینوصم  بجوم 

. تشاد دهاوخ 
نخس فلتخم  نارامیب  هجلاعم  رد  نآ  زا  هدافتسا  ینامرد و  تیصاخ  ینعی  لوا  تمسق  رد  اما  اهرهز »  » یمس دض  تیصاخ  تمسق  رد  نیا 

دینادب هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  تسا ، رایسب 
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یم روآدای  ارنآ  زا  هدافتـسا  دروم و  دـنچ  هنومن  ناونعب  هک  ددرگیم  هیهت  يددـعتم  ياهوراد  مومـس  نیا  زا  گرزب  ياهراوتاربال  رد  زورما 

: میوش
. تسا رثؤم  زین  ماذج   » و زازک »  » نامرد رد  دراد و  هلمح  عرص و   » يرامیب هجلاعم  رد  يا  هظحالم  لباق  ریثأت  یگنز   » ياهرامرهز - 1

. دراد یبیجع  رثا  نآ  زا  یشان  ضراوع  مسیتامر و  عاونا  زا  يرایسب  هجلاعم  رد  لسع  روبنز  شین  - 2
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  نیفرم »  » ياجب ناطرس   » هب التبم  نارامیب  درد  نیکست  يارب  يربک   » ياهرام رهز  - 3

؛ تالـضع ضاـبقنا  دـننام : فلتخم  ياـهیرامیب  ناـمرد  رد  هک  دـننکیم  هیهت  یبیجع  يوراد  دـش  هراـشا  ـالاب  رد  هک  غزو  عونکی  ره  زا  - 4
همه هسنارف »  » فورعم ياهروتاربال  زا  یکی  تهج  نیمهب  و  دور ؛ یم  راکب  ددـغ  دـح  زا  جراخ  تاحـشرت  یبلق ؛ ضارما  ءاضعا ؛ یـسحیب 
اهنآ ندب  تسوپ  ریز  ياه  هدغ  رد  هک  یصوصخم  رهز  جارختسا  زا  سپ  هداد و  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  غزو  عون  نیا  زا  رازه  نیدنچ  هلاس 

، هدش هریخذ 
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!. دنریگ رارق  هدافتسا  دروم  ًاددجم  دعب  ياهلاس  يارب  ات  دنادرگیمزاب  دوخ  لحمب  ار  اهنآ 

***
. تسا هدش  فشک  رشب  يارب  زورما  ات  هک  نیگآرهز ، تاناویح  رهز  بیجع  راثآ  صاوخ و  زا  یکچوک  هشوگ  دوب  نیا 

تـسا یتربع  سرد  اهنیا  دزاس . یم  رتانـشآ  عیـسو  ناهج  نیا  راگدـیرفآ  دودـحمان  تردـق  ملع و  نایاپ و  یب  تمظعب  ار  ام  هک  تساهنیا 
ره و  دننک ، تواضق  دنهاوخ  یم  زیچ  همه  هرابرد  دوخ  دودحم  تامولعم  صقان و  تاعلاطم  اب  هک  یـضار  دوخ  زا  هاوخدوخ و  دارفا  يارب 

. دنیاشگ یم  ضارتعا  نابز  ًاروف  دندنام  زاب  تقلخ  رارسا  كرد  زا  اج 
ياهتواضق زا  میزادـنا و  راکب  ار  دوخ  شوه  لقع و  هجرد  نیرخآ  دـیاب  ام  ناـهج  نیا  رارـسا  كرد  يارب  هک  دـنامهفیم  اـمب  قیاـقح  نیا 

. میزیهرپب ًادج  تسا  هاتوک  راکفا  هناشن  هک  هنالوجع 
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دنیوگ یم  نخس  ام  اب  اهگنس 

هراشا

. دنکیمن زواجت  لاس  رازه  دنچ  زا  تسا و  دودحم  رایسب  شرمع  دزاس  یم  انشآ  هتشذگ  راود  اب  تبسن  ار  ام  هک  یخیرات  ياه  هتشون 
. دنا هدش  ادیپ  نیمز  يور  رد  شیپ  لاس  نویلم  دص  دنچ  زا  ناهایگ  نارادناج و  نادنمشناد - هدیقعب  هکیلاح - رد 

رد تایح  مک  مک  فرط  نیاب  نامز  نآ  زا  اما  تشادـن ؛ دوجو  نیمز  يور  رد  یهایگ  روناج و  اـقلطم  لـبق  لاـس  نویاـم  رازهکی  رد  دـیاش 
. دیدرگ زاغآ  يزومرم  رایسب  تروصب  نیمز  يور 

یم تموکح  نآ  رب  دنتخاس و  دوخ  ناگدنوج  ار  نیمز  يور  نارادناتـسپ  لبق  لاس  نویلم  ًابیرقت 60  دنراد  هدیقع  سانشناویح  نادنمشناد 
. دنکیمن زواجت  لاس  نویلیم  دنچ  زا  ناسنا  شیادیپ  خیرات  یلو  دندرک ،

تدم  نیا  لاس ، نویلم  اهدص  نیا  رد  هک  دنادیم  هج  یسک 
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، دندش رهاظ  یبیجع  ناهایگ  ناروناج و  هچ  هداد ، يور  یئاز  تریح  ثداوح  هچ  و  هتشذگ ، نیمز  رب  هچ  هثداح ، رپ  ینالوط و  هداعلا  قوف 

. دندنام یقاب  يا  هدع  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  یتسین  راید  هار  اهنآ  زا  يا  هدع  یلماوع  هچ  رثا  رب  و 
ردـقنآ و  تسا . یتـسه  ملاـع  ياـهامعم  نیرت  هدـیچیپ  لاـح  نیع  رد  نیرتزیگنا و  تفگـش  زا  نـیمز  يور  رد  یگدـنز  تاـیح و  ياـمعم 

. درادن باسح  هک  دنراد  نادنمشناد  تمسق  نیا  رد  باوجالب  ياهلاؤس 
اهنآ هدش  طبـض  خیرات  هکیناسک  يارب  هتفر ؛ ورف  لبق  لاس  نویلم  اهدص  خیرات  رد  نآ  ياه  هشیر  هک  يزیچ  تسین ، مه  بجعت  ياج  هتبلا 

. دشاب موهفم  الماک  تسا  نکمم  هنوگچ  دنک  یمن  زواجت  لاس  رازه  دنچ  زا 
رد هتـشذگ  يارجام  رپ  خـیرات  زا  ینعم  رپ  یحبـش  دـنیوگیم ، نخـس  ام  اب  دنباتـش و  یم  ام  کمکب  اهگنـس ، يرآ  اهگنـس »  » اجنیا رد  یلو 

. دراذگ یم  ام  رایتخا 
اهدص ثداوح  هچخیرات  و  دنراد ، یبیجع  نایب  شوماخ  فرصم و  یب  رهاظب  اهگنس  هتخت  نیا  تخمز ؛ ياههوک  نیا 
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. میزومآیم اهنآ  زا  اهزیچ  رایسب  میوش  انشآ  الماک  اهنآ  نابزب  ام  رگا  دننکیم ، وگزاب  ام  يارب  یبلاج  زرطب  شیب  مک و  ار  لبق  لاس  نویلیم 
هداس گنس  کی  هن  یلو  تسا  یگنس  تاعطق  زا  ترابع  تسادیپ  شمسا  زا  هک  روطنامه  میا ، هدینش  ار  لیـسف   » ای هراوگنـس »  » مان ام  همه 

یکهآ لگ  نایم  رد  يروناج  تسا  هدرک  ظفح  دوخ  رد  لماک  تناما   » اب ار  هتـشذگ  ناهایگ  نارادناج و  راثآ  هک  یکهآ  یئاهگنـس  هکلب 
ياجب دوخ  زا  یتابوسر  هتـسشن و  نآ  ياجب  دوخ  هدروخ و  ًاجیردت  ارنآ  ياهناوختـسا  هتفای ، هار  نآب  کهآ  بآ  و  هدش ، نوفدم  راتفرگ و 

(1). تسا هدنامیقاب  گنس ) تروصب  اما   ) هایگ روناج و  هرشح ، هفایق  نامه  هجیتن  رد  تسا . هدش  رجحتم  هتشذگ و 
دنچ رد  نیمز و  تاقبط  زا  يا  هقبط  هچ  رد  هک  نیاب  هجوت  اب  ار  اـهنآ  رمع  و  تسا ، لـبق  لاـس  نویلم  اهدـصب  قلعتم  یهاـگ  هراوگنـس  نیا 

نیمخت  روطب  ناوت  یم  تسا  هتفرگ  رارق  يا  هطقن 

. تسنآ فورعم  لاکشا  زا  یکی  دش  رکذ  الاب  رد  هچنآ  دنراد و  یفلتخم  ماسقا  اه  هداوگنس  هتبلا  - 1
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. دروآ تسدب 

دنهدیم و رارق  هعلاطم  دروم  یعیبط  مولع  خیرات  هرابرد  دنتـسم  ياهباتک  ناونعب  ار  اه  هراوگنـس  نیا  نادنمـشناد  رفن  نارازه  ایند  رد  زورما 
. دننک یم  لح  نآ  هلیسو  ار  یگدنز  تایح و  ياهامعم  زا  يا  هشوگ 

دنشاب یم  هقلخلا  بیجع  رایسب  ام  رظنت  زورما  هک  یناروناج  تاناویح و  زا  يرامـشیب  عاونا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  اهراوگنـس  نیا  هعلاطم  زا 
. دندرک راذگاو  نارگیدب  ار  هنحص  نیا  دنداتفارب و  ینوگانوگ  للعب  مادک  ره  هک  دنتشاد  یگدنز  ناهج  فلتخم  طاقن  رد 

ناـیاپ یب  تردـق  دودـحم و  اـن  ملع  زا  يا  هزاـت  هناـشن  یگدـنز و  تاـیح و  عونت   » زا يدـیدج  سرد  مادـک  ره  هک  یناـهایگ  ناروناـج و 
یتسه ملاع  گرزب  ءدبم  نآ  ربارب  رد  دزیگنایمرب و  ار  یناسنا  ره  باجعا  اهنآ  تالاح  هعلاطم  هک  دیدرگ ، یم  بوسحم  ناهج  راگدـیرفآ 

. درادیماو عوضخ  میلست و  هب 
هک  ار  يا  هناسفا  تاناویح  نیا  زا  هنومن  کی  اجنیا  رد 
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. مینارذگ یم  رظن  زا  دنا  هدرب  یپ  نآب  دوخ  یملع  ياهشواک  رد  زورما  نادنمشناد 

***

راد نادند  يا  هناسفا  غرم  کی 

رد ار  وا  ياهناوختسا  هبترم  نیتسخن  تسا ، هدیسریم  رتم  کی  هب  وا  ندب  لوط  هک  هدوب  یبیجع  غرم  هتشذگ  راصعا  یمیدق  ناغرم  زا  یکی 
. دندراذگ نآ   (1)« یبرغ غرم   » مان اذل  و  دنتفای . اکیرمآ  برغ 

زا الماک  وا  ناهد  دوب . هدیئور  يا  هدنرب  زیت و  ياهنادند  نآ  رـسارس  رد  ًابیرقت  هک  تشاد  دنبدنب  دـنلب و  يراقنم  هکنیا  غرم  نیا  بئاجع  زا 
! دعلبب اجکی  ار  گرزب  ًاتبسن  یهام  کی  تسناوتیم  یبوخب  دش و  یم  زاب  مه 

. دورب رد  وا  نادندب  زهجم  دنمورین و  ياه  هراورآ  نایم  زا  تسناوت  یم  لکشم  دوب  کباچ  هزادنا  ره  یهام  زیل و  هزادنا  ره  یهام  ندب 
رگانش ناغرم  زا  کیچیه  دوب و  بیقر  یب  يرگانش  رد  وا 

 western bird - 1
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. دندیسر یمن  وا  ياپب  زورما 

الماک ندب  اب  ار  بآ  جاوما  نآ  کمکب  درک و  یم  ار  ینارقیاق  نانامرهق  ياهوراپ  راک  دوب  يوق  ياه  هدرپ  هب  زهجم  هک  وا  دنمورین  ياهاپ 
. دیود یم  دوخ  راکش  لابندب  تفاکشیم و  دوخ  فاص  هلیسو  لکش  یکود 

هلـسلس زا  هچ  رگ  دـنک ، زاورپ  تسناوتیمن  الـصا  دوب  ناوتان  ندرک  زاورپ  رد  تشاد  تراـهم  يرگانـش  رد  هک  همهنیا  اـب  یبرع » غرم   » یلو
. دشیم لاب  ود  ياج  زا  يرصتخم  رثا  وا  ناوارف  ًاتبسن  ياهرپ  ریز  طقف  تشادن ، لاب »  » الوسا دینکن  بجعت  رگا  یلو  دوب ، ناغرم 

لداعت تشادن  تردق  تشاد و  رارق  ندـب  بقع  تمـسق  رد  وا  ياهاپ  اریز  دورب ، هار  تسناوتیمن  مه  یکـشخ  رد  وا  هکنیا  رتمهم  همه  زا  و 
. نتفر هار  ياپ  هب  ات  دوب  رت  هیبش  وراپ  هب  وا  ياپ  هوالعب  و  دنک ، ظفح  نآ  يور  ار  دوخ  ندب 

رد يرگانـش  رد  وا  هن  رگم  دوب ، بآ  رد  همه  وا  تحارتـسا  حـیرفت و  تشگ و  كاروـخ و  باوـخ و  یگدـنز و  تشاد ، یمغ  هچ  وا  یلو 
؟ دوب بیقر  یب  اهایرد  هنحص 
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رد تسیابیم  هک  دوب  نیا  نآ  و  دادیم ، جنر  ار  وا  دوب و  لکـشم  وا  يارب  نآ  ندروآ  رب  هک  یجایتحا  تشاد ، یکـشخب  جایتحا  کی  وا  اهنت 

. دنک يراذگ  مخت  دوبن  يربخ  ایرد  رکیپ  هوک  جاوما  زا  هک  اجنآ  رد  ایرد  لحاس  نامه  رد  یکشخ 
ناوارف شـشوک  دوخ  لسن  ظفح  يارب  دیناسر و  یم  یکـشخب  ار  دوخ  نازیخ  ناتفا و  دوب  یتمحز  رهب  زومرم - ماهلا  کی  قبط  کناویح -

نآ رد  ار  دوخ  مخت  درکیم و  هدافتسا  روانـش ! ياه  هنایـشآ  زا  هکنیا  رتروآ  تفگـش  نیا  زا  و  درک ، یم  يراذگ  مخت  اجنآ  رد  دومن و  یم 
(1). دراذگ یم 

. تسا هدش  هدافتسا  رکراپ » سیروم  یعیبط « مولع  فورعم  نادنمشناد  ياه  هتشون  زا  ثحب  نیا  رد  - 1
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! راوختشوگ ناهایگ 

هراشا

هناسفا ارنآ  يا  هدـع  دـیاش  و  دـسر ، یم  رظنب  یبیجع  زیچ  راوختـشوگ » ناهایگ   » اما میا ، هدینـش  میا و  هدـید  دایـسب  راوخهایگ » تاناویح  »
. دننک روصت 

زا عوضوم  نیا  ًامتح  دراد ، هایگ  فیرظ  مادنا  اب  یبسانت  هچ  تشوگ  یهگناو  دنک ، مضه  دیامن ، دیـص  دنک ، تکرح  دناوتیم  هنوگچ  هایگ 
! تسا نادرگناهج  ناحایس و  ياهیئوگ  قارغا  ای  هنارعاش  ياهیزادرپ  لایخ 

بجعت رگا  هک  دـنا  هدرک  فشک  راوختـشوگ  ناـهایگ  زا  يداـیز  عاونا  زورما  یعیبـط  مولع  نادنمـشناد  تسین ، نینچ  دیـشاب  نئمطم  یلو 
! دزادنا یم  مادب  ار  دوخ  همعط  یکباچ  اب  و  دنراد ، مه  تکرح  سح و  دینکن 

ناهایگ عون  نیا  یگدنز  بئاجع  زا  دزادـنا  مادـب  دـنک و  ریگلفاغ  ار  اپزیرگ  تارـشح  دـناوتب  هک  یعیرـس  تکرح  مهنآ  تکرح  عوضوم 
. تسا
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دنکیم و شدرگ  دیشروخ  هک  یتمسب  نادرگ  باتفآ  لگ  سوسحم  تکرح  دننام  ناهایگ  تکرح  زا  يا  هداس  ياه  هنومن  هب  هجوت  اب  یلو 
ود نیا  و  درادن ، تیعقاو  نادنمـشناد  رظن  زا  زورما  دندرک  یم  روصت  تاناویح  ناهایگ و  نایم  ًاقباس  هک  ار  یـصخشم  زرم  هکنیاب  هجوت  اب 

. دسریمن رظنب  بیجع  دایز  دنراد ، كرتشم  ياه  هشیر  مه  اب 
فـصولا دـئاز  عونت  و  فلتخم ، هداـعلا  قوف  ياـه  هرهچ  رد  تاـیح  یلجت  و  تسین ، بیجع  زیچ  چـیه  شنیرفآ  ناـهج  رد  هک  تسنیا  قح 

. دزاس یم  نکمم  ناسآ و  رظن  رد  ار  زیچ  همه  هک  تسا  راد  هنماد  يردقب  ناهایگ  ناروناج و 
راکنا ًاروف  دیونـشیم  بیجع  تاعوضوم  زا  هچنآ  : » دـیوگ یم  هک  دـتفا  یم  انیـس  یلعوبا  گرزب  فوسلیف  هتفگ  دایب  ناـسنا  هک  تساـجنیا 

«. دشاب هتشاد  تحص  دیهدب  لامتحا  تسین  تسد  رد  نآ  مدع  رب  یعطاق  لیلد  هک  یمادام  دینکن و 
. دشاب هتشاد  تحص  دیهدب  لامتحا  دیوگ : یم  دیریذپب  كردم  نودب  دیوگیمن : وا  دینک  هجوت 

نادنمشناد  هک  یتاقیقحت  ءاکتاب  ار  ریز  شرازگ  لاح  رهب 
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، دنا هدرک  بیجع  ناهایگ  عون  نیا  هرابرد  هسنارف  یعیبط  خـیرات  یلم  هزوم  ریدـم  نترب » نوئل  روسفورپ   » ًاصوصخم ام ، رـصع  یعیبط  مولع 

: مینارذگیم مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  زا  هدومن و  هیهت 
نیرتفورعم دراد ، دوجو  هسنارف  وشک  رد  نآ  عون  هد  اهنت  هک  هدـش  هدـید  راوختـشوگ  هاـیگ  عون  نونکات 450  دنیوگ : یم  نادنمـشناد  نیا 

: تسا ریز  ناهایگ  اهنآ 

دنادوردلآ - 1

سونایقوا لحاس  رد  روشک و  نیا  برغ  رد  هک  دـنوریژ »  » تلاـیا رد  هسنارف  روشک  رد  هک  تسا  يراوختـشوگ  ناـهایگ  زا  یکی  هاـیگ  نیا 
. دیور یم  دراد ، رارق  سلطا 

رایـسب عقاو  رد  یلو  هداس  ًارهاظ  نآ  ناـمتخاس  دـنمان . یم  ریگ  سگم  اـیراوخ  سگم  هاـیگ  ارنآ  اذـل  تسا و  سگم »  » هاـیگ نیا  كاروخ 
. تسا زیگنا  باجعا 

یصوصخم يالول  هلیسوب  هتفرگ و  رارق  مه  ربارب  رد  زاب  باتک  هحفص  ود  دننام  هک  تسا  یصوصخم  يا  هچراپ  ود  گرب  ياراد  هایگ  نیا 
هایگ  نیا  ياهگرب  يور  تسا . هدیبسچ  مهب  نیئاپ  زا 
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. تسا هدیناشوپ  یساسح  ياهکرک  ار 

هتسب تعرـسب  روبزم  هحفـص  ود  دنک ، ادیپ  سامت  اهکرک  نیاب  وا  ندب  ای  اهاپ  ددرگ و  کیدزن  نآب  هتـشگرب  تخب  سگم  کی  هکیماگنه 
ءزج مضه و  اجیردت  دنک  یم  حشرت  گرب  زا  هک  یصوصخم  هریـش  رثا  رب  هرخالاب  و  ددرگ ، یم  ینادنز  نایم  نآ  رد  کناویح  دوش و  یم 

!. دوش یم  هایگ  ندب 

هنوید - 2

ماگنه نآ  ياهگرب  تاحفـص  ضابقنا  هک  زایتما  نیا  اب  دـشاب ، یم  یئـالول » هلت   » هب زهجم  هک  تسا  راوخ  هرـشح  ناـهایگ  زا  رگید  یکی  - 
هقطنم کی  هایگ  نیا  دربب .! تمالـسب  ناج  دنک و  رارف  نآ  ماد  زا  دناوت  یم  يا  هرـشحرتمک  هک  دریگ  ماجنا  عیرـس  يردـقب  هرـشح  سامت 

. ددرگیم بوسحم  تارشح  هنوگنیا  يارب  یمتح  گرم 

ازرورد - 3

یکیراب  ياهکخاش  نآ  يور  هک  تسا  یگنر  خرس  ياهگرب  ياراد  دیور  یم  هی » يوبمار   » ياهلگنج رد  هک  هایگ  نیا 
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. دراد دوجو  يا  هدغ  اهنآ  زا  کی  ره  ياهتنا  رد  دوش و  یم  هدید  وم  هب  هیبش 

ناهگان دنیـشنب ، هایگ  نیا  ياهگرب  يور  هدرکادیپ  ار  یجند  مارآ و  هطقن  هکنیا  نامگب  ربخیب  دنک و  مگ  ار  هار  كولفم  سگم  هکیماگنه 
. دنناشکیم گرب  نوردب  هتسب  تسد  ار  وا  دنزیر و  یم  وا  رس  يور  فارطا  زا  اهکخاش 

تلاح نیاب  زور  دنچ  تسا  نکمم  دیآ و  یم  رد  لماک  ضابقنا  لاحب  تعاس  عبر  کی  زا  سپ  ًابیرقت  هدـش و  ضبقنم  اجیردـت  گرب  دوخ 
تسا روبجم  گرب  هدنبسچ  تاحشرت  نایم  رد  اریز  تشذگ ، دهاوخ  اونیب  هرشح  نآ  رـس  رب  هچ  زور  دنچ  نیا  رد  دنادیم  ادخ  دنامب ، یقاب 

. ددرگ هایگ  بذج  هدش و  مضه  ًاجیردت 

ستناپن - 4

دوجو کچوک  هزوک  هب  هیبش  يزیچ  هایگ  نیا  کیراب  هخاـش  ياـهتنا  رد  تسا . راوختـشوگ  ناـهایگ  عون  نیرت  بیجع  زا  یکی  هاـیگ  نیا 
. تسا زاب  يداع  لاح  رد  هک  دراد  یصوصخم  برد  و  تسالاب ، فرطب  ور  نآ  هناهد  هک  دراد 
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: مینک هظحالم  هک  دوشیم  نشور  یماگنه  رطخ  نیا  تیمها  دشاب  یم  اوه ! رد  رس  طایتحا و  یب  تارشح  يارب  یکانرطخ  ماد  هزوک  نیا 

مـشچ نآ  زا  تسا  نکمم  رتمک  تسرپ  مکـش  تارـشح  هک  دراد  دوجو  ینیریـش  كانبـسچ و  لـسع  هشیمه  اـه  هزوک  نیا  نورد  رد  ـالوا 
! دروخ یم  مشچب  زین  هزوک  ینوریب  رادج  يور  لسع  نیا  هروتسم  هکنیا  صوصخب  دنشوپب 

ابیز گنر  نیا  نیریـش و  لسع  نآ  دـناشکیم . دوخ  يوسب  ار  قوذ  شوخ  تارـشح  هک  تسا  فافـش  ابیز و  يردـقب  اه  هزوک  گنر  اـیناث 
. دنکیم توعد  هزوک  نوردب  ار  اهنآ  دنزیم و  کمشچ  تارشحب 

نآ زا  یـصالخ  زگره  هک  ینادنز  رد  ار  وا  و  دوش ، یم  هتـسب  نآ  هناهد  ًاروف  دـیدرگ  هزوک  دراو  دـش و  سفن  ياوه  ریـسا  يا  هرـشح  رگا 
. دنکیم راتفرگ  تسین  روصتم 

نوریب بذج  لباق  تروصب  ارنآ  هدرک و  ریثأت  هرشح  يور  يدعم  هریش  دننام  نورد  هریـش  دراد و  ار  هدعم  مکح  هایگ  نیا  يارب  هزوک  نیا 
. دروآ یم 
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ریرلوکتوا - 5

زا نآ  ياه  هخاش  دیور و  یم  اهقالتاب  اهبادرم و  رد  هایگ  نیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، راوخ  هرشح  ریگ و  سگم  ناهایگ  زا  رگید  یکی  - 
اب کـشم »  » هب هیبـش  کـچوک  ياـهگرب  اـب  تسا  يدـننام  راون  ياـهگرب  زا  تراـبع  هک  ار  دوخ  ریگ  سگم  ماد  هدـمآ و  ـالاب  بآ  قاـمعا 

ماسقا عاونا و  تسین و  اهنیاب  رـصحنم  راوختـشوگ  ناهایگ  دـش  هراـشا  هک  روطناـمه  دـنارتسگ ....  یم  بآ  حطـس  رب  كرک ، رپ  ياـهناهد 
. دراد یناوارف 

نیا زا  يدایز  ریداقم  دناوتب  رشب  یـسانش  هایگ  ملع  تفرـشیپ  رثا  رب  هک  دیایب  يزور  دننکیم  يراودیما  راهظا  نادنمـشناد  هکنیا  هجوت  لباق 
زا رگید  یضعب  سگم و  گنجب  یعیبط  ملاس  هلیـسو  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دهد و  شرورپ  اهرختـسا  رانک  ای  لزانم  ياه  هچغاب  رد  ار  ناهایگ 

. دورب يذوم  تارشح 
هدافتسا دروم  تارـشح  نتـشک  يارب  الومعم  هکیداوم  اریز  تساهـشک  هرـشح  عون  نیرتملاس  شک  هرـشح  ریگ و  سگم  نیا  تسا  یهیدب 

یلو  دشاب . یم  فیعض  رایسب  ناسنا  يارب  نآ  تیمس  هچ  رگا  تسا  یمس  هدام  عونکی  هرخالاب  دریگ  یم  رارق 
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. دنرادن ار  بیع  نیا  ًاملسم  راوخ  هرشح  ناهایگ  اما  دربیم ، نوریب  یعیبط  تروص  زا  ار  اوه  لاح  ره  رد 

نادنمشناد زا  یضعب  دوش . یم  هدید  راوخ » نومیم   » و راوخمدآ » ناهایگ   » هرابرد ینوگانوگ  بلاطم  نادرگناهج  ناحایـس و  تارطاخ  رد 
، دعتسم ياهنیمزرس  رد  دایز  دشر  رثا  رب  هک  دنـشاب  راوخ  هرـشح  ناهایگ  نامه  زا  يرت  گرزب  عاونا  ناهایگ  نیا  تسا  نکمم  دنیوگ  یم 
هتخاس و سوبحم  دوخ  ياه  هشیر  اـی  اـهگرب ، اـه و  هخاـش  يـالبال  رد  ار  يرتگرزب  تاـناویح  دـنناوتیم  دـنا و  هدرک  ادـیپ  يرتشیب  تردـق 

. دننک بذج  ًاجیردت 
: دزادنا یم  يدعس »  » فورعم رعش  دایب  رایتخا  یب  ار  ام  شنیرفآ  ناهج  رد  بیجع  ياه  هنحص  نیا  هدهاشم 

راوید ! رب  دوب  شقن  دنکن  ترکف  هک  رهدوجو  راوید  رد و  رب  بیجع  شقن  همهنیا 
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؟ ارچ نارکنم  همهنیا  لیلد  همهنیا  اب 

؟ دنتسین ناتسرپادخ  لوا  فص  رد  یعیبط  مولع  نایلوتم  ارچ 

تقیقح نیا  يوجتـسج  و  یـسانشادخ ، هرابرد  ام  قباـس  ياـهثحب  هعلاـطم  ماـگنه  هدرک  لیـصحت  ناـناوج  رکفب  هک  يزیچ  نیتسخن  دـیاش 
تـسنیا دوشیم  اهنآ  رکف  یتحاران  بجوم  دـسریم و  تسا ، هتفهن  یتسه  ناهج  راـنک  هشوگ و  ره  رد  هک  يزیگنا  تریح  رارـسا  رد  گرزب 

: هک
هیاپ دوخ  هک  یعیبط  مولع  ءاملع  زا  يرایسب  ارچ  سپ  تسا ، تعیبط  ناهج  رارسا  هعلاطم  یـسانشادخ  نشور  ياههار  زا  یکی  یتسار  رگا  »

!؟ دنراد رارق  نیدحلم  ناسانشنادخ و  فص  رد  دنرارسا  نآ  ناگدننک  فشک  مولع و  نیا  ناراذگ 
ار ادخ  نآ  بیجع  نامتخاس  تخرد و  گرب  کی  زا  ام 
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ناتخرد ناهایگ و  هعلاطمب  ار  يرمع  هک  یسانش  هایگ  نادنمشناد  ارچ  راکدرک » تفرعم  تسیرتفد  شقرو  ره  : » يدعس لوقب  میـسانشیم و 

!؟ دنا هدربن  یپ  گرزب  تقیقح  نیاب  دنا  هدنارذگ  اهنآ  رارسا  فلتخم و 
ایآ میا ؛ هدروآ  نامیا  سدـقم  تاذ  نآب  میراد  اهنورتون  اهنوتورپ و  اهنورتکلا و  ماظن  متا و  نامتخاس  هرابرد  هک  یـصقان  تاـعالطا  اـب  اـم 

؟ دنشاب هدرواین  نامیا  ادخب  هک  دنوش  تفای  یناسک  یمتا  نادنمشناد  نایم  رد  هک  تسین  روآ  بجعت 
رد لوا  تسد  تامولعم  هک  یئاهنآ  ارچ  هدـش ، هتفرگ  موس  مود و  تسد  زا  ًابلاغ  تعیبط  ناهج  رارـسا  هرابرد  ام  تامولعم  هکنیا : هصـالخ 

تاکن هب  ام  هزادـناب  دـنا . هدـید  دوخ  مشچ  اب  ار  قیاقح  نیا  رگید  لئاسو  اب  اـی  اهپوکـسلت  تشپ  اـی  اههاگـشیامزآ  رد  تساـهنآ و  راـیتخا 
!؟ دنا هدرکن  هجوت  اهنآ  يدیحوت 

تاداریا تشاد ، هدنسیون »  » اب یسانشادخ  عوضومرـس  رب  يراد  هنماد  تابتاکم  هعلاطم  لها  هدرک و  لیـصحت  ناوج  کی  منکیمن  شومارف 
دوخ لکشم  لح  يارب  يا  هداعلا  قوف  قشع  روش و  تشونیم و  نم  يارب  دوخ  ياه  همان  رد  ینوگانوگ 
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« یحور گرزب  دقع   » کی تروصب  هک  دوب  لاکـشا  نیمه  درکیم  یئامندوخ  وا  تاداریا  يالبال  رد  همه  زا  شیب  هک  يزیچ  دادـیم . ناشن 
زا يرایـسب  يارب  داریا  نیا  لاح  ره  رد  دـش . هدوشگ  ًاجیردـت  دـش  هداد  ددـعتم  ياه  همان  یط  هک  یتاحیـضوت  اـب  دوب و  هدـمآ  رد  وا  يارب 

. دوشیم ادیپ  یعیبط ، مولع  نادنمشناد  راکفا  اب  ناشسامت  لئاوا  رد  ًاصوصخم  هدرک ، لیصحت  ناناوج 
***

هزرابم ای  یعیبط  نادنمـشناد  زا  یعمج  تفلاخم  هرظنم  رود  زا  هک  تسا  یناـسک  يارب  رتشیب  داریا  نیا  تیمها  تسناد  دـیاب  همهنیا  اـب  یلو 
رظنب رت  يداع  رت و  هداس  میوش  رتانـشآ  نآ  للع  واه  هشیر  نیفرط و  ياهوگتفگب  ردق  ره  اما  دننکیم ، اشامت  یـسانشادخ  هدیقع  اب  ار  اهنآ 

میهاوخ تسا  هدروآ  دوجوب  نیفلاخم  يارب  ار  رکف  زرط  نیا  هک  یتاهج  هزرابم و  نیا  للع  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  اجنآ  ات  دـنکیم ، هولج  اـم 
: بلطم حرش  کنیا  دیآیم ... ! شیپ  ًاعبط  یئاهتفلاخم  نینچ  تفگ :

***
تحت  هک  بلطم  دنچب  ار  امش  رظن  قوف  داریا  خساپ  رد 
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: مینکیم بلج  دوشیم  هداد  حرش  ریز  نیوانع 

.؟ دیلقت ای  مینک  قیقحت  ایآ  - 1
.؟ دنسانشن ادخ  یعیبط  نادنمشنادهمه  ایآ  - 2

. طلغ ياهریسفت  صقان و  یفرعم  - 3
. درب راکب  ناوتیمن  اج  همه  رد  ار  یعیبط  مولع  سایقم  - 4

. اسیلک پاپ و  زا  ماقتنا  - 5
؟ دراد ار  یتافص  هچ  تسیچ و  اهیدام  رظن  زا  تعیبط  - 6

. یملع رورغ  - 7
***

؟ دیلقت ای  مینک  قیقحت  ایآ 

، دـنامن یقاب  نآ  رد  يدـیدرت  هنوگچیه  ياـج  هکیروطب  میهد ، صیخـشت  یلقع  یعطق  تالالدتـسا  اـب  ار  یعوضوم  اـم  رگا  تسا  یهیدـب 
هدرک و نارگید  زا  هناروکروک  دیلقت  الا  و  دراد ، زاب  میا  هتفایرد  یفاک  قیقحت  هعلاطم و  اب  هچنآ  لوبق  زا  ار  ام  دناوتیمن  نآ  نیا و  تفلاخم 

. میا هدومن  لامیاپ  ار  دوخ  يرکف  لالقتسا  یعطق و  صیخشت 
دنشاب يا  هدیمهف  دنمشناد و  دارفا  ام  نیفلاخم  رگا  يرآ 
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يرتشیب هعلاطم  تقد و  اب  هدرک و  رظن  دـیدجت  دوخ  صیخـشت  تامدـقم  رد  هک  دـنک  باجیا  ام  يارب  دـیاش  ار  هفیظو  نیا  اـهنآ  تفلاـخم 
رتخـسار هکلب  میتفاین - دوخ  لالدتـسا  تامدـقم  رد  یفعـض  هطقن  تاـهج  نیا  همهب  هجوت  اـب  زاـب  رگا  یلو  مینک ، لاـبند  ار  بلطم  ًاددـجم 

نادنمـشناد و تیرثکا  میتسین و  اهنت  هار  نیا  رد  هک  مینک  هظحالم  رگا  ًاصوصخم  میرادرب ، مدق  دوخ  صیخـشت  نامه  لابندب  دیاب  میدش -
. دنهارمه ام  اب  هفسالف 

هعلاطمب تسد  اهنآ  هابتـشا  لـلع  فشک  يارب  دـیاب  دـنا و  هداـتفا  هابتـشا  رد  یللعب  اـم  نیفلاـخم  هک  مینکیم  ادـیپ  ناـینمطا  تروص  نیا  رد 
نیا تسا ...  هعلاطمب  طونم  نآ  لیصفت  تایئزج و  كرد  طقف  مینادیم  ار  اهنآ  هابتشا  ًالامجا  يا  هعلاطم  نینچ  زا  لبق  هتبلا  مینزب ، يرتعیسو 

. دنراد يرکف  یلقع و  لالقتسا  دوخ  زا  هک  تسا  یناسک  مامت  شور 
ياج هک  تسا  يا  هزادناب  ثحب ، نیا  رد  لالدتسا  تردق  تسا ، نیمه  ًانیع  بلطم  یـسانش ) تعیبط  هار  زا  یـسانشادخ  ینعی   ) ام ثحب  رد 

رتخسار ار  ام  راب  ره  هعلاطم  رارکت  رظن و  دیدجت  دراذگیمن ، یقاب  يدیدرت  کش و  هنوگچیه 
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دیدرت ياج  عضو  نیا  اب  دـنقفاوم ، ام  اب  هار  نیا  رد  زین  یعیبط  مولع  ءاـملع  رتشیب  ناـهج و  هفـسالف  تیرثکا  دزاـسیم ، شیپ  زا  رت  نئمطم  و 

ياهثحب نمـض  حورـشم  روطب  میا و  هدرک  فشک  ار  للع  نیا  ام  هناتخبـشوخ  دنا . هتفر  هابتـشاب  یللعب  هلأسم  نیا  رد  ام  نیفلاخم  هک  تسین 
. دش دهاوخ  هداد  حیضوت  هدنیآ 
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نادنمشناد  لد  رد  قح  رون 

؟ دنیوپ یم  داحلا  هار  یعیبط  نادنمشناد  همه  ایآ 

فوفـص رد  هکلب  دنتـسین  سانـشنادخ  اهنت  هن  دنرظن  بحاص  یعیبط  مولع  رد  هک  ینادنمـشناد  رثکا  دننکیم  روصت  یـضعب  هچنآ  فالخرب 
هراپ و  میرادن ) یبهذم  میلاعت  تاروتـسد و  لوبقب  راک  تسا  دیحوت  لوبق  لصا  اجنیا  رد  روظنم   ) دنراد ياج  ناتـسرپادخ  نیدحوم و  لوا 

: دوشیم هراشا  نآ  هنومن  دنچب  کنیا  دزاسیم . سکعنم  ار  دیحوت  میهافم  نیرتیلاع  هک  هدش  لقن  اهنآ  زا  تارابع  يا 
دوجو يارب  يرتیوق  نکـش و  نادـند  نیهارب  ددرگیم  رتعیـسو  ملع  هرئاد  ردـق  ره  : » دـنیوگیم تسا  تئیه  ياملع  ناـگرزب  زا  هک  لـشره » »

؛! دیآیم تسدب  يدبا  یلزا و  دنوادخ 
نادنمشناد  اهناد و  یضایر  یسانش و  نیمز  ءاملع  عقاو  رد 
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«!. دنزاس اپرب  مکحم  ار  ادخ  تمظع  خاک  ینعی  ملع  خاک  هک  دنا  هداد  مه  تسدب  تسد  اهناد  یعیبط  یکلف و 

و  ) دـنکیم ریـس  ار  ام  لقع  هک  تسین  رظن  نیا  زا  اهنت  یعیبط  مولع  تیمها  : » دـیوگیم زورما  گرزب  نادنمـشناد  زا  رگید  یکی  لن » تنوم  »
كرد ار  ادـخ  تمظع  هک  دربیم  الاب  يا  هزادـناب  ار  ام  لقع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ  رتشیب  تیمها  هکلب  دـهدیم ) خـساپ  ام  تاـجایتحاب 

«!. دهدیم تنیز  وا  تاذ  لالجا  باجعا و  تاساسحاب  ار  ام  مینکیم و 
يادـخ : » دـیوگیم دراد ، یهجوـت  لـباق  تاـقیقحت  تایفـشک و  تاـتابن  ناـمتخاس  عوـضوم  رد  هـک  فورعم  اـهناد  یعیبـط  زا  یکی  هـتیل » »

رد ار  وا  متـسناوتن  نم  تسا ! هدرک  روبع  نم  نامـشچ  لباقم  زا  لاعتم  رداق  ناهن و  راکـشآ و  زا  ربخ  اب  گرزب ، یلزا و  يادـخ  ینادواـج ،
. منیب هب  دوخ  لباقم 

تریح بجعت و  تهب و  رد  ارم  حور  ساـکعنا  نیا  هجیتـن  رد  و  دـیدرگ ؛ سکعنم  دـیبات و  حور  هحفـص  رب  وا  تردـق  تمظع و  وترپ  یلو 
تادوجوم  نیا  مامت  رد  و  مدومن ، هدهاشم  تادوجوم  تاقولخم و  مامت  رد  ار  وا  رثا  نم  دوب ؛ هتخادنا 
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هچ دوب ... ؟ هتفر  راـکب  یتوق  تردـق و  هچ  دـنوشیمن  هدـید  مشچب  ًادـبا  هک  یتادوجوم  نآ  رد  اـهنآ ، نیرتـکچوک  رد  یتـح  تاـقولخم  و 

.»؟ دشیم هدید  اهنآ  رد  یفیصوت  لباق  ریغ  لامک  هچ  یلقع ... ؟
: دیوگیم نآ  نمض  هک  دراد  تمسق  نیا  رد  یلصفم  تاملک  یمومع » هبذاج  نوناق   » رکتبم یعیبط و  فورعم  دنمشناد  نتوین » »

رونب طوبرم  هدیچیپ  نیناوق  مامت  مشچ  هدنزاس  هتـسنادیم و  الماک  ار  توصب  طوبرم  نیناوق  نآ ، هدـنزاس  هک  میمهفیم  شوگ  هعلاطم  اب  ام  »
.(1)« میربیم دنکیم  هرادا  صوصخم  مظن  قبط  ار  اهنآ  هک  یگرزب » تقیقح   » نآب یپ  كالفا  مظن  هعلاطم  زا  هتسنادیم و  ار 

کی  ره  هک  ام  نرق  نادنمشناد  نیرتگرزب  زا  رفن  دنچ  نابز  زا  ار  تقیقحنیا  ثحب  نیا  لیمکت  يارب  دیهدب  هزاجا 

رد ادـخ  باتک « يدـجودیرف و  دـمحم  فیلأت  يدام » بهذـم  ياه  هناریو  رب  باتک « يدـجودیرف و  فراعملا  هرئاد  زا  ار  تاملک  نیا  - 1
. میا هدرک  لقن  يوسنارف  نویرامالف  فیلأت  تعیبط »
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. مینک لقن  دنا  هتشاد  صصخت  یعیبط  مولع  زا  يا  هتشر  رد 

. ینورتکلا زغم  حارط  سدنهم  کی  نابز  زا 
فورعم  ناد  كزیف  کی 
هقباس  اب  ناد  یمیش  کی 
قیال  سانش  تسیز  کی 

: میونشب رهام  حارج  بیبط و  کیو 
***

: دیوگیم ینورتکلا » زغم   » حارط يوادهدولک  رتکد  - 1
ود لکـشم  تالداعم  اه و  هیـضرف  یمک  تدـم  رد  دـناوتب  هک  ار  ینورتکلا  نیـشام   » کی حرط  هک  متـشاد  تیرومأم  نم  شیپ  لاـس  دـنچ 

هرخالاب و  مدرک ، هدافتسا  ددعتم  ياهخرچ  یکیناکم و  ورتکلا  ياهبابسا  یبابح و  پمال  اهدص  زا  راک  نیا  يارب  مزیرب . دنک  لح  ار  يدعب 
. دش هتشاذگ  راک  دلیف » یلگنل   » رهش یئامیپاوه  یتروشم  هتیمک  هرادا  رد  کچوک  قاطا  کی  رد  ینورتکلا  زغم   » ینعی نیشام  نیا 

ناوارف  ياهجنر  لمحت  راک و  ینالوط  ياهلاس  زا  سپ 
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رارق ناشیاج  رد  دوخبدوخ  شوهاب  حارط  کی  هلخادـم  نودـب  اه  هرهم  چـیپ و  نیا  هک  منک  لوبق  تسا  لکـشم  نم  يارب  حرط  کی  يور 

. دنشاب هتفرگ 
اهدـص دوخ  هبونب  کی  ره  هک  تسا  یطوبرم  مهب  لاح  نیع  رد  لقتـسم و  رامـشیب  ياهحرط  زا  رپ  ام  طیحم  ياـیند  هک  دـینک  هجوت  لاـح 
تـسا نکمم  هنوگچ  دوب  مزال  یحارط  نم  باسح  نیـشام  يارب  هک  یئاج  دنـشاب . یم  رت  بیجع  رت و  هدـیچیپ  نم  ینورتکلا  زغم  زا  هبترم 

زا يزیچان  ءزج  نم  هک  یتسه  ناهج  يارب  ًاملسم  دشابن ؟ مزال  یحارط  یتسیز  یئایمیش و  یکیزیف و  تایـصوصخ  همهنیا  اب  نم  ندب  يارب 
. تسا مزال  یحارط  متسه  نآ 

هجیتن رد  ای  فداصت »  » هجیتن رد  دیآ : دوجوب  دـناوتیم  هار  ود  زا  دـیراذگب  نآ  يور  دـیتسه ، لیام  هک  يرگید  مان  ره  ای  حرط » مظن و   » نیا
ياهنتمان ياهحرط  نیا  نایم  رد  ام  هک  نونکا  دوشیم ، رتمک  فداصت  لامتحا  دـشاب  رتشیب  بیترت  مظن و  ردـق  ره  هکنیاب  هجوت  اب  و  هدارا .» »

«. منیب یمن  لازیال  ياناوت  يادخب  نامیا  زج  یهار  نم  میا  هتفرگ  رارق 
***
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ناهج يوجتسج  رد  يا ، هتـسه  کیزیف  هب  طوبرم  تاعالطا  هعـسوت  اب  مولع  : » دیوگیم فورعم  نادکیزیف  دنمـشناد  تسف  نیودا  رتکد  - 2
هجیتن رد  ناهج  ماسجا  مامت  هدـمآ و  دوجوب  یلـصا  تارذ  لـباقتم  لـمع  زا  اـهنآ  تاـبیکرت  رـصانع و  ماـمت  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیاـب 

ار صاوخ  نیا  ارچ  هدـمآ و  اـجک  زا  نوتورپ »  » دوخ اـما  هدـش  داـجیا  نوگاـنوگ  عاـضوا  طئارـش و  رد  اـهنآ  صاوخ  اـهنوتورپ و  عاـمتجا 
! دنهدب نآب  یتبثم  خساپ  دنا  هتسناوتن  زونه  مولع  هک  تسیا  هلئسم  تساراد 

رد هدومن و  عضو  ار  تعیبط  تباث  نیناوق  هک  دراد  دوجو  یلاع » ننقم   » کی هک  میـسریم  هجیتن  نیاـب  یعیبط  نیناوق  رد  یـسررب  تقد و  اـب 
. دنریگیم همشچرس  نآ  زا  یعیبط  صاوخ  مامت  هک  تسا  هداد  اهنورتون  اهنوتورپ و  اهنورتکلا و  هب  ار  صاوخ  نیا  شنیرفآ  ماگنه 

و نژوردـیه »  » و نژیـسکا » : » یلـصا رـصنع  هس  تسا ، رت  هدـیچیپ  یلیخ  عوضوم  مینیب  یم  مینک  یم  هاـگن  تاـناویح  ناـهجب  هک  یماـگنه 
بیکرت  اهنآ  اب  رگید  رصانع  زا  یمک  و  تزا »  » يرادقم و  دهدیم ، لیکشت  ار  هدنز  تادوجوم  هیلوا  داوم  نبرک » »
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لاکـشا صاـخ و  ياهتبـسن  هب  هک  دراد  دوـجو  هدربماـن  داوـم  زا  مـتا  اـهنویلم  تاـناویح  نیرتـکچوک  نـیرت و  هداـس  مـسج  رد  دـنا . هتفاـی 

هک دـید  میهاوخ  مینک  باسح  ار  رـصانع  نیا  بیکرت  فداصت و  ناکما  تالامتحا  باسح  اب  رگا  تسا ، هتفای  بیکرت  مه  اـب  یـصوصخم 
. تسا رفص »  » تفگ ناوتیم  هک  تسا  کچوک  يا  هزادناب  هجیتن 

تـسا نکمم  ایآ  دنک . هلخادـم  یعیبط  نیناوق  رد  دـهاوخیم  هک  یناویح  نیمه  میریگب . رظن  رد  ار  ناسنا ) ینعی   ) تاناویح نیرتیلاع  نونکا 
هدارا نینچ  زیگنا  تفگـش  دوجوم  نیا  هدـنزاس  میئوگن  ارچ  دـشاب ؟ هدـمآ  دوجوب  رـصانع » دوخب  دوخ  بیکرت   » رثا رب  ًافداصت  دوجوم  نیا 

؟ تسا هدرک 
هداس هچ  رگ  هملک  نیا  اما  مینک !؟ بانتجا  ادخ »  » ینعی هداس  هملک  کی  زا  نآ  نوگانوگ  تادوجوم  ناهج و  شیادیپ  عوضوم  رد  ام  ارچ 

« دراد ینامسآ  تمظع  هوکش و  یلو  تسا 
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دـصقم يوسب  ایند  یئوگ  تسا . نایامن  تیـشم  مظن و  مینک  هاـگن  وس  رهب  تعیبط  رد  دـیوگیم : روهـشم  نادیمیـش  رلهوب  فلدآ  رتکد  - 3

. تسا نشور  الماک  متا  ملاع  رد  ینعم  نیا  دوشیم ، هداد  قوس  یصخشم 
اـهنورتکلا و هب  عجار  اـم  تاـعالطا  هزادـنا  ره  و  دـنا ، هدـمآ  دوجوب  لدـم  کـی  يور  زا  مویناروا »  » اـت هتفرگ  نژوردـیه »  » زا اـهمتا  ماـمت 

. میوشیم هدام  ناهج  یگنهآ  مه  مظن و  هجوتم  رتشیب  دوشیم ، رتشیب  دنا  هداد  لیکشت  ار  فلتخم  رصانع  هکیئاهنوتورپ 
نیناوق هک  تسادخ  نیا  دـیامن ، داجیا  قلخ و  ار  یعیبط  نیناوق  دـناوت  یمن  یلو  دـنک ، كرد  فشک و  ار  تعیبط  تالوهجم  دـناوتیم  رـشب 

. دنکیم عضو  ار  تعیبط 
«. دناسانشیم واب  رتهب  ار  ادخ  دزاسیم و  رتکیدزن  ادخب  مدق  کی  ار  وا  دنکیم  فشک  رشب  هک  ینوناق  ره 

***
: دیوگیم نوستتسا  هاگشناد  یسانش  تسیز  تمسق  سیئر  رتسچنیو  تربلآ  رتکد  - 4

؟ دنیوپ یم  داحلا  هار  یعیبط  نادنمشناد  همه  www.Ghaemiyeh.comایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 182 

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

http://www.ghaemiyeh.com


174 ص :
اهناشکهک و كالفا و  زا  شنیرفآ ، هوکـشرپ  هاگتـسد  رـسارس  رد  تسا . هدـنز  تادوجوم  تایح  رد  هعلاطم  ای  یـسانش  تسیز  نم  هتـشر  »

. تسین هدنز  تادوجوم  زا  رتابیز  یشقن  اهدیشروخ ،
تسا هتخاس  رـشب  هک  یفرگـش  تالآ  نیـشام  همهنیا  نونکات  ایآ  دیریگب  رظن  رد  تسا  هدیئور  هداج  رانک  رد  هک  ار  يردبـش » هتوب   » نیمه

دشر امئاد  هک  تسا  ینیشام  زیگنا ؛ تریح  روآ و  تفگش  ینعم  مامتب  تسا  ینیشام  ردبش  نیا  دنک ؟ يربارب  وردوخ » هایگ   » نیا اب  دناوتیم 
! ... دهدیم ماجنا  یئایمیش  یکیزیف و  لاعفنا  لعف و  عون  نارازه  زور  ره  دنکیم 

رظن فرص  بهذم  زا  هدرک  باختنا  ار  ملع  هار  سک  ره  دنرگیدکی و  فلاخم  بهذم »  » و ملع »  » هک دنرادنپیم  یماع  صاخشا  زا  يرایسب 
. تفگیم نمب  مناگتسب  زا  یکی  لیصحت  زاغآ  رد  هک  دوب  ینخس  نیا  تسا . هدومن 

نیرتکچوک  نم  نامیا  رد  هک  منک  رارقا  مناوتیم  ترسم  لامک  اب  هعلاطم  لیصحت و  اهلاس  زا  سپ  نم  زورما  هناتخبشوخ  یلو 
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. تسا هدش  رتراوتسا  مداقتعا  هیاپ  زور  هب  زور  هکلب  هتفاین  هار  یلزلزت  للخ و 

كرد رتشیب  ار  وا  شنیرفآ  تردـق و  تمظع و  دسانـشیم و  رتهب  ار  دوخ  يادـخ  نآ  وترپ  رد  صخـش  دـیازفایم و  ناسنا  تریـصب  رب  مولع 
كرـش و راثآ  دـنکیم و  رتدایز  ار  ناسنا  نامیا  يراوتـسا  هبترم  اهدـص  ددـنویپ  یم  عوقوب  ملع  يایند  رد  هک  يا  هزاـت  فشک  ره  دـنکیم ،

یم دیحوت  یسانشادخ و  یلاع  راکفا  هب  ارنآ  ياج  دربیم و  نیب  زا  دراد  دوجو  ام  تادقتعم  نطاب  رد  شیب  مک و  هک  ار  یناهن  ياه  هسوسو 
«!. دشخب

***
: دیوگیم رهام  حارج  دنمشناد و  بیبط  فلدآ  تسنرا  رتکد  - 5

وا ناـمیا  تیوقت  اـب  ار  وا  حور  منک و  ناـمرد  یحارج  یبط و  لـئاسو  اـب  ار  ضیرم  مسج  دـیاب  سپ  نیا  زا  هک  ما  هدرب  یپ  هتکن  نیاـب  نم 
 ... میامن هجلاعم  ادخب  تبسن 

هجوت  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  هدش  یکشزپ  ملع  رد  يرادیب  عون  کی  شیادیپ  اب  فداصم  نم  جاتنتسا  هبرجت و  نیا  ًاقافتا 
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. نارامیب یناور  لماع   » هب ءابطا 

دنراد و یناور  مهم  لماع  کی  دننکیم  هعجارم  بیبط  هب  اکیرمآ  گرزب  ياهرهـش  رد  هک  ینارامیب  دـصرد  هک 80  هدش  تباث  زورما  الثم 
هک تشاد  هجوت  دیاب  زین  ار  نیا  دنهدیمن .! ناشن  دوخ  يرامیب  صیخـشت  يارب  یمـسج  تلع  هنوگچیه  دصرد  نیا 80  زا  یمین  دودح  رد 
. دومن دهاوخ  ادیپ  ارنآ  تلع  دنک  تقد  رامیب  هنیاعم  رد  دشاب و  هجوتم  بیبط  رگا  و  دنتسین ؛ یلایخ  رامیب  دنرامیب ، ًاعقاو  صاخشا  هنوگنیا 

وفع نتشادن  يزوت ، هنیک  هانگ ، تیصعم و  زا : تسا  ترابع  نآ  للع  نیرتمهم  یناور  ناکشزپ  رظنب  تسیچ ؟ اهیرامیب  هنوگنیا  یلصا  تلع 
روطنامه یگدرسفا ... ، و  يدنسپدوخ ، دسح ، دیدرت ، کش و  هدارا ، میمصت و  مدع  تسکش ، تیمورحم و  بارطـضا ، سرت ، تشذگ ، و 

! ... دروخیم ار  رامیب  هک  تسا  يراکفا  هجیتن  هکلب  دروخیم  ضیرم  هک  تسین  یئاذغ  هجیتن  هدعم  مخز  تسا  فورعم  مه  مدرم  نایم  هک 
هطبار  نیا  رگا  دوشیم و  داجیا  یصاخ  یگنهآمه  وا  دوجو  رد  دنک  ادیپ  يا  هطبار  ناهج  راگدیرفآ  اب  ناسنا  رگا 
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هدـش تباث  نم  يارب  وا  كاپ  دوجو  یناوارف  براجت  اب  دراد و  دوجو  ادـخ  يرآ  ددرگ . یم  نوگانوگ  ياـهیرامیب  هداـمآ  ندـب  دوش  عطق 

(1) ! ...« دشخب یم  افش  ار  هستکش  ياهلد  اهناوختسا و  هک  تسوا  مهو  تسا ،

فیلأت ادـخ ( هرابرد  گرزب  دنمـشناد  لهچ  تایرظن  هعومجم  ادـخ  دوجو  تابثا  باتک  هب  ثحب  نیا  رد  رتشیب  عالطا  حیـضوت و  يارب  - 1
. دیئامرف هعجارم  امسنوم ) درولک  ناج 
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. تافارخ اب  قیاقح  نتخیمآ  طلغ و  ياهریسفت  - 3

تالمح زا  رتمک  دنا  هدنز  دیحوت »  » ًاصوصخم نید  قیاقح  تمظع  هیاپ  رب  یفارخ  نارادنید  نادان و  ناتـسود  هک  یتابرـض  مینکیمن  نامگ 
زا هتـسد  نیا  فارحنا  يارب  تلع  نیتـسخن  تفگ  ناوتیم  لـیلد  نیمهب  دـشاب  هدوب  ینامـسآ  بهاذـم  تخـسرس  نیفلاـخم  اـناد و  نانمـشد 

فرط زا  هک  تسا  تافارخ  اب  ادخ  تافـص  تاذب و  طوبرم  فراعم  ًاصوصخم  یبهذم  قیاقح  نتخیمآ  دـیحوت  لصا  زا  يدام  نادنمـشناد 
. تسا هتفرگ  تروص  نایداب  نیبستنم  زا  یعمج 

هدوب اسیلک  پاـپ و  ذوفن  تحت  هک  دـنا  هتفاـی  شرورپ  یئاـهطیحم  رد  ًاـبلاغ  یعیبط  ءاـملع  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  ار  هتکن  نیا  ًاـصوصخم 
نایرج نیا  دنا و  هتشاد  ینالوط  دی  تافارخ ، اب  یحیـسم  نید  یلاع  قیاقح  نتخیمآ  عوضوم  رد  اسیلک  بابرا  هک  تسا  مولعم  مهنیا  تسا ،

. تسا هداد  هولج  کچوک  اهنآ  رظن  رد  ار  ینید  قیاقح  ریاس  ادخ و  یفاک  هزادناب 
یبیرغ  بیجع و  يادخ  دنکیم  یفرعم  امب  لیجنا » تاروت و   » هک یئادخ  دینک  رواب  میئوگیمن ، بصعت  يور  زا  ارنیا 
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!. دراد فیرشت  وگغورد  دوسح و  عالطا ، یب  ربخ و  یب  ناوتان ، زجاع و  یلیخ  یلایخ  يادخ  نیا  تسا 

هرخالاب دوش و  یم  زیوالگ  بوقعی »  » اب حبـصب  ات  بش  رـس  زا  درادن و  توق  روز و  یتشک  نامرهق  کی  هزادناب  هک  یئادخ  دیهد ، فاصنا 
نینچ ایآ  شیادیپ ) رفس  باب 32  هیآ 24   ) درادرب وا  رـس  زا  تسد  هک  دـهدیم  هوشر  بوقعی  هب  ار  لیئارـسا »  » بقل سامتلا  شهاوخ و  اـب 

.!؟ دشاب دسرب ، امب  اهنآ  رون  ات  دشکیم  لوط  لاس  اهنویلم  هک  یناگراتس  روانهپ و  میظع و  ياهنامسآ  همهنآ  هدننیرفآ  دناوتیم  یئادخ 
لیئارسا ینب  زا  رفن  داتفه  نوراه و  یـسوم و  هتـسشن و  توقای » زا  یتسب  گنـس   » يور هتفر و  هوک  هلق  يالاب  نادرونهوک  دننام  هک  یئادخ 

قامعا زا  یتسه ، ملاع  رساترس  دشاب و  ملاع  ياج  همه  رد  دناوتیم  هنوگچ  جورخ ) رفس  باب 24  هیآ 9   ) دندرک اشامت  دوخ  مشچ  اب  ار  وا 
؟ دنک هرادا  ار  اهنامسآ ، جوا  ات  اهایرد 

درادیم یفخم  وا  رظن  زا  ناتخرد  تشپ  ار  دوخ  مدآ ، دمارخیم و  ندع  غاب  رد  يراهب  میالم  میسن  شزو  ماگنه  دوز  حبص  هک  یئادخ 
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« ملع  » تخرد زاو  دنا  هداد  بآب  یلگ  هتـسد  اوح  مدآ و  دوشیم  مولعم  هرخالاب  اهتخرد ! تشپ  رد  دیوگ  یم  یئاجک ! مدآ ، دـنزیم  ادـص  وا 

رگا هک  دیروخن  تخرد  نیا  زا  دوب  هتفگ  اهنآب  البق  دنوادخ  هک  یلاح  رد  هدـش ، مدآ »  » حالطـصاب و  هدـش ، ملاع  زیچ  همهب  دـنا و  هدروخ 
، درک دهاوخ  گنت  ادخ  رب  ار  تیهولا  هصرع  دوشیم و  نایادخ  لثم  بیترت  نیاب  دنکیم و  رکف  دوخ  شیپ  ادخ  ًادعب  دیریمیم ... !! دـیدروخ 

(. شیادیپ رفس  موس  باب  ! ) دننک نوریب  تشهب  زا  ار  شرسمه  وا و  رتدوز  هچ  ره  دهد  یم  روتسد  ناگتشرفب  اذل 
تیاهن یب  دوجوم  لد  رد  ار  زیگنا  تریح  مظن  نآ  دـناوتیم  عـالطا  ملع و  همهنآ  هلـضاف و  تاـکلم  یلاـع و  تافـص  نیا  اـب  ادـخ  نیا  اـیآ 

هداعلا قوف  ياهرادم  رد  يروآ  ماسرـس  تعرـس  اب  ار  اهنورتکلا  دروآ و  دوجوب  متا »  » ینعی دوشیمن  هدـید  يا  هلیـسو  چـیه  اب  هک  کچوک 
! ققحم دنمشناد  کیب  دسر  هچ  ات  دورب  یئادخ  نینچ  راب  ریز  هک  تسا  داوساب  مدآ  مادک  دروآ ؟ رد  شدرگب  يزکرم  هتسه  درگب  یقیقد 
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یب مه  ردقنآ  دندرک  یئانتعا  یب  دـیحوت ، لصا  هلمج  زا  ینید ، قیاقحب  تبـسن  یلکب  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  زا  هتـسد  کی  رگا  نیاربانب 

.« دندز هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچ   .... » تسا هدوبن  تهج 
ماقم هک  یئاهنآ  تفرگ ، اسیلک  بابرا  زا  ار  گرزب  تقیقح  نیا  دـیابن  هک  تسنیا  دـنا  هدـش  بکترم  هتـسد  نیا  هک  ار  یئاـطخ  اـهنت  يرآ 

! دنهدیم ياج  راد  هبوچ  يالاب  ینامز  میرم و  مکش  رد  ار  وا  یهاگ  هک  دنا  هداد  لزنت  ردقنآ  ار  ادخ 
، درک هدهاشم  نآ  تشپ  رد  درخ » لقع و  مشچ   » اب ار  وا  لاثم  یب  تاذ  تفاکش و  ار  تعیبط  زیمآرارسا  ياه  هدرپ  شناد  ملع و  رون  اب  دیاب 

اهنآ همه  زا  نیب  عقاو  دنمـشناد  کی  هک  دوش  ببـس  دـیابن  تافارخ  یتشم  اب  گرزب  تقیقح  کی  ندـش  هدولآ  دـندرک . نارگید  هکناـنچ 
. دشوپب مشچ  تافارخ »  » ناونعب

***

سایقم رد  هابتشا 

هلیسوب  دیاب  هک  دراد  دوخب  صوصخم  سایقم  یملع  ره  لئاسم  هک  دننادیم  دنراد  یئانشآ  فلتخم  مولعب  هک  یناسک 
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عضو دناوتیم  هک  تسا  فلتخم  تالداعم  يددع و  ياهتبـسن  طباور و  تسا و  دادعا  اب  راک  رـس و  یـضایر  لئاسم  رد  دنوش ، هدیجنـس  نآ 
هلمج تارابع و  یلاع  ياه  هنومن  اذـل  تسا و  تاغل  تاملک و  اب  ام  راک  رـس و  نابز  ره  تایبدا  هعلاطم  رد  دزاـس ، نشور  ار  يا  هلئـسم  ره 

رب رتشیب  يداصتقا  یعامتجا و  مولع  هیاپ  دـشاب  طلغ  حیحـص و  تارابع  سایقم  دـناوتیم  هدیـسر  امب  نابز  نآ  یلـصا  نابحاص  زا  هک  یئاـه 
يداصتقا ای  یعامتجا  هیرظن  کی  داسف  تحص و  دناوتیم  هک  تساهرامآ  نیا  دوشیم ، هتفرگ  عامتجا  عاضوا  زا  هک  تسا  یفلتخم  ياهرامآ 

میلس قوذ  تسا ، قوذ  رب  نتشاد  هضرع  نامه  رـصحنم  هار  حور  یب  لذتبم و  راعـشا  زا  رادبآ  زغن و  راعـشا  صیخـشت  رد  دزاس ، نشور  ار 
 ... تسا راعشا  نیا  شجنس  يارب  سایقم  اهنت 

. درک يریگ  هزادنا  ار  ملع  نآ  فلتخم  تاعوضوم  شزرا  ناوتیمن  نآ  اب  زج  هک  تسا  نیعم  سایقم  کی  يرنه  ملع و  ره  يارب  هصالخ 
نآ  اب  دیاب  هک  دنراد  یصوصخم  سایقم  مه  اهنآ  ینعی  دنتسین ، ینثتسم  نوناق  نیا  زا  مه  یعیبط » مولع   » تسا یهیدب 

سایقم رد  www.Ghaemiyeh.comهابتشا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 191 

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

http://www.ghaemiyeh.com


183 ص :
رد ًامتح  دـیاب  مولع  نیا  لئاسم  لصف  لـح و  تسا . هبرجت  شیاـمزآ و   » ًارـصحنم یعیبط  مولع  ساـیقم  هک  مینادـیم  همه  دـنوش ، هدـیجنس 

نیا رظن  زا  دنکن  دییأت  ارنآ  هبرجت  هک  يا  هدیقع  هیرظن و  هنوگ  ره  دریگ ، تروص  تعیبط  لد  رد  يروضح  تادهاشم  اب  ای  اههاگـشیامزآ 
. دراد یطئارش  ندرک ، ادیپ  مه  ار  یملع  هیضرف  شزرا  هزات  درب  مان  هیضرف »  » ناونعب اهنآ  زا  تسا  نکمم  یهاگ  درادن ، یملع  شزرا  مولع 

ًاعبط هک  ار - یتسه  قیاقح  مامت  دنا  هتساوخ  و  دنا ، هدرک  تفلغ  تقیقح  نیا  زا  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  زا  يا  هدع  فسأت ، لامک  اب  یلو 
ریز حیرـشت  نلاس  رد  ار  ادـخ  ات  : » دـنیوگیم هک  دنتـسه  اهنیمه  دـننک ؛ يریگ  هزادـنا  هبرجت  سایقم  اب  طـقف  تسا - یفلتخم  مولع  عوضوم 

«!!. دروآ میهاوخن  نامیا  واب  مینکن  اشامت  وقاچ 
ریز ار  سوـناروا »  » هراتـس اـی  مینیبـن  پوکـسلت  هاگتـسد  تشپ  ار  نوـخ  ياـهلوبلگ  اـت  دـیوگب  یـسک  هک  تسنیا  لـثم  تسرد  فرح  نـیا 

. میروآیمن نامیا  اهنآ  دوجوب  مینکن  هدهاشم  هاگشیامزآ  پوکسورکیم 
لایخ  دنا  هداتفا  هابتشا  رد  تخس  هلأسم  نیا  رد  نایاقآ  نیا 
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نیا تسا  یهیدـب  تعیبط ، ناهج  قیقد  یـسررب  ینعی : هبرجت »  » هکنیا اب  درک ، كرد  دـیاب  شیاـمزآ  هبرجت و  هلیـسوب  ار  زیچ  همه  دـننکیم 

. تخانش نآ  اب  ناوتیمن  ار  یفسلف و ...  یقوذ ، یضایر ، بلاطم  دروخیم ، یعیبط  ياه  هدیدپ  تخانش  هعلاطم و  دردب  طقف  سایقم 
مامت تحت  زا  جراخ  تعیبط و  ناهج  قوف  ًاعبط  هک  ار  تعیبط  راگدـیرفآ  دـهاوخب  یـسک  هک  تسا  هابتـشا  ردـقچ  راظتنا  نیا  عضو  نیا  اب 

هاگـشیامزآ کی  رد  مهنآ  حیرـشت ، يوقاچ  ریز  اهنآ ، موکحم  هن  تساهنآ  همه  رب  مکاح  رگید  تراـبعب  تسا و  یعیبط  تاررقم  نیناوق و 
. دنیب هب  يرشب  دودحم 

يالبال رد  هاگشیامزآ  رد  دندوب  هداد  ياج  میرم  لد  رد  ار  وا  اسیلک  بابرا  هک  ار  یئادخ  نامه  دنا  هتساوخیم  اهنیا  منکن  هابتـشا  رگا  یلو 
! دننک ادیپ  ناسنا  ندب 
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دور یم  الاب  اه  هدرپ 

هعلاطم و دروم  القتـسم  هدرک و  ازجم  اهتمـسق  ریاس  زا  ارنآ  یخیرات  هثداح  کی  اـی  یملع  تقیقح  کـی  كرد  يارب  هک  تسا  هابتـشا  نیا 
، دراد فلتخم  تاعوضوم  لئاسم و  ریاس  اب  دـنویپ  اهدـص  يا  هثداح  ره  ام  رکف  هقطنم  زا  جراخ  رد  هک  روطنامه  اریز  میهد ، رارق  یـسررب 
رد ناسنا  دوش . هتفرگ  رظن  رد  دـهدیم ) هزاجا  ام  رکف  لقع و  هک  اجنآ  ات   ) دراد هک  یتاطابترا  ماـمت  اـب  زین  یـسررب  هعلاـطم و  ماـگنه  دـیاب 

هلأسم ره  هک  درادن  نیا  زج  یهار  عوضوم  نیا  و  دسانشب ، تسه  هک  نانچنآ  ار  قیاقح  هک  دریگب  هجیتن  دوخ  تاعلاطم  زا  دناوتیم  یتروص 
. دریگب رظن  رد  نآ  یجراخ  طباور  مامت  اب  ار 

نیمه  زاب  و  دشابیم . هار  نیمه  تسا  نیب  عقاو  نادنمشناد  لوبق  دروم  زورما  هک  زیچ  همه  رد  حیحص  هعلاطم  هار 
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. تسا هداد  رارق  رشب  رکف  سرتسد  رد  ار  یناوارف  قیاقح  هدرک  مولع  تفرشیپ  هب  ینایاش  ياهکمک  هک  تسا  هعلاطم  زرط 

هاگآ روانهپ  ناهج  نیا  ياهزار  رارـسا و  زا  هک  اهنآ  ًاتدعاق  هکنآ  اب  « ) یتسرپادخ دیحوت و  لصا   » اب يدام  نادنمـشناد  زا  یعمج  تفلاخم 
. تسا نوناق  نیمه  لومشم  دنشاب ) رتانشآ  هدروآ  دیدپ  ارنآ  هک  یتردق  ملع و  گرزب  ءدبم  هب  تبسن  دیاب  دنرت 

دیاب امتح  دش ، میهاوخ  هارمگ  نآ  یقیقح  للع  كرد  رد  ًاملسم  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  هناگادج  لقتسم و  هثداح  کی  ناونعب  رگا  ینعی 
. مینک یسررب  تقدب  ار  یحیسم ) نویناحور  ینعی   ) نویناحور یعیبط : ءاملع  تازرابم  هتشذگ  تفلاخم و  نیا  هچخیرات 

***

! یماقتنا ياهتبرض 

« تعیبط  » تخانشب طوبرم  مولع  هعسوت  تفرشیپ و  يارب  اپورا  رد  يا  هزات  شبنج  دعبب  يدالیم  نرق 15  دودح  زا 
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هزات ياه  هفایق  یملع » تضهن   » نیا اب  هارمه  دش ، عورـش  ناسنا  یگدـنز  هافر  هار  رد  اهورین  نآ  زا  يرادرب  هرهب  یعیبط و  فلتخم  ياوق  و 

فشک هعلاطمب و  زورنآ  هداس  رایسب  کچوک و  ياههاگشیامزآ  رد  هقباس  یب  شـشوک  اب  هک  دیدرگ  مولع  نادیم  دراو  نادنمـشناد  زا  يا 
. دنتخادرپ قیاقح 

روز ماگنه  یلو  تقو ، ناهاش  نیطالـس و  تردـق  اهپاپ و  اـسیلک و  ءاـیلوا  تردـق  تشادـن : دوجو  رتشیب  تردـق  عون  ود  اـپورا  رد  زورنآ 
ریغ نامرهق  کی  ناونعب  روبزم  تردـق  نیاربانب  تسا ، رتراد ) هشیر  لقاال  ای   ) رتشیب اسیلک  تردـق  هک  دوب  هدـش  تباث  ورین  ود  نیا  یئامزآ 

. دشیم بوسحم  زورنآ  تسکش  لباق 
هداعلا قوف  تشاد  رایتخا  رد  ارنآ  هک  یئاهزغم  دوب  هدـننک  هریخ  گرزب و  تردـق ، نیا  هک  تبـسن  نامهب  هناتخبدـب - مه  زاب  و  هناتخبدـب -

! دوب یفارخ  کچوک و 
، دندادیم مدرم  دروخب  ینامسآ  یحو  ناونعب  هتخیمآ و  حیسم » شیک   » یلاع قیاقح  اب  ار  تاموهوم  تافارخ و  تشم  کی  اسیلک » نایلوتم  »

یصخش  تیعقوم  عفانم و  ظفح  يارب  و 
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هک راکفا  يرادیب  مولع و  يورـشیپ  هعـسوت و  هب  اذل  دننامب ، ینادان  لهج و  تراسا  ریجنز  رد  هشیمه  يارب  مدرم  هک  دندادیم  حـیجرت  دوخ 

ار هفسلف »  » زا يرادقم  زج  و  دندرکیم ، زین  هزرابم  نآ  اب  تسا  لهـس  دنتـسیرگنیم ، ینیبدب  رظن  اب  تشاد  رارق  اهنآ  عفانم  فلاخم  تهج  رد 
. دنتخانشیمن تیمسرب  دوب  اسیلک  تمدخ  رد  هک 

صیخـشت زورنآ ، هتفای  فیرحت  لیجنا  تاروت و  هتبلا   ) تسا لیجنا  تاروت و  تایوتحم  فلاخم  هکنیا  مکحب  ار  یعیبط  مولع  لئاسم  بلاغ 
! دندرکیم باطخ  دترم  رفاک و  ار  اهنآ  نارادفرط  ًاعبط  دنتشادیم و  بوسحم  هقدنز  رفک و  رامش  رد  دوب ) ناشدوخ  لیمب  مه  تفلاخم 

. دـندوب هداد  رارق  دـیدش  لرتنک  تبقارم و  تحت  ار  عاضوا  پاپ  رابرد  ناسوساج  دوب . هتفرگ  ارف  ار  اـپورا  رـساترس  یبیجع  يرکف  قاـنتخا 
دنلب هشوگ  کی  زا  يا  هزات  یملع  فشک  يادص  هک  دندوب  نیا  راظتنا  رد  نویسیزیگنا »  » اهیئاپورا لوق  هب  ای  دئاقع » شیتفت   » ياه همکحم 

هدنز   » اهنآ زا  یکی  هک  یبیجع  ياهتازاجم  دنبوکب ، ارنآ  تردق  مامت  اب  دوش و 
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. دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  نیدترم  رافک و  يارب  دوب  ندینازوس » هدنز 

یعـضو تکرح   » هرابرد هدـیقع  راهظا  زا  سپ  یئایلاتیا  فورعم  ناد  تئیه  مجنم و  هلیلاگ   » هرابرد هک  دوب  نامه  اهنآ  هنامرتحم  تازاـجم 
هنازجاع بدا  ضرع  پاپ و  سدقم  هاگـشیپ  رد  عوضخ  ایند  کی  اب  ماع  ءالم  رد  ات  دندرک و  ینادنز  فیقوت و  ار  وا  هک  دـش ، ارجا  نیمز »

. دنتشادنرب شرس  زا  تسد  تشادنرب  تسد  نیمز !» تکرح   » زیمآرفک هدیقع  زا  تفرگن و  سپ  ار  دوخ  فرح 
يارب نآ  روصت  البق  هک  دنکیم  مسجم  ام  مشچ  ربارب  رد  نورق  نآ  رد  ار  اسیلک  بابرا  تایانج  زا  يروآ  فسأت  ياه  هنحـص  اپورا  خـیرات 

رد ار  یعیبط  مولع  ءاملع  یمالـسا  فلتخم  ياهروشک  رد  ناناملـسم  تانایرج  نیا  نراقم  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب   ) دوب لکـشم  یلیخ  اـم 
!(. دنتخاسیم دنموربآ  ياه  هناخدصر  و  اه ، هسردم  اه ، هناخباتک  اهنآ  راک  تفرشیپ  يارب  هداد و  شرورپ  دوخ  نایم 

نارادفرط  زورب  زور  اسیلک  نایلوتم  ياهششوک  مغر  یلع 
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. دـنتخاسیم دوخ  هب  هجوتم  ًاجیردـت  ار  مدرم  هدوت  راـکفا  دـندادیم و  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  یملع  تاـفاشتکا  شودـب  شود  یعیبط  مولع 

فلتخم لـئاسم  رد  حیحـص  حیرــص و  رظن  لداـبت  يارب  دازآ » ـالماک  طـیحم   » کـیب جاـتحم  ار  دوـخ  زیچ  ره  زا  لـبق  هـک  یعیبـط  ءاـملع 
. دنداد اسیلک  ءایلوا  اب  گنج  نالعا  یمومع  راکفا  ینابیتشپ  زا  هدافتسا  اب  دنتسنادیم ،

دوب و نداد » نیفلاخمب  تاـفارخ  زا  يوریپ  دومج و  لـهج و  تبـسن   » یعیبط ءاـملع  هدـنرب  حالـس  و  ریفکت »  » اـسیلک ناـیماح  یلـصا  هبرح 
نوتفم نانچ  یعیبط  مولع  نارادفرط  هک  دنامن  هتفگان  یلو  . ) دش عورش  هتسد  ود  نیا  نایم  رتمامت  هچ  ره  تدش  اب  یئاهن  تازرابم  هرخالاب 

دنمشناد کی  هفیظو  هچنآ  زا  شیب  دندادیمن و  دوخ  تایرظن  زا  کیچیه  رد  هابتشا  لامتحا  هنوگچیه  هک  دندوب  دوخ  تایفـشک  هتخابلد  و 
اجبان تابـصعت  رظن  زا  هتـسد  ود  ره  عقاو  رد  دندومنیم ، اهنآ  اب  ار  ینامـسآ  یحو  هلماعم  دـندرکیم و  هیکت  دوخ  ءارآ  يور  تسا  نیب  عقاو 

(. دنتشادن مه  زا  یمک  تسد 
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تافارخ اب  اهنت  هک  دنناوتیمن ) دندرکیم  لایخ  لقاال  ای   ) دنتـسناوتیمن یعیبط  مولع  بصعتم  نادنمـشناد  هزرابم  نیا  نایرج  رد  تسا  یهیدـب 

نآ نایم  کیکفت  هک  دندوب  هدش  هتخیمآ  رگیدکی  اب  نانچ  اریز  دـنریذپب  ار  یـسانشادخ  لصا  یحیـسم و  نیئآ  یـساسا  لوصا  دـنگنجب و 
یلاع قیاقح  بیترت  نیاب  دندراذگ و  رانک  ار  دـیحوت » لصا   » هلمج زا  یبهذـم و  تامیلعت  مامت  یکب  اذـل  دیـسریمن . رظنب  یناسآ  راک  ود ،

. دش بصعتم  هتسد  ود  نیا  ياهشکمشک  يادف  حیسم  تامیلعت 
تخاس و دوخ  هجوتم  فرط  ره  زا  ار  اهـشوگ  مشچ و  دـمآ و  رازاـبب  مک  مک  دـیدج ) لـئاسو  تاـعارتخا و   ) یعیبط مولع  ياـه  هدروآرف 

اهنآ زورنآ  زا  دـش و  یهتنم  یعیبط  مولع  ءاـملع  يزوریپ  اـسیلک و  ناـیلوتم  پاـپ و  راـبرد  شحاـف  تسکـشب  راد  هنماد  عازن  نیا  ماـجنارس 
. دنداد ملع !» دض   » هبنج ینید  قیاقحب 

مدع دیق  اب  صلاخ  یبهذـم  رومأب  اهنت  هدـیزخ و  عامتجا  زا  يا  هشوگ  رد  اسیلک  بابرا  دـش ، شوماخ  عازن  نیا  ياغوغ  تشذـگ و  یتدـم 
مدق  مارآ  طیحم  نیا  رد  يا  هزات  نادنمشناد  دندوب  هدرک  تعانق  یعامتجا ! نوئش  مامت  رد  تلاخد 
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يرکف قانتخا  نآ  هک  روطنامه  دندید  دنداد ؛ رارق  هعلاطم  دروم  ار  یعیبط  مولع  بهذم و  تابـسانم  یفرطیب ؛ اب  دندراذگ و  مولع  نادـیمب 
بیترت نیاب  تسا ....  هدوب  درومیب  اجیب و  ینید  حیحـص  لوصا  یتسرپادـخ و  هیلع  یعیبط  بصعتم  ءاملع  تازرابم  دوب  طلغ  اسیلک  بابرا 

. تشگرب يداع  لاحب  عضو 
، دوشیم هدید  دشاب )! یعیبط  مولع  ياه  هزوم  دـیاب  نآ  ياج  ًاتدـعاق  هک   ) هرود نآب  طوبرم  یبهذـم  دـض  راکفا  رانک  هشوگ و  رد  زونه  اما 
هک درک  فارتعا  دیاب  نیاربانب  دشاب . هتـشاد  يرتشیب  نارادفرط  ایوگ  دوشیم  هتخورف  ون  تمیقب  اپورا  هنهک  بلاطم  هک  قرـش  رد  ًاصوصخم 

. تسا هتشاد  یماقتنا  هبنج  یعیبط  مولع  نادنمشناد  زا  یضعب  تفلاخم  زا  یهجوت  لباق  تمسق 
***

: یملع رورغ 

مگ ار  دوخ  ياپ  تسد و  دوز  هجوت ) لباق  مهم و  تاعوضوم  مهنآ   ) دنسریم يزیچب  ناهگان  هک  يدارفا  دشاب  هتـشادن  رکذتب  جایتحا  دیاش 
دوخ دح  رد  زین  نادنمشناد  دننکیم .
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نانچ ار  یعمج  هتشذگ  نورق  رد  یعیبط  مولع  ياسآ  قرب  عیرس و  يورشیپ  هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب  دنتـسین . ینثتـسم  نوناق  نیا  زا 

. دننک شومارف  نآ  زا  ریغ  ار  زیچ  همه  دنزابب و  نآب  ار  نید » لد و  ، » حالطصاب هک  دنک  دوخ  هتفیرف  روحسم و 
: یبیجع زیمآ  قارغا  نانخـس  اهیناوخ و  زجر  دوب  هدیـسرن  دوخ  یلعف  جواب  ریخا  یملع  تضهن  هکیماـگنه  یعیبط  ياـملع  تاـملک  رد  اذـل 

دـشاب ام  تامولعم  زا  ریغ  هچ  ره  «! » درادن دوجو  مولع  لباقم  رد  یلوهجم  زورما  «! » میا هدرک  لح  ار  شنیرفآ  زار  تقلخ و  لکـشم   » دننام
. مینکیم هدهاشم  ررکم  اهنیا  دننام  و  درادن !» یملع  شزرا 

دوخ صـصخت  میرح  زا  ار  اپ  نادنمـشناد  نیا  زا  یعمج  هک  دـش  ببـس  تسا  یعیبط  لاح  کی  ًابیرقت  دارفا  نیا  يارب  هک  یملع  رورغ  نیا 
. دننزب یفنم  ياهتواضق  هب  تسد  زین  دیحوت  لصا  دننام  یلئاسم  هرابرد  هدراذگ و  رتارف 

***

یظفل عازن 

هک  دسریم  رظنب  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ  ثحب  نیا  نایاپ  رد 
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لئاق فدـه  ملع و  لیبق  زا  یتافـص  اهنآ ) رظن  زا  ناهج  یلـصا  قلاخ  « ) تعیبط  » يارب هک  دوشیم  هدـید  هاگ  یعیبط  مولع  ءاملع  تاملک  رد 

الاب ياه  هرفحب  بلق  نیئاپ  ياه  هرفح  زا  نوخ  هک  هداد  رارق  هفرط  کی  تهج  نیاب  ار  بلق  ياه  هچیرد  تعیبط  : » دنیوگیم الثم  دـنا  هدـش 
«! دوشن لتخم  نوخ  شدرگ  لمع  ددرگنرب و 

گرزب دنوادخ  نیا  دنکیمن و  كرد  مه  ار  دوخ  دوجو  اساسا  هکلب  درادـن ، فدـه »  » شراک رد  اهنت  هن  رک ، روک و  تعیبط  تسا  یهیدـب 
. تسا هدیرفآ  یصاخ  روظنم  فده و  يارب  ناهج  نیا  رد  ار  زیچ  ره  دراد و  هداعلا  قوف  ملع  تردق و  هک  تسا 

اب وا  يراذگ  مسا  رد  یلو  دنفرتعم  وا  تافـص  تاذ و  تقیقحب  اریز  داهن  مان  نیگمرـش !  ناتـسرپ  ادـخ   » دـیاب ار  يدام  ءاملع  زا  هتـسد  نیا 
اهنآ میراذگ . یم  دازآ  يراذگمان  رظن  زا  الماک  ار  اهنآ  ام  هک  یلاح  رد  دنراد ؛ اوعد  يراذـگمان  يور  و  دـنراد . گنج  رـس  ناتـسرپادخ 

« تعیبـط  » ار وا  ماـن  راذـگب  مینک ، یم  لوبق  اـهنآ  زا  اـم  تسا  هماـنرب  فدـه و  ملع و  ياراد  ناـهج  نیا  نیتـسخن  تلع  دـنیوگب  ردـقنیمه 
! دنراذگب
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؟ هدمآدوجوب ینامز  هچ  رد  ناهج 

هعلاـطم و دروم  ارنآ  زا  يا  هشوگ  ره  تسا ، هتفهن  نآ  رد  يرارـسا  میراذـگب  تسد  نآ  هطقن  ره  يور  تسا ، بیجع  یتسار  یتـسه  ملاـع 
. میسریم یبیجع  هزات و  تاکنب  میهد  رارق  یسررب 

شوه اب  هک  تسا  زیمآ  رارـسا  قیمع و  يردـقب  ناشرهاظ  ینعی  دنتـسه ، عنتمم » لهـس و   » تروصب اـبلاغ  ناـهج  نیا  ثداوح  تادوجوم و 
! دنزجاع نآ  لماک  لح  زا  نادنمشناد  نیرت 

زور و املـسم  دـننکیم ؛ كرد  ارنآ  همه  هک  تسا  یئاهزیچ  هلمج  زا  مینکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  ناکم »  » و ناـمز »  » نیمه میورن ، رود  هار 
نشور همه  يارب  عوضوم  نیا  دریگیم ؛ تروص  یـصاخ  نامز  رد  ًامتح  میهدیم  ماجنا  ام  هک  يراک  ره  دراد ، دوجو  یقیاقد  لاس و  بش و 

کی  ناکم »  » نینچمه تسا ؛
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يدوجوم هثداـح و  ره  دنتـسه و  یناـکم  کـی  ره  لـحم  نیا  اـجنآ و  اـجنیا و  تسا ، مدرم  موـمع  يارب  كرد  لـباق  سوـسحم و  تیعقاو 

. میراد لوبق  مه  ام  تسا  تاحضاو  حیضوت  اهنیا  تفگ  دیهاوخ  تسا ، یناکمب  دنمزاین 
نیمز هرک  شدرگ  رادقم  نامز  ایآ  تسیچ ؟ ناکم  نامز و  هنک  تقیقح و  دنادیم  یبوخب  یـسک  رتمک  هک  تساجنیا  هجوت  بلاج  هتکن  اما 

رود بکاوک  زا  یکیب  ار  ام  ًاضرف  رگا  سپ  تسا  نینچ  رگا  دـشابیم ؟ نیمز  رودـب  هام  شدرگ  رادـقم  ای  تسا  باتفآ  رودـب  ای  دوخ  رودـب 
اجنآ رد  قیاقد  تاعاس و  و  تشاد ؟ میهاوخن  نامز  اجنآ  رد  ایآ  دشابن  اجنآ  رد  نیمز  ای  دیـشروخ  هام و  شدرگ  زا  يرثا  هک  دـنربب  تسد 

!؟ تسا موهفمان 
دناوتیم موهوم » دعب   » نیا ایآ  تروص  نیا  رد  میرادنپ ؟ یم  ثداوح  عوقو  فرظ  ارنآ  ام  هک  تسا  یموهوم  دادـتما  و  دـعب »  » نامز هکنیا  ای 

؟ دشاب تادوجوم  ثداوح و  عوقو  فرظ 
،؟ تسا هدش  تایدام  دوجو  فرظ  هک  تسا  يدام  ریغ  تقیقح  کی  و  درجم » رهوج   » کی نامز  هکنیا  ای 
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نینچ رگا  دریگ ؟ یم  رارق  نآ  يور  مسج  هک  تسا  یحطـس  نیمه  ایآ  تسیچ ؟ ناکم »  » هنک تقیقح و  دـید  دـیاب  میرذـگب  هک  ناـمز  زا 
رارق یحطـس  يور  اریز  دـشاب ، هتـشادن  ناکم  ام  يامیپاضف  کشوم . دـیاب  مینک  زاورپ  اضف  رد  یکـشوم  هلیـسو  هب  اـم  هاـگره  سپ  دـشاب 

تسا  هتفرگن 
دودـح رد  اضرف  هدرک و  لاغـشا  ام  ندـب  هک  ار  ییاضف  نیا  اًلثم  دـنک ، یم  لاغـشا  ار  نآ  مسج  هک  تسا  ییاضفزا  ترابع  ناکم  هکنیا  اـی 

. دراد دوجو  ناکم  نیا  میشاب  اجک  ره  رد  تسام و  ناکم  تسا ، عبرم  رتم  کی 
ضحم ءالخ  نادنمـشناد  لوق  هب  هک  میورب  یتسدرود  هطقن  هب  رگا  تسیچ ؟ اـضف  نیا  هک  دـیآ  یم  نیا  رد  ثحب  دـشاب  نینچ  رگا  بوخ ،

؟ تسیچ اضف  نیا  تسه ؟ اضف  زاب  ایآ  نیگنس ؛ مسج  هن  رگید  زاگ  هن  اوه  هن  درادن ، دوجو  زیچ  چیه  اجنآ  رد  تسا و 
؟ دوب دهاوخ  هچ  هدش  مودعم  هک  اضف  نآ  ياج  دوش  مودعم  دینک  ضرف  تسا  دوجوم  رگا  تسا ؟ مودعم  ای  تسا  يدوجوم  رما  ایآ 

نادنمشناد  هفسالف و  هک  تسا  یتالاؤس  اهنیا  دننام  اهنیا و 
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دنا هدرک  ادـیپ  ناکم  نامز و  لکـشم  لح  يارب  یهار  دوخ  رکف  هب  کی  ره  دـنا و  هدرک  دوخ  زا  ناـکم » ناـمز و   » هنک تقیقح و  هراـبرد 

هب هک  دـنراد  وت  زومرم و  هزادـنا  هچ  ات  میراد  راک  رـس و  اهنآ  اب  رمع  مامت  رد  هک  يا  هداس  عوضوم  ود  نیا  هک  دـیدومرف  هظحالم  تسرد 
هک یتادوجوم  دنرایسب  دنتـسین ، اهنت  تمـسق  نیا  رد  ناکم  نامز و  دنهد ، یمن  ناشن  ناگدننک  هعلاطم  هب  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  يدوز  نیا 

. دشاب اهنآ  زا  یکی  مه  نیا  دراد ، رایسب  بئاجع  شنیرفآ  ناهج  دنراد . زیمآ  رارسا  قیمع و  ینطاب  هداس و  لهس و  يرهاظ 
نیا لح  يارب  نادنمشناد  هفسالف و  هک  ار  یناوارف  ياهوگتفگ  مینک و  ثحب  دایز  ناکم  نامز و  تقیقح  هرابرد  میهاوخیمن  ام  اج  نیا  رد 
دراو هدرک و  رکذ  هدـش  دراو  هدرک و  رکذ  هدـش  هداد  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتارظن  نیرخآ  ردـق  نیمه  میوش  روآدای  دـنا  هدرک  امعم »  » ود

. میوش یم  شنیرفآ » ناهج  ثودح  عوضوم  رد  اهیدام  داریا  خساپ  هلابند   » ینعی ثحب  لصا 
***

لئالد  هک  نامز »  » تقیقح هرابرد  هیرظن  نیرخآ 
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هک  تسا  نیا  دنک  یم  دییأت  ار  نآ  یلقع 

دیـشروخ هام و  تکرح  تکرح ، نیا  دنک  یمن  قرف  لاح  تسنآ . هجیتن  تکرح و  دولوم  نامز  ینعی  تکرح ) رادـقم  زا  تسترابع  نامز  )
زا ییاج  هب  ام  رگا  نیاربانب  اضف . طسو  رد  ای  نیمز  يور  یمـسج  تکرح  ای  رگید  بکاوک  اه و  ناشکهک  تکرح  ای  نیمز  هرک  اـی  دـشاب 

هیر و بلق و  ندب و  رد  دنامب  اضف  طسو  رد  فقوتم  اجنآ  رد  مه  ام  ییاضف  هنیفـس  دشابن ، اجنآ  رد  یکرحتم  دوجوم  چـیه  هک  میورب  اضف 
دوشن هدید  دنراد  تکرح  هک  مه  نامـسآ  بکاوک  زا  کی  چیه  اجنآ  رد  دشاب  هتـشادن  دوجو  تکرح  هنوگ  چیه  ام  ياپ  تسد و  ضبن و 

تشاد (1). دهاوخن  یموهفم  ًادبا  نامز  يا  هطقن  نینچ  رد  دشاب  قلطم  نوکس  توکس و  تالاح  هب  اجنآ  رد  زیچ  همه  هصالخ 
میمان  یم  نامز  ارنآ  هک  یصاخ  دادتما  ششک و  نیا  نیاربانب 

يدام تادوجوم  مامت  تاذ  رد  هک  تسا  لـئاق  يرهوج » تکرح  ماـنب « رگید  تکرح  عون  کـی  يزاریـش  اردـصالم  فورعم  فوسلیف  - 1
. تسا تکرح  عون  نیا  زا  رظن  عطق  هدش  رکذ  الاب  رد  هک  یثحب  تسین  نآ  زا  كاکفنا  لباق  دراد و  دوجو 
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میظنت يارب  ناهج  مدرم  اهتنم  تسین  مه  نامز  تسین  تکرح  هکییاج  دـیآ و  یم  دوجو  هب  تکرح »  » زا هک  تسا  یـششک  دادـتما و  نامه 

دنا و هداد  رارق  نامز  شجنس  سایقم  باتفآ ) رود  هب  دوخ و  رود  هب  نیمز  تکرح  دننام   ) ار یـصوصخم  تاکرح  عون  کی  یگدنز  روما 
. دنا هتخاس  راوتسا  هیاپ  نآ  رب  ار  دوخ  یعامتجا  روما 

مه اب  ار  فلتخم  دوجوم  ود  هک  یماگنه  ینعی  دوش . یم  ادـیپ  رگیدـکی  هب  اهنآ  شجنـس  فلتخم و  تادوجوم  راشتنا  زرط  زا  ناکم »  » اـما
مامت رد  رگا  نیاربانب  دیآ . یم  تسد  هب  اجنآزا  ناکم  موهفم  مینک  هسیاقم  رگدیکی  اب  راشتنا »  » رظن زا  ار  اهنآ  دوجو  یگنوگچ  میجنـسب و 

دوجوم نیا  اب  نآ  دوجو  زرط  دشابن  يرگید  دوجوم  ات  هکنیا  هچ  تشاد ؛ دـهاوخن  یموهفم  ناکم  دـشابن  رتشیب  دوجوم  کی  یتسه  ناهج 
. تشاد دهاوخن  یموهفم  ناکم  دوشن  هسیاقم 

***
رد تسا  ثداح  ناهج  نیا  رگا  دنیوگ : یم  هک  اهیدام  تاداریا  زا  تمسق  نیا  خساپ  قوف ، تانایب  نتفرگ  رظن  رد  اب 
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. دوشیم نشور  تسا » یناکم  نامزب و  دنمزاین  یثداح  ره  نوچ  هدمآ ؟ دوجوب  یناکم  نامز و  هچ 

تادوجوم دوجو  زا  سپ  دنتـسه و  ناهج  دولوم  ود  ره  هکلب  دشاب  هتـشاد  دوجو  ناهج  دوجو  زا  لبق  هک  تسین  يزیچ  ناکم  نامز و  اریز 
هـسیاقم رگیدکی  اب  فلتخم  عاضوا  اب  دوجوم  ود  ات  و  دنکیمن ، ادیپ  دوجو  نامز »  » دیاین دوجوب  یکرحتم  دوجوم  ات  اریز  دنیآ ، یم  دوجوب 
سکعب هیضق  هکلب  تسا  ناکم  نامزب و  جاتحم  يدوجوم  ره  مینک  روصت  ام  هک  تسا  هابتـشا  نیا  تشاد . دهاوخن  یموهفم  ناکم »  » دنوشن

. دوشیمن ادیپ  یناکم  نامز و  دنشابن  اهنآ  ات  دنتسه و  تادوجومب  دنمزاین  ناکم  نامز و  تسا و 
نیا هدمآ ؟ دوجوب  یلاس  هچ  رد  دیـشروخ  مینک  لاؤس  هک  تسنیا  لثم  تسرد  هدش » ثداح  یناکم  نامز و  هچ  رد  ناهج   » لاؤس نیا  سپ 

هکنیا ای  تشادـن . دوجو  ًاـساسا  باـتفآ ) رودـب  نیمز  شدرگ  رادـقم  ینعی   ) لاـس دوبن  دیـشروخ  هک  تقونآ  رد  اریز  تسا ؛ یبیجع  لاؤس 
مادک  رد  ص )  ) مالسا ربمغیپ  تفای و  دلوت  يدالیم  لاس  هچ  رد  ع )  ) حیسم ترضح  مینک  لاؤس 
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زا لبق  اریز  دوش  هتفگ  نآ  باوج  ات  درادـن  یحیحـص  موهفم  تـالاؤس  هنوگنیا  تسا  یهیدـب  دومن ، ترجه  هنیدـمب  هکم  زا  يرجه  لاـس 

نیا زا  سپ  اهلاس  نیا  هکلب  تشادن ، دوجو  يرجه  لاس  يدالیم و  لاس  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  و  ع )  ) حیـسم ترـضح  دـلوت 
. دمآ دوجوب  هثداح  ود 

: میهدیم همتاخ  یعیبط  مولع  نادنمشناد  زا  یکی  هتفگ  اب  ار  دوخ  نانخس  اجنیا  رد 
درادن ناکما  هک  تسا  وت  رد  وت  هدیچیپ و  يردقب  ام  ناهج  : » دیوگیم رصاعم  یعیبط  مولع  يژولویزیف و  داتـسا  ستالک  مایلیو  ناج   » رتکد

دنک و یم  باجیا  ار  یملاع  لقاع و  هداعلا  قوف  راگدیرفآ  دوجو  ناهج ، شنیرفآ  جنرغب  هاگتسد  دشاب ، هدمآ  دوجوب  دوخب  دوخ  یفداصت 
دنا هدرک  کمک  امب  تقلخ  ياهیتفگـش  كرد  هدهاشم و  رد  مولع  هتبلا  دشاب . هدروآ  دوجوب  ار  ناهج  نیا  دـناوتیمن  هناروکروک  فداصت 

(1) !. دنا هدوب  رثؤم  ملاع  راگدرورپ  هب  ام  نامیا  خوسر  رد  ورنیا  زا 

هحفص 77. ادخ  دوجو  تابثا  باتک  زا  لقن  - 1
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؟ تسیچ يارب  اهالب  نیا 

هراشا

لقن یناوارف  بات  بآ و  اب  ار  داریا  نیا  اهنآ  تسا . اهالب  تافآ و  هلئـسم  دروخ  یم  مشچ  هب  نویدم  تاملک  رد  میدـق  زا  هک  يرگید  داریا 
. دننکیم

نیا ياه  هرهم  چـیپ و  مامت  تسا و  یمیکح  اناوت و  اـناد و  أدـبم  فرط  زا  یتسه  ناـهج  عیـسو  ناـمزاس  حرط  رگا  : » دـنیوگیم نینچ  اـهنآ 
. دروخ یم  مه  رب  مایا  رتفد  یمیسن  زا  یهاگ  ارچ  سپ  تسا  هتفر  راکب  هدش  باسح  هناخراک 

و دنزادنایم ، ناسنا  ینعی  فیطل  دوجوم  نیا  ناوتان  مادنا  رب  هزرل  اهلیـس  اهنافوط و  ارچ  دنک .؟ یم  ناریو  ار  یئاهنامناخ  دـیآ  یم  يا  هلزلز 
ار وا  فیطل  حور  اهیماکان  بئاصم و  ارچ  دـننک ؟ یم  دروخ  دوخ  ياـه  همکچ  ریز  ار  وا  یگدـنز  شیاـسآ و  لـحم  زا  يا  هشوگ  زور  ره 

.؟...  ارچ و  ارچ ؟...  دزاس ؟ یم  حورجم  هزور  همه 
اریز تسا  ناسآ  نآ  ریسفت  تسا  رک  روک و  نیناوق  زات  تخات و  نادیم  روانهپ  هصرع  نیا  میئوگب  رگا 
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رذع بیترت  نیا  هی  درادن و  ربخ  دوخ  ياهراک  زا  لاح  ره  رد  دـیآ و  یم  یتشآ » رهم و   » رد زا  ینامز  تسا و  رهق »  » رـس رب  یهاگ  تعیبط 

. تسا هتساوخ  وا 
نیا دوش . یم  لکـشم  اهارچ  نیا  خساپ  مینادب  حیحـص  هشقن  قباطم  هاک »  » ات هوک »  » زا ار  ناهج  هدنیآ  ياهدادیور  ثداوح و  مامت  رگا  اما 

لاکشا  لصا 
***

: مینک یفاک  تقد  هجوت و  ریز  ياهشخب  هب  تسا  مزال  لاکشا  نیا  یعقاو  خساپ  ندش  نشور  يارب 
دراد یبسن  هبنج  اهالب  - 1

میراذگ  یم  نآ  رب  الب »  » مان یهاگ  هک  یگرزب  ياهتمعن  - 2
شاب  رادیب  گنز  - 3

زا هک  دـهد  یم  ار  هزاجا  نیا  ام  هب  عوضوم  نیا  ایآ  میدـنام  زجاع  تافآ  اهالب و  هفـسلف  كرد  زا  دوخ  یلعف  تامولعم  اـب  اـم  دـینک  ضرف 
هعومجم ار  ناهج  میشوپب و  مشچ  میا  هتفای  رد  اراکشآ  شنیرفآ  ملاع  زیگنا  تفگـش  مظن  هرابرد  هتـشذگ  ياهثحب  زا  هک  یگرزب  تقیقح 

؟ مینادب یفداصت  یقافتا و  ثداوح  زا  يا 
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بجعت رگا  میراد و  هدامآ  ارنآ  هدـننک  عناق  باوج  میا و  هتفایرد  ار  مـالآ  بئاـصم و  هفـسلف  زا  يداـیز  ياهتمـسق  اـم  میرذـگب  هک  نیا  زا 

اه حیـضوت  هب  نونکا  دندیحوت . لئالد  زا  دوخ  هب  ونب  زین  اهنیا  ینعی  میا . هدش  رتانـشآ  گرزب  أدبم  نآ  دوجوب  تاعوضوم  نیمه  زا  دـینکن 
: دیئامرف هجوت  ام 

: دراد یبسن  هبنج  ياهالب  - 1

ای و  « ) رهق  » رهظم دـنراد و  يزیمآرفنت  كانلوه و  هفایق  میرگنب  اـه  هلزلز  اـهنافوط و  لـیبق  زا  یثداوح  هب  یحطـس  تاـعلاطم  هچیرد  زا  رگا 
اب ار  یبسن » قیاقح   » دـیابن ام  دوب . دـهاوخ  نیا  زا  ریغ  تقیقح  میزیهرپب  هنـالوجع  تاـعلاطم  زا  رگا  یلو  دـنور  یم  رامـشب  تعیبط ) مشخ 

: مینک هابتشا  قلطم » قیاقح  »
یناسک دوخ و  اهتواضق  نیا  رد  ار  شجنـس  سایقم  ینعی  تسا  یبسن  ناهج  نیا  ثداوح  نایز  دوس و  هدابرد  ام  تاـعلاطم  هکنیا : حیـضوت 

. دب تسا  ام  نایز  هب  هچنآ  بوخ و  تسا  ام  دوس  هب  هچنآ  میهد . یم  رارق  دراد  طابترا  ام  اب  ناشتشونرس  هک 
هدنیآ  لاس  دص  رد  تسا  نکمم  تسا  رضم  ام  يارب  هچنآ  اما 
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. میروآ یمن  باسحب  زگره  ار  نیا  دشاب  هتشاد  یگرزب  دوس  يرگید  هدع  يارب  نالا  ای  و 

. زگره دشاب ؟ هثداح  کی  ای  دوجوم  کی  ندوب  دب  بوخ و  كالم  دناوت  یم  ام  نایز  دوس و  اهنت  ایآ 
: دیئامرف هجوت  ریز  لاثم  هب  دوش  رتنشور  بلطم  هکنیا  يارب 

تروصب ار  یلحاس  ياه  هقطنم  ياوه  هداد  تکرح  دوخ  هارمه  بآ  راخب  يرادقم  هتساخرب و  ناتسودنه  میظع  يایرد  لحاوس  زا  یمیسن 
!؟ يدب ياوه  هچ  دنیوگ  یم  نانیشن  لحاس  همه  هدروآرد  يروآ  ناقفخ 

داش ار  مدرم  حور  دـهدیم ، فیفخت  ار  اوه  يامرگ  دـسر و  یم  نازوس  کشخ و  طاقن  هب  دـهد و  یم  همادا  شبوخ  ناـیرج  هب  میـسن  نیا 
. دنرورسم لاحشوخ و  همه  هتخاس 

ناراب ددرگ ، یم  رهاظ  اهقرب  دعر و  دوش ، یم  درس  تدشب  اوه  هدروآرد ، تکرح  هب  ار  اهربا  دهد ، یم  همادا  دوخ  ریسب  هدش  رتدنت  میـسن 
ارنآ اه  همانزور  دنوش . یم  تقوشوخ  گرزب  تمعن  نیا  زا  ناناقهد  نازرواشک و  دراب و  یم  یعفان 
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. دنزاس یم  رشتنم  شخب  ترسم  ربخ  کی  ناونعب 

هناخ هتشگ  رو  هلمح  يا  هدکهد  هب  دسر و  یم  تدش  جوا  هب  هظحل  کی  رد  دنک و  یم  ادیپ  تدش  دهد و  یم  همادا  دوخ  ریس  هب  اوه  نیا 
. دناسر یم  تاغاب  عرازم و  هب  یهجوت  لباق  بیسآ  هتسکش و  ار  یناوارف  ناتخرد  هدرک ، بارخ  ار  يرایسب  ياه 

. دننکیم رشتنم  لوا  تاحفص  رد  تعیبط » مشخ   » ناونعب ارنآ  اه  همانزور  تسا ، یهلا  یناهگان  يالب  نیا  زا  نخس  لفاحم  مامت  رد 
. دراذگ یم  ياجب  رگید  ياج  رد  يدیفم  راثآ  دوش و  یم  میالم  هتساک و  دوخ  تدش  زا  میسن  نیا  رگید  راب 

گرزب و تمعن  قلطم )  ) روطب ارنآ  یـضعب  دـننک  یم  تواـضق  عوـنکی  هقطنم  ره  مدرم  مینک  لاؤـس  مدرم  زا  میـسن  نیا  هراـبرد  رگا  ـالاح 
. دنا هداد  رارق  شیوخ  تنوکس  هقطنم  دوخ و  نایز  دوس و  ار  شجنس  سایقم  همه  یلو  دنمان  یم  الب »  » ارنآ یضعب 

للع  هلسلس  کی  لولعم  زورما  ثداوح  هکنیاب  هجوت  اب 
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دودـحم ام  ياهتواضق  ردـقچ  دوش  یم  مولعم  تسا ، هدـنیآ  ياهلولعم  ینالوط  هتـشر  کی  تلع  دوخ  ثداوح  نیا  تسا و  یلبق  راد  هنماد 

. دوب دهاوخ 
تـسا مزال  دـشاب  هبناج  همه  هک  مینکب  هثداح  هرابرد  حیحـص  یعطق و  تواضق  کی  رکفتم  فوسلیف  کی  دـننامه  میهاوخب  رگا  نیارباـنب 

رظن رد  فلتخم  تادوجوم  اهناکم و  مامت  هب  تبـسن  نینچمه  اهناسنا و  هدـنیآ  هتـشذگ و  خـیرات  لوط  ماـمت  رد  ار  هثداـح  نیا  راـثآ  ماـمت 
. میریگب

زا تقو ) همه  اج و  همه  هب  تبـسن   ) یتسه ناهج  نامزاسهعومجم  رد  هثداح ، نآ  نایز  هتفرمهیور  دوب و  نکمم  ام  يارب  يزیچ  نینچ  رگا 
. مینک يراددوخ  قلطم  یعطق و  تواضق  زا  تسیاب  دوبن  نکمم  رگا  میداد و  یم  شخبنایز  هثداح  الب و  ناونع  نآ  هب  دوب ، رتشیب  نآ  عفانم 

دنک یم  هولج  یفلتخم  روص  لاکـشا و  هب  هک  ثداوح  هنوگنیا  دروم  رد  ناوتیم  هنوگچ  میرادن  یتردق  نینچ  ام  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و 
. دومن قلطم  تواضق 

دوش التبم  رابکی  رگا  ناسنا  هک  تسا  اهیرامیب  یضعب 
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. دنک یم  ادیپ  نآ  هباشم  ای  يرامیب و  نآ  زا  تینوصم  تلاح  رمع  کی  يارب 

زا یکی  ارنآ  دـیاب  مینارذـگب  رظن  زا  رمع  مامت  رد  ارنآ  راثآ  رگا  تسا و  ءالب  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  رگا  يرامیب  تقو  رد  ار  يرامیب  نیا 
. مینادب اهتمعن 

همیمـض نآ  هب  ار  دـنمدوس  جـیاتن  هدـنیآ و  ياهبنارگ  راثآ  رگا  اما  تسا  الب  دراد  یتخـس  اهرازه  هک  هظحل  نامه  رد  یعاـمتجا  تازراـبم 
. تبهوم تسا و  تمعن  مینک 

ار ام  یملع  تاعلاطم  رد  هابتـشا  نیا  تفرگ ، قلطم  هجیتن  نآ  زا  دیابن  تسا و  یبسن  ام  تاعلاطم  هک  درکن  شومارف  دوب و  بقارم  ًادج  دیاب 
. دوش یم  لح  ام  ثحب  تالکشم  زا  يرایسب  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  دراد . یم  زاب  یمهم  قئاقح  كرد  زا 

. میراذگ یم  نآ  رب  الب  مان  یهاگ  هک  یگرزب  ياهتمعن  - 2

هراشا

هک باصعا ) هلسلس   ) ساسح هتشر  نیا  هک  دشیدنا  یم  دوخ  اب  ناسنا  تسا و  راوگان  تخس و  رایسب  یحطـس  هعلاطم  کی  اب  درد  ساسحا 
ام محازم  ینآ  ره  تسا ، شورفم  ام  ندب  رسارس  رد 

. میراذگ یم  نآ  رب  الب  مان  یهاگ  هک  یگرزب  ياهتمعن  - 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 221 

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

http://www.ghaemiyeh.com


213 ص :
! دوریم نامسآ  هب  ام  دایرف  هک  هتخیرن  ام  يور  یمرگ  ياچ  ای  هدیلخن و  ام  ياپب  يراخ  کی  زونه  اریز  تسا 

ام دـندوبن  اهنیا  رگا  هتخاس  راتفرگ  زور  نیا  هب  ار  ام  هک  تساه  یجنر  دوز  نیا  میدوب ، تحار  ام  تقیقحب  دوبن  باصعا » هلـسلس   » نیا رگا 
يدرد ساسحا  هکنیا  نودب  میتفوک  یم  تسد  اب  ار  خیم  میتشاذـگیم  میتساوخیم  اجک  رهب  میتشادـیمرب و  شتآ  ربنا »  » نودـب اًلثم  یناسآ  هب 

هب جایتحا  دوب و  یناسآ  راک  نارامیب  یحارج  تشادـن ، موهفم  دراد  ادـص  رـس و  همه  نیا  هک  کـتک  اوعد و  تقو  نآ  رد  ًاـساسا  مینکب و 
. میتشادن نآ  لاثما  ندرک و  شوهیب 

یم هکنیا  تفریم . نیب  زا  یهاتوک  تدم  رد  ندـب  دـندوبن  ام  ندـب  نابهگن  باصعا  هاگتـسد  نیا  هک  میمهف  یم  رتشیب  هعلاطم  یمک  اب  یلو 
. تسا هاگتسد  نیمه  نوهرم  دیامن  یم  رمع  لاس  تدم 80  دنکیم و  ماود  نهآ  زا  شیب  تشوگ  ناوختسا و  یتشم  مینیب 

اسب هچ  دش و  یم  ادج  همقل  همقل  رتسکاخ و  ام  ياهتـشوگ  درد  ساسحا  نودب  خیم  دنچ  ندیبوک  شتآ و  هبترم  دنچ  نتـشادرب  اب  هنرگ  و 
یجوعم  جک و  تروصب  ام  مادنا  اهناوختسا ، ندش  هتسکش  هب 

. میراذگ یم  نآ  رب  الب  مان  یهاگ  هک  یگرزب  ياهتمعن  - 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 222 

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

http://www.ghaemiyeh.com


214 ص :
. دناشک یم  گرم  هب  ار  ام  مک  مک  دمآ و  یم  نوریب 

. دزادنا یم  هراچ  رکفب  ار  ام  هک  تسا  درد  ساسحا  نیا  یلو 
دوشن دـنلب  هتخوس  تشوگ  یتوبات  یلو  دزوس  یم  شتآ  هب  اهنآ  تست  دـنا  هداد  تسد  زا  ار  ملأت  ساسحا  هک  دارفا  یـضعب  دـننک  یم  لقن 

. دنوش یمن  ربخ 
. تسا یهلا  گرزب  بهاوم  زاو  ناسنا  ندب  نابهگن  ظفاح و  نوگانوگ  للعب  ملأت  درد و  ساسحا  هکنیا  هجیتن 
: مینک تقد  رتشیب  اهالب  یعامتجا و  مالآ  هرابرد  هک  دنک  یم  راداو  ار  ام  اهدرد  دروم  رد  هتکن  نیا  هب  هجوت 

!؟ دهد یم  تیباذج  ردقچ  هایس  هطقن  کی 

هنود نیا  دوخ  هنرگ  و  مدع ، هلیـسوب  ار  دوجو  نانچمه  درک و  كرد  دیاب  دوجو »  » هلیـسوب ار  مدع »  » هک هدش  تلاث  بلطم  نیا  هفـسلف  رد 
. میونش یم  ار  ناشزاوآ  هن  مینیب و  یم  ار  ناش  هفایق 

اب وا  دوجو  زا  هلیـسونیدب  دـناسر  یم  ام  زغم  هب  ار  وا  ریوصت  یئانیب  باـصعا  هلیـسوب  اـم  مشچ  هیکبـش  و  هداتـسیا ، اـم  راـنک  رد  اـم  تسود 
نآ  زا  سپو  میدینش  یم  ار  وا  يادص  تعاس  نآ  ات  نینچمه  عمینیب و  یمن  ار  وا  ریوصت  دش  ادج  ام  زا  هک  یتقو  یلو  میربخ ؛
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. میونش یمن 

. دوش یم  سکعنم  ام  نهذ  رد  دوجو »  » و مدع »  » موهفم ندینشن ) وا و  يادص  ندینش  دوبن و  دوب و   ) تلاح ود  نیا  هسیاقم  اب 
دیسرپب فوسلیف  کی  زا  رگا  دیازفا ؟ یم  نآ  یئابیز  تیباذج و  رب  ابیز  دیفس و  هرهچ  کی  رد  لاخ »  » مایب هایس  هطقن  کی  هک  تسا  روطچ 

دیفس گنر  یگنوگچ  هب  یپ  دناوت  یم  هدننیب  هایس  هطقن  نآ  زا  و  هدش ، لیکشت  دیفس ) هایس و   ) مدع دوجو و  زا  يا  هنحص  اجنیا  دیوگیم :
. دربب هسیاقم  قیرط  زا  ندب  تسوپ  تیباذج  و 

هطقن نآ  زا  يا  هشوگ  رد  گرزب  ناهج  نیا  زیگنا  تریح  مظن  ندـنایامن  يارب  یتسه ، ناهج  تسد  هریچ  شاقن  هک  دراد  عنام  هچ  نیاربانب 
؟ دهدب ناشن  ام ) رظن  زا  مظن  یب  کیرات و  هتبلا   ) یمظن یب  مانب  یکیرات 

. یمظن یب  هن  تسا  مظن  نیع  نیا  تقیقح  رد 
فرصم یب  هتبلا   ) دشاب هدش  هدیرفآ  فرصم  یب  کچوک  ناتسپ  تفج  کی  ندب  مظنم  ياههاگتسد  مظن  هب  ندرب  یپ  يارب  دراد  عنام  هچ 

؟) ام دودحم  رظن  زا 
تافآ  ندب و  ياهیمظن  یب  مامت  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  یلو 
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. تسین گرزب  مسج  کی  ربارب  رد  کچوک  هطقن  کی  زا  شیب  ناهج  نیا  مظنم  ياه  هاگتسد  ربارب  رد  اه  هلزلز  اهنافوط و  اهالب و  و 

دوجو تیمها  هب  یپ  هنوگچ  میوشن  مورحم  تمعن  نیا  زا  هاگ  یب  هاگ و  رگا  میقرغ  ادـخ  ياهتمعن  بهاوم و  زا  ایرد  کـی  رد  اـم  یهگناو 
یم ایآ  دوبن  راک  رد  شزرل  تملظ و  درد و  تقوچیه  و  مارآ ، نیمز  و  نشور ، ناهج  دوب و  ملاس  هشیمه  ندب  رگا  دـینک  رکف  میربب ؟ اهنآ 

یمن عقاو  یلاسکشخ  یهاگ  رگا  و  مینک ؟ ساسحا  ار  نیمز  شمارآ  دیـشروخ و  رون  ياهبنارگ  تمعن  یتمالـس و  میظع  تبهوم  میتسناوت 
!؟ میدش یم  هجوتم  دوخ  یگدنز  رد  ناراب  یساسا  شقن  هب  هاگچیه  دش 

: دهد يور  يرـصتخم  رییغت  اهنآ  رد  یهاگ  ناهج ، راگدـیرفآ  هب  ندرب  یپ  تایح و  بهاوم  رتشیب  یناد  ردـق  يارب  هک  درادـن  یعنام  چـیه 
. میراذگ یم  الب »  » ارنآ مان  ام  تسا ك  رصتخم  تارییغت  نیا  يرآ 

تسین  نیمه  اهنت  راوگان » ثداوح   » نیا دئاوف  اما  دینکن . بجعت  دنتسه » یگرزب  تمعن  اهالب   » میتفگ رگا  سپ 
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. دینکیم هعلاطم  دعب  ثحب  رد  هک  دراد  مه  يرگید  گرزب  هدئاف 

: شاب رادیب  گنز  - 3

هراشا

يرظن اب  وا  مینیب  یم  دب  ار  هچنآ  هکلب  هدشن ، هدیرفآ  طلغ  فرصم و  یب  هدوهیب و  زیچ  چیه  تسرپ  ادخ  دجوم و  رفن  کی  مشچ  هچیرد  زا 
هک تسا  اهنآ  رد  طیرفت  طارفا و  نیا  تسین ، دب  عقاو  رد  مینیب  یم  دـب  هک  ار  هلیذر  تاکلم  تافـص و  یتح  دـنکیم ، هدـهاشم  بوخ  قیقد 

. دروآ یم  راب  یتخبدب 
. دروآ یم  رد  یهاوخ » دوخ   » زا دوخب  هقالع  رد  و  دسح »  » زا رس  تباقر  هزیرغ  رد  و  یتسرپایند »  » زا رس  تایحب  قشع  هزیرغ  رد  طارفا 

ءاقب نماض  دوخ  هبونب  تسا  یتفص  هکنیا  نیع  رد  مینیب  یم  دیهد  رارق  هجوت  دروم  ار  يراکشومارف » تلفغ و   » تفـص نیمه  هنومن  ناونعب 
. تسا هدنشک  نآ  رد  طارفا  ناسنا  تایح  و 

جاوما  دروخ  یم  تسکش  بیقر  اب  هزرابم  رد  يرگیدو  دوش  یم  تسکشرو  ای  و  دهد ، یم  تسد  زا  ار  يزیزع  یصخش ، الثم 
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یـشومارف هک  دـشک  یمن  یلوط  یلو  دوـش ، یـشالتم  يو  زغم  تسا  کـیدزن  هک  دـنروآ  یم  راـشف  وا  هب  ناـنچنآ  هودـنا  مغ و  رکیپ  هوـک 

دید یم  ار  دوخ  ياهیماکان  تشاد و  رظن  ًامئاد د  ار  دوخ  نازیزع  ناسنا  دوبن  تفـص  نیا  رگا  دهد . یم  شمارآ  ار  يو  یتمحر  ربا  دننامه 
. دز یم  وناز  ثداوح  نیرتکچوک  ربارب  رد  تفگ  ناوت  یم  تسرد  و 

. تسا هدننک  لفاغ  روآ و  تلفغ  اهیبایماک ،

. تسا ندوب  تایماک  هشیمه  یگدنز و  ندوب  تخاونکی  دهد  یم  هعسوت  ار  یشومارف  دیازفا و  یم  تلفغ  رب  هکیتاعوضوم  زا 
يدارفا هدـش  تباث  هبرجتب  تساز ، تلفغ  هدـننک و  هارمگ  مه  قلطم  ياهیئاورماک  یلو  تسا ، هدـننک  تحاران  اهیماکان »  » هک تسا  تسرد 

لاح کی  رد  هشیمه  تخمز و  نشخ و  یناسنا  قیقر  فطاوع  زا  یلاخ  راکتبا ، مک  ساسحا ، مک  یمدرم  دـنا  هدوب  اورماـک  باـیماک و  هک 
. دنرب یم  رسب  یتسم  رورغ 

يدارفا  دنا ، هدید  اهیماکان  هکیدارفا  لباقم  رد 
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. دنتسه وج  هراچ  نشور و  ممصم ، هفطاعرپ ، تاهج ، هجوتم  رادیب ،

دنا هتفرگ  رایتخا  رد  ار  متا  راخب و  قرب و  يورین  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  دـنراد و  اهنامـسآ  هب  زاورپ  يایؤر  یملع  ياهتفرـشیپ  اب  هکنانآ 
یب ار  اهنآ  یگدنز  تاوهـش  یمرگرـس  و  دنتـسه ، فیعـض  دننادب  دنناوتن  هک  دریگب  ار  اهنآ  نانچنآ  تردق  رورغ و  ساسحا  تسا  نکمم 

. دنراذگ اپ  ریز  ار  یقالخا  لوصا  دننک و  شومارف  ار  یگدنز  تایح و  فده  دزاس و  ربخ 
تام نآ  ربارب  رد  اهتردـق  مامت  هک  دـهد  یناکت  نانچ  دـنک و  یمارآان  نیمز  نیا  زا  يا  هشوگ  هاگهاگ  تسیابیم  اـهنآ  ندرک  رادـیب  يارب 

. دنک باترپ  یکشخ  هب  ار  اهیتشک  هک  دروآ  رد  مطالت  هب  نانچنآ  دزیرب و  ایردب  دنکب و  یناتسهوک  زا  ار  گرزب  ياهگنس  دننامب 
هتخاس اهنآ  زا  يراک  چیه  دننک  هدهاشم  یلو  دنباتشب  اهنآ  کمکب  دنتسه  اهنامـسآ  ریخـست  مرگرـس  هک  يدنمورین  ياهتلود  نایم  نیا  رد 

. دننک رارف  دنزیرب و  كاشوپ  كاروخ و  الاب  زا  امیپاوه  اب  تسیاب  اهنت  و  تسین ،
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رد رثا  نیا  وا  دراذگ و  یم  وا  حور  رد  یتیبرت  يرثا  دـهد و  یم  ناکت  ار  ناسنا  دردـیم ، ار  تلفغ  ياه  هدرپ  ثدوح  هنوگنیا  کش  نودـب 

. دشاب هاگآ » دوخان  نادجو  »
هک تسین  یکش  تسا ؟ رتمک  اهالب  نیا  زا  دوش  یم  تیناسنا  ناهج  هجوتم  یتسم  تلفغ و  لاح  نیا  همادا  زا  هک  یئاهالب  تفگ  ناوتیم  ایآ 

. تسا رتدایز 
. دنوش یم  انشآ  شیپ  زا  شیب  یتسه  راگدیرفآ  هب  دنرومآ و  یم  یناوارف  ياهسرد  ثداوح  نیا  زا  يدارفا  هکنیا  صوصخب 

اهنت اهنیا  و  تسا . مظن  نیع  تقیقح  رد  مینیبیم  تاـفآ » یماـکان و  یمظن و  یب  ـالب و   » اـم ار  هچنآ  هک  میریگیم  هجیتن  هتـشذگ  ياـهثحب  زا 
ياـهنایز دوخ  هک  يراکـشومارف  تلفغ و  زا  ارناـسنا  هک  دنتـسه  یگرزب  ياـهتمعن  اـم  يارب  لاـح  نیع  رد  دـنوشیم ، باـسح  یبسن  يـالب 

. دنروآ یم  ردب  دراد  يرایسب 
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؟ تسا هدیرفآ  هک  ار  ادخ 

: هک دنکیم  حیرصت  شیاهباتک  زا  یکی  رد  لساردنا » رترب   » یسیلگنا فورعم  فوسلیف  دنسرپ : یم  اه  هدرک  لیصحت  زا  یضعب 
ياراد مینیب  یم  ناهج  رد  ار  هچنآ  مامت  هکنیا  متـسنادیم و  للعلا  هلع  ناهرب  ار  نآ  رب  لـیلد  نیرتهب  متـشاد و  هدـیقع  دـنوادخب  یناوج  رد 

. میمان یم  ادخ »  » ار تلع  نیتسخن  نیا  میسریم و  نیتسخن  تلعب  ماجنارس  مینک  لابند  ار  اهتلع  ریجنز  رگا  و  تسا . یتلع 
يا هدننیرفآ  تلع و  دیاب  زین  ادخ »  » دشاب يا  هدننیرفآ  تلع و  دیاب  ار  زیچ  ره  رگا   » مدرک رکف  اریز  متشگرب  هدیقع  نیا  زا  یلکب  ًادعب  یلو 

؟ دراد دوجو  فوسلیف  نیا  لاکشا  يارب  یلح  هار  ایآ  دشاب !» هتشاد 
: خساپ

رگا  » دـنیوگ یم  رتنـشور  ترابعب  اهنآ  دـنراد  اهیدام  هک  تسا  یتاداریا  نیرت  یئادـتبا  لاح  نیع  رد  نیرتفورعم و  زا  یکی  داریا  نیا  ًاـقافتا 
.»؟ تسا هدیرفآ  هک  ار  ادخ  سپ  هدیرفآ ، ادخ  ار  زیچ  همه 

؟ تسا هدیرفآ  هک  ار  www.Ghaemiyeh.comادخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 231 

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

http://www.ghaemiyeh.com


223 ص :
ناهذا رد  لاؤس  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو  تسین  نشور  اـم  رب  تسرد  هدرک  دروخرب  داریا  نیا  هب  رید  یلیخ   » لـسار  » ياـقآ هدـش  روطچ  ـالاح 

داریا خـساپ  نآ  هب  هجوت  اب  هک  دراد  دوجو  یـساسا  هتکن  دـنچ  اجنیا  رد  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  ًاـقیقد  دـیاب  تسه  ناـناوج  زا  يرایـسب 
: دوش یم  نشور  یبوخب 

؟ ارچ هن ... ! ًاملسم  تفای  مهاوخ  یئاهر  داریا  نیا  زا  رگید  میوش  ادصمه  لسار »  » اب الثم  میریذپب و  ار  اهیدام  هدپیع  ام ، رگا  ایآ  - 1
نیا نیع  نیاربانب  دـننادیم ، يرگید  لولعم  تعیبط  ناـهج  رد  ار  زیچ  همه  زین  اـهنآ  دـنراد ، تیلع  نوناـق  هب  هدـیقع  مه  اهتـسیلایرت  اـم  اریز 

؟ تسیچ لولعم  هدام »  » لولعم زیچ  ره  رگا  هک  دش  دهاوخ  حرطم  اهنآ  اب  لاوئس 
یهلا و زا  معا   ) ناهج هفـسالف  همه  دورب ) شیپ  دـناوت  یمن  تیاهن  یب  اب  اهلولعم  اه و  تلع  هلـسلس  هکنیاب  هجوت  اـب  و   ) باـسح نیا  يور 

ردق ای  هدام »  » نامه ناهج  یلزا  دوجو  دـنیوگیم : اهیدام  اهتنم  دـنراد . نامیا  تسا ) هدوب  هشیمه  هک  يدوجو   ) یلزا دوجو  کی  هب  يدام )
يژرنا  هدام - نایم  كرتشم 

؟ تسا هدیرفآ  هک  ار  www.Ghaemiyeh.comادخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 232 

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

http://www.ghaemiyeh.com


224 ص :
رگا  ) یلزا دوجو  کی  هب  راچان  مه  لسار  ياقآ  هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیاب  تسادخ  یلصا  همشچرس  دنیوگیم  ناتسرپادخ  یلو  تسا .

. دروایب نامیا  دشاب ) هدام  هچ 
؟ ارچ هن ...  هتبلا  دشاب ؟ هتشاد  یتلع  دناوت  یم  یلزا  دوجو  نیا  ایآ 

کی هک  تسا  تلع  هب  دـنمزاین  يدوجوم  اـهنت  درادـن ، تلعب  يزاـین  تسا  هدوب  هشیمه  هک  يزیچ  و  تسا . هدوـب  هشیمه  یلزا  دوـجو  اریز 
( دینک تقد   ) تسا هتفای  یتسه  سپس  هدوبن و  تقو 

تلع و هلـسلس  ینعی   ) لسلـست ندوب  لطاب  تالالدتـسا  دننآ و  رب  یگلمج  هک  تسا  یلوق  یگـشیمه  یلزا و  أدبم  کی  دوجو  هکنیا  هجیتن 
. دندرگ لئاق  یلزا  أدبم  کی  هب  هک  هتشاد  نیا  رب  ار  هفسالف  همه  نایاپ ) یب  لولعم 

يرگید دراد و  لوبق  ار  للعلا » هلع   » یکی هک  تسین  نیا  يدام »  » و یهلا » هفسالف   » نایم فالتخا  هتشادنپ  لسار »  » هچنآ فالخ  رب  نیاربانب 
. دنراد نیتسخن  تلع  ای  للعلا  تلع  کی  دوجوب  هدیقع  ناسکی  روطب  ود  ره  هکلب  تسا  رگنم 

؟ تساجک رد  ود  نیا  نایم  فالتخا  سپ 
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یم ادخ  ارنآ  و   ) دـننادیم هدارا  ملع و  ياراد  ار  نیتسخن  تلع  نآ  ناتـسرپادخ  هک  تساجنیا  توافت  توافت  هطقن  اهنت  تفگ  دـیاب  ًاحیرص 

( دنا هدراذگ  هدام  ارنآ  مان  و   ) دننکیم روصت  هدارا  ملع و  دقاف  ارنآ  اهیدام  یلو  دنمان )
یـضایر و مولع  ياه  هتـشر  رد  وا  میئوگب  هک  درادن  نیا  زج  یخـساپ  هدنام ، کیرات  لسار »  » ياقآ رب  يراکـشآ  نیاب  یبلطم  روطچ  الاح 
زا نآ ) راثآ  همشچرس و  یتسه و  تخانـش  ینعمب   ) یلوا هفـسلف  یبهذم و  لئاسم  رد  هن  هدوب ، صـصخت  بحاص  یـسانش  هعماج  یعیبط و 

یمن تسد  ییاهنت ) هب  « ) للعلا هلع   » لالدتسا هب  زگره  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  یهلا  هفسالف  هک  دیآ  یم  تسدب  زین  هجیتن  نیا  قوف  تانایب 
، دـنراد هدـیقع  نآب  مه  اهیدام  هک  یلزا  دوجو  کی  رگید  ترابعب  اـی  نیتسخن » تلع   » کـی دوجو  هب  ار  اـم  اـهنت  لالدتـسا  نیا  اریز  دـننز 

. دنکیم ییامنهار 
هک دـننک  لالدتـسا  وا  نایاپ  یب  شناد  ملع و  تابثا  يارب  نیتسخن  تلع  تاـبثا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  یهلا  هفـسالف  يارب  مهم  هلئـسم  هکلب 

هک  يا  هدش  باسح  نیناوق  شنیرفآ و  فرگش  رارسا  یتسه و  ماظن  هعلاطم  قیرط  زا  هلئسم  نیا  ًاقافتا 
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( دینک تقد   ) تسا یناسآ  راک  دنکیم  تموکح  نآ  عونت  هدنز و  تادوجوم  نیمز و  اهنامسآ و  رسارس  رب 

. دومرف دیهاوخ  هعلاطم  ار  خساپ  نیا  رگید  تاکن  هدنیآ  حیـضوت  رد  دوش و  هتـسناد  داریا  نیا  خساپ  رد  دـیاب  هک  دوب  ینخـس  نیتسخن  نیا 
تـسا ثحب  لصا  همزال  هک  یگدـیچیپ  رـصتخم  رگا  یلو  مینک  بیقعت  یملع  تاحالطـصا  زا  رود  ار  مهم  ثحب  نیا  مینک  یم  یعـس  اـم  )

( دیئامرف هعلاطم  ارنآ  رگید  رابکی  دشاب  هتشاد 
رگا هدرک  روصت  هک  لسار  ياقآ  رادنپ  فالخرب  دـنک و  فرحنم  یتسرپادـخ  زا  ار  سکچیه  هک  تسین  یلاؤس  لاؤس ، نیا  هکنیا  هصالخ 

دهاوخنرب وا  رس  زا  تسد  لاؤس  نیا  درک ، دهاوخ  رارف  لاؤس  نیا  لاگنچ  زا  دریگ ، رارق  اهتـسیلایرتام  فص  رد  دنک و  عادو  یتسرپادخ  اب 
. دراد یتلع  يا  هثداح  ره  دنیوگیم  دنتسه و  تیلع  نوناق  هب  دقتعم  زین  اهیدام  هکنیا  هچ  تشاد .

؟ ددرگ یم  زاب  هچ  هب  ثداوح  همشچرس  میسرپ : یم 
« يژرنا هدام - : » دنیوگیم
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... ؟ تساجک يژرنا » هدام -  » تلع همشچرس و  میئوگیم :

هراچ و  دـنوش ، یم  راتفرگ  دـنتفگ  عادو  یتسرپادـخ  اب  نآ  رطاخب  هک  یلاؤس  نامه  ماد  رد  وا  نارکفمه  همه  لسار و  ياقآ  هک  تساجنیا 
هدام هرابرد  یبلطم  نینچ  اهنآ  رگا  بوخ ، دهاوخ . یمن  تلع  هک  تسا  يدـبا  یلزا و  دوجوم  کی  هدام  دـنیوگب : هک  دـنرادن  نیا  زج  يا 

.؟ يدبا یلزا و  دوجو  کی  ینعی  ادخ  دیوگب  دناوت  یمن  تسرپادخ  ایآ  دننک  اعدا 
***

« تسا يا  هدننیرفآ  تلع و  هب  دنمزاین  يدوجوم  ره   » هک تسا  بلطم  نیا  يور  لاکشا  نیا  ساسا  رگید : فرط  زا 
هدیـشوپ دوخب  یتسه  هماج  سپـس  هدوب و  مودـعم  ًاقباس  يزیچ  هک  تسا  حیحـص  يدراوم  رد  اهنت  درادـن و  تیلک  نوناـق  نیا  هکیلاـح  رد 

( دینک تقد   ) تسا
: هکنیا حیضوت 

ناویح و هایگ و  زا  معا  هدنز  تادوجوم  و  یسمش ، هموظنم  دننام  دنا  هتشادن  دوجو  ًاقباس  دنتسه  یتادوجوم 
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رد دنراد  هک  یئاهتوافت  اب  هکلب  تسا ، هدوبن  یلزا  یگـشیمه و  اهنیا  نت  رد  یتسه  سابل  هک  دهدیم  یهاوگ  یبوخب  اهنآ  هچخیرات  ناسنا ،

. دنا هدمآ  دوجوب  سپس  دنا و  هتشادن  یجراخ  دوجو  شیپ  لاس  درایلیم  دنچ  ات  لاس  نویلم  دنچ 
هیضرف ای  سالپال و  هیضرف  قبط   ) دیشروخ زا  نیمز  هرک  یئادج  املـسم  تسا ، مزال  یلموع  للع و  یتادوجوم  نینچ  شیادیپ  يارب  املـسم 

. هن ای  میشاب  هتخانش  الماک  ار  اهنآ  ام  هچ  تسا ، یصاخ  لماوع  نویدم  رگید ) ياه 
و دنتـسه ، یللع  لماوع و  نوهرم  همه  نیمز  هرک  رد  یناسنا  سپـس  یناویح و  سپـس  و  یهایگ ، یگدنز  هناوج  نیتسخن  شیادیپ  نینچمه 

دشاب هتشادن  یتلع  چیه  تادوجوم  نیا  شیادیپ  دشاب  انب  رگا  و  دنششوک ، شالت و  رد  لماوع  نیا  یئوج  یپ  يارب  نادنمشناد  هراومه  اذل 
نامز نیا  فصن  ای  نامز  نیا  ربارب  ود  ینامز  رد  ارچ  دنـشاب ، هدش  دوجوم  شیپ  لاس  درایلیم  دنچ  ای  لاس  نویلم  کی  رد  هک  درادـن  یلیلد 

. دندشن تفای 
هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  صاخ  نامز  نیا  باختنا 

؟ تسا هدیرفآ  هک  ار  www.Ghaemiyeh.comادخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 237 

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

http://www.ghaemiyeh.com


229 ص :
. تسا هتفای  ققحت  نامز  نآ  رد  اهنت  اهنآ  دوجو  للع  طیارش و 

هدننیرفآ و درادن ، یتلع  چیهب  زاین  دوجو  نینچنیا  هدام ) ای  میمانب  ادخ  ار  یلزا  دوجو  نیا  هاوخ   ) دشاب یلزا  یگشیمه و  يدوجو  رگا  یلو 
. دشاب یلاخ  هدننیرفآ  تلع و  ياج  هچخیرات  نآ  رد  هک  هدشن  میظنت  نآ  يارب  یشیادیپ  هچخرات  اریز  درادن . مزال  یئادخ 

؛ دـشاب هدـننیرفآ  هب  جاـتحم  هک  تاذ  نوریب  زا  هن  دـشوجیم  شتاذ  نورد  زا  شدوـجو  تسا  یلزا  یگـشیمه و  هـک  يزیچ  هـکنیا  هصـالخ 
ام تاذ  نورد  زا  هدوبن و  یگشیمه  یلزا و  ام  دوجو  هک  میتسه  یـسمش و ...  هموظنم  نامـسآ و  نیمز و  امـش و  نم و  هدننیرفآ  هب  دنمزاین 

و دوخ »  » هملک ود  زا  بکرم  لصا  رد  ادخ »  » هملک یضعب  هدیقعب  یتح   ) تسوا دوخ  زا  وا  یتسه  هک  للعلا  هلع  نیتسخن و  تلع  هن  تسین ،
يربا یلزا و  یگـشیمه و  وا  یتسه  رتصیحـص  ای  هدمآ و  وا  دوخ  زا  وا  یتسه  هک  تسا  هتکن  نیمهب  هراشا  دشاب و  یم  هدمآ ) ففخم  « ) «آ

(. تسا
***

يارب  یئاهلاثم  هفسالف  اجنیا  رد  نشور  لاثم  کی 
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ینوکـسم لزنم  ای  راک و  قاطا  هب  هاگن  الثم  ام  هکیماگنه  دنیوگیم : دـننز و  یم  نهذـب  نآ  نتخاس  کیدزن  یفـسلف و  راتفگ  نیا  حیـضوت 

. تسا نشور  مینیب  یم  مینکیم  دوخ 
؟ تسا قاطا  نیا  دوخ  زا  ینشور  نیا  ایآ : میسرپیم : دوخ  زا 

هراپ هک  یلاح  رد  ددرگ ، کیرات  تقوچیه  دیابن  دشوج  یم  قاطا  دوخ  زا  نآ  ینـشور  رگا  هکنیا  يارب  هن ، میهد : یم  خساپ  دوخب  ًاروف  - 
. تسا رگید  ياج  زا  نآ  ینشور  سپ  تسا ، نشور  یهاگ  کیرات و  تاقوا  زا  يا 

. تسا هدیبات  نآب  هک  دشاب  یم  رون  جاوما  ای  تارذ  هلیسو  ام  هناخ  قاطا و  ینشور  هک  میسر  یم  هجیتن  نیاب  يدوزب 
؟ تساجک زا  رون  تارذ  ینشور  مینک : یم  لاؤس  دوخ  زا  ًاروف  - 

ار یئانـشور  تیـصاخ  نیا  رون  تارذ  شتاذ  نورد  زا  تسا و  اهنآ  دوخ  زا  رون  تارذ  ینـشور  میهدیم : خساپ  دوخب  يرـصتخم  لمأت  اب  - 
زا ار  یئانشور  سپس  دنشاب و  كرات  هک  مینک  ادیپ  رون  تارذ  میناوتیمن  ناهج  هطقن  چیه  رد  دنا ، هتفرگن  هیراع 
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. دنشاب هتفرگ  يرگید 

. تسین یتیراع  رون  تارذ  یئانشور  تساهنآ ، تاذ  ءزج  یئانشور  دننشور ، دنشاب  اجک  ره  رون  تارذ 
(. دینک تقد   ) کیراب دنشاب و  دوجوم  تسین  نکمم  یلو  دنورب  نیب  زا  رون  تارذ  تسا  نکمم 

؟ تساجک زا  رون  یئانشور  سپ  تسا ، رون  لولعم  ناهج  رد  يا  هقطنم  هطوحم و  ره  یئانشور  دیوگب  یسک  رگا  نیاربانب 
. تسوا دوجو  ءزج  رون  یئانشور  میئوگ : یم  ًاروف  - 

؟ تسیک زا  ادخ  یتسه  سپ  تسادخ  زا  يزیچ  ره  یتسه  دوش  لاؤس  هکیماگنه  نینچمه  - 
! شتاذ نورد  شدوخ و  زا  میهدیم : خساپ  ًاروف  - 

« نایاپ »
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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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